
Асоциацията на лекарите
хомеопати в България

Какво е необходимо, за да 
станете член на АЛХБ?

  да сте хуманен лекар, лекар по дентална 
медицина или ветеринарен лекар

  да попълните молба за членство (в свободен 
текст);

  да представите диплома за завършено ви-
сше медицинско образование

  да преставите документ за завършен осно-
вен курс на обучение по хомеопатия по стан-
дартите на АЛХБ и ЕКХ

  да заплатите встъпителна такса в размер на 
20 лв. 

  да заплатите членски внос в размер на 110 
лв. за една календарна година

Как да се свържете с нас?
Асоциация на лекарите хомеопати в България

ул. “Иларион Макариополски” № 2
София 1202

тел. за информация 02/846 50 91
e-mail: info@homeopathybulgaria.org
web: www.homeopathybulgaria.org

Кои са нашите международни 
партньори?

  АЛХБ е член на Европейския комитет по хоме-
опатия от 1995 г., приема стандартите за обуче-
ние и етичния му кодекс. Европейският комитет 
по хомеопатия представлява всички лекари, 
специализирали хомеопатия, организирани в 40 
асоциации в 25 държави в Европа. 

  АЛХБ става член на Международната меди-
цинска хомеопатична лига (ММХЛ) през 2002 г. 
ММХЛ представлява интересите на лекари хо-
меопати от 70 страни в света. През 2002 г. АЛХБ 
участва в създаването на Харта за добра хоме-
опатична практика. ММХЛ организира междуна-
родни конгреси. Всяка година те се провеждат в 
различна държава.

Какво получават членовете на 
АЛХБ?

  Застраховка “Професиона-
лен риск”

  Членство в Европейския ко-
митет по хомеопатия и Меж-
дународната медицинска 
хомеопатична лига

  Включване в регистъра на 
АЛХБ

  Редовно са информирани за 
законовата уредба и условия-
та за практикуване

  Получават регулярна инфор-
мация от Европейския коми-
тет по хомеопатия и Между-
народната медицинска хомеопатична лига

  Професионална защита на членовете
  От 2008 г. членовете на АЛХБ могат да получат 
и европейски дипломи по хомеопатия, изда-
дени от Европейския комитет по хомеопатия.



Кои сме ние?
Асоциацията на лекарите хомеопати в България 
(АЛХБ) е сдружение с идеална цел, регистри-
рано през 1995 г., за да подпомага изучаване-
то, развитието и практическото приложение на 
хомеопатията в България. АЛХБ активно участва в 
работата на подкомитетите на Европейския ко-
митет по хомеопатия, които разработват стан-
дарти за обучение и добра хомеопатична прак-
тика в Европа и които работят по проблема за 
хармонизиране на стандартите в ЕС.
Вече 17 години АЛХБ сътрудничи на Министер-
ството на здравеопазването и Българския лекар-
ски съюз при създаването на законова база и 
нормативни актове, касаещи практикуването на 
метода, като им предоставя актуална информа-
ция за нормативни актове, програми и събития, 
инициирани от Европейския комитет по хомео-
патия (ЕКХ) при сътрудничеството с Европейския 
парламент, Световната здравна организация и 
други международни организации.
Членовете на АЛХБ спазват етичния кодекс и пра-
вилата за добра медицинска практика, приети 
за всички техни колеги в Европа. 

Какви са нашите цели?
  Да бъдат създадени необходимите условия за 
обучение и практикуване на този холистичен 
терапевтичен метод в България като се вземат 
предвид стандартите и критериите, разрабо-
тени от международните хомеопатични орга-
низации

  Подпомагане на професионалното развитие 
и квалификацията на лекарите хомеопати в 
страната

  Изготвяне на стандарти за преподаване и до-
бра клинична практика

  Популяризиране на метода в обществото и 
медицинската общност като ефикасен про-
филактичен и лечебен метод 

  Осъществяване на контакти със здравни ин-
ституции и с организации на лекари и паци-
енти

   Участие в национални и международни кли-
нични и научно-изследователски проекти

Какво организираме?
  Ежегодно АЛХБ организира „Седмица на 
хомеопатията” от 10 до 16 април, чиято цел е 
да информираме за възможностите на този 
метод на лечение. Всяка година “Седмица-
та на хомеапотията” е посветена на различ-
на тематика, правят се множество инициа-
тиви в цялата страна, за да се популяризират 
възможностите на метода. Членовете на 
АЛХБ могат да участват в организираните 
прояви за представяне на хомеопатията в 
техния град.

  АЛХБ организира ежегодни конферен-
ции и клинични срещи по хомеопатия. Те 
са място за среща на практикуващите от 
цялата страна, за обмяна на опит и пред-
ставяне на различни публикации, посветени 
на хомеопатията. Участието и присъствието 
на конференциите носи кредитни точки по 
програмата за продължително медицинско 
обучение към Българския лекарски съюз.


