
I. Наименование 

 

Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

 

II. Обща информация за услугата: 

Целта на процедурата е да регламентира условията и реда за предоставяне на специални 

рецептурни бланки на лечебните заведения. 

Предоставянето на специални рецептурни бланки дава възможност за предписване и 

отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

III. Правно основание 

Чл. 60 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите ДВ, бр.30/1999г.  

Наредба № 4/2009г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени 

продукти ДВ, бр.21/2009г., изм. ДВ. бр.91 от 18 Ноември 2016г. 

 

IV. Компетентни органи, които я събират и разполагат с информацията, както и 

начина на съхранение на тази информация 

Инспектори по контрола на аптеките към РЗИ – Варна, при които се съхранява информацията.  

 

V. Заявител 

Всички лекари, включени в регистъра за лекарите, които предписват лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества. 

VI. Такси 

Не са предвидени такси за предоставяне на специални рецептурни бланки. 

 

VII. Изискуеми документи 

1. Заявление по образец;  

2. Нотариално заверено пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице. 

 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

Заявление (по образец-бланка) до Директора на РЗИ – бланка 11 

 

Описание на процедурата – етапи: 

1.Заявлението за предоставяне на специални рецептурни бланки се получава от 

центъра за административно обслужване  на РЗИ – Варна, ул. Брегалница 3 – ет.1, ст.27 и 31, с 

работно време от 8:30ч до 17ч., попълва се и се завежда в деловодната програма. Заявлението 

може да бъде подадено и устно, след попълването му от длъжностно лице.  

2.След резолюция на заявлението от Директора на РЗИ-Варна и Директора на 

Дирекция МД, респективно началник отдела заявлението се адресира до инспектора по 

контрол на аптеките в РЗИ – Варна.  

3.Инспекторите по контрола на аптеките към РЗИ предоставят специални рецептурни 

бланки на лекарите от лечебните заведения за извънболнична помощ срещу подпис в регистър 

след представяне на бланка с входящ номер в РЗИ – Варна и след извършване на справка дали 

заявителят е вписан в регистъра на РЗИ в стая №519 или в стая №521. Приемно време – 

понеделник, вторник и сряда от 12.30 ч. до 17.00 ч.  



Попълва се бланка – Регистър по Приложение № 10 към чл. 54 на Наредба №4/2009г. В него 

се вписват:  

1. трите имена на лекаря и регистрационният му номер съгласно регистъра в РЗИ;  

2. броят на получените кочани (карнети) и броят на рецептите в тях;  

3. серията, първия и последния номер от кочана с рецептурни бланки;  

4. датата на получаване и на предаване на рецептурните бланки.  

5. подпис на лекаря  

Регистърът се води в хронологичен ред на получаване на специалните рецептурни бланки.  

4. В случаите, когато се установи, че лекарят не е вписан в регистъра на лекарите, 

които предписват лекарствени продукти, съдържащи високорискови упойващи и психотропни 

вещества инспекторът прави мотивиран отказ за предоставяне на специални рецептурни 

бланки и дава указания на лекаря какви са условията и редът за вписването му в регистъра. 

 

IX. Правно основание за срока на действие на документа/индивидуалния адм.акт 

Съгласно чл 12(2) от Наредба 4/2009 за условията и реда за предписване и отпускане на 

лекарствени продукти, след изтичане на едногодишния срок рецептите се предават с приемно-

предавателен протокол на инспекторите в РЗИ, които ги съхраняват за срок 10 години.  

 

X. Резултат от процедурата – вид на документа, който се издава и правното 

основание, на което се издава 

Право да предписват разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и да издават 

рецепти имат лекари/лекари по дентална медицина, упражняващи медицинската професия. 

Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва на 

специална рецептурна бланка с жълт цвят - за наркотичните вещества от списък ІІ към чл. 3, 

ал. 2 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, и 

със зелен цвят - за наркотичните вещества от списък ІІІ към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда за 

класифициране на растенията и веществата като наркотични. 

 


