
2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарства 

 
І. Наименование на административната услуга 

Издаване на становище за унищожаване на лекарства. 

II.Обща информация за услугата: Услугата регламентира унищожаването и/или 

преработката на лекарствени продукти, когато пряко или косвено застрашават здравето 

на хората, чрез издаване на становище от съответната регионална здравна инспекция, в 

случаите на лекарства:  

- с изтекъл срок на годност; 

- в несъответствие с изискванията за качество, ефикасност и безопасност; 

- с променен външен вид, състав или свойства поради неспазване на технологичния 

режим или неправилно съхранение; 

   

и когато са установени: 

- неусвоени количества от лекарствени продукти за клинично изпитване, които не са 

изтеглени от възложителя; 

- фалшиви или с неустановен произход лекарствени продукти; 

 

III.Правно основание: Чл.9 от  НАРЕДБА № 4 ОТ 16 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА 

И РЕДА ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - 

ДВ, БР. 111 ОТ 2020 Г.) 

IV.Компетентни органи: РЗИ 

V.Заявител:  Търговец  на  едро,  производител  на  лекарства  и  други  юридически 

лица,  придобили, произвели или получили лекарствени продукти в шестмесечен срок 

подават до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) 

чрез директора на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ), на чиято 

територия се намират лекарствените продукти 

VI.Такси Таксата от 33 лв. се заплаща съобразно изискванията на чл.29 от Тарифа за 

таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол (ДВ бр.83/2007г.): 

-на място в РЗИ-Варна (в брой или чрез електронно разплащане с банкова карта на 

ПОС терминал) - ет.1, стаи 27, 31  

-по банков път по сметката на РЗИ-Варна IBAN: BG39 STSA 9300 3106 8734 01 

BIC: STSABGSF "Банка ДСК" АД 

-Плащане по електронен път чрез виртуален ПОС на адрес: https://pay.egov.bg/eforms 

 

VII.Изискуеми документи: 

1. заявление за унищожаване по образец; 

2. заповед на заявителя за извършване на бракуване на лекарствените продукти, 

указваща и лицата, отговорни за организиране на унищожаването по образец  

https://pay.egov.bg/eforms


3. договор за унищожаване на лекарствените продукти с лице, притежаващо документ 

по чл. 35, ал. 1 от ЗУО; 

4. документ за платена държавна такса по чл. 29 от Тарифата за таксите, които се 

събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по 

проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (ДВ, бр. 83 от 2007 г.). 

VIII.Образец/формуляр, с който се заявява услугата – съгласно приложения 1 и 2 от 

Наредбата 

VIII.Описание на процедурата – етапи:1.  Заявлението  адресирано  до  

изпълнителния директор на ИАЛ  и  придружаващите  го документи  могат  да  бъдат  

подавани  по  следните  начини:  1. На  място  в  центъра  за административно 

обслужване на РЗИ-Варна -ет.1 ст.27 и 31, като същото може да се внесе и устно, след 

попълване от длъжностно лице на протокол съгласно образец; 2. По електронен път; 3. 

Чрез лицензиран пощенски оператор; Подаването на документи по електронен път се 

извършва  по  реда  на  Наредбата  за  електронните  административни  услуги,  приета  

с Постановление No 107 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; 

изм. и доп., бр. 42 от 2009 г., бр. 58 от 2010 г. и бр. 48 от 2013г.). След  резолюция  на  

заявлението  от  Директора  на  РЗИ-Варна  и  Директора  на Дирекция МД,  

респективно  началник  отдел  ОКМД,  заявлението се  адресира  до  съответен 

инспектор. В 3-дневен срок от постъпване на документите по РЗИ, на чиято територия 

се намират лекарствените продукти за унищожаване, изисква становище от съответната 

регионална инспекция по околната среда и водите и ако е необходимо-от съответната 

регионална дирекция на МВР. 

Регионалната инспекция по околната среда и водите и регионалната дирекция на МВР 

изготвят становища в 3-дневен срок от постъпване на документите по ал. 3 и изпращат 

становищата в РЗИ. 

В 10-дневен срок от получаване на становищата по ал. 4 съответната РЗИ извършва 

проверка и издава становище за унищожаване на лекарствени продукти по образец 

съгласно приложение № 3. 

В 5-дневен срок от издаване на становището по ал. 5 съответната РЗИ изпраща 

служебно в ИАЛ документите по ал. 1 заедно със становищата по ал. 4 и 5. 

Срок на предоставяне: В 21-дневен срок от постъпване на искането  

Съгласно  чл.9 от  НАРЕДБА № 4 ОТ 16 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

УНИЩОЖАВАНЕТО НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 111 

ОТ 2020 Г.) 

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

основание, на което се издава: становище за унищожаване на лекарствени продукти, 

което заедно със становище  от  съответните  регионални  инспекции  по  околната  

среда  и  водите,  регионалните дирекции на МВР (ако е необходимо), на територията 

на които се съхраняват лекарствата за унищожаване се изпраща на ИАЛ – чл.9, ал.6 от 

Наредбата 


