
I. Наименование 

 
Предоставяне на специални формуляри на аптеки и ЛЗ за извънболнична помощ за поръчка на 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

 

II. Обща информация за услугата: 

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

формуляри за закупуване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 
Предоставяне на специални формуляри, чрез които се осъществява покупко-продажба в 

страната на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

 

III. Правно основание 

 

Чл. 62 и чл. 63 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите ДВ, 

бр.30/1999г.  

Наредба № 21 за изискванията към документацията и отчетността при извършване на 

дейности с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и техните препарати 

ДВ, бр.86/2000г.  

Наредба № 28 от 31 май 2001г. за условията и реда, при които лечебни заведения, в които 

няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи 

наркотични вещества, необходими за спешна помощ ДВ, бр.54/2001г. 

 

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 

Аптеки, притежаващи лицензия за работа с наркотични вещества;  

Лечебни заведения за извънболнична помощ, с изключение на тези по чл. 8, ал. 1, т. 3 от 

Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) 

VI. Такси 

Не са предвидени такси за услугата предоставяне на специални формуляри за покупка на 

наркотични вещества. 

 

VII. Изискуеми документи 

Заявление по образец;  

Документ, удостоверяващ внесена сума на стойността на заявените кочани със специални 

формуляри по сметка на МЗ. Сумата може да се заплаща на място в РЗИ-Варна - ет.1, стая 31 

(в брой или с ПОС) или по банков път. 

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

 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

Заявление по образец – бланка 12. 

 

Описание на процедурата – етапи: 

https://pay.egov.bg/eforms


1.Заявлението за предоставяне на специални формуляри се получава от центъра за 

административно обслужване на РЗИ – Варна, ул. Брегалница – ет.1, ст.27 и 31, 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 предоставя специалните формуляри 

за поръчка на магистър фармацевтите и лекарите от лечебните заведения за извънболнична 

помощ срещу подпис в регистър, представяне на касов бон и бланка с входящ номер в РЗИ – 

Варна в стая №519 или в стая №521.  

Приемно време – понеделник, вторник и сряда от 12.30 ч. до 17.00 ч.  

Покупката на формулярите се регистрира от инспектора в регистър, в който се отразяват 

следните данни:  

1. пореден номер и дата на продажбата;  

2. име, седалище и адрес на купувача;  

3. серия и номер на формуляра.  

4. подпис  

Регистърът се води в хронологичен ред по получаване на специалните формуляри за поръчка. 

 

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

Лечебните заведения могат да закупуват със специални формуляри само наркотични вещества 

под формата на лекарствени продукти от списък №2 и № 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за 

класифициране на растенията и веществата като наркотични в количества и форми, 

необходими само за спешна помощ /ампули, флакони, но не и таблетки/.  

Лечебните заведения закупуват лекарствени продукти, необходими за спешна помощ, само от 

търговец на едро с лекарства, получил лицензия по реда на чл. 32 от ЗКНВП.  

Аптеките и лечебните заведения за извънболнична помощ заплащат стойността на 

формулярите, определена от МЗ 

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

основание, на което се издава 

С предоставените от РЗИ специални формуляри за поръчка аптеките, притежаващи лицензия 

за търговия на дребно с наркотични вещества извършват всяка покупко-продажба в страната 

на наркотични вещества и на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

 


