
 
І. Наименование на административната услуга 

Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени 

продукти в аптека  

ІІ. Правно основание:  чл.228 ал.7 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – изм. 

- ДВ, бр. 67 от 2020 г. 

ІІІ. Характеристика 

Цел: Удостоверяване спазването на нормативно установените изисквания за предлагане на продукти 

със значение за здравето на човека и опазване здравето на потребителите. 

Предмет: За получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти от ИАЛ 

ІV. Процедура по извършване на административната услуга  

Компетентни органи: РЗИ 

Заявител/молител/задължено лице: Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) – при подадено 

заявление за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека от 

физическо или юридическо лице. 

 

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени за издаване на хигиенно 

заключение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека:  Наредба   № 28/2008г. за 

устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените 

продукти – (ДВ бр.109/2008г., изм. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г.) 

 

Необходими документи: 

-  Искане от ИАЛ до директора на РЗИ - Варна относно необходимостта от издаване на хигиенно 

заключение. 

-  Декларация, че са спазени изискванията на чл. 224; 

  - Обяснителна записка и скица на обекта; 

 

  - Протокол удостоверяващ че, изкуственото осветление в приемното и асистентското помещение не 

може да бъде по-малко от 500 лукса, в складовото помещение - не по-малко от 300 лукса, а в 

санитарния възел и изолационното преддверие - не по-малко от 200 лукса, съгласно БДС EN 12464-1 

"Светлина и осветление. Осветление на работни места." - част І. Работни места на закрито." На 

работните места в помещенията, където се приготвят лекарствени продукти, трябва да е осигурено и 

локално осветление. 

 

- Документ за платена такса, определена с чл.20 от Тарифа за таксите (ДВ бр.83/2007г., изм. и доп. ДВ. 

бр.100 от 24 Ноември 2020г.), които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за 

здравето.  

 

Вътрешен ход на процедурата: 

 

В денят на постъпване на искането от ИАЛ същото се регистрира в деловодната система от 

служител в Центъра за административно обслужване. Искането може да бъде изпратено от ИАЛ и по 

електронен път с електронен подпис. 

Служителят в центъра за административно обслужване, след и съобразно резолюцията на 

директора на РЗИ – Варна предава документите на директор дирекция МД за негова резолюция към 

началник отдел ОКМД, а той до отговорния за процедурата инспектор в отдела за осъществяване на 

проверка на място.  

В 14 дневен срок от постъпване на искането от ИАЛ, инспектор извършва проверка на място за 

установяване спазване на здравните изисквания на Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, 

реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, представя 

документацията и своето становище на създадената със Заповед на директора на РЗИ Варна, комисия и 

след нейно решение изготвя хигиенното заключение при спазване на действащите нормативни актове, 

което се издава от Директор РЗИ и се изпраща на ИАЛ.  

Хигиенното заключение се изготвя в два екземпляра /за ИАЛ и за досието на обекта/, като 

вторият екземпляр се подписва от отговорния за процедурата инспектор в дирекция МД, началник 

отдел ОКМД и директор на дирекция МД. 

Служителят в центъра за административно обслужване изпраща първия екземпляр от 

изготвеното хигиенно заключение на Изпълнителна агенция по лекарствата, като отговорна за 



осъществяването на процедурата за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени 

продукти в аптека. 

Цялостната преписка след окончателното й приключване се предава на отговорния инспектор в 

отдел ОКМД,  дирекция МД за изготвяне на досие на обекта и провеждане на здравен контрол. 

 

Такси: Съгласно чл. 20 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен 

контрол, таксата е 93 лв. (за аптеки). 

Заплащане на административната услуга може да бъде извършено:  

- по банков път на сметката на РЗИ Варна: IBAN:BG61TTBB94003115068734 BIC:TTBBBG22 

Експресбанк, клон "Преслав"; 

- на каса в ЦАО на РЗИ-Варна - ет.1, стая №31 и 27 в брой или чрез електронно разплащане с банкова 

карта на ПОС терминал. 

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

 

Резултат от процедурата: Издаване на хигиенно заключение за търговия на дребно с лекарствени 

продукти в аптека 

 

Срок на предоставяне: В 14-дневен срок от постъпване на искането от ИАЛ. 

 

Срок на заключението: безсрочно до промяна на обстоятелствата, съгласно чл. 231 от 

ЗЛПХМ и в случай, че е необходимо ново заключение. 

 

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: 

 Министър на здравеопазването 

 

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: 

 Административен съд - Варна  

 

Вид на услугата: комплесна /първичните услуги, от които е съставена са 1573 и 692/ 

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:  office@rzi-varna.com 

 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:  office@rzi-varna.com 

 

             Образци и формуляри: 

 

Няма образци и формуляри 
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