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I. Наименование 

 

Вписване в списъка на лекарите, работещи в лечебни заведения - крайни получатели 

съгласно Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на 

лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното 

здравно осигуряване 

 

II. Обща информация за услугата: 

Настоящата процедура указва реда и условията за регистрация на лекарите, имащи 

право да предписват лекарствени продукти за лечение на българските граждани, извън 

обхвата на задължителното здравно осигуряване. 

Регистрацията се извършва за предписване на лекарствените продукти, необходими 

за лечението на заболяванията по Наредба №34 от 25.11.2005г. за реда за заплащане от 

републиканския бюджет на лечението на българските граждани, извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване  

Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото 

описание на административната услуга: 

Лекарствените продукти, необходими за лечението на заболяванията по Наредба 

№34 от 25.11.2005г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на 

българските граждани, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, се 

предписват от лекари, които притежават специалност по профила на заболяването. 

Лекарствените продукти се предписват по предложение на лекаря-специалист, което 

се одобрява от комисия в състав от най-малко трима лекари, определена със заповед на 

ръководителя на лечебното заведение. 

В РЗИ се води списък на лекарите, имащи право да изписват лекарства по Наредба 

№34, заплащани от републиканския бюджет. Списъкът съдържа трите имена на лекаря, 

специалността, заболяването, регистрационния му номер и лечебното заведение, в което 

работи. 

 

III. Правно основание 

Наредба №34 от 25.11.2005г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на 

лечението на българските граждани, за заболявания извън обхвата на задължителното 

здравно осигуряване -ДВ, бр.95/2005г.   

 

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

както и начина на съхранение на тази информация 

 

Директорът на Регионална здравна инспекция–Варна. 

Цялата служебна преписка се съхранява в Дирекция „Медицински дейности”. 

 

V. Заявител 

 

Ръководителите на лечебните заведения, работещи по Наредба №34 от 25.11.2005г. 

за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани, 

извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 

 

VI. Такси 

Не са предвидени такси за регистрация на лекарите в списъка по чл.14 от Наредба 

№34 от 25.11.2005г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на 

българските граждани, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. 

VII. Изискуеми документи 
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1.Заявление по образец  

2.Копие от дипломите за придобита специалност по профила на заболяванията. 

 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

 

Заявление (по образец-бланка) до Директора на РЗИ-Варна – бланка 45. 

 

IX. Описание на процедурата – етапи: 

1.Заявлението за вписване в списъка на лекарите, имащи право да предписват 

медикаменти за лечение на българските граждани, извън обхвата на задължителното 

здравно осигуряване се адресира до Директора на РЗИ- Варна. Заявлението адресирано до 

Директора на РЗИ-Варна може да бъде подадено по следните начини: 1. На място в звеното 

за административно обслужване  на РЗИ-Варна - ет.1 ст.27., 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 № 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 2013 г.). 

2.След придвижване на преписката до директор Д МД тя се разпределя до главен 

инспектор контрол аптеки. Главен инспектор контрол аптеки прави проверка на 

приложените заявление и документи спрямо изискуемите условия от наредбата. 

3.В срок от 7 дни от подаване на заявлението длъжностното лице главен инспектор 

контрол аптеки изготвя уведомително писмо до ръководителя на ЛЗ, в което са описани  

регистрационните номера на лекарите, имащи право да предписват медикаменти за лечение 

на българските граждани, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.  

4.Уведомителното писмо може да бъде получено на място където е заявено - ет.1 

ст.27, на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски 

оператор или по електронен път съгласно Наредбата за електронните административни 

услуги. При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор изходящият документ 

се изпраща: 1. като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска 

пратка за сметка на заявителя (получателя). Цената за пощенската услуга се заплаща от 

заявителя при доставяне на пратката; 2. с международна препоръчана пощенска пратка - 

след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към съответния орган. 

Цената за пощенската услуга се заплаща от административния/компетентния орган на 

лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката. 

5.При наличие на несъответствия, заявителят се уведомява писмено за 

необходимостта от допълване на преписката и се определя срок за отстраняването. 

6.Отказ за регистрация на лекарите в списъка по чл.14 от Наредба №34 от 

25.11.2005г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските 

граждани, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване: При непълнота на 

изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок или несъответствие с 

изискванията на  Наредба №34 от 25.11.2005г. за реда за заплащане от републиканския 

бюджет на лечението на българските граждани, извън обхвата на задължителното здравно 

осигуряване Директорът на РЗИ-Варна прави мотивиран отказ за регистрация и уведомява 

писмено лицето за това. 

X. Правно основание за срока на действие на документа/индивидуалния 

адм.акт 

Регистрацията на лекарите в списъка по чл.14 от Наредба №34 от 25.11.2005г. за 

реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани, извън 

обхвата на задължителното здравно осигуряване дава право на регистрираните лекари да 

предписват лекарствени продукти при условия и по ред, регламентирани в наредбата. 
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XI. Резултат от процедурата – вид на документа, който се издава и правното 

основание, на което се издава 

Извършване на регистрация на лекарите в списъка, съгласно по чл.14 от Наредба 

№34 от 25.11.2005г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на 

българските граждани, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване  


