
I. Наименование 

 

Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и 

лекари по дентална медицина. 

 

II. Обща информация за услугата: 

Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за прекратяване на 

разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по 

дентална медицина. 

 

III. Правно основание 

Наредба № 5 от 06.07.2011г. за условията и реда за получаване на разрешения за съхранение 

и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и 

снабдяването им с лекарствени продукти ДВ, бр.54/2011г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 27 

Септември 2019г. 

Чл.207, ал.1, т.6 и чл.232, ал.1 и 2 от Зaкона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина ДВ, бр.31/2007г. 

 

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

начина на съхранение на тази информация 

 

Прекратяването на Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари 

и лекари по дентална медицина се извършва със Заповед на Директора на РЗИ - Варна. 

Цялата служебна преписка се съхранява от съответното длъжностно лице, извършващо 

вписванията.  

 

 

V. Заявител 

1.Всяко лице, получило Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от 

лекари и лекари по дентална медицина. 

VI. Такси 

Не са предвидени такси за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на 

лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина. 

 

VII. Изискуеми документи 

Когато Разрешението се прекратява по чл.4, ал.6 от Наредба № 5 от 06.07.2011г. за условията 

и реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от 

лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти в РЗИ се 

предоставят: 

1.Заявление по образец съгласно Наредбата до Директора на РЗИ.  

2. Оригинал на издаденото разрешително. 

3.Нотариално заверено пълномощно за упълномощено лице (ако не се подава лично); 

4.Документ, удостоверяващ смърт или запрещение на регистрираното лице. 

 

 

 

 



Разрешението се прекратява и по чл.4, ал.4 и ал.5 от Наредба № 5 от 06.07.2011г. за 

условията и реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени 

продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени 

продукти: 

1. По предложение на контролните органи по глава тринадесета от Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина. 

2. При получаване в РЗИ на копие от издадено разрешение за търговия на дребно с 

лекарствени продукти в аптека, открита на територията на същото населено място. 

 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

 

1.Заявление до директора на РЗИ – по образец съгласно приложение № 3а на Наредба №5; 

.  

 

Описание на процедурата – етапи: 

1.Искането за издаване на административния акт – Заповед за прекратяване на 

Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по 

дентална медицина 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 центъра за административно обслужване на РЗИ-Варна, ул. Брегалница 

3 - ет.1 ст.27 и 31, с работно време от 8:30ч до 17ч., 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 резолюция на заявлението от Директора на РЗИ-Варна и Директора на 

Дирекция МД документацията се адресира до Началник отдел ОКМД, респективно до главен 

инспектор по контрол на аптеките, който води регистър на лицата, получили разрешение за 

съхранение и продажба на лекарствени продукти.  

В срок от 3 работни дни от подаване на заявлението длъжностното лице главен инспектор по 

контрол на аптеките изготвя проект на заповед /съгласно приложение № 3 от Наредба 

№5/2011г./ за прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени 

продукти от лекари и лекари по дентална медицина, в която се посочва датата, от която се 

прекратява разрешението и представя преписката за съгласуване с Началник отдела и с 

Директора на Дирекция „Медицински дейности ”.  

3.В срок до 3 работни дни Началник отдела и Директорът на Дирекция „Медицински 

дейности” изразяват становище по представените документи.  

Проекта на заповедта за прекратяването на разрешението за съхраняване и продажба на 

лекарствени продукти се изготвя в три екземпляра - един екземпляра за заявителя и два с 

подписите на изготвил и съгласувал - за досието на лечебното заведение и за деловодството.  

 4. В 7-дневен срок от подаване на документите Директорът на РЗИ прекратява 

издаденото разрешение със заповед съгласно приложение № 3в от Наредба №5. 

5. След подписване на заповедта за прекратяване от Директор РЗИ същата може да бъде 

получена на мястото където е заявена – ет.1, ст.27, като се полага подпис върху екземпляр от 

заповедта. Заповедта може да бъде получена и 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.  

 

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

Съгласно чл.207, ал.1, т.6 и чл.232, ал.1 и 2 от ЗЛПХМ, заповед за прекратяване на 

разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по 

дентална медицина се издава за неопределен срок. 
 

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

основание, на което се издава 

Заповед за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от 

лекари и лекари по дентална медицина; Съгласно чл.207, ал.1, т.6 и чл.232, ал.1 и 2 от ЗЛПХМ. 

 


