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нен отчетен документ, опис на рецептите със 
стойност и фактура.

Чл. 14. Надзорният съвет на НЗОК издава 
по предложение на управителя на НЗОК ука-
зания по предписване, отпускане и заплащане 
на лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1 и 
3, които се публикуват на интернет страни-
цата на НЗОК.

Раздел III
Контрол

Чл. 15. Контролът по спазване изисква-
нията на тази наредба относно предписване 
и отпускане на лекарствените продукти по 
чл. 2, ал. 1 се осъществява от органите по 
чл. 72 от Закона за здравното осигуряване.

Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Код на НЗОК“ означава буквено-цифров 

код, чиято първа буква отговаря на първо ниво 
на Анатомо-терапевтичната класификация на 
Световната здравна организация, възприета 
в Република България.

2. „Валидност на рецептата“ означава 
срокът, за който тя може да бъде изпълнена 
в аптеката.

Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание 

чл. 15, ал. 5 от Закона за военноинвалидите 
и военнопострадалите.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.
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рецептурната книжка по приложение № 1 и 
подпечатва с печата на аптеката.

(7) Пациентът или упълномощено от него 
лице се подписва за получените лекарствени 
продукти.

Чл. 11. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 получа-
ват лекарствените продукти по реда на тази 
наредба безплатно.

(2) Лицата по чл. 2, ал. 3, които получа-
ват лекарствени продукти по реда на тази 
наредба, заплащат в аптеките 50 на сто от 
стойността им.

Чл. 12. (1) Националната здравноосигури-
телна каса чрез съответната Районна здравно-
осигурителна каса (РЗОК) сключва договори с 
аптеки, функциониращи на тяхната територия, 
за отпускане на лекарствени продукти на 
военноинвалиди и военнопострадали.

(2) Условията и редът за отчитане от апте-
ките и заплащане на лекарствените продукти 
по изпълнените рецепти се уреждат в дого-
ворите по ал. 1.

Чл. 13. (1) Частта от стойността на ле-
карствените продукти, която е за сметка на 
държавния бюджет, се изплаща на аптеките от 
съответната РЗОК на основание сключените 
договори, както следва:

1. за лицата по чл. 2, ал. 1 – 100 на сто 
от стойността на отпуснатите лекарствени 
продукти;

2. за лицата по чл. 2, ал. 3 – 50 на сто 
от стойността на отпуснатите лекарствени 
продукти.

(2) Сумите по ал. 1 се изплащат на апте-
ките от съответната РЗОК срещу представени 
оригинали на изпълнените рецепти, електро-
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