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Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2011 г. за 

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

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

продукти e изготвен във връзка с изпълнение на мерките, заложени в Решение № 704 на 

Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на 

административно обслужване, свързани с разработване на нормативни промени.   

При предоставяне на услуга „1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и 

продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина“ не са 

въведени нормативни изисквания за представяне на документи при подаване на искане 

за прекратяване. Въпреки това по-голямата част от РЗИ изискват представяне на 

документ, удостоверяващ смърт или запрещение на регистрираното лице.  

Предвид изложено, с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба 

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

лекарствени продукти се уреждат образци на заявления, необходими документи за 

заявяване, образци на издаваните в резултат от услугата документи и срок за извършване. 

Образците на заявление са съобразени и с измененията в разпоредбите на  

Административнопроцесуалния кодекс, обнародвани в Държавен вестник, бр. 77 от 2018 

г., които влизат в сила от 10.10.2019 г. и касаят реда за получаване на документи и 

съобщения.  

В Заключителните разпоредби на проекта се предвиждат промени в Наредба № 8 

от 2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или 

научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки. Образецът на заявление при 

предоставяне на услуга „875 Издаване на разрешение за изтегляне от употреба, 

унищожаване и предоставяне на учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни 

съставки, които не отговарят на медицинския стандарт по трансфузионна хематология“  

е приет с Наредба № 8 от 09.03.2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или 

предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки. В 

него липсва възможност заявителят да поиска получаване на издадения документ чрез 

лицензиран пощенски оператор. В тази връзка се изменя образеца на заявление за 

издаване на разрешение за изтегляне от употреба, унищожаване и предоставяне на 

учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки, които не отговарят на 

медицинския стандарт по трансфузионна хематология, като се предоставя възможност 

на заявителя да поиска получаване на издадения документ чрез лицензиран пощенски 

оператор. Също така образецът е съобразен и с измененията в разпоредбите на  

Административнопроцесуалния кодекс, обнародвани в Държавен вестник, бр. 77 от 2018 

г., които влизат в сила от 10.10.2019 г. и касаят реда за получаване на документи и 

съобщения. В съответствие с посочените разпоредби се предоставя възможност на 



заявителя да получава документи и съобщения и по електронен път на електронен адрес 

който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на 

съставения документ от информационна система за връчване или на персонален профил, 

регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на 

Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона 

за електронното управление, или на мобилен или стационарен телефонен номер, който 

позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения 

документ от информационна система за връчване или в случай че изтеглянето не е 

технически възможно, да позволява изпращане от получателя на обратно кратко текстово 

съобщение, потвърждаващо получаването на съобщението, или по факс. 

Очакваните резултати от предложените промени са подобряване на 

административното обслужване. 

С проекта не се изисква разходване на финансови и други средства, необходими 

за прилагане на новата уредба. 

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на директиви на Европейския 

съюз, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с такива. 

След извършена преценка за съответствие с европейското право се установи, че 

обществените отношения, предмет на проекта на наредбата, не са регламентирани в 

европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на 

проекта на наредба, е въпрос на национално решение и е от компетентността на 

отделните държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от 

Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна 

компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика и 

организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. 


