
СПРАВКА  

за отразяване на становищата, получени след обществено обсъждане 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 

(обн., ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

Участник в общественото 

обсъждане 
 

Предложение/Мнение Приема/не 

приема/ 

предложението 
 

Мотиви 

1. Дияна Тодорова (писмо № 94-

1107/23.07.2019 г.) 

Към новата ал. 6 да се добави т. 3 – при констатация от 

контролния орган издал разрешението, че не се 

осъществява дейност по отношение съхранение и 

продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по 

дентална медицина през последните две години. 

Мотиви: 

1.Необходимостта за включване на тази точка е наложена 

от факта, че на места реална дейност по Наредба № 5 няма, 

но лекарите не желаят прекратяване на разрешителното 

„Защото ако някой ден решат да могат да търгуват с 

лекарства……“; 

2. Липсата на основание на контролните органи при липса 

на дейност по Наредба № 5 да прекратяват разрешителното 

води до извършване на безсмислен и неефективен контрол 

обвързан с разход на време и транспортни за инспекцията. 

Не се приема. Правото на лекарите и лекарите по дентална 

медицина да осъществяват дейност по 

съхранение и продажба на лекарствени продукти 

по реда на Наредба № 5 от 2011 г. е обусловено 

от необходимостта в населените места където 

няма разкрита аптека задоволяването на 

потребностите на населението от достъп до 

лекарствени продукти да се осъществява по друг 

подходящ начин. Направеното предложение не 

кореспондира с целта на наредбата, тъй като на 

практика е възможно в период от 2 и повече 

години да не възникне необходимост от 

продажба на лекарствени продукти от лекари и 

лекари по дентална медицина, но това не 

означава, че такава необходимост не може да 

възникне в някакъв последващ момент. 
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