
Организация СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А  У С Л У Г А  

РУ № 2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения 

за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични 

вещества 

 

I. Нормативна уредба по предоставянето на услугата 

 Чл. 60 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 

(ЗКНВП) 

 Наредба № 4 от 04.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане 

на лекарствени продукти 

 

II. Процедура по предоставяне на административната услуга 

1. Компетентен орган 

 Инспекторите по наркотични вещества към СРЗИ 

 

2. Заявител на услугата 

Всички лекари, включени в: 

 регистъра за лекарите, които предписват лекарствени продукти, съдържащи 

наркотичните вещества от Списък № 2 и Списък № 3 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП; 

 регистъра на лекарите, които имат право да предписват лекарства по реда на 

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

лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното 

здравно осигуряване или упълномощени от тях лица 

 

3. Начин на заявяване на услугата 

 При инспектора по „НВ” 

 

4. Срок за изпълнение на услугата 

 Веднага 

 

III. Документи 

1. Входящи документи 

1.1. Заявление по образец 

1.2. Документи, които трябва да бъдат представени: 

 Документ за самоличност 

 Нотариално заверено пълномощно, ако заявлението се подава от 

упълномощено лице 

 Удостоверение за регистрация в СРЗИ или сключен договор с ЛЗ 

 

2. Начин на подаване на документите 

 на място при инспектора по наркотични вещества 

 

3. Изисквания към документите 

3.1. Когато се подават на хартиен носител 

 документите да са в оригинал 

 копия на документи, регламентирани в нормативна уредба следва да са 

заверени „Вярно с оригинала“ 

 

IV. Такси 

1. Такси 
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 За услугата не се дължи такса 

 

V. Начин за получаване на резултата от административната услуга 

 на място от инспектора по наркотични вещества 


