
Утв. със З-д № РД -19- 327/14.12.2018 г. 
12. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ФОРМУЛЯРИ  НА АПТЕКИ ЗА ПОРЪЧКА  НА 
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА”. 

 
І. Наименование на административната услуга  
 341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени 
продукти, съдържащи наркотични вещества 
 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ – 
“ФРОНТ” ОФИС 

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА, 
ОБСЛУЖВАЩИ ИЗДАВАНЕТО НА 
АКТА – “БЕК” ОФИС 

  
Дирекция “Административно-правно, 
финансово и стопанско обслужване” 
Гише за административно обслужване 
Главен специалист  
телефон: 096/39-17-12  
адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3, ет. 4 
e-mail: rzi-montana@net-surf.net 
приемно време: всеки работен ден 
8:30  – 17:00 ч. 

Дирекция „Медицински дейности”  
лице за контакт: директор 
телефон:096/303562 
лице за контакт: главен инспектор 
телефон:096/388 318 
адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3, 
ет. 1 
e-mail: rzi-montana@net-surf.net 
приемно време: понеделник от 14:00 до 
16:00 ч и петък от 10:00 до 12:00 ч. 

 
ІІ. Правно основание 

Чл. 62 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), /обн. 
ДВ, бр. 30 от 2 април 1999 г./  
чл. 13, ал. 3 и 4 от Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към документацията и 

отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, 
съдържащи наркотични вещества /обн. ДВ, бр. 86 от 20 октомври 2000 г./  
 
ІІІ. Характеристика 

 Цел:  
Целта на процедурата е да регламентира условията и реда за предоставяне на специални 

формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 
 Предмет:  

Предоставянето на специални формуляри, чрез които се осъществява покупко-продажба в 
страната на наркотични вещества и на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Всички лица, които извършват производство, преработване, търговия на едро и на 
дребно, внос, износ и съхраняване на наркотични вещества, са длъжни да документират всяка 
операция, свързана с тези дейности. 

Право да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества от приложения № 2 и 3 от Наредбата за класифициране на растенията и 
веществата като наркотични имат само лицата, получили лицензия по реда на чл. 32 и 33 от 
Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.. 

Без лицензия могат да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от приложения № 2 и 3 
лечебните заведения, в които няма открита аптека, в количества, необходими за спешна помощ, 
при условия и по ред, определени в Наредба № 28 от 31 май 2001 г. за условията и реда, при 
които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат 
наркотични вещества.  

Всяка покупко-продажба в страната на наркотични вещества и на лекарствени продукти, 
съдържащи наркотични вещества, се извършва със специален формуляр за поръчка по образец. 
Специалните формуляри се отпечатват в три екземпляра: оригинал и две копия в различни цветове. 

Министерството на здравеопазването организира и контролира отпечатването и 
разпределянето на специалните формуляри за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества. Отпечатаните специални формуляри се предоставят от производителя им 
на регионалните здравни инспекции. 



Лицата, извършващи дейности с наркотични вещества закупуват специалните формуляри 
от регионалните здравни инспекции.  

 

ІV. Процедура по извършване на административната услуга 
 Компетентен орган:  
 Директор на дирекция МД 
 Главен инспектор по наркотични вещества дирекция „Медицински дейности”, РЗИ – 

Монтана. 
 Заявител:  

o Аптеки, притежаващи лицензия за работа с наркотични вещества  
o Лечебни заведения за извънболнична помощ, с изключение на тези по чл. 8, ал. 1, 

т. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). 
 Необходими документи: 

1. Заявление по образец 
2. Документ /банкова вносна бележка/, удостоверяващ внесена сума на стойността на 

заявените кочани със специални формуляри по сметка на МЗ. 
 Вътрешен ход на процедурата: 

Заявителите след внасяне на сумата по заявените кочани по банков път и по сметка на МЗ 
по оказана от тях цена получават от касата на РЗИ – Монтана фактура.  

 
Сумата се заплаща на касата на РЗИ - Монтана или по банков път: 
IBAN: BG93UBBS80023110736010 към ТБ ОББ АД, Банков клон – гр. Монтана  
 
Заявлението се адресира до Директора на РЗИ – Монтана. и може да се подава писмено 

или устно, като заявителят избира формата и начина на заявяване. 
Съобразно наличните технически възможности на заявителя, писменото заявление и 

приложенията към него могат да се подадат по електронен път, лицензиран пощенски оператор, 
факс или лично на Гише за административно обслужване на РЗИ - Монтана. 

Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от 
длъжностното лице, което го е съставило. РЗИ - Монтана приема устни искания в рамките на 
времето за работа с посетители, а писмени искания - в рамките на работното си време. 
Исканията, подадени по пощата, по електронна поща, факс или по друг технически възможен 
начин преди изтичане на даден срок, макар и извън работното време на органа, се смятат 
подадени в срок. В последния случай, сроковете за вземане на решение от РЗИ – Монтана 
започват да се броят от следващия работен ден. 

Заявления и документи могат да се подават и по електронен път с електронен подпис на 
адрес: rzi-montana@net-surf.net.  

След приемане на документите по всяка административна процедура, главен специалист 
на Гише за административно обслужване,  прави регистрация в деловодната система и ги 
представя на Директор РЗИ за резолюция.  

Главен специалист, след и съобразно резолюцията на Директор РЗИ, разпределя 
документите и ги предава на  директор дирекция МД за негова резолюция към главен инспектор 
по наркотични вещества. 

Заявлението и вторият екземпляр от фактурата се предават на главен инспектор по 
наркотични вещества, дирекция „Медицински дейности”, РЗИ – Монтана. Той прави проверка 
на документите и предоставя специалните формуляри за поръчка на аптеките. 

Покупката на формулярите се регистрира от инспектора в дневник, в който се отразяват 
следните данни: 

 пореден номер и дата на продажбата; 
 име, седалище и адрес на купувача; 
 серия и номер на формуляра;  
 подпис 

Дневникът се води в хронологичен ред по получаване на специалните формуляри за 
поръчка. 

 
Срок за предоставяне:  В денят на подаване на заявлението. 
 
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  Неприложимо 



 

Такси и основание за заплащане:  
Заплаща се стойността на формулярите, определена от Министерство на 

здравеопазването, в зависимост от партидата на формулярите.  
 
Начин на заплащане:  По сметка на Министерство на здравеопазването, като вносната 

бележка в оригинал се представя в РЗИ – Монтана за стартиране на процедурата за предоставяне 
на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични 
вещества: 

Министерство на здравеопазването 
IBAN: BG 83 BNBG 9661 3000 1293 01 
БНБ 
BIC: BNBGBGSD 
 
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на 

услугата:   
Директор на РЗИ – Монтана. 
 
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:  
Директор на РЗИ – Монтана. 
 
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето 

на услугата:  
По реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.  
 
Електронен адрес, на който се предоставя услугата: rzi-montana@net-surf.net 
 
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: rzi-montana@net-surf.net 
 
 
 
 

V. Образци и формуляри: 
 Заявление за предоставяне на специални формуляри; 
 Протокол за устно заявяване. 
 

 
 


