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НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА:  

ИЗДАВАНЕ НА ХИГИЕННО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА 

ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В АПТЕКА 

(1573 - уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите) 
  

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: 

 

           Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина-  чл.228 
           Наредба № 28 от 09.12.2008 г. на МЗ за устройството, реда и организацията на работата 

на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти 
 

УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ И КАТО ВЪТРЕШНО- АДМИНИСТРАТИВНА: 
 
           Да 

 
ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВАТА УСЛУГА/ИЗДАВА     

ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ: 
 

           Директор на Регионална здравна инспекция – Стара Загора. 

 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕМАЩ ДОКУМЕНТИТЕ И 

ПРЕДОСТАВЯЩО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРЕПИСКАТА: 

 

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” 

отдел „Административно-правен“ 

Длъжност: Главен специалист 

адрес: гр. Стара Загора,  
ул. „Стефан Караджа” № 10 

e-mail: rzisz@rzisz.org  

телефон: 042/602472 
работно време: всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч., без прекъсване 

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:  
 
Предмет: 
 

            Хигиенното заключение от РЗИ – Стара Загора удостоверява, че в помещенията на 
аптеката на определен адрес са спазени здравните изисквания на Наредба № 28 от 9 декември 
2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на 
лекарствените продукти. Този документ се изисква по служебен път от Изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) като част от изискуемите документи 
за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека. ИАЛ води 
регистър на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти по чл. 230, 
ал. 1 от ЗЛПХМ, чийто данни са достъпни на страницата на ИАЛ. 

 
           Заявител: 
 
Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) – при подадено заявление за издаване на 
разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека от физическо или 
юридическо лице. 
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           Необходими документи: 
 

 Искане за издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия 
на дребно с лекарствени продукти в аптека, изпратено от ИАЛ по служебен път до 
директора на РЗИ Стара Загора.  

 Документи необходими за извършване на проверка за спазване изискванията на 
Наредба № 28 от 09.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на 
аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти и издава хигиенно заключение 
за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека 

- Проектна документация , част „ Архитектура“- с обяснителна записка, разпределение и 
разрези 

- Протоколи от акредитирана лаборатория, удостоверяващи съответствието на 
изискванията на параметрите за изкуствено осветление. 

 Документ за платена такса 
 

           Вътрешен ход на процедурата: 
 
Искането се завежда в Единната информационна система за документооборот. 
След резолюция на Директора на РЗИ Стара Загора искането и приложените документи 

се предават в дирекция „Медицински дейности”. 
В 14-дневен срок от подаване на документите, РЗИ извършва проверка в обекта за 

спазване на здравните изисквания, съгласно Наредба № 28 от 09.12.2008 г. за устройството, 
реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти и 
издава хигиенно заключение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека. 

При наличие на несъответствия на обекта със здравните изисквания, се дават 
препоръки и се определя срок за отстраняването им. 

Длъжностното лице, извършило проверката изготвя заключение в два екземпляра – за 
заявителя и за досието на обекта. 
 
           Срок за извършване на процедурата: 

 
           В 14-дневен срок от постъпване на искането от ИАЛ 
 
           Права и задължения на регистрираните лица: 

 
           Издаването на хигиенно заключение за търговия на дребно с лекарствени продукти 
дава право на заявителя да получи разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти 
от директора на ИАЛ. 
 
          Резултат от процедурата: 
 

Издаване на хигиенно заключение за търговия на дребно с лекарствени продукти 

 

НАЧИНИ НА ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА: 

 
         По служебен път от ИАЛ. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ: 

 

Ниво на предоставяне на услугата /Ниво 4/: Двустранна комуникация – заявяване на услуги 
изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, 

електронна обработка на формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен 

ако със закон се допуска предоставяне на електронна административна услуга без 
идентификация, електронно връчване и електронно плащане, ако за получаването на 

електронна административна услуга се дължат такси. 
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СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА: 

 

       Хигиенното заключение се издава за неопределен срок. Действието му се прекратява 
при настъпване на промяна в обстоятелствата с последващо издаване на ново хигиенно 

заключение или при прекратяване на разрешението за извършване на търговия на дребно с 
лекарствени продукти от ИАЛ. 

 

ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИТЕ, ОСНОВАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИТЕ 

НА ПЛАЩАНЕ: 

 
           На основание чл. 20 от Тарифа на таксите, които се събират от органите на държавния 

здравен контрол по Закона за здравето, приета с ПМС № 242/ 08.10/2007 г. 

           За издадено хигиенно заключение за търговия на дребно с лекарствени продукти в 
аптека се събира такса в размер на 93 лв. 
           В Центъра за административно обслужване се представя фактура за платена такса или 

копие от платежното нареждане. 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини: 

 
 в брой - стая № 113, ет.1 /каса/ на РЗИ – Стара Загора от 08.30 ч. до 17.00 ч.  

 чрез ПОС терминално устройство  - стая № 113, ет.1 /каса/ на РЗИ – Стара Загора. 

 по банков път (задължително се посочва основание за плащане/Идентификатор на услугата/) 
Банкова сметка на РЗИ – Стара Загора IBAN:  BG95UNCR76303100115523   

BIC:     UNCRBGSF         
Банка: UniCreditBulbank 

 по електронен път - чрез функционалностите на Единна входна точка за електронни 

плащания (система за еПлащане - https://pay.egov.bg) 
 

ОРГАНЪТ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА: 

 

  Министър на здравеопазването 
 

РЕДЪТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕТЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА 

ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА: 

 

  Редът е определен в АПК, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА. 
 

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА: 

 

rzisz@rzisz.org 

 

НАЧИНИ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА: 

 

           По служебен път до ИАЛ 

 

Утвърдил:  __/П/____ 

Д-р Стефка Стоева 
Главен секретар на РЗИ – Стара Загора п 

 
Настоящата процедура съдържа  3  страници и е въведена със Заповед №  РД-01-60/21.02.2022 г. на Директора на 

РЗИ – Стара Загора. рдена със Заповед № РД-01-37/26.02.2018г. на Директора 
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