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ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ЕЛЕКТРОННО ПРЕДПИСАНИЕ 

РД-……………….. 

 

 

1. Отпускането на лекарствени продукти, предписани по реда на електронно 

предписание се извършва в аптеката от магистър фармацевт, работещ в нея по реда на глава 

седма от Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на 

лекарствени продукти. 

2. В обхвата на електронното предписание не се включват медицински изделия (МИ) и 

диетични  храни за специални медицински цели (ДХСМЦ).  

3. В случаите на изпълнение на електронни предписания, изпълнителят вписва данните 

за отпускането в рецептурната книжка на ЗОЛ по досегашния ред.  

4. Отпускането на лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2 от ЗЗО се извършва при 

представяне на протокол на хартиен носител от ЗОЛ до осигуряване на техническа 

възможност за отразяване на необходимата информация в Националната здравно-

информационна система  съобразно сроковете по §4 от ПЗР на Наредба № 4. 

5. За нуждите на идентифицирането на ЗОЛ, магистър фармацевтът въвежда ЕГН на 

ЗОЛ в специализирания софтуер и датата на издаване на електронното предписание или 

други регламентирани в НЗИС начини. 

6. За изпълнението на електронното предписание магистър-фармацевтът се 

идентифицира чрез КЕП. 

7. Не се допуска отпускане на лекарствени продукти, ако има едновременно издадено 

електронно предписание, с въведен НРН и издадена хартиена рецепта, с въведен в нея № на 

рецепта, генериран от медицинския софтуер на лекаря. 

8. При изпълнението на електронно предписание на лекарствен продукт, заплащан 

напълно или частично от НЗОК, аптечният софтуер има възможност чрез WEB услуга да 

извърши автоматична проверка в регистрите на НЗОК за валидност на договор на лекаря, 

издал електронното предписание, както и в регистъра на НАП за здравноосигурителния 

статус на пациента.  

9. Магистър-фармацевтът извършва проверка на интернет страницата на НАП за 

непрекъснати здравноосигурителни права на лицата, за които аптечният софтуер посочва, че 

са с прекъснати здравноосигурителни права. Отпускат се ЛП с електронно предписание само 

в случай, че се предостави документ - удостоверение/справка за заплатени 

здравноосигурителни вноски/възстановени здравноосигурителни права, издадено от НАП, 

придружен с копие на съответния документ.  

10. Издадените до 30 април 2021 г. рецепти и протоколи на хартиен носител се 

изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност.  

11. Издадените след 01.05.2021г. електронни предписания и протоколи се изпълняват 

по реда на глава седма от Наредба № 4 от 4 март 2009 г. и действащите към момента на 

отпускане Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени 

продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, 

http://www.nhif.bg/


на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани 

напълно или частично от НЗОК. 

12. При изпълнение на електронното предписване не се изисква хартиена форма на 

рецептурна бланка. Не се прилагат изискванията относно попълването й и не се налагат 

санкции по смисъла на глава Шеста, раздел ІІІ от Условия и ред, в случаите на електронни 

предписания.  

 
Настоящата инструкция е изготвена съвместно с БФС и е публикувана на официалната 

страница на НЗОК, както и e доведена до знанието на всички търговци на дребно с 

лекарствени продукти, отпускащи лекарствени продукти по договор с НЗОК. 

  

При промяна на нормативната уредба, касаеща електронно предписване и отпускане на 

лекарствените продукти, настоящата инструкция следва да се изменя и допълва. 

 
 

 


