Консолидирана версия на предложения за изменения и допълнения в
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
(обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2007 г.; бр. 65 от 2008 г., бр. 71 от 2008 г.,
бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60
и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; бр. 12 от 2015 г.; бр. 48 от 2015 г., бр.
43 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 84, 91 и 102 от 2018 г. и бр. 17 и 64 от 2019 г.)
Съществуващ текст
Чл. 19. (1) Изпълнителната агенция по
лекарствата поддържа и води регистри на:
1. производителите и вносителите на
лекарствени продукти на територията на
Република България и на квалифицираните
лица по чл. 148, т. 2 и по чл. 161, ал. 2, т. 1;
2. в производителите, вносителите и
търговците на едро с активни вещества;
3.
разрешените
за
употреба
и
регистрираните лекарствени продукти на
територията на Република България;
4. търговците на едро с лекарствени
продукти на територията на Република
България;
4а.
посредниците
в
областта
на
лекарствените продукти;
5. издадените разрешения за търговия на
дребно с лекарствени продукти;
6. разрешените клинични изпитвания;
7. издадените разрешения за паралелен
внос.
8. (отм.).

Предложение за промяна
Чл. 19. (1) Изпълнителната агенция по
лекарствата при спазване изискванията на
Закона
за
ограничаване
на
административното
регулиране
и
административния контрол1 поддържа и
води регистри на:
1. производителите и вносителите на
лекарствени продукти на територията на
Република България и на квалифицираните
лица по чл. 148, т. 2 и по чл. 161, ал. 2, т. 1;
2. в производителите, вносителите и
търговците на едро с активни вещества;
3.
разрешените
за
употреба
и
регистрираните лекарствени продукти на
територията на Република България;
4. търговците на едро с лекарствени
продукти на територията на Република
България;
4а.
посредниците
в
областта
на
лекарствените продукти;
5. издадените разрешения за търговия на
дребно с лекарствени продукти;
6. разрешените клинични изпитвания;
7. издадените разрешения за паралелен
внос.
8. (отм.).
няма промени

(2) …...
(3) …...
Чл. 19а. (1) Съответните РЗИ водят и Чл. 19а. (1) Съответните РЗИ при спазване
поддържат
публични
регистри
за изискванията на Закона за ограничаване на
издадените от тях удостоверения за административното
регулиране
и
регистрация на дрогерии.
административния
контрол
водят
и
поддържат регистри водят и поддържат
публични регистри за издадените от тях
удостоверения за регистрация на дрогерии.
(2) …...
няма промени
(3) …...
Чл. 27. (1) За издаване на разрешение за Чл. 27. (1) За издаване на разрешение за
употреба на лекарствен продукт лицето по употреба на лекарствен продукт лицето по
В обхвата на ЗИД на АПК, част от който са предложенията по ЗЛПХМ е включено предложение за промяна
наименованието на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност, като в текста на предложенията е използвано новопредложеното наименование, а
именно: Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол.
1
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Съществуващ текст
чл. 26, ал. 1 подава в ИАЛ заявление по
образец, придружено с досие във формат
"Електронен общ технически документ",
което съдържа:
1.-22……………………………………….…..
23. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2;

(2) – (7) ……………………………………….

Предложение за промяна
чл. 26, ал. 1 подава в ИАЛ заявление по
образец, придружено с досие във формат
"Електронен общ технически документ",
което съдържа:
1.-22. няма промени
23. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2, когато
плащането не е извършено по електронен
път;
24. няма промени
няма промeни

Чл. 61. (1) – (4) …..

няма промени

(5) Заедно със заявлението, съответно
уведомлението по ал. 1 или 4, притежателят
на разрешението за употреба подава:
1. …..;
2. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 21, ал. 2.
(6) …...

(5) Заедно със заявлението, съответно
уведомлението по ал. 1 или 4, притежателят
на разрешението за употреба подава:
1. няма промени;
2. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 21, ал. 2, когато
плащането не е извършено по електронен
път.
няма промени

Чл. 64. (1) – (3)….

няма промeни

(4) Когато ИАЛ установи несъответствия в
подадената документация с изискванията на
закона и наредбата по чл. 42, тя уведомява
притежателя на разрешението за употреба и
определя срок за предоставяне на
допълнителната
информация
и
документация.
(5) – (7) ……

(4) Когато ИАЛ установи несъответствия в
подадената документация с изискванията на
закона и наредбата по чл. 42, тя уведомява
притежателя на разрешението за употреба и
определя срок от 30 дни за предоставяне на
допълнителната
информация
и
документация.
няма промени

Чл. 69. (1) Притежателят на разрешение за
употреба на ваксина или на имунологичен
лекарствен продукт, предназначен за
имунизация, преди пускането на всяка
партида от продукта на пазара е длъжен да
представя в ИАЛ:
1.-2…..
3. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2.
(2) – (7) …..

Чл. 69. (1) Притежателят на разрешение за
употреба на ваксина или на имунологичен
лекарствен продукт, предназначен за
имунизация, преди пускането на всяка
партида от продукта на пазара е длъжен да
представя в ИАЛ:
1.-2. няма промени
3. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2, когато
плащането не е извършено по електронен
път.
няма промeни

Чл. 70. (1) Притежателят на разрешение за
употреба на лекарствен продукт, получен от
човешка кръв или човешка плазма, преди
пускане на всяка партида от продукта на
пазара е длъжен да представя в ИАЛ:

Чл. 70. (1) Притежателят на разрешение за
употреба на лекарствен продукт, получен от
човешка кръв или човешка плазма, преди
пускане на всяка партида от продукта на
пазара е длъжен да представя в ИАЛ:

24. …...
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Съществуващ текст
1.-2…..
3. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2.
(2) - (6) …..

Предложение за промяна
1.-2. няма промени
3. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2, когато
плащането не е извършено по електронен
път.
няма промени

Чл. 150. (1) …….

няма промени

(2) Заедно със заявлението по ал. 1
заявителят представя и:
1. диплома за висше образование, документ
за придобита специалност, документ за
трудов стаж, свидетелство за съдимост или
аналогичен документ на лицето, ако не е
български гражданин и трудов договор за
лицата по чл. 148, т. 2 и чл. 149;

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. номер, дата и издател на дипломата за
висше образование, придобито в България
или на документ за признаване на
придобито в чужбина образование; номер,
дата и издател на документа за придобита
специалност; три имена и ЕГН или ЛНЧ на
лицата по чл. 148, т. 2 и чл. 149 - за
извършване на проверка по служебен път от
ИАЛ за наличието на сключени с тях
трудови
договори
и
трудов
стаж;
свидетелство за съдимост или аналогичен
документ на лицето, ако не е български
гражданин
Заедно със заявлението по ал. 1 заявителят
представя и:
1. диплома за висше образование, документ
за придобита специалност, документ за
трудов стаж, свидетелство за съдимост или
аналогичен документ на лицето, ако не е
български гражданин и трудов договор за
лицата по чл. 148, т. 2 и чл. 149;
2.- 5. няма промени
6. номер, дата и издател на решението за
оценка за въздействие върху околната среда
при
производството
на
лекарствени
продукти в предвидените в Закона за
опазване на околната среда случаи;
7. номер и дата на издаденото разрешение
от Агенцията за ядрено регулиране, когато
заявлението се отнася до производство на
радиофармацевтици или на лекарствени
продукти, подложени на йонизиращи
лъчения при производството им;
8. номер и дата на издаване на разрешение
за ползване или на документ за въвеждане в
експлоатация
на
помещенията
за
производство, контрол и съхранение, когато
такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на териториятаразрешение за
ползване на помещенията за производство,
контрол и съхранение, издадено по реда на

2.-5….
6. оценка за въздействие върху околната
среда при производството на лекарствени
продукти в предвидените в Закона за
опазване на околната среда случаи;
7. разрешение от Агенцията за ядрено
регулиране, когато заявлението се отнася до
производство на радиофармацевтици или на
лекарствени продукти, подложени на
йонизиращи лъчения при производството
им;
8. разрешение за ползване на помещенията
за производство, контрол и съхранение,
издадено по реда на Закона за устройство на
територията, или друг заместващ го
документ;
9. (отм.)
10. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2.
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(3) - (4) …
Чл. 154. (1) Когато ИАЛ установи
непълноти в представената документация
и/или несъответствие между съдържанието
на
представената
документация
и
състоянието на обекта или изискванията за
квалификацията на персонала, уведомява
писмено заявителя и дава писмени указания.

Предложение за промяна
Закона за устройство на територията, или
друг заместващ го документ;
9. (отм.)
10. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2, когато
плащането не е извършено по електронен
път.
няма промени

(2) ……..

Чл. 154. (1) Когато ИАЛ установи
непълноти в представената документация
и/или несъответствие между съдържанието
на
представената
документация
и
състоянието на обекта или изискванията за
квалификацията на персонала, уведомява
писмено заявителя и определя срок от 30
дни за предоставяне на допълнителната
информация и документация.дава писмени
указания
няма промени

Чл. 162. (1) ……..

няма промени

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1.-3….
4. документи, с които се удостоверяват
обстоятелствата по чл. 159, ал. 1 и 2 за
квалифицираното лице;

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:Към
заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. – 3. няма промени
4. номер, дата и издател на диплома за
придобито в Република България висше
образование квалифицираното лице по чл.
159, ал. 1 или номер, дата и издател на
документ за признаване на придобито в
чужбина образование, а ако образованието е
придобито в чужбина и не е признато в
Република България се прилага документ за
придобиването
му
и
документи,
удостоверяващи, че лицето отговаря на
изискването по чл. 159, ал. 2, т. 2“; ИАЛ
5.-6…..
служебно установявава обстоятелствата
7. документ за платена такса в размер, относно наличието на трудов договор,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2.
изискван съгласно чл. 159, ал. 1 документи,
с които се удостоверяват обстоятелствата по
чл. 159, ал. 1 и 2 за квалифицираното лице;
5.-6. няма промени
7. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2, когато
плащането не е извършено по електронен
път.
(3) – (7) …..
няма промени
Чл. 163а. (1) Когато ИАЛ установи Чл. 163а. (1) Когато ИАЛ установи
непълноти и недостатъци в представената непълноти и недостатъци в представената
документация, тя уведомява писмено документация, тя уведомява писмено
4
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заявителя и дава писмени указания.

(2) …….

Предложение за промяна
заявителя и определя срок от 10 работни
дни за предоставяне на допълнителната
информация и документация дава писмени
указания.
няма промени

Чл. 167б. (1) …...

няма промени

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. …….;
2. документ за платена такса по чл. 21, ал. 2.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. няма промени
2. документ за платена такса по чл. 21, ал. 2,
когато плащането не е извършено по
електронен път.
няма промени

(3) …(7) .
Чл. 167г. (1) Изпълнителната агенция по
лекарствата води публичен регистър на
вносителите, производителите и търговците
на едро с активни вещества, който съдържа:
1. -5. ……

(2) ……..

Чл. 167г. (1) Изпълнителната агенция по
лекарствата води публичен регистър на
вносителите, производителите и търговците
на едро с активни вещества, при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на
административното
регулиране
и
административния контрол, който съдържа:
1.-5 няма промени
няма промени
нова: (3) Административните органи,
лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър или на които
са необходими данни, налични в публичния
регистър, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство,
без
да
изискват
от
заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра
обстоятелства и данни.
Чл. 199. (1) Лицата по чл. 195, ал. 2 подават
в ИАЛ заявление, което съдържа:
1. заявление, което съдържа наименование,
седалище и адрес на управление на
търговеца;
адрес
и
описание
на
помещенията и съоръженията за съхранение
на лекарствените продукти;

Чл. 199. (1) Лицата по чл. 195, ал. 2 подават
в ИАЛ:
1. заявление, което съдържа наименование,
седалище и адрес на управление на
търговеца;
адрес
и
описание
на
помещенията и съоръженията за съхранение
на лекарствените продукти;
2. ……;
3. име, свидетелство за съдимост или 2. няма промени
аналогичен документ на лицето, ако не е 3. име, свидетелство за съдимост или
български гражданин, диплома за висше аналогичен документ на лицето, ако не е
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образование и документ за трудов стаж на
отговорния магистър-фармацевт по чл. 197,
т. 2 и копие от трудовия му договор;
4. (отм.)
5. (отм.)
6. документ, удостоверяващ правното
основание за ползване на помещенията;
7. (отм.)
8. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2.

(2) – (3)
(4)
При
търговия
на
едро
с
радиофармацевтици
се
представя
и
становище на Агенцията за ядрено
регулиране.

(5) ……….

Предложение за промяна
български гражданин, диплома за висше
образование и документ за трудов стаж на
отговорния магистър-фармацевт по чл. 197,
т. 2 и копие от трудовия му договорномер,
дата и издател на дипломата за висше
образование на отговорния магистърфармацевт по чл. 197, т. 2 или номер, дата и
издател на документ за признаване на
придобито
в
чужбина
образование;
документ за трудов стаж на отговорния
магистър-фармацефт, ако същия не е
придобит в България“; ИАЛ служебно
установява
обстоятелствата
относно
наличието на трудов договор и придобит в
България трудов стаж на отговорния
магистър-фармацефт;
4. (отм.)
5. (отм.)
6.
документ, удостоверяващ правното
основание за ползване на помещенията;
декларация, че лицето има право да ползва
помещенията, в която се посочват
индивидуализиращи данни за документа за
ползване, в зависимост от вида му, а ако
същият подлежи на вписване се посочват
акт, том и година и служба по вписванията,
в която е вписан;
7. (отм.)
8. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2, когато
плащането не е извършено по електронен
път.
няма промeни
(4)
При
търговия
на
едро
с
радиофармацевтици
се
представя
и
становище на Агенцията за ядрено
регулиране.
При търговия на едро с радиофармацевтици,
в деня на постъпване на заявлението, ИАЛ
изисква по служебен път становище от
Агенцията за ядрено регулиране. В 14дневен срок от постъпване на искането,
Агенцията за ядрено регулиране издава
становище и в същия срок го изпраща
служебно до ИАЛ. Когато Агенцията за
ядрено регулиране не се произнесе в срок,
се приема, че становището е положително.
няма промени

Чл. 201. (1) Изпълнителната агенция по Чл. 201. (1) Изпълнителната агенция по
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Съществуващ текст
лекарствата уведомява писмено заявителя,
когато установи непълноти в представената
документация.
(2) ……

Предложение за промяна
лекарствата уведомява писмено заявителя,
когато установи непълноти в представената
документация, като му предоставя срок от
30 дни за отстраняване на нередовностите.
няма промени

Чл. 212а. (1) - (2)

няма промени

(3) Към уведомлението по ал. 2 се прилагат:
1. …..;
2. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2.

(3) Към уведомлението по ал. 2 се прилагат:
1. няма промени
2. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2, когато
плащането не е извършено по електронен
път.
(4) Изпълнителната агенция по лекарствата (4) Изпълнителната агенция по лекарствата
вписва в публичен регистър лицата, вписва в публичен регистър лицата,
осъществяващи посредничество в областта осъществяващи посредничество в областта
на лекарствени продукти.
на лекарствени продукти. Регистърът се
води при спазване изискванията на Закона
за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол.
(5) – (6) …..
няма промeни

Чл. 215. (1) …….
(2) Към заявлението се прилагат следните
данни и документи:
1. – 8….;
9. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2
(3) - (6) ……

нова: (7) Административните органи,
лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър или на които
са необходими данни, налични в публичния
регистър, приемат удостоверяването на
обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство,
без
да
изискват
от
заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра
обстоятелства и данни.
няма промени
(2) Към заявлението се прилагат следните
данни и документи:
1. – 8 няма промени
9. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2, когато
плащането не е извършено по електронен
път.
няма промени

Чл. 228. (1) Разрешение за търговия на Чл. 228. (1) Разрешение за търговия на
дребно с лекарствени продукти в аптека се дребно с лекарствени продукти в аптека се
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Съществуващ текст
издава от изпълнителния директор на ИАЛ
въз основа на заявление по образец, към
което се прилагат:
1……;
2. трудов договор или договор за
управление на аптеката, сключен с
магистър-фармацевт или с помощникфармацевт;

(2) – (4)….

Предложение за промяна
издава от изпълнителния директор на ИАЛ
въз основа на заявление по образец, което
съдържа: към което се прилагат
1. няма промени
2. трудов договор или договор за
управление на аптеката, сключен с
магистър-фармацевт или с помощникфармацевт; договор за управление на
аптеката, сключен с магистър-фармацевт
или с помощник-фармацевт, в случай че
лицето не е назначено по трудово
правоотношение; ИАЛ служебно установява
обстоятелствата относно наличието на
трудово правоотношение;
3. няма промени
4. номер, датата и издател на дипломата за
висше образование на магистър-фармацевт,
съответно
помощник-фармацевт,
в
предвидените от закона случаи или номер,
дата и издател на документ за признаване на
образование, придобито в чужбина и
документи удостоверяващи, че лицето има
най-малко една година стаж като магистърфармацевт, освен ако същият не е придобит
по трудово правоотношение; ИАЛ служебно
установява обстоятелствата придобит в
България
трудов
стаж
документи,
удостоверяващи, че са спазени изискванията
на чл. 224;
5. -6. няма промени
7. (отм.)
7а. хигиенно заключение, издадено от
съответната РЗИ;
8. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2, когато
плащането не е извършено по електронен
път.
няма промени

(5) Разрешение за търговия на дребно с
лекарствени продукти в аптека, която се
открива в населено място с население под
10 000 жители, се издава въз основа на
заявление по образец, към което се
прилагат:
1. документите по ал. 1, т. 1 - 7а;
2. документ за платена такса в размер 50 на
сто от таксата, определена в тарифата по чл.
21, ал. 2 за издаване на разрешение за
търговия на дребно с лекарствени продукти
по чл. 222, ал. 1.

(5) Разрешение за търговия на дребно с
лекарствени продукти в аптека, която се
открива в населено място с население под
10 000 жители, се издава въз основа на
заявление по образец, към което се
прилагат:
1. документите по ал. 1, т. 1 - 7а6;
2. документ за платена такса в размер 50 на
сто от таксата, определена в тарифата по чл.
21, ал. 2 за издаване на разрешение за
търговия на дребно с лекарствени продукти
по чл. 222, ал. 1, когато плащането не е

3. …….;
4. документи, удостоверяващи, че са
спазени изискванията на чл. 224;
5. свидетелство за съдимост на магистърфармацевта, съответно на помощникфармацевта, посочен за ръководител на
аптеката, ако не са български граждани;
6. медицинско свидетелство на магистърфармацевта, съответно на помощникфармацевта, посочен за ръководител на
аптекат– 6….
7. (отм.)
7а. хигиенно заключение, издадено от
съответната РЗИ;
8. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2.
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Предложение за промяна
извършено по електронен път.

(6) Заявлението и документите по ал. 1 и 5
се подават в ИАЛ.
(7) Регионалните здравни инспекции
издават хигиенно заключение до 14 дни,
считано от датата на подаване на молба за
това.

няма промени

(8) – (10) …..

(7) Регионалните здравни инспекции
издават хигиенно заключение до 14 дни,
считано от датата на подаване на молба за
това.В деня на постъпване на заявлението
по ал. 1 и 5 ИАЛ изпраща по служебен ред
искане до съответната РЗИ за издаване на
хигиенно заключение. В 7-дневен срок от
постъпване на искането регионалната
здравна
инспекция
издава
хигиенно
заключение и в същия срок го изпраща
служебно до ИАЛ. Когато РЗИ не се
произнесе в срок, се приема, че
заключението е положително.
няма промени

Чл. 229. (1) - (2) ….

няма промени

(3) В 15-дневен срок от постъпване на
документацията по чл. 228, ал. 6 ИАЛ
извършва проверка на представените
документи и уведомява писмено заявителя
за установените несъответствия или
непълноти. В тези случаи срокът по ал. 2
спира да тече от деня на уведомяването до
отстраняване на недостатъците.
(4) – (5) ….

(3) В 15-дневен срок от постъпване на
документацията по чл. 228, ал. 6 ИАЛ
извършва проверка на представените
документи и уведомява писмено заявителя
за установените несъответствия или
непълноти, включително по отношение на
хигиенното заключение, издадено по реда
на чл. 228, ал. 7. В тези случаи срокът по ал.
2 спира да тече от деня на уведомяването до
отстраняване на недостатъците.
няма промени

Чл. 232. (1) – (2)…..

няма промени
нови: (3) За получаване на разрешение за
съхранение и продажба на лекарствени
продукти, лицата по ал. 1 подават заявление
по образец до директора на съответната
РЗИ.
(4) В 7-дневен срок от подаване на
заявлението
комисия,
назначена
от
директора на РЗИ, извършва проверка на
условията
за
съхранение,
съгласно
наредбата по ал. 2.
(5) В 3-дневен срок от приключване на
проверката по ал. 4 директорът на РЗИ
издава разрешение за съхранение и
продажба на лекарствени продукти по
образец или прави мотивиран отказ.
(6) При непроизнасяне в срока по ал. 3 е
налице мълчаливо съгласие и лицата по чл.
9
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Предложение за промяна
1 могат да съхраняват и да продават
лекарствени продукти.
(7) Разрешението се прекратява:
1. при неспазване на условията за
съхранение и условията за продажба на
готови лекарствени продукти директорът на
РЗИ по предложение на контролните органи
по глава тринадесета от Закона за
лекарствените продукти в хуманната
медицина (ЗЛПХМ) прекратява със заповед
съгласно издаденото разрешение.
2. когато на основание чл. 229а ЗЛПХМ в
РЗИ се получи копие от издадено
разрешение за търговия на дребно с
лекарствени продукти в аптека, открита на
територията на същото населено място.
3. по искане на лицето по ал. 1.
Чл. 239. (1) Дрогерии се откриват след няма промени
регистрация в съответната РЗИ.
(2) Лицата по чл. 238, ал. 2 подават в (2) Лицата по чл. 238, ал. 2 подават в
съответната РЗИ заявление за регистрация, съответната РЗИ заявление за регистрация,
към което прилагат следните документи:
към
което
прилагат
следните
1. …….;
документикоето съдържа:
2. документ за образование и свидетелство 1. няма промени
за съдимост на лицето, определено за 2. номер и дата на документ за образование
ръководител на дрогерията, ако не е и свидетелство за съдимост на лицето,
български гражданин;
определено за ръководител на дрогерията,
3. …….;
ако не е български гражданин;
4. (отм.)
3. няма промени
5. (отм.)
4. (отм.)
6. документ за платена държавна такса в 5. (отм.)
размер, определен в тарифата по чл. 21, ал. 6. документ за платена държавна такса в
2.
размер, определен в тарифата по чл. 21, ал.
2, когато плащането не е извършено по
електронен път.
(3) ……
няма промени
(4) В 14-дневен срок от постъпване на
заявлението и документите по ал. 2
директорът на РЗИ уведомява писмено
лицето за констатираните непълноти в тях и
определя срок за отстраняването им.

(4) В 14-дневен срок от постъпване на
заявлението и документите по ал. 2
директорът на РЗИ уведомява писмено
лицето за констатираните непълноти в тях и
определя срок от 10 работни дни за
отстраняването им.
(5) За подаване на заявление за регистрация няма промени
на дрогерия или за извършване на промяна
по чл. 242 съответната РЗИ събира такси в
размер, определен с тарифата по чл. 21, ал.
2.
(6) Българската агенция по безопасност на
(6) Регионалните здравни инспекции
храните установява служебно
Българската агенция по безопасност на
обстоятелствата относно съдимостта на
храните
установява
служебно
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лицето по ал. 2, т. 2, когато е български
гражданин.
Чл. 240. (1) – (3)

Предложение за промяна
обстоятелствата относно съдимостта на
лицето по ал. 2, т. 2, когато е български
гражданин.
няма промени

(4) (В случаите по ал. 3 заявителят може да
започне извършване на заявените дейности
при спазване на чл. 29 от Закона за
ограничаване
административното
регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност.
(5) ……...

(4) (отм.) В случаите по ал. 3 заявителят
може да започне извършване на заявените
дейности при спазване на чл. 29 от Закона за
ограничаване
административното
регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност.
няма промени

Чл. 241. (1) В съответната РЗИ се води
регистър на издадените удостоверения за
регистрация на дрогерия, който съдържа:
1.- 6….

Чл. 241. (1) В съответната РЗИ се води
публичен
регистър
на
издадените
удостоверения за регистрация на дрогерия
при спазване изискванията на Закона за
ограничаване
на
административното
регулиране и административния контрол,
който съдържа:
1.- 6. няма промeни
няма промeни

(2) ……..

Чл. 251. (1) За разрешаване на рекламата
лицето по чл. 250 подава в ИАЛ заявление
по образец, одобрен от изпълнителния
директор на агенцията, придружено от:
1. – 3…
4. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2.
(2) – (6)….

нова: (3) Административните органи,
лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния електронен регистър
или на които са необходими данни, налични
в публичния електронен регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и
данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление,
декларация или друг документ, с който
започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.
Чл. 251. (1) За разрешаване на рекламата
лицето по чл. 250 подава в ИАЛ заявление
по образец, одобрен от изпълнителния
директор на агенцията, придружено от:
1. – 3. няма промeни
4. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 21, ал. 2, когато
плащането не е извършено по електронен
път.
няма промени
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