Проект
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството,
реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на
лекарствените продукти
(обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. и доп., бр. 67 от 2010 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 от 2015
г., бр. 24 и 79 от 2017 г. и бр. 95 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 9a след думите „чл. 5,“ се добавя „ал. 1,“ и накрая се добавя „и съгласно
чл. 8, ал. 1, т. 5 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките
и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощникфармацевтите (ЗСОМСААМСЗПФ)“.
§ 2. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 5, т. 4 от Закона за съсловната организация на магистърфармацевтите“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 4 ЗСОМФ“;
2. Създава се ал. 3:
„(3) Членството на помощник-фармацевтите от персонала на аптеката в
Българската асоциация на помощник-фармацевтите се удостоверява при проверка чрез
представяне на удостоверение за актуално членство или чрез справка в националния
електронен регистър по чл. 8, ал. 1, т. 2 ЗСОМСААМСЗПФ.“
§ 3. В чл. 33 след цифрата „4“ се добавя „ЗЛПХМ“.
§ 4. В чл. 33а думите „чл. 5, т. 3 от Закона за съсловната организация на магистърфармацевтите (ЗСОМФ)“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 3 ЗСОМФ и съгласно чл. 8, ал. 1, т.
5 ЗСОМСААМСЗПФ“.
§ 5. В чл. 33г след думите „чл. 5,“ се добавя „ал. 1,“.
§ 6. В чл. 38, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и лицензия по чл.
33, ал. 1 ЗКНВП при снабдяване с лекарствени продукти, които съдържат наркотични
вещества“.
§ 7. В чл. 39, ал. 2 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.
§ 8. В чл. 41, ал. 1, т. 12 след абревиатурата „ИАЛ“ се поставя запетая, съюзът „и“
се премахва и накрая се добавя „и Българската асоциация на помощник-фармацевтите“.
§ 9. В § 3 от Преходните и заключителни разпоредби след думите „Българския
фармацевтичен съюз,“ се добавя „членовете на комисиите по професионална етика към
регионалните колегии на Българската асоциация на помощник фармацевтите,“.

§ 10. В Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 7 се изменя така:
„7. биоциди от главна група 1 „Дезинфектанти“ продуктови типове 1 и 2 и от
главна група 3 „Контрол на вредители“, продуктови типове 18 и 19 съгласно Приложение
V от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012
година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (OB L 167, 27.06.2012
г.)“.
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