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СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА КОИТО СЕ ПРЕДПИСВАТ 
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И КОНСУМАТИВИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО 

ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК 

МКБ Диагноза 

010 Първична туберкулозна инфекция (след 6 месеца от откриване на 
заболяването) 

011 Белодробна туберкулоза (след 6 месеца от откриване на заболяването) 

012 Друга туберкулоза на дихателната система                                                       
(след 6 месеца от откриване на заболяването) 

013 Туберкулоза на менингите и ЦНС (след 6 месеца от откриване на 
заболяването) 

014 Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли 
(след 6 месеца от откриване на заболяването) 

015 Туберкулоза на кости и стави (след 6 месеца от откриване на заболяването)

016 Туберкулоза на пикочо- половата система                                                         
(след 6 месеца от откриване на заболяването) 

017 Туберкулоза на други органи (след 6 месеца от откриване на заболяването)
034 Остри инфекциозни заболявания - скарлатина 
070 Вирусен хепатит до 6 месеца от заболяването 

090-097 Сифилис 
122 Ехинококоза 

227.3 Пролактином  
240.0 Струма, уточнена като обикновена (ендемична)  
241.0 Нетоксична едновъзлова струма 
241.1 Нетоксична многовъзлова струма 
242.1 Токсична едновъзлова струма 
242.2 Токсична многовъзлова струма 
242.3 Токсична възловидна струма, неуточнена 
242.4 Тиреотоксикоза от ектопичен тиреоиден възел 
242.8 Тиреотоксикоза от друг уточнен произход 
242.9 Тиреотоксикоза без посочена струма или друга причина 
244.0 Постоперативен хипотиреоидизъм 
244.1 Друг хипотиреоидизъм след аблация 
244.2 Йоден хипотиреоидизъм 
244.3 Друг вид ятрогенен хипотиреоидизъм 
244.8 Друг уточнен придобит хипотиреоидизъм  
244.9 Неуточнен хипотиреоидизъм 
250.0 Захарна болест /неинсулинзависима/ 
250.1 Захарна болест /инсулинзависима/ 
252.1 Хипопаратиреоидизъм 
253.0 Акромегалия и гигантизъм 
253.5 Безвкусен диабет 



 

 6 - 4

МКБ Диагноза 
255.4 Кортикоадренална инсуфициенция - Адисонова болест 

256.3 Лечение на остеопороза при жени с преждевременно прекъсване на 
яйчниковата функция 

257.1 Хипогонадизъм (постаблационен) 
257.2 Хипогонадизъм (вроден) 

270 Дефект в окислението на средноверижните мастни киселини 
270.1 Фенилкетонурия 
270.6 Дефекти на урейния цикъл 
271.0 Гликогеноза  
271.1 Галактоземия 

273 Синдром на белтъчно енергийна малнутриция 
275.3 Vit. D резистентен рахит  

280 Желязодефицитна анемия 
284.0 Панцитопения на Фанкони  
287.3 Есенциална тромбоцитопения 

295 Шизофренни разстройства 
296 Афективни психози 

300.0 Страхово състояние 
300.1 Паническо разстройство 
300.4 Депресивна невроза 

304 Наркотична зависимост 
307.6 Енурезис ноктюрна - за деца до 18 години 
330.0 Адренолевкодистрофия 
332.0 Ранна Паркинсонова болест 
332.1 Болест на Паркинсон 
335.2 Амиотрофична латерална склероза 

340 Множествена  склероза 
343 Детска церебрална парализа 

345.0 Генерализирана епилепсия без гърчове 
345.1 Генерализирана епилепсия с гърчове 

346 Мигрена 
353 Болести на нервните коренчета и плексуси 
354 Мононеврит на горните крайници и множествен мононеврит 
355 Мононеврит на долните крайници 

357.2 Диабетна полиневропатия 
358.0 Миастения 

359 Мускулни дистрофии и други миопатии 
362.0 Диабетна ретинопатия 

365 Глаукома 
366 Катаракта 

382.0 Остро гнойно възпаление на средното ухо 
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МКБ Диагноза 
402.9 Хипертонична сърдечна болест 

412 ИБС - състояние след прекаран миокарден инфаркт 
413 ИБС -ангина пекторис 

413.09 ИБС-ранна постинфарктна стенокардия 
413.8 ИБС -състояние след перкутанна транслуменална ангиопластика 

414.05 ИБС- състояние след аортокоронарен байпас 

415.1 Състояние след белодробна емболия и инфаркт до 6 месеца от 
настъпването 

416 БТЕ-хронично рецидивираща форма 
416.9 Хронична белодробно-сърдечна болест 
426.7 Анормално атриовентрикуларно възбуждение-WPW-синдром 
427.3 Предсърдно мъждене и трептене с чести и тежки пристъпи 

428 Cърдечна недостатъчност 
434 Мозъчно-съдова болест 

443.0 Синдром на Raynaud 
443.1 Облитериращ тромбангит (Болест на Buerger) 
443.8 Диабетична периферна ангиопатия 
446.0 Възлов полиартериит 
446.4 Грануломатоза на Wegener 

451 Флебит и тромбофлебит 
453 Други венозни емболии и тромбози 

459.0 Състояние след клапно протезиране 
463.0 Ангина (остър тонзилит) 
466.0 Остър бронхит 

477 Алергичен ринит 
486 Бронхопневмония с неуточнен причинител 

491.1 Хроничен мукопурулентен бронхит 
491.2 Хроничен обструктивен бронхит 
492.8 Белодробен емфизем 

493 Бронхиална астма 
518.81 Хронична дихателна недостатъчност - ІІ и ІІІ степен 
530.1-
530.3

Гастроезофагеална рефлуксна болест (ЕНГЕРБ, рефлукс-езофагит І-V ст., 
вкл. хиатусна херния) 

555.0 Болест на Crohn на тънкото черво 
555.1 Болест на Crohn на дебелото черво 
555.2 Болест на Crohn на тънкото и дебелото черво 
555.9 Болест на Crohn с друга локализация 
556.1 Улцерозен колит - илеоколит 
556.2 Улцерозен колит - проктит 
556.3 Улцерозен колит - проктосигмоидит 
556.4 Улцерозен колит - псевдополипоза на колона 
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МКБ Диагноза 
556.5 Улцерозен колит - левостранен 
556.6 Улцерозен колит - панколит 
556.8 Други улцерозни колити 
556.9 Улцерозен колит - неуточнен 

571.40 Хроничен хепатит, активен 
571.41 Хроничен хепатит, персистиращ 
571.5 Цироза на черния дроб, без указания за алкохол 
571.6 Билиарни цирози 
579.0 Цьолиакия 

581.0 Нефрозен синдром с увреждане, уточнено като пролиферативен 
гломерулонефрит 

581.1 Нефрозен синдром с увреждане, уточнено като мембранозен 
гломерулонефрит 

581.2 Нефрозен синдром с увреждане, уточнен като мембрано-пролиферативен 
гломерулонефрит 

581.3 Нефрозен синдром с минимални увреждания на гломерулите 
581.8 Нефрозен синдром с други уточнени патологични увреждания на бъбрека 
581.9 Нефрозен синдром с неуточнени патоморфологични промени 

585 Хронична бъбречна недостатъчност ІІ-ІІІ степен на преддиализно лечение  
588.8 Ренална остеодистрофия  
590.0 Хроничен пиелонефрит 

596 Нестабилен пикочен мехур и инконтиненция на урина 
600 Доброкачествена простатна хиперплазия 

617.0 Ендометриоза на матката 
617.1 Ендометриоза на яйчника 
617.2 Ендометриоза на  
617.3 Ендометриоза на фалопиевата тръба 
617.4 Ендометриоза на ректо-вагиналния септум и на влагалището 
617.8 Ендометриоза на други уточнени местонахождения 
626.0 Липса на менструация 
626.1 Оскъдна или рядка менструация 
626.2 Много обилна и честа менструация 
626.3 Пубертетно кръвотечение 
626.6 Метрорагия 
627.0 Пременопаузна менорагия 

646.6 Инфекции на пикочо-половата система, възникнали по време на 
бременността 

694.4 Пемфигус 
695.4 Лупус еритематодес 
696.0 Псориазис (артропатичен) 
696.1 Псориазис (пустулозен и еритродермичен) 
701.0 Склеродермия  
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МКБ Диагноза 
710.3 Дерматомиозит 
714.0 Ревматоиден артрит 
714.3 Ювенилен хроничен полиартрит 
720.0 Болест на Бехтерев 
785.4 Диабетна гангрена 

875-897 Лечение на отворени рани  
V 55.2 Илеостомирани 
V 55.3 Колостомирани 

V 55.5, 
V 55.6 Уростомирани 
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СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВА "РЕЦЕПТУРНА 
КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ" 

МКБ Диагноза 

010 Първична туберкулозна инфекция (след 6 месеца от откриване на 
заболяването) 

011 Белодробна туберкулоза (след 6 месеца от откриване на заболяването) 

012 Друга туберкулоза на дихателната система (след 6 месеца от откриване на 
заболяването) 

013 Туберкулоза на менингите и ЦНС (след 6 месеца от откриване на 
заболяването) 

014 Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли 
(след 6 месеца от откриване на заболяването) 

015 Туберкулоза на кости и стави (след 6 месеца от откриване на заболяването)

016 Туберкулоза на пикочо- половата система  (след 6 месеца от откриване на 
заболяването) 

017 Туберкулоза на други органи (след 6 месеца от откриване на заболяването)
122 Ехинококоза 

227.3 Пролактином 
250.0 Захарна болест (неинсулинзависима) 
250.1 Захарна болест (инсулинзависима) 
253.0 Акромегалия и гигантизъм 
253.5 Безвкусен диабет 
270.1 Фенилкетонурия 
270.6 Дефекти на урейния цикъл 

271 Синдром на белтъчно енергийна малнутриция 
271.0 Гликогеноза 
271.1 Галактоземия 
275.3 Vit.D резистентен рахит 
284.0 Панцитопения на Фанкони 
287.3 Есенциална тромбоцитопения 

295 Шизофренни разстройства 
307.6 Енурезис ноктюрна 
320.0 Ранна Паркинсонова болест 
330.0 Адренолевкодистрофия 
332.1 Болест на Паркинсон 
335.2 Амиотрофична латерална склероза 

340 Множествена  склероза 
345.0 Генерализирана епилепсия без гърчове 
345.1 Генерализирана епилепсия с гърчове 
357.2 Диабетна полиневропатия 

413.09 ИБС-ранна постинфарктна стенокардия 
413.8 ИБС -състояние след перкутанна транслуменална ангиопластика 
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МКБ Диагноза 
414.05 ИБС- състояние след аортокоронарен байпас 

415.01 Състояние след белодробна емболия и инфаркт 6 месеца след 
настъпването 

416 БТЕ-хронично рецидивираща форма 
459.0 Състояние след клапно протезиране 

518.81 Хронична дихателна недостатъчност  ІІ-ІІІ степен  
571.40 Хроничен хепатит, активен 
571.41 Хроничен хепатит, персистиращ 
571.6 Цироза на черния дроб, без указания за алкохол 
579.0 Цьолиакия 
579.0 Билиарна цироза 

585 Хронична бъбречна недостатъчност ІІ-ІІІ степен на преддиализно лечение  
588.8 Ренална остеодистрофия 

600 Доброкачествена простатна хиперплазия  
694.4 Пемфигус 
696.0 Псориазис (артропатичен) 
696.1 Псориазис (пустулозен и еритродермичен) 
701.0 Склеродермия  
710.3 Дерматомиозит 
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ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК 

Международно непатентно 
наименование 

Лекарствена 
форма 

    
Acarbose  tabl. 
Acebutalol tabl. 
Acenocoumarol tabl. 
Acetazolamide tabl.  
Acetylcysteine gran., tabl. 
Aciclovirum susp., tabl., oint.
Acidum aminomethylbenzoicum sol. inj., tabl. 
Acidum nalidixicum tabl. 
Acidum pipemedicum 
trihydratum caps., tabl. 

Acidum thiocticum sol. inj., tabl. 
Acidum tiaprofenicum tabl.  
Acipimoxe caps. 
Acitretinum caps., tabl. 
Adrenalinum sol. inj. 
Albendazole tabl. 
Alcocholum polyprynilicum drops  
Alendronate tabl. 
Alfa - methyldopa tabl. 
Alfa-ornitin alfa-aspartat tabl. 
Allopurinolum tabl.  
Alprazolamum tabl. 
Alprostadil sol.inj., powd.inj.
Alteplase powd.inj 
Amantadine caps., tabl. 
Amikacini sulfas sol. inj. 
Aminophyllinum tabl. 
Amiodarone tabl. 
Amitriptyline tabl. 
Amlodipine tabl. 

Amoxicillinum gran., caps., 
tabl. 

Amphutericinum fl. 

Ampicillin gran., caps., 
powd. inj. 

Apraclonidine drops 
Atenolol tabl. 
Atorvastatin tabl. 
Atropini sulfas drops, sol. inj. 
Azapentacene polysulfanate 
sodium eye drops 

Azathioprin tabl. 
Azelastin nas.spray 
Azithromycinum tabl., caps. 
Azlocillinum natricum fl. 
Baclofenum tabl. 

Beclometasonе susp.inh.pres., 
spray, susp.inh.

Bencyclani fumaras tabl., sol. inj. 
Bendazol tabl. 
Benzathini benzypenicillinum fl. 
Benzbromaronum tabl. 
Benzylpenicillinum kalicum fl. 
Beta - Methyldigoxin tabl. 

Международно непатентно 
наименование 

Лекарствена 
форма 

Betahistine tabl. 

Betamethasonum drops, sol. inj., 
tabl., oint. 

Betaxolol drops 
Bezafibrate tabl. 
Bibrocathol oint.  
Biperiden tabl. 
Bromazepamum tabl. 

Bromhexine tabl., syr., 
sol.inj. 

Bromocriptine tabl.  

Budesonidum susp. inh., 
powd.inh., spray

Bumadizonum calcium tabl. 
Butylscopolamine tabl. 
Cabergoline tabl. 
Calcii gluconas sol. inj. 
Calcitonin  (salmon synthetic) sol. inj., spray 
Calcitrolum caps. 
Captopril tabl. 
Carbaethopendecine bromide drops., oint.  
Carbamazepine tabl., syr. 
Carbenicillinum natricum fl. 
Carvedilol tabl. 
Cefaclorum gran., caps. 

Cefadroxilum caps., tabl., 
gran., susp. 

Cefalexinum gran., caps., 
tabl. 

Cefalothinum natricum fl. 
Cefamandoli nafas fl. 
Cefazolinum natricum fl. 
Cefepimum fl. 
Cefoperazonum natricum fl. 
Cefotaximum natricum fl. 
Cefotetanum dinatricum fl. 
Cefoxitinum natricum fl. 
Cefpirom powd. inf. 
Cefprozilum tabl., gran. 
Cefsulodinum natricum fl. 
Ceftazidimum natricum fl. 
Ceftibutenum caps., powd.inj 
Ceftriaxonum natricum fl. 
Cefuroximum gran., fl., tabl. 
Cephapirinum natricum fl. 
Cerivastatin tabl 
Cetirizine drops, tabl.  
Chinidine tabl. 

Chloramphenicol caps., drops, 
oint.     

Chloropyraminum tabl. 
Chloroquine tabl.  
Chlorpromazine tabl. 
Chlorprothixene tabl. 
Chlortalidone tabl. 
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Международно непатентно 
наименование 

Лекарствена 
форма 

Ciclopirox vag.cream 
Cimetidinum tabl.film 
Cinnarizine caps., tabl.  
Ciprofibrate caps. 
Ciprofloxacinum tabl., drops  
Cisapride tabl. 
Citalopram tabl. 
Clarithromycin gran., tabl. 
Clemastine tabl., syr. 
Clenbuterol syr.,spray, tabl. 

Clindamycine caps., sol. inj., 
susp. 

Clodronic acid tabl. 
Clofezone tabl. 
Clofibrate tabl. 
Clomifenе tabl.  
Clomipramine tabl. 
Clonazepam tabl. 
Clonidine tabl. 
Clopidogrel tabl. 
Cloxacillin natricum caps. 
Clozapine tabl. 
Codeini phosphas tabl. 
Colchicinum tabl. 
Colecalciferolum sol.inj. 
Combination / Betamethasone, 
Gentamicine/ oint., drops 

Combination / Betamethasone, 
Sulfacetamide/ drops 

Combination / Chloramphenicol, 
Hydrocortisone/ drops, oint. 

Combination / Dexamethasone, 
Chloramphenicol/ drops 

Combination / Dexamethasone, 
Tobramycine/ drops 

Combination / Estradioli valeras, 
Didrogesteronum/ tabl., sol. inj. 

Combination / Ethynyles -
estradiole, Cyproteroli acetas/ tabl. 

Combination / Naphazoline, 
Anthazoline/ drops 

Combination / Neomicine, 
Bacitracine/ drops 

Combination / Tetryzolini 
chloridum, Antazolini chloridum/ drops 

Combination /Amoxicillin, 
Metronidazole/ tabl. 

Combination /Amoxicillinum, 
Acidum clavulanicum/ fl., tabl., susp. 

Combination /Ampicillinum, 
Sulbactamum/ fl., tabl., susp. 

Combination /Bacitracin zinc, 
Neomycin sulphate/ oint.  

Combination /Clopamid, 
Pindolol/ tabl. 

Combination /Cloxacillin, 
Ampicillin/ caps., tabl. 

Combination /Enalapril maleate, 
Hydrochlorthiazide/ tabl. 

Международно непатентно 
наименование 

Лекарствена 
форма 

Combination /Ergotamini tartas, 
Coffeinum/ tabl. 

Combination /Estradiol, 
Levonorgestrelum/ tabl. 

Combination /Estradioli valeras, 
Norgestrelum/ tabl. 

Combination /Estradiolum, 
Norethisteron/ tabl. 

Combination /Fenoterol HBr, 
Sodium cromoglicate/ sol.inh.pres. 

Combination /Fenoteroli 
hydrobromidum, Ipratropii 
bromidum/ 

aer.dos. 

Combination /Ferric oxide 
polymaltose, Folic acid/ tabl. 

Combination /Ferrous sulfas; 
Acidum ascorbinicum/ tabl. 

Combination /Flupentixolum, 
Melitacenum/ tabl. 

Combination 
/Hydroxyprogesteronum, 
Estradiol/ 

sol. inj. 

Combination /Isopyrine , 
Phenylbutazone/ tabl. 

Combination /Kalii aspartas, 
Magnesii aspartas/ tabl. 

Combination /Levodopa, 
Benzerazide/ caps., tabl.  

Combination /Levodopa, 
Carbidopa/ tabl. 

Combination /Levothyroxinum, 
Kalii jodidum/ tabl. 

Combination /Lisinopril, 
Hydrochlorthiazide/ tabl. 

Combination /Loratidin, 
Pseudoephedrinum/ tabl. 

Combination /Losartan, 
Hydrochlorothiazide/ tabl. 

Combination /Metronidazole, 
Myconazole/ tabl.vag. 

Combination /Pilocarpin, 
Timolol/ eye drops 

Combination /Piperacillin, 
Tazobactam/ fl. 

Combination /Piracetam, 
Cinnarisine/ caps.  

Combination /Potassium iodide, 
Sodium iodide/ drops 

Combination /Potassium-Mg 
aspartas/ tabl. 

Combination /Prednisolonum, 
Chloramphenicolum/ drops  

Combination /Radicis 
Belladonnae alcaloida, 
Phenobarbitalum/ 

tabl. 

Combination /Rubiae tinctorum 
principia, Magnesii salicylas/ sol. 

Combination /Salbutamol 
sulfate, Ipratropium bromidum/ susp.inh.pres. 

Combination /Salmeterol, powd. inh. 
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Международно непатентно 
наименование 

Лекарствена 
форма 

Fluticasone/ 
Combination /Spiramycinum, 
Metronidazolum/ tabl. 

Combination 
/Sullfamethoxazolum, 
Trimethoprim/ 

tabl., sol. inj. 

Combination /Tetracyclin, 
Oleandomycin/ caps. 

Combination /Triamteren, 
Hydrochlorthyazide/ tabl. 

Combination /Verapamil, 
Trandolapril/ caps. 

Combination /Vitamin A+D/ sol. 
Combination /Zinc hyaluronate, 
Zinc chloride/ sol. 

Cromoglicic acid drops,spray, 
sol.inh. 

Cromoglycate sodium caps. 
Cyancobalamin sol.inj. 
Cyclodrine drops 
Cyclophosphamid sol. inj. 
Cyproheptadine tabl., syr. 
Cyproteroni acetas tabl. 
Daltaparin sodium sol. inj. 
Desmopressinum sol.nas. 

Desoxymethason oint.; sol.inj., 
tabl., drops 

Dexamethasonum tabl., sol. inj. 
Diazepamum tabl., sol. inj. 

Diclofenacum caps., tabl., 
sol.inj., supp. 

Dicloxicillinum caps., tabl. 
Digitoxin tabl. 
Digoxin tabl. 
Dihydrotachysterolum sol. 
Dikalii chlorazepas caps. 
Diltiazem tabl. 

Dimetindeni maleas tabl., sol. inj., 
syr. 

Dipyridamole tabl. 
Domperidone tabl. 
Donezepil hydrochloride tabl. 
Doxazosin tabl. 
Doxycyclinum caps., tabl. 
Drotaverini hydrochloridum tabl. 
Dydrogesteronum tabl.  
Ebastin tabl. 
Ebutazonum tabl. 
Enalapril tabl. 
Enoxacinum tabl. 
Enoxaparin natrium           sol.inj. 
Eprazinone tabl. 
Erythromycini estolas gran. 
Erythropoietinum /human 
recombinant/ 

spr.amp., amp., 
fl. 

Estradiolum sol. inj., tabl.  
Estrioli succinas tabl. 
Ethambutolum tabl. 
Ethinylestradioli sulfonas tabl. 

Международно непатентно 
наименование 

Лекарствена 
форма 

Combination /Spiramycinum, 
Metronidazolum/ tabl. 

Combination 
/Sullfamethoxazolum, 
Trimethoprim/ 

tabl., sol. inj. 

Combination /Tetracyclin, 
Oleandomycin/ caps. 

Combination /Triamteren, 
Hydrochlorthyazide/ tabl. 

Combination /Verapamil, 
Trandolapril/ caps. 

Combination /Vitamin A+D/ sol. 
Combination /Zinc hyaluronate, 
Zinc chloride/ sol. 

Cromoglicic acid drops,spray, 
sol.inh. 

Cromoglycate sodium caps. 
Cyancobalamin sol.inj. 
Cyclodrine drops 
Cyclophosphamid sol. inj. 
Cyproheptadine tabl., syr. 
Cyproteroni acetas tabl. 
Daltaparin sodium sol. inj. 
Desmopressinum sol.nas. 

Desoxymethason oint.; sol.inj., 
tabl., drops 

Dexamethasonum tabl., sol. inj. 
Diazepamum tabl., sol. inj. 

Diclofenacum caps., tabl., 
sol.inj., supp. 

Dicloxicillinum caps., tabl. 
Digitoxin tabl. 
Digoxin tabl. 
Dihydrotachysterolum sol. 
Dikalii chlorazepas caps. 
Diltiazem tabl. 

Dimetindeni maleas tabl., sol. inj., 
syr. 

Dipyridamole tabl. 
Domperidone tabl. 
Donezepil hydrochloride tabl. 
Doxazosin tabl. 
Doxycyclinum caps., tabl. 
Drotaverini hydrochloridum tabl. 
Dydrogesteronum tabl.  
Ebastin tabl. 
Ebutazonum tabl. 
Enalapril tabl. 
Enoxacinum tabl. 
Enoxaparin natrium           sol.inj. 
Eprazinone tabl. 
Erythromycini estolas gran. 
Erythropoietinum /human 
recombinant/ 

spr.amp., amp., 
fl. 

Estradiolum sol. inj., tabl.  
Estrioli succinas tabl. 
Ethambutolum tabl. 
Ethinylestradioli sulfonas tabl. 
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Международно непатентно 
наименование 

Лекарствена 
форма 

Ethosuximide caps. 
Ethyl biscoumacetate tabl. 
Famotidine tabl. 
Felodipine tabl. 
Fenofibrate caps. 

Fenoterol susp. inh., tabl., 
sol. inj. 

Ferric oxide polymaltose 
complex syr., drops, tabl.

Ferrous aspartas gran., tabl. 
Ferrous sulphate tabl. 
Finasteridum tabl.  
Fleroxacinum tabl. 
Flucloxacillinum natricum caps. 
Fluconazolum caps., fl. 
Fludrocortisoni acetas tabl.  
Flunarizine caps. 
Flunisolide susp.inh. 
Fluocytosinum sol.inf., tabl. 
Fluorometholone drops 
Fluoxetine caps. 
Flupentixol tabl., sol.inj 
Fluphenazine sol.inj.  

Fluticasone sol. inh., spray, 
powd.inh. 

Fluvastatinum caps. 
Fluvoxamine tabl. 
Folic acid tabl. 
Formoterol powd. Inh. 
Furosemide tabl. 
Galantamine tabl., sol. Inj. 

Gentamicini sulfas drops, sol. inj., 
oint. 

Glibenclamidum tabl. 
Gliclazidum tabl. 
Glimepiridum tabl. 
Glipizidum tabl. 
Glucagonum sol. inj. 
Glyceryl trinitrate tabl. 
Gonadotrophinum chlorionicum powd. inj. 
Gosereline fl. 
Granisetrone tabl., sol.inj 
Grepafloxacinum tabl. 
Haloperidol tabl. 
Heparin       sol.inj. 
Hydrochlorthiazide tabl. 
Hydrocortisonum sol. inj. 
Hydroxyzine tabl., syr. 
Hyoscini butylbromidum sol. inj., tabl.  
Ibuprofenum tabl. 
Idoxuridine drops 
Imipramine tabl. 
Indapamide tabl. 
Indobufen      tabl.  

Indometacinum caps., tabl., 
supp. 

Inosine pranobex tabl. 
Insulin Zinc suspension fl. 

Международно непатентно 
наименование 

Лекарствена 
форма 

Insulinum human /fast-acting 
human insulin analog/ penfill 

Insulinum human /fast-acting/ fl., penfill 
Insulinum human /intermediate-
acting rapid onset of effect/ fl., penfill 

Insulinum human /intermediate-
acting/ fl., penfill 

Insulinum human /long-acting/ fl. 
Insulinum human/intermediate-
fast-acting human insulin 
analog/ 

penfill 

Interferon-beta-1b powd.inj., amp. 
Interferon-beta-1а powd.inj., amp. 
Interferone-alfa powd.inj., amp. 
Ipratropii bromidum susp.inh., spray
Iprazochrome tabl. 
Ipriflavone tabl. 
Irbesartan tabl. 
Iron proteincuccinylate sol. 
Isoconazoli nitras tabl. vag.  
Isoniazidum sol. inj., tabl. 
Isosorbide tabl., caps. 
Isotretinoin caps. 
Itraconazolum caps. 
Josamycini propionas tabl. 
Kalii iodidum tabl. 
Kanamycini sulfas fl. 
Kebuzonum tabl. 
Ketoconazolum tabl., tabl. vag. 

Ketoprofenum caps., sol. 
inj.,tabl. 

Ketotifen tabl.,syr. 
Lamivudine tabl. 
Lamotrigine tabl. 
Latanoprost  drops 
Levamisole tabl. 
Levomepromazine tabl. 
Levothyroxinum sodium tabl.  
Lincomycini hydrochloridum caps., fl. 
Linestrenolum tabl. 
Lisinopril tabl. 
Lithium tabl.  
Loratadinum syr., tabl. 
Losartan tabl. 
Lovastatinum             tabl. 
Magnesii orotas tabl. 
Maprotiline tabl. 
Mebendazole tabl. 
Mebeverine hydrochloride tabl., susp. 
Meclofenoxate tabl. 
Medroxyprogesteroni acetas tabl., susp. inj. 
Meloxicam tabl., susp. 
Menadione           sol. inj., tabl.  
Menotropinum sol. inj. 
Meropenem fl. 
Mesalazine tabl.,supp.,susp.
Mesna sol.inh. 
Mesterolonum tabl. 
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Международно непатентно 
наименование 

Лекарствена 
форма 

Metacyclini hydrochloridum caps. 
Metandienonum tabl. 
Metformin tabl. 
Methotrexate tabl. 
Methyldopa tabl. 
Methylergometrini maleas sol. inj., tabl. 

Methylprednisolonum susp. inj., tabl., 
powd.inj. 

Metoclopramide sol. inj., tabl. 
Metoprolol tabl. 

Metronidazole sol. inj., tabl., 
tabl. vag. 

Mexiletin caps. 
Mezlocillinum natricum 
monohydratum fl. 

Mianserini chloridum tabl. 
Midazolum tabl. 
Midecamycinum gran., tabl. 
Moclobemide tabl. 

Mometasone sol. inh., powd. 
inh., spray 

Montelukast  tabl. 
Moxonidine tabl. 
Mycophenolate caps., tabl. 

Nadroparin calcium                 sol. inj., 
spr.amp.  

Naftidrofuryl tabl. 
Naproxenum tabl. 
Naratriptan tabl. 

Natrii cromoglycas power inh., 
drops,sol.inh. 

Nebivolol tabl. 
Nedocromil sodium susp.inh. 
Neostigmine tabl. 
Nicergoline tabl. 
Nicotinylalcoholi tartras tabl. 
Nifedipine caps., tabl. 
Nigericine drops 
Nimesulide tabl. 
Nimodipinum sol. inf., tabl. 
Nimorazole tabl. 
Nitrendipinum tabl. 
Nitroxolinum tabl. 
Norethisteronum tabl. 
Norfloxacinum tabl. 
Noscapinum tabl. 
Nystatinum tabl. 
Octreotidum sol. inj. 
Ofloxacinum sol.inf., tabl. 
Olanzapine tabl. 
Omeprazolum caps. 
Orciprenaline susp. inh. 
Oxacillinum caps. 
Oxcarbazepine tabl. 
Oxymetholonum tabl. 
Oxyphenonium tabl. 
Oxytetracyclini hydrochloridum caps., tabl. 
Oxytocin sol.inj. 

Международно непатентно 
наименование 

Лекарствена 
форма 

Pancreatin tabl. 
Papaverini hydrochloridum sol. inj.  
Paroxetinum tabl. 
Pefloxacinum fl., tabl.,sol.inj 
Penfluridol tabl. 
Penicilamine tabl. 
Pentaerithrityli teranitras tabl. 
Pentoxifylline sol. inj., tabl. 
Periciazin tabl. 
Perindopril tabl. 
Phenobarbital tabl. 
Phenoxymethyl penicillinum tabl. 
Phenprocoumonum tabl. 
Phenylephrine drops 
Phenytoin tabl. 
Pilocarpini hydrochloridum drops  
Pimozide tabl. 
Piperacillinum natricum fl. 
Piracetam caps., tabl.  
Pirenoxine drops 
Pirenzepini hydrochloridum tabl. 

Piroxicamum caps., tabl., 
supp. 

Polyvidonum cum iodo supp. vag. 
Pramipexol tabl. 
Prazosin tabl. 
Pravastatinum tabl. 
Prednicarbate cream 

Prednisolonum sol. inj., tabl., 
drops, oint. 

Prednisone tabl. 
Primidone tabl.  
Procain penicillin fl. 
Procainamidi hydrochloridum sol. inf., tabl. 
Procianidolic oligomers tabl. 
Progesteronum sol. inj. 
Promethazini hydrochloridum sol. inj., tabl. 
Propafenone tabl. 
Propranolol tabl. 
Propylthiouracilum tabl.  
Prostate extr. sol. inj. 
Pyrazinamide tabl. 
Pyridostigmine tabl.  
Quetiapine tabl. 
Quinaprile tabl. 
Rabeprazole tabl. 
Raloxifene tabl. 
Ranitidine tabl. 
Reboxatine tabl. 
Repaglinide tabl. 
Reserpine tabl. 
Rifabutinum caps. 
Rifampicinum caps. 
Rilmenidine tabl. 
Riluzol tabl. 
Risperidone tabl. 
Rizatriptan tabl. 
Rocuronium sol. inj. 
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Международно непатентно 
наименование 

Лекарствена 
форма 

Roxatidini  acetas caps. 
Roxithromycinum tabl. 
Salazosulfapyridinum tabl. 

Salbutamol 
susp.inh.press., 
powd.inh., susp. 
inh., syr., tabl. 

Salmeterol xinafoate susp.inh., powd. 
inh. 

Selegiline tabl. 
Serenoa repens caps. 
Sertralin tabl. 
Silymarinum tabl., caps. 
Simvastatinum tabl. 
Sodium chloride sol.inf, sol. inj. 
Somatostatinum fl. 
Sotalol tabl. 
Spiramycinum tabl. 
Spironolactone tabl. 
Streptomycini sulfas fl. 
Sucralfatum tabl. 
Sulfacetamide drops 
Sulfadiazimum argenticum cream 
Sulfadicramide oint.  
Sulfadimethoxinum tabl. 
Sulfalenum tabl. 
Sulfasalazine tabl. 
Sulindacum tabl. 
Sulodexide caps. 
Sulpiride caps., tabl.  
Tamoxiphenum tabl. 
Tamsulasine caps. 
Teicoplanin fl. 
Tenoxicamum tabl., powd. inj 

Terbutalin sol. inh., 
powd.inh. 

Terfenadinum tabl. 
Terlipressin sol.inj. 

Testosteronum caps., sol. inj., 
tabl. 

Tetracaine drops 

Tetracosactide sol. inj., powd. 
inj. 

Tetracycline caps., oint.  
Tetrahydrozoline sol. 
Tetrazepamum tabl. 
Theophyllinum tabl.  
Thiamazolum tabl.  
Thioproperazin sol.inj., tabl. 
Thioridazine tabl. 
Thyrotrophin sol. inj. 
Tiagabin tabl. 
Ticlopidine            tabl. 
Timolol drops 
Timonacicum tabl. 
Tinidazolum tabl. 

Tobramycine drops, sol. Inj., 
oint.  

Tofisopamum tabl. 
Tolperisoni hydrochloridum tabl. 

Международно непатентно 
наименование 

Лекарствена 
форма 

Tolterodine tabl. 
Topiramate tabl. 

Tramadol caps., drops., 
sol.inj 

Trandolapril caps. 
Triamcinolonum tabl., susp.inh. 
Triazolam tabl. 
Trihexyphenidyl tabl. 
Trimetazidine tabl. 

Triptorelini acetas amp. sicc; amp. 
spr. 

Tropicamide drops  
Urapidile caps. 
Ursodeoxycholic acid caps. 
Valproic acid tabl., syr., caps 
Valsartan caps. 
Vancomycinum fl. 
Venlafaxine tabl. 
Verapamil  tabl. 
Vigabatrin tabl. 
Vinpocetinum tabl. 
Zafirlucast tabl. 
Zinc sulphate drops 
Zolmitriptan tabl. 
Zuclopenthixol sol. inj., tabl. 
Домашна кислородотерапия   
Еднократни инсулинови 
спринцовки и игли   

Нисколактозни безглутенови 
храни, соеви и хидролизатни 
млека, белтъчнокалциеви 
комплекси, храни използвани 
като медикаменти 

 

Продукти за лечение на рани  
Уро-, коло- и илеоколектори и 
други консумативи за 
стомирани 

 

 
Забележка: НЗОК издава инструкция за 

работа със списък на лекарства, 
за които напълно или частично 
заплаща, договорени по реда на 
чл. 139 от НРД. 
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ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЛЕКУВАНИ В СТОМАТОЛОГИЧНИ ЛЕЧЕБНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ И ЛЕКАРСТВА, КОИТО СЕ ПРЕДПИСВАТ ЗА ТЯХ 

МКБ Диагноза 
528.0 Стоматит 
528.3 Абцес на пода на устата 
528.4 Кисти на устата 
529.0 Абцес на езика 
682.0 Абцес на лицето (набуза, в субмандибуларната област) 

 
 

Международно непатентно наименование Лекарствена форма 
Amoxicillinum gran., caps., tabl. 
Cefalexinum gran., caps., tabl. 
Combination /Spiramycinum, Metronidazolum/ tabl. 
Doxycyclinum caps., tabl. 
Erythromycini estolas gran. 
Gentamicini sulfas drops, sol. inj., oint. 
Ketoconazolum tabl. 
Spiramycinum tabl. 
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ЛЕКАРСТВА И КОНСУМАТИВИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЛЕКАРСКИ 
КАБИНЕТИ И СПЕШНИ ШКАФОВЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В 

ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ И СПЕШНА ЧАНТА НА 
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР  

 

Международно непатентно 
наименование Лекарствена форма 

Минимален 
брой за 

един лекар 
Acidum aminomethylbenzoicum AMP. 50 MG 5 ML 5 
Adrenalinum AMP. 0.1% 1 ML 5 
Aminophyllinum AMP. 240 MG 10 ML 5 
Amiodaroni hydrochloridum AMP. 150 MG 3 ML 5 
Anti vipera serum AMP. 100AU 1 
Atenololum TABL. 100 MG 1 SC 
Atropini sulfas AMP. 0.01% 1 ML 5 
Beclomethasoni dipropionas SPRAY  1 
Calcium gluconicum AMP. 10% 10 ML 5 
Chinidinum sulfuricum TABL. 200 MG 1 SC 
Chloropyrami chloridum AMP. 1% 2 ML 5 
Chlorpromazini hydrochloridum AMP. 25 MG 5ML 5 
Clonidini hydrochloridum AMP. 150 MCG 1 ML 5 
Combination  
/Retinoli palmitas; Codliver oil; Balsamum 
peruvianum; Ergocalciferolum/ 

UNG. 18 G 2 

Combination  
/Dicaini hydrocloridum; Furacillinum; 
Antipyrinum/ 

FL. 5 ML 1  

Combination  
/Na+; K+; Ca++; Cl-; Lactat/ 

SOL.INF. 500 ML  1 

Combination  
/Polyvidonum cum iodo 10%/ 

SOL. 100 ML 1 

Combination 
/Hydrocortisonum; Chloramphenicoli 
palmitas/ 

FL. 210GR 1  

Combination 
/Na+; K+; Ca++; Cl-/ 

SOL. INF. 500 ML 2 

Combination 
/Natrii chloridum; Glucosum anhydricum/ 

500 ML  2 

Combination  
/Atropini sulfas; Codeini phosphas; 
Promethazini hydrochloridum; Metamizolum/ 

AMP. 2 ML 5 

Diazepamum AMP. 0.5% 2 ML 5 
Enalaprili maleas TABL. 10 MG  1 SC 
Ethacridini lactas SOL. 0.1% 100 G 1 
Etilefrini hydrochloridum AMP. 10 MG 1 ML 5 
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Международно непатентно 
наименование Лекарствена форма 

Минимален 
брой за 

един лекар 
Fentanyli citras AMP. 0.5 MG 10 ML 1  
Furosemidum AMP. 1% 2 ML 5 
Glucosum monohydratum AMP. 10% 10ML 5 
Glucosum monohydratum AMP.25% 10ML 5 
Glucosum monohydratum SOL.INF.  5% 500ML 2 
Glucosum monohydratum SOL.INF.  10% 500ML 1 
Isosorbidi dinitras TABL. 10MG 1 SC 
Isosorbidi dinitras SPRAY 100 DOSE 15 ML 1  
Lidocainum AMP. 0.5% 10 ML 5 
Lidocainum AMP. 2% 10 ML 5 
Mannitolum SOL.INF.10% 500ML 1 
Metamizolum AMP. 50% 2 ML 5 
β-Methyldigoxinum TABL. 100 MCG 1 SC 
Methylprednisolonum AMP. 250MG 10 ML + solv. 1 
Methylprednisolonum AMP. 20MG 2 ML 5 
Metoclopramidi hydrochloridum AMP.10MG 2ML 5 
Natrium chloratum AMP. 0.9% 10 ML 5 
Natrium chloratum SOL.INF.0.9% 500 ML  1 
Nifedipinum TABL. 10 MG 1 SC 
Nitroglycerolum TABL. 500 MCG  1 SC 
Papaverini hydrochloridum AMP. 20 MG 1 ML 5 
Petidini hydrochloridum AMP.5% 2ML 5 
Phenobarbital natricum AMP. 200 MG 2 ML 5 
Phenytoinum TABL. 117 MG 1  
Salbutamolum SPRAY 0.1 MCG/DOSE 10 ML 1  
Spiritus vini 700 100 ML 2 
Sulfacetamidum natricum COLL. 20% 10 ML 1  
Tetanus Antiserum  1500 IU DOSE 1  
Tetrcaini hydrochloridum COLL. 0.5% 10 ML 1  
Tinctura jodi 5% - 50 G 1 
Verapamili hydrochloridum AMP. 5MG 2ML 5 
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КОНСУМАТИВИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ 
 
1.  Бинтове марлени – 5/5 10 бр. 
2.  Бинтове марлени 10/10 10 бр. 
3.  Въздуховод детски 54 мм и 67 мм /Гьодел/ 1 бр. 
4.  Въздуховод за възрастни /Гьодел/ 1 бр. 
5.  Игла за плеврална пункция 1 бр. 
6.  Игли за спринцовки -  мускулни; венозни; 

подкожни; за инсулин 30 бр.  

7.  Игли за хирургичен шев – различни размери х 5 бр. 
8.  Катетри урологични НЕЛАТОН 2 – пътни 

балонни (фолей) 2 бр. 

9.  Комплект за имобилизация за възрастен 1 бр. 
10.  Комплект за имобилизация за дете 1 бр. 
11.  Конци - синтетични за хирургичен шев 

различни размери х 1 оп. – 6 разм. Х10м. 

12.  Левкопласт – 5/ 5 2 ролки 
13.  Лигнин  1 кг. 
14.  Марля хигроскопична 5m – 3,14 лв. 
15.  Памук 80 гр 5бр. 
16.  Санпласт – 5/5 х 5 оп.  
17.  Спринцовки – пластмасови за еднократна 

употреба – 1мл; 2.5 мл; 5мл; 10мл; 20мл х 5 бр. 

18.  Тест ленти за изследване на захар и ацетон 
в урината 1оп. Х 50 бр. 

19.  Тест ленти за изследване на кръвна захар 1 оп. х 50 бр. 
20.  Тест ленти за изследване на урина комплект 
21.  Турникет 1 бр. 
22.  Цитопласт 3/6 х 4 5 опаковки 
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УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА 
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И КОНСУМАТИВИ 

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С “РЕЦЕПТУРНА БЛАНКА-НЗОК” – БЛ. МЗ-НЗОК N. 5 

I. Основни положения 
1. Предписването на лекарствени продукти от Списъка на лекарствени 

продукти и консумативи, които НЗОК напълно или частично заплаща се извършва 
на рецептурна бланка - НЗОК, приложение № 11. 

2. На една рецептурна бланка се предписват до три лекарствени продукта, 
които могат да бъдат изписани по три различни МКБ кода - диагнози. 

3. На една рецептурна бланка могат да се предписват до три лекарствени 
продукта за лечение на една диагноза /по един МКБ-код/. 

4. Лекарствени продукти следва да бъдат предписани в следните 
количества: 

��за лечение на остри състояния - за не повече от 10 дни 
��за лечение на хронични заболявания - за не повече от 30 дни. 

5. Срокът на валидност на рецептата е до 7 дни от датата на издаването. 
6. В случай, че лекарят предписва доза, по-висока от максимално 

определената при разрешаване на лекарствения продукт той е длъжен да се 
подпише срещу нея. В този случай, фармацевтът изпълнява съответното 
предписание. 

7. Промени в предписанията има право да прави само лекарят, изписал 
рецептата. 

8. В случай на явни несъответствия в предписанията фармацевтът е 
задължен да се свърже с лекаря изписал рецептата. 

II. Ред за издаване на рецепта 
1. Рецептурната бланка се издава в три екземпляра. 
2. Първият и вторият екземпляр се предават на здравноосигуреното лице от 

предписващия лекар. 

III. Необходими реквизити, които следва да бъдат попълнени от 
изпълнителя на медицинска помощ при издаване на рецептата 
Рецептурната бланка следва да постъпва в аптеката с попълнени следните 

задължителни данни: 
1. Лични данни на предписващия: 

��име, фамилия по лична карта, ЕГН; 
��телефонен номер; 
��регистрационен номер на лечебното заведение; 
��номер на РЗОК по местоживеене на пациента; 
��печат и подпис върху двата екземпляра, постъпващи в аптеката 
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2. Данни по предписанието: 
��дата на издаване на рецептата; 
��МКБ (девета ревизия) - код на основната диагноза, въз основа на която 

се извършва предписанието; 
��код на лекарствения продукт; 
��МКБ-код, въз основа на който се предписва всеки един лекарствен 

продукт; 
��наменование, форма и количество на лекарствения продукт; 

еднократната доза; схема на приемане; продължителност на 
лечението. 

��маркирано съгласие или несъгласие за генерично заместване. 
Забележка: В случай на маркирано съгласие за генерично заместване, 

фармацевтът нанася кода и наименованието на отпуснатия конкретен лекарствен 
продукт. 

3. Данни за здравноосигуреното лице 
��име, фамилия по лична карта; 
��възраст на здравноосигуреното лице; 
��ЕГН /ЕНЧ на здравноосигуреното лице; 
��адрес по местоживеене; 
��маркирано обстоятелството “бременост” или “кърмачка”, ако 

съществува такова . 

IV. Рецептата не се изпълнява в случай че: 
1. Не съдържа всички  данни по т. ІІІ; 
2. Срокът на валидност по т.I-5 е изтекъл; 
3. Предписаното количество не съответства на изискванията по т. І-4; 

съгласно определената от изпълнителя на медицинска помощ доза на прием. 
4. Предписаният лекарствен продукт или консуматив не е включен в списъка 

на лекарства, за които НЗОК напълно или частично заплаща или не се изписва по 
реда на чл.57 и чл.78 от ЗЗО. 

5. Не се представи здравноосигурителна книжка или третия екземпляр от 
регистрационната форма за първоначален избор. 

6. Не се представи “Рецептурна книжка на хронично болния” и документ за 
самоличност.  

7. Данните, посочени в документите по т. 5 и 6 не съответстват на тези в 
рецептурната бланка. 
 

Забележка: Гореизброените случаи се обявяват на видно място в аптеката 
за сведение на приносителите на рецепти. 
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УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА С “ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ 
ПРОДУКТИ, ХРАНИ И КОНСУМАТИВИ ПО ЧЛ. 55, АЛ. 2 Т.7 ОТ ЗЗО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ПРЕДПИСАНИЕ ПО ЧЛ. 57 И ЧЛ. 78 ОТ ЗЗО”. 

1. Право да получават лекарствени продукти, храни и консумативи, 
изписвани по протокол, имат само здравноосигурени лица (ЗОЛ). 

2. Протокол се издава само от специалист по профила на заболяването. 
3. Валидността на протокола е до 6 (шест) месеца от датата на издаването 

му.  
4. С настоящия протокол се предписва само един вид продукт. 
5. В протокола задължително се вписват: разгърната клинична диагноза, 

търговско наименование на продукта, лекарствена форма, количество на 
лекарственото вещество, количество необходимо за курс лечение в рамките до 30 
дни, продължителност на лечението, периода, в който болният следва да се явява 
на контролен преглед. 

6. В случай, че видът и схемата на лечение се променят, специалистът 
издава нов протокол. 

7. Протоколът се издава в 3(три) екземпляра: 
��първият екземпляр остава в лечебното заведение; 
��вторият се предава на ЗОЛ и се съхранява от него; 
��третият се предава от ЗОЛ на общопрактикуващия лекар (ОПЛ), при 

който е записан пациента. 
8. ОПЛ изписва на рецептурна бланка-НЗОК необходимото количество от 

продукта в количество само за 30 (тридесет) дни, съгласно означената дневна 
доза. 

9. ОПЛ е длъжен да следи и уведомява пациента за необходимостта от 
периодични прегледи, съгласно предписанията на специалиста, както и да спазва 
стриктно схемата на лечение, определена от него. 

10. Екземплярът, съхраняван от пациента, придружен от рецептурна бланка 
НЗОК се представя в аптека, сключила договор с РЗОК и определена за 
извършване на дейността, за изпълнение на предписанието. След отпускане на 
предписания продукт, протоколът се връща на приносителя му. 

11. Отпускащата аптека задължително нанася върху протокола 
регистрационния си номер, получен при сключване на договора с РЗОК, 
наименованието и количеството на отпуснатия продукт, датата на изпълнение на 
протокола, подпис на изпълнителя и поставя печата на аптеката. 

12. При изгубване на втория екземпляр от протокола, ЗОЛ уведомява 
незабавно ОПЛ. ОПЛ записва “отпуснато” в полето за печат на аптеката за 
изтеклите месеци и заверява с подпис и печат копие от екземпляра, съхраняван 
от него.  
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УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА С “ПРОКОТОЛ  ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ 
ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 57 И ЧЛ. 78 ОТ ЗЗО” 

1. Този протокол се издава само от комисия за експертиза по чл. 57 и чл. 78 
към ЦУ-НЗОК или РЗОК. 

2. Валидността на протокола е до 6 (шест) месеца от датата на издаването 
му. 

3. С този протокол се изписва само едно лекарство, с неговото търговско 
наименование. Лекарството може да се изпише в три различни лекарствени 
форми или различно количество на лекарственото вещество. 

4. Протоколът се издава в 2 (два) екземпляра. 
��първият екземпляр се предава на здравноосигуреното лице (ЗОЛ) чрез 

РЗОК; 
��вторият екземпляр се съхранява от комисията, която го е издала. 

5. ЗОЛ предава копие от протокола на ОПЛ, при който е записан, за 
сведение и издаване на рецептурна бланка-НЗОК. 

6. ОПЛ изписва на рецептурната бланка необходимите лекарствени продукти 
в количества, само за 30 дни, съгласно означената дневна доза. 

7. Екземплярът, съхраняван от пациента, придружен от рецептурна блака се 
представя в аптеката, сключила договор с РЗОК и определена за извършване на 
дейността. 

8. Аптеката нанася върху протокола: регистрационния си номер, получен при 
сключване на договора с РЗОК, наименованието и количеството на отпуснатия 
продукт, код на НЗОК на продукта, датата на изпълнение на протокола, подпис на 
изпълнителя и поставя печата на аптеката.  

9. След нанасяне на данните и отпускане на лекарствените продукти 
протоколът се връща на приносителя.  

10. При изгубване на протокола или прекратяване на лечението ЗОЛ 
уведомява незабавно ЦУ-НЗОК или РЗОК, за неговото анулиране.  
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УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА С РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ 

1. “Рецептурна книжка на хронично болния” се издава на здравноосигурени 
лица, определни като хронично болни по списък заболявания (приложение № 6 от 
НРД). 

2. Документът влиза в сила от 01.07.2001г.  
3. Книжката се попълва от общопрактикуващия лекар, при който е записано 

здравноосигуреното лице. Заверява се в РЗОК по местоживеене на 
здравноосигуреното лице. 

4. В документа могат да бъдат вписани до 3 (три) диагнози от “Списък на 
заболявания, за които се издава рецептурна книжка на хронично болния” 
(приложение № 6 от НРД).  

5. Лекарствени продукти и консумативи, изписани по диагнозите, отбелязани 
в книжката се получават в аптека, сключила договор с РЗОК, срещу представяне 
на рецептурна книжка, рецептурна бланка-НЗОК и документ за самоличност. 

6. Аптеката сверява данните от документите по т. 5, като при установено 
несъответствие рецептата не се изпълнява. 

7. Лекарствените продукти и консумативи, вписани в книжката трябва да са в 
количества необходими за не повече от 30 дни. 

8. Интервалът между две изписвания трябва да е един месец – в противен 
случай рецептата не се изпълнява. 

9. При отпускане на предписаните лекарствени продукти и консумативи, 
аптеката вписва в рецептурната книжка на хронично болния датата на отпускане, 
регистрационния си номер, отпускащия фармацевт се подписва и слага печата на 
аптеката. 

10. Рецептурната книжка на хронично болния се закупува от 
здравноосигуреното лице и се съхранява от него. 

11. При изгубване на рецептурната книжка, до издаване на нова, пациентът 
заплаща предписаните му лекарствени продукти. 

12. В случаите по т. 11, РЗОК се задължава да уведоми аптеките. 
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