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Контакти:  
телефон 

електронна поща  

интернет страница 

 

032 / 68 38 08, 0889/146772 

kozmaidamian@abv.bg 

www.kozmadamian.com 

БУЛСТАТ 160105708 

Работно време на 

лечебното 

заведение 

24 часа 

Здравна услуга Издаване на медицинска документация – медицинска рецепта 

Правно 

основание 

Закон за здравето – чл. 27 

Национален рамков договор 

Органа който 

предоставя 

услугата 

МБАЛ «Св. Св. Козма и Дамян» ООД 

Работно време на 

Звеното за 

административн

о обслужване 

 

от 07:30 до 16:30 часа, без прекъсване за обедна почивка 

Процедура по 

предоставяне 

Цел на процедурата 

Целта на настоящата процедура е да укаже реда и условията за издаване 

на медицинска рецепта от лекар, специалист в лечебното заведение. 

Осъществяване на процедурата 

Издаването на медицинска рецепта се извършва само и единствено от 

лекуващия лекар или лекар, прегледал пациента в деня на осъществения 

преглед. 

Медицинката рецепта е бланка, утвърдена от МЗ, на която се изписват 

вида, точната дозировка, начина на прием и дните, през които следва да се 

приема необходимия за лечението на пациентите медикамент. Същата съдържа 

имена и възраст на пациента и се подписва от лекаря, назначил 

медикаментозното лечение, след което се полага личен печат с УИН, изписват 

се имена на лекаря и поставя официалния печат на лечебното заведение. 



Образци на 

формуляри 

По утвърдена от МЗ и НЗОК бланка. 

Начини на 

заявяване на 

услугата 

По преценка на лекар, специалист в лечебното заведение при хоспитализиран 

или преминал пациент. 

Информация за 

предоставяне на 

услугата по 

електоронен път 

Вид на услугата: първична 

Необходими 

документи 

Медицински изследвания и други медицински документи, свързани със 

заболяването на пациента. 

Срок на действие 

на документа        

Съобразно лечебно-терапевтичния план 

Такса или 

цените, 

основание за 

тяхното 

определяне и 

начините на 

плащане 

Не се изисква 

Органът, 

осъществяващ 

контрол върху 

дейността на 

органа по 

предоставяне на 

услугата 

Министерство на здравеопазването 

 

Срок за 

изпълнение 

В деня на, в който е осъществен прегледа. 

Начини на 

предоставяне на 

резултата от 

услугата 

 В лекарския кабинет към лечебното заведение – лично; 

 

  

 


