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Изх. № 21/29-06-491 ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА
06.03.2013г. НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

ОТНОСНО: Предписване и отпускане на лекарствени продукти на военноинвалидите/
военнопострадалите  и ветераните от войните и отчитането им в РЗОК.

Във връзка с Наредба No. 4 от 19.10.2012 г. за реда за получаване и заплащане на
лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите в ДВ бр. 83 от 30.10.2012
г., и във връзка с писмо от Министерство на отбраната, даваме следните допълнителни
указания:

I. Предписване на лекарствени продукти на военноинвалид/военнопострадал:
1. За издаването на рецептурна бланка обр.МЗ-НЗОК №5Б, съгласно Приложение

№ 2 към чл. 5, ал. 1 от Наредба № 4 от 19.10.2012г. лицето с категория
военноинвалид/военнопострадал, следва да представи:

• книжка за военноинвалид или военнопострадал;
• рецептурна книжка за военноинвалид/военнопострадал;
• лична карта/личен паспорт.

Цитираните документи се представят едновременно. Книжка за военноинвалид или
военнопострадал и Рецептурна книжка за военноинвалид/военнопострадал трябва да бъдат
издадени от Министерство на отбраната (МО); подпечатани с мокър печат, в средата на
който има инициали „МО".

Предоставянето на друг удостоверителен документ, освен изброените, не е основание за
издаване на рецептурна бланка обр. МЗ-НЗОК №5Б.

2. Предписването се извършва на рецептурна бланка обр.МЗ-НЗОК №5Б, съгласно
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 от Наредба № 4 от 19.10.2012г. за реда за получаване и
заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.

В рецептурната бланка се попълват следните данни от удостоверителните документи:
• номер на книжка за военноинвалид или военнопострадал;
• номер на рецептурна книжка на военноинвалид/военнопострадал;
• дата, до която е валидно удостоверението. Ако има продължаване на валидността, в

рецептурната бланка се попълва датата на валидност на последната актуализация, както
и съответстващият й процент трайна неработоспособност.
За дата на валидност на книжка за военнопострадал, както и на военноинвалид с
безсрочно/пожизнено решение на ТЕЛК в рецептурната бланка се записва 01.01.2500г.

• процент трайна неработоспособност - попълва се стойността, съответстваща на
последната актуализация на книжката за военноинвалид.
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В случай, когато в книжката за „трайно намалена работоспособност" е записана не конкретна
стойност, а степен на трайна неработоспособност, то в рецептурната бланка да се попълват
следните стойности:

Степен Обхват Съответствие на група
инвалидност по отменения

закон за пенсиите

В рецептурната бланка да се
попълва „% трайна

неработоспособност"
1 степен от 50 до 70% 3 група 51
2 степен от 70,99 до 90% 2 група 71
3 степен от 90,99 до 100% 1 група 91

Издадените документи (книжка за военноинвалид или книжка за военнопострадал и
рецептурна книжка за военноинвалид/военнопострадал) на всяко правоимащо лице са с еднакви
номера. Номерът се състои от 4 цифри и 2 букви (ВИ - военноинвалид / ВП -военнопострадал).

При запълване на рецептурната книжка и издаването на нова, новата книжка се издава
със същия номер, като след него се вписва пореден номер - пример No. 25, No. 25/1, No.
25/2 ......

В книжка за военноинвалид/книжка за военнопострадал на ред „Книжката важи до..." е
вписана датата, до която лицето се ползва с правата на военноинвалид/военнопострадал.

За военнопострадалите за валидност на книжката е записано „пожизнено".
За военноинвалидите датата на валидност на книжката се определя от срока на валидност на

решението на ТЕЛК. Отбелязан е също така и актуалният процент трайна неработоспособност.
След издаване на ново решение на ТЕЛК (поради изтичане валидността на предишното или
промяна на процента трайна неработоспособност), промяната се отбелязва на страница 3 от
книжката, удостоверена с подпис и печат на Министъра на отбраната.

В рамките на един календарен месец за един пациент могат да се издават най-много три
рецепти с по три лекарствени продукта.

IІІ. Отпускане на лекарствени продукти на ветерани от войните.

Отпускането на лекарства на ветерани от войните става след представяне на: два броя
рецептурни бланки; лична карта/личен паспорт; удостоверение за „ветеран от войните“;
рецептурна книжка на ветерани от войните (заверена от РЗОК).

IV. Предписване на лекарствени продукти с рецептурна бланка бл. МЗ-НЗОК №5Б.
Предписването се извършва на рецептурна бланка обр.МЗ-НЗОК №5Б,  която съдържа

следните данни:
1. номер на рецептата, вписан в амбулаторен лист;
2. номер на амбулаторен лист;
3. дата на издаване на рецептата;
4. код на РЗОК на пациента;
5. номер на лечебното заведение (от РЦЗ/РЗИ);
6. номер на рецептурна  книжка на ветерана от войните;
7. УИН/ЛПК, име и фамилия на лекаря/лекаря по дентална медицина, издал рецептата;
8. код на специалността на лекаря/лекаря по дентална медицина, издал рецептата;
9. НЗОК код на лекарствения/те продукт/и (до 3 кода)
10. код на заболяването по международната класификация на болестите – 10 ревизия (МКБ

код);
11. генерично заместване;
12. предписано количество и дните, за които е достатъчно предписаното количество;
13. ЕГН, име, презиме, фамилия, възраст и адрес на пациента;
14. номер на удостоверение на ветеран от войните;
15. подпис и личен печат на лекаря/лекаря по дентална медицина.
Рецептата се издава в два екземпляра, единият от които се представя от аптеката пред

съответната РЗОК.
Предписаните лекарствени продукти на една рецепта трябва да са до 3 броя съгласно „Списък



на лекарствените продукти по Наредбата за реда за предписване, отпускане и контрол на
лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните“, публикуван на интернет
страницата на НЗОК. На всяко лице – ветеран от войните могат да бъдат предписани до три броя
рецепти за месеца.

В рецептата се попълват всички реквизити, включително кодовете на лекарствените продукти
и диагноза, съгласно публикувания списък.

Лицата, предписващи лекарствени продукти, вписват в амбулаторния лист, който се
съхранява в лечебното заведение за отчетност и контрол, следните данни от рецептите:
предписаните лекарствени продукти, сигнатура, предписано количество и дните, за които е
достатъчно предписаното количество.

Началник сектор „ДКИИМДПА” ДИРЕКТОР РЗОК ..............
                     /А. Чалъкова/                           /Д-Р К. ГЕЛОВ/


