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ПРОЦЕДУРА
І. Наименование на административната услуга
„Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия”
ІІ. Правно основание
Закон за здравето 
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 
Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията 
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол и националните центровее по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
ІІІ. Характеристика
	Цел: Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
	Предмет:
Съгласно чл. 218 ЗЛПХМ търговията на дребно с лекарствени продукти се извършва само в аптеки и дрогерии по реда на ЗЛПХМ, с изключение на случаите по чл. 232, ал. 2 ЗЛПХМ. Целта на настоящата процедура е да укаже реда и условията за регистрация на дрогерия.
Разпоредбите на чл. 238, ал. 1 ЗЛПХМ и чл. 2 от Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. очертават кръга от продукти, които могат да се продават в дрогерия – такива, които се отпускат без лекарско предписание, медицински изделия и продукти и стоки със значение за здравето на човека, определени в Наредба № 29 от 9 декември 2008 г., както следва:
- хранителни добавки;
- храни със специално предназначение;
- козметични продукти;
- биоциди от група I”Дезинфектанти и общи биоциди” и група III “Биоциди за борба с вредители”.
Откриването на дрогерии е подчинено на регистрационен режим. Процедурата се развива в Регионална здравна инспекция - Кюстендил (чл. 239, ал. 1 ЗЛПХМ).

ІV. Процедура по издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

Компетентен орган
Съобразно чл. 240, ал. 1 ЗЛПХМ компетентен да регистрира и да издаде удостоверение за регистрация на дрогерия е директорът на РЗИ -Кюстендил.

Заявител
Заявители за регистрация на дрогерия са лицата, които по силата на чл. 238, ал. 2 ЗЛПХМ имат право да извършват търговия на дребно с лекарствени продукти, като открият дрогерия. Такива са всички физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ, или по законодателството на държава членка.

Нормативно установени изисквания
Освен посоченото изискване към заявителите по чл. 238, ал. 2 ЗЛПХМ, законът поставя определени изисквания и към ръководителя на дрогерия. Той трябва да е медицински специалист, който:
- не е лишен от правото да упражнява професията си;
- не е осъждан за престъпления, свързани с упражняване на професията му, за престъпления против собствеността и стопанството или за умишлени престъпления против личността;
- има най-малко една година стаж по специалността (чл. 238, ал. 3 ЗЛПХМ).
Член 5 от Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. изисква и всички лица, работещи в дрогерията, да са медицински специалисти по смисъла на § 1, т. 34 ДР на ЗЛПХМ.

Необходими документи
Заявление по образец, към което се прилагат:
1. данни за Единния идентификационен код на търговеца или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава на лицата по чл. 238, ал. 1 ЗЛПХМ;
2. документ за образование на лицето, определено за ръководител на дрогерията;
3. медицинско свидетелство на лицето, определено за ръководител на дрогерията;
4. декларация, по чл. 238, ал. 3, т. 1 ЗЛПХМ, че ръководителят на дрогерията не е лишен от правото да упражнява професията си - оригинал;
5. документ, удостоверяващ най-малко една година стаж по специалността на лицето, определено за ръководител на дрогерията (заверено копие от трудова книжка, удостоверение за трудов стаж),  съгласно чл. 238, ал. 3, т. 3 ЗЛПХМ.
6. документ за платена държавна такса в размер, определен в тарифата по чл. 21, ал. 2 ЗЛПХМ (чл. 239, ал. 2 ЗЛПХМ);
Забележка: 1.Първични документи, които са налични вече в РЗИ - Кюстендил, не се изискват от заявителя.
2.РЗИ-Кюстендил, установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на ръководителя на дрогерията.

ІV. Вътрешен ход на процедурата
1. Подаване на документите
Съобразно чл. 239, ал. 2 ЗЛПХМ заявителите подават необходимите документи в РЗИ-Кюстендил.
Административната услуга за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия се заявява писмено или устно (по телефона или  в Звеното за административно обслужване – (ЗАО). 
При устното заявяване по телефона се изготвя протокол от служителя, приел заявлението и се подписва само от него. Служителят уведомява заявителя за необходимите документи (които са приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, като същите следва да се предоставят в 7-дневен срок.
При устното заявяване в ЗАО, на адрес – гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”, протоколът се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, като в него задължително се отбелязват и приложените документи. В този случай се изготвя контролен лист по образец.
При писменото заявяване, заявлението за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия се подава в ЗАО в  РЗИ - Кюстендил и се завежда в Деловодната система от служителите на ЗАО. Заявлението и приложените документи се подава лично и/или от упълномощено лица с нотариално заверено пълномощно на  служителя на ЗАО. 
Искането за издаване на административния акт – Удостоверение за регистрация на дрогерия, се адресира до директора на РЗИ – Кюстендил, заедно с приложените към него документи.
2. Действия на компетентния орган
2.1. Разглеждане на документацията
Компетентните длъжностни лица от дирекция МД и дирекция ОЗ към РЗИ-Кюстендил  извършат проверка, относно спазване изискванията на Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. в 14-дневен срок от постъпване на заявлението заедно с приложените към него документи. В този срок директорът на РЗИ-Кюстендил уведомява писмено лицето за констатираните непълноти в тях и определя срок за отстраняването им.
В случаите, когато се установи, че не са спазени изисквания на наредбата, в 7-дневен срок от извършване на проверката РЗИ-Кюстендил дава предписания и определя срок за отстраняването им (чл. 239, ал. 3 и 4 ЗЛПХМ).
2.2. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
В 14-дневен срок от извършване на проверка на постъпилата документация или от отстраняване на непълнотите  и на пропуските установени при проверката,  директорът на РЗИ-Кюстендил издава удостоверение за регистрация на дрогерията или прави мотивиран отказ за издаването му (чл. 240, ал. 1 ЗЛПХМ).
Удостоверението се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението: 1. при връчване на удостоверението на място, в ЗАО при РЗИ – Кюстендил, се предоставя на заявителя срещу представена лична карта или срещу представено нотариално заверено пълномощно. Заявителя полага подпис и/или печат върху втория екземпляр от удостоверението, който се предоставя от ЗАО. 2. при получаване на удостоверението на посочения от заявителя адрес, същото се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор за негова сметка; 3. при изпращане на удостоверението по електронен път, същото  се осъществява на посочения от заявителя електронен адрес.
2.3. Вписване в регистъра на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия
Съгласно чл. 19а, ал. 1 ЗЛПХМ РЗИ-Кюстендил поддържа и води публичен регистър за издадените удостоверения за регистрация на дрогерии. В 7-дневен срок от издаването на удостоверение за регистрация на дрогерия РЗИ-Кюстендил изпраща до Министерството на здравеопазването информация за издадения акт. 
Съдържанието на регистъра е конкретизирано в чл. 241, ал. 1 ЗЛПХМ. В него трябва да бъдат вписани следните данни:
- номер и дата на издаденото удостоверение;
- седалище и адрес на лицето, получило удостоверение за регистрация на дрогерия;
- име, лични данни и адрес на ръководителя на дрогерията;
- адрес на дрогерията;
- дата на прекратяване на регистрацията и основанието за това;
- забележки по вписаните обстоятелства.
Данни от регистъра се публикуват на страницата на  РЗИ-Кюстендил в Интернет (чл. 241, ал. 2 ЗЛПХМ).
2.4. Отказ за издаване на удостоверение за регистрация
Съобразно чл. 240, ал. 1 ЗЛПХМ, в установения 14-дневен срок за произнасяне, директорът на РЗИ-Кюстендил може да постанови и мотивиран отказ по постъпилото заявление за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия.

V. Обжалване на отказа за регистрация
Отказът на директора на РЗИ-Кюстендил е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК и чл. 240, ал. 2 ЗЛПХМ предвижда той да подлежи на обжалване по реда на АПК.

VІ. Резултат от процедурата
Правни последици
Основна правна последица, резултат от описаната процедура, е придобиването от заявителите на правото да извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в дрогерия в обхвата на издаденото удостоверение и при спазване на нормативните актове, регламентиращи тази дейност.
След регистрацията на дрогерията за заявителите възникват и редица законоустановени задължения.
Съгласно чл. 4 от Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. удостоверението за регистрация на дрогерия трябва да бъде поставено на видно място в приемното й помещение.
Собствениците и ръководители на дрогерии са задължени да спазват разпоредбата на чл. 6 от Наредба № 29 от 9 декември 2008 г., според която се забраняват:
- продажбата на лекарствени продукти, медицински изделия и продукти и стоки със значение за здравето на човека извън помещенията, разрешени за ползване;
- приготвянето на лекарствени продукти в дрогерията;
- продажбата и съхранението в дрогерията на продукти, извън посочените в чл. 2 от Наредба № 29 от 9 декември 2008 г.;
- продажбата на лекарствени продукти с нарушена първична и/или вторична опаковка;
- тютюнопушенето в дрогерията;
- поставянето на продуктите и стоките директно върху пода на помещенията.
Лицата, получили удостоверение за регистрация, следва да съобразят устройството на дрогерията и организацията на работа в нея с изискванията, посочени в Раздел II и III от Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. (арг. чл. 243 ЗЛПХМ).
Промяна на адреса или на ръководителя на дрогерията
При промяна на адреса на дрогерията или на ръководителя й, лицето, получило удостоверение за откриването й, подава заявление по реда за заявяване на удостоверение за откриване на дрогерията, като прилага и свързаните с промяната документи (чл. 242 ЗЛПХМ).
Отнемане на издадено удостоверение за регистрация на дрогерия
1. Основания за отнемане на удостоверението
Член 293, ал. 2 ЗЛПХМ предвижда удостоверението за регистрация на дрогерия да се отнема със заповед на изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).
2. Обжалване на заповедта за отнемане на удостоверението
Съгласно чл. 293, ал. 5 ЗЛПХМ заповедта за отнемане на удостоверението подлежи на обжалване по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението й.
IV. Административнонаказателна отговорност
1. Административни нарушения и наказания
На лице, което извършва търговия на дребно с лекарствени продукти, без да има удостоверение за това, или работи в нарушение на издаденото му удостоверение, се налага наказание глоба от 5000 до 10 000 лв. Същото наказание се налага и на лицата, които извършват търговия на дребно в дрогерия след прекратяване действието на удостоверението. В тези случаи органите на държавния контрол върху лекарствените продукти спират експлоатацията на обекта със заповед, която подлежи на обжалване по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението й (чл. 287, ал. 1, 2, 4 и 5 ЗЛПХМ).
В чл. 287, ал. 3 ЗЛПХМ е предвидено при продажба или съхранение в дрогерия на лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание или продукти и стоки със значение за здравето на човека извън определените в Наредба № 29 от 9 декември 2008 г., да се налага наказание глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение, както беше посочено по-горе, да се отнема издаденото удостоверение за регистрация на дрогерия.
В случаите на чл. 287 ЗЛПХМ наказващият орган постановява и отнемане в полза на държавата на лекарствените продукти, предмет на извършеното нарушение, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването (чл. 297 ЗЛПХМ).
Съобразно чл. 291 ЗЛПХМ когато нарушенията по чл. 287 ЗЛПХМ са извършени от юридически лица или еднолични търговци, се налагат имуществени санкции в размер, не по-малък от тройния размер на предвидените минимални размери на съответните глоби и не по-голям от тройния размер на предвидените максимални размери на съответните глоби.
2. Реализиране на административнонаказателната отговорност
Нарушенията се установяват с актове, съставени от държавни инспектори от ИАЛ, съответно от РЗИ. Наказателните постановления се издават от министъра на здравеопазването, от главния държавен здравен инспектор, от изпълнителния директор на ИАЛ и от директорите на РЗИ в зависимост от подчинението на длъжностното лице, установило нарушението (чл. 295, ал. 1 и 3 ЗЛПХМ).
3. Обжалване на наказателните постановления
По силата на чл. 296 ЗЛПХМ съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН. Жалбата следва да се подаде в 7-дневен срок от връчването на наказателното постановление чрез наказващия орган до районния съд, в чийто район е извършено или довършено нарушението (чл. 59, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 60, ал. 1, изр. 1 ЗАНН). Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в чл. 348 НПК и по реда на глава дванадесета АПК (арг. чл. 63, ал. 1, изр. 2 ЗАНН).

VІІ.Такси, администрирани от РЗИ-Кюстендил:

		1. За издаване на хигиенно заключение за дрогерия – такса 63 лв. (шестдесет и три лева), съгласно чл.21 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центровее по проблемите на общественото здраве по реда на Закона за здравето;
		2. За оценка на документация за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия - такса в размер 200 лв. ( двеста лева),  съгласно чл. 32, ал. 1 от  Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛПХМ, във връзка с чл. 239, ал. 2, т. 6 и чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ;
		3. За оценка на документация за промяна в удостоверение за регистрация на дрогерия се заплащат следните такси:
1. при промяна на адреса на дрогерията - 100 лв.;
2. при промяна на ръководителя на дрогерията - 100 лв,
 съгласно чл. 32, ал. 1 от  Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛПХМ, във връзка с чл. 239, ал. 2, т. 6 и чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ
		Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението за  издаване на хигиенно заключение.
	Начин на плащане: Заплащането на административната услуга може да бъде извършено по банков път - Банкова сметка (IBAN):BG33TTBB94003116007616 в SG "ЕКСПРЕСБАНК" АД, на гишето в ЗАО на РЗИ- Кюстендил - чрез ПОС терминал или в брой. Служител  в дирекция АПФСО предоставя копие от банковото извлечение на служителя в ЗАО за прилагане към преписката. 
		4. За издаване на заверено копие (дубликат) на Удостоверение за регистриране на  дрогерия - 10 лв. за всеки екземпляр,  съгласно чл. 27 от  Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛПХМ, във връзка с чл. 239, ал. 2, т. 6 и чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ

VІІІ. Примерни образци, документи и формуляри
Заявление за регистрация на дрогерия 
Заявление за промяна на обстоятелствата по регистрация на дрогерия
	Протокол от устно заявена административна услуга, съгласно чл. 29, ал. 5 от АПК

