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РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ ПОЛУЧИЛИ СПЕЦИАЛНИ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ, ЗА ИЗПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, 
СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2, т. 2 и № 3, т. 3  към чл.. 3, ал. 2 от ЗКНВП

УИН Трите имена на лекаря/лекаря по дентална медицина Рег. №

код на практиката /
лечебното заведение/

Брой получени 
кочани /карнети/ 

и брой 
специални 
рецептурни 

бланки с жълт 
цвят в тях

Брой получени 
кочани /карнети/ 

и брой 
специални 
рецептурни 
бланки със 

зелен цвят в тях

Серия от № 
до №

дата на 
получаване

Подпис на 
лекаря/лекаря по 

дентална 
медицина

дата на 
отчитане

Подпис на 
лекаря/лекаря по 

дентална 
медицина

дата на 
предаване Подпис
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