
 1 

Образец КВМПИДВМС – 21 А/ Утвърден със заповед № РД 11 - 196/27.01.2021 г. на изпълнителния директор на 

БАБХ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ОТ ПРОВЕДЕНА  ИНСПЕКЦИЯ 

ПО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО 

С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ 

ОТ СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ 

ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (ЗКНВП) 

 

 

 

 

 

 

 

Обект на инспекция 

Наименование, седалище и адрес 

на управление на заявителя за 

издаване на лицензия за търговия 

на едро с наркотични вещества за 

ветеринарномедицински цели от 

списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 

от ЗКНВП 

 

 

 

 

 

 

Местонахождение на обекта за 

търговия на едро с ВМП, 

съдържащи наркотични вещества 

 

 

Дата на инспекцията  

Ден, месец, година 

 

 

 

 

Лица, провеждащи 

инспекцията 

 

Имена и длъжност на лицата. 

 

 

 

№ на лиценза за търговия 

на едро с ВМП 

 

 

 

 

Данни за  

ветеринарен лекар, 

отговорен за изпълнението 

на мерките, предвидени в 

Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и 

прекурсорите /ЗКНВП/ и в 

лицензията 

 

 

 

Имена, длъжност, квалификация 

 

 

 

 

Цел и основание за 

извършване на инспекцията 

 

 

 

Лица, провели предходна 

 

Имена и длъжност на лицата. 
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инспекция  

 

 

 
Документи, приложени към заявлението, съгласно чл.36, ал. 2 от ЗКНВП 

 

1. копие от дипломата на ветеринарния лекар, 

отговорен за изпълнението на мерките, предвидени в 

ЗКНВП и в лицензията;  

да      не 

      
 

2. удостоверение, издадено от съответната данъчна 

служба, относно наличието или липсата на публични 

задължения към държавата; 

да     не 

     
 

3. данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, 

регистрирани в държава – членка на Европейския 

съюз, или в държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство – документ 

за актуалната регистрация по националното 

законодателство, издаден от компетентния орган на 

съответната държава; 

да     не 

     
 

4. копие от акта за въвеждане в експлоатация на 

обекта, в който ще се извършват дейностите с 

наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични 

вещества, издаден по реда на Закона за устройство на 

територията; 

да     не 

     
 

5. копие от документ за право на собственост или 

право на ползване на обекта, в които ще се извършват 

дейности с наркотични вещества и ВМП, съдържащи 

наркотични вещества; 

да     не 

     
 

6. копие от договора за охрана с физическо или 

юридическо лице, притежаващо разрешение за 

осъществяване на частна охранителна дейност; 

да     не 

     
 

7. списък на наркотичните вещества и ВМП, 

съдържащи наркотични вещества, с които ще се 

извършват дейностите, посочени в заявлението; 

да     не 

     
 

8. копие от инструкция за извършване на дейности с 

наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични 

вещества, утвърдена от заявителя; 

да     не 

     
 

9. копие от заповед на едноличния търговец или 

управляващия дружеството за определяне на лицата, 

които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с 

наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични 

вещества; 

да     не 

     
 

10. документ, удостоверяващ, че на отговорния 

ветеринарен лекар са възложени функциите по 

изпълнение на задълженията, предвидени в 

лицензията; 

да     не 

     
 

11. документ за платена такса в размер, определен в 

тарифата по чл. 9, ал. 3 от ЗКНВП.  

 

да     не 
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Предмет на дейност на инспектирания обект 

 

Дейности в инспектирания обект: 

 
да/не Обяснения и бележки 

на инспекторите по 

време на инспекцията 

Препоръка 

1. Търговия на едро да      не 

      

  

2. Съхранение да      не 

      

  

3. Внос да      не 

      

  

4. Износ да      не 

      

  

 
Констатации 

Основни 

направления 

 

Съответствие със ЗКНВП и 

Наредба № 24 от 2010г. за 

изискванията и условията за 

производство, преработване, 

съхранение, търговия, внос и 

износ на наркотични вещества 

за ветеринарномедицински 

цели от списъците по чл. 3, ал. 

2, т. 2 и  3 от ЗКНВП  

 Обяснения и бележки 

на инспекторите по 

време на инспекцията 

Препоръка 

 1. Задълженията на 

ветеринарния лекар, отговорен 

за изпълнението на мерките, 

предвидени в ЗКНВП и в 

лицензията са  уредени с 

договор, сключен между 

ветеринарния лекар и 

притежателя на лиценза за 

търговия на едро с ВМП, 

съгласно чл. 2, ал. 3 от 

Наредба № 24  

да      не 

        

  

 2. Обекта, в който се извършва 

търговия на едро с ВМП, 

съдържащи наркотични 

вещества е разположен в 

масивна нежилищна сграда 

да     не 

     

  

3. Обекта е свързан със 

сигнално-охранителна техника 

или е с осигурена денонощна 

охрана. 

да     не 

     

  

 

Помещението/

ята за 

1. с минимална площ 6 кв. м 

и с височина не по-малка от 

2,30 м; 

да     не 
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съхранение на 

ВМП, 

съдържащи 

наркотични 

вещества, в 

обектите за 

търговия на 

едро с ВМП 

е/са: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. самостоятелно/и, с един 

вход, без прозорци 

да     не 

     
  

3. със стени, под и таван с 

лесно почистващи се 

повърхности; 

да     не 

     
  

4. с блиндирана или метална 

врата със секретно 

заключване; 

да     не 

     
  

5. с осигурена изкуствена 

вентилация и 

пожароизвестителна система; 

да     не 

     
  

6. свързано/и със сигнално-

охранителна техника; 

да     не 

     
  

7. снабдено/и с метална каса 

или метален шкаф за 

съхранение на ВМП, 

съдържащи наркотични 

вещества от списъка по чл. 3, 

ал. 2, т. 2 от ЗКНВП 

 

да     не 

     
  

 8. помещението/ята са 

оборудвани с подходящи 

стелажи, шкафове и палети за 

обемисти опаковки. 

да     не 

     
  

Документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Нормативни документи 

регламентиращи търговията на 

едро с ВМП, съдържащи 

наркотични вещества. 

да     не 

     
  

2. Наличие на заповед, с която 

е определено лице, което 

контролира достъпът на 

външни лица до помещенията 

за съхранение на наркотични 

вещества и ВМП, съдържащи 

наркотични вещества. 

да     не 

     
  

3. Наличие на заповед, с която 

е определено лице, което 

съхранява ключовете от касата 

и от помещението за 

съхранение на наркотични 

вещества и техните препарати. 

да     не 

     
  

4. Наличие на заповед, с която 

е определено лице, което 

отговаря за транспортирането 

и пренасянето на наркотични 

вещества и ВМП, съдържащи 

наркотични вещества. 

да     не 
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5. Наличие на инструкция за 

извършване на дейности с 

наркотични вещества и ВМП, 

съдържащи наркотични 

вещества, утвърдена от 

заявителя.  

да     не 

     
  

6. Наличие на термометри и 

влагомери. 

 

да     не 

     

  

7. Дневник за вписване на 

данните от измерванията на 

температурата и влагомерите. 

да     не 

     

  

8. Отделно или обособено за 

целта място за съхранение на 

ВМП, съдържащи наркотични 

вещества, показали 

несъответствия с изискванията 

за качество, с изтекъл срок на 

годност, с повредени 

първични или външни 

опаковки, блокирани и/или 

изтеглени от потребителя и 

предназначени за връщане на 

производителя, друг търговец 

или за унищожаване. 

 

да     не 

     

  

Протоколи и 

предписания 

от предишни 

инспекции. 

Изпълнение на предписания от 

предишни инспекции. 

да     не 

     

  

 

 

Резюме 
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Предписания 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

Присъствали 

лица на 

инспекцията 

 

 

 

Имена и длъжност  

 

 

 

 

 

 

Комисия 

 

 

 

 

 

Имена и длъжност /подписи/ 

 

 


