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Образец КВМПИДВМС – 41 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 

НА ОБЕКТ 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 притежателя 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 наркотични 

вещества и ВМП, съдържащи 

наркотични вещества 

 

 

Дата на инспекцията 

 

Ден, месец, година 

 

 

 

 

Лица, провеждащи 

инспекцията 

 

Имена и длъжност на лицата 

 

 

 

№ и дата на издаване на 

лицензията за търговия на 

едро с наркотични вещества за 

ветеринарномедицински цели 

 

 

 

 

№ и дата на издаване на 

лиценза за търговия на едро с 

ВМП 

  

Данни за ветеринарния лекар, 

отговорен за изпълнението на 

мерките, предвидени в Закона 

за контрол върху 

наркотичните вещества и 

прекурсорите /ЗКНВП/ и в 

лицензията за търговия на 

едро с наркотични вещества 

 

 

Имена, длъжност 

 

 

 

 

Цел и основание за 

извършване на инспекцията 
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Лица, провели предходна 

инспекция 

Имена и длъжност на лицата. 

 

 

 

 

 

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 

положения 

 

Съответствие със ЗКНВП и 

Наредба № 24 от 2010 г. 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  

   да / не 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. Обектът, в който се извършва 

търговия на едро с наркотични 

вещества и ВМП, съдържащи 

наркотични вещества е 

разположен в масивна 

нежилищна сграда; 

 

да     не 

     

  

3. Обектът е свързан със да     не Посочва се вида на  
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сигнално-охранителна техника 

или е с осигурена денонощна 

охрана; 

 

     охраната 

 4. Достъпът на външни лица до 

помещението за съхранение на 

наркотични вещества и ВМП, 

съдържащи наркотични 

вещества е ограничен и се 

контролира от длъжностното 

лице, определено със заповед. 

да     не 

     

Посочват се имената на 

длъжностното лице: 
 

 

Помещение за 

съхранение на 

ВМП, 

съдържащи 

наркотични 

вещества 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Помещението е с минимална 

площ 6 кв. м. и височина не по-

малка от 2,30 м; 

да     не 

     

Посочва се площта:  

2. Помещението е 

самостоятелно, с един вход, 

без прозорци; 

да     не 

     
  

3. Стените, подът и таванът са  

с лесно почистващи се 

повърхности; 

да     не 

     
  

4. Помещението е с блиндирана 

или метална врата със секретно 

заключване; 

да     не 

     
  

5. Помещението е осигурено с 

изкуствена вентилация и 

пожароизвестителна система; 

да     не 

     
  

6. Помещението е свързано със 

сигнално-охранителна техника; 

да     не 

     
  

 

 

7. Помещението е снабдено 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. Наличие на термометри и 

влагомери; 

 

да     не 

     

  

9.  Помещението е оборудвано с 

подходящи стелажи, шкафове и 

палети за обемисти опаковки; 

да     не 

     
  

10. Наличие на 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 

 

да     не 
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или външни опаковки, 

блокирани и/или изтеглени от 

пазара и предназначени за 

връщане на производителя, друг 

търговец или за унищожаване. 

Документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наличие на нормативни 

документи, регламентиращи 

търговията на едро с наркотични 

вещества и ВМП, съдържащи 

наркотични вещества; 

 

да     не 

     

Посочват се наличните 

нормативни документи: 
 

2.   Наличие на заповед, с която 

е определено лице, което 

контролира достъпът на външни 

лица до помещението за 

съхранение на наркотични 

вещества и ВМП, съдържащи 

наркотични вещества; 

 

 

да     не 

     

Номер и дата на заповедта 

и  имената на лицето: 
 

3.   Наличие на заповед, с която 

е определено лице, което 

съхранява ключовете от касата и 

от помещението за съхранение 

на наркотични вещества и ВМП, 

съдържащи наркотични 

вещества; 

 

да     не 

     

Номер и дата на заповедта 

и имената на лицето: 
 

4. Наличие на заповед за 

определяне на лицето, което 

отговаря пряко за изпълнението 

на дейностите с наркотични 

вещества и ВМП, съдържащи 

наркотични вещества; 

 

 

да     не 

     

Номер и дата на заповедта 

и имената на лицето: 
 

5. Наличие на заповед, с която е 

определено лице, което отговаря 

за транспортирането и 

пренасянето на наркотични 

вещества и ВМП, съдържащи 

наркотични вещества; 

 

да     не 

     

Номер и дата на заповедта 

и имената на лицето: 
 

6. Документ, удостоверяващ, че 

на отговорния ветеринарен 

лекар са възложени функциите 

по изпълнение на задълженията, 

предвидени в лицензията; 

да     не 

     

Посочва се документа, с 

който са възложени тези 

функции: 

 

7. Наличие на документ, който 

удостоверява, че длъжностното 

лице, което отговаря за прякото 

изпълнение и контрола на 

дейностите с наркотични 

вещества, е преминало през 

настоящата година медицински 

преглед и не злоупотребява и не 

 

да     не 

     

Посочва се вида на 

документа, датата на 

издаване и кой го е издал: 
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е зависимо от наркотични 

вещества; 

8. Наличие на инструкция за 

извършване на дейностите с 

наркотични вещества и ВМП, 

съдържащи наркотични 

вещества, утвърдена от 

притежателя на лицензията;  

 

 

да     не 

     

  

9. Наличие на дневник за 

вписване на данните от 

измерванията на термометрите и 

влагомерите; 

да     не 

     

  

10. Наличие на протоколи за 

бракуване и/или унищожаване 

на наркотични вещества и/или 

ВМП, съдържащи наркотични 

вещества съгласно чл. 97 от 

ЗКНВП; 

 

да     не 

     

Прилагат се копия от 

протоколите за бракуване и 

унищожаване 

 

11. Наличие на  тримесечни и 

годишни  баланси на 

получените, доставените и 

наличните   наркотични 

вещества и ВМП, съдържащи 

наркотични вещества, съгласно 

чл. 64 от ЗКНВП; 

 

да     не 

     

             

12. Представени ли са в 

определения срок в 

специализираната 

администрация на 

Министерството на 

здравеопазването тримесечните 

отчети за получените, 

доставените и наличните 

количества наркотични 

вещества от списъците по чл. 3, 

ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП, 

съгласно чл. 65а от ЗКНВП; 

 

 

 

 

да     не 

     

  

 13. Наличие на  установени 

несъответствия при 

тримесечните и годишни 

баланси и спазено ли е 

изискването за уведомяване 

съгласно чл. 18 от Наредба № 24 

от 2010 г; 

 

 

да     не 

     

  

14. Наличие на договор за 

охрана с физическо или 

юридическо лице, притежаващо 

разрешение за осъществяване на 

частна охранителна дейност и 

 

да     не 

     

Номер и дата на договора  
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копие от това разрешение. 

ВМП, 

съдържащи 

наркотични 

вещества 

1. Наличие 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 

     

Описват се тези ВМП и 

описа се прилага към този 

протокол  

 

 2. Наличие на ВМП, съдържащи 

наркотични вещества без лиценз 

за употреба; 

да     не 

     

Описват се тези ВМП и се 

прави разследване за 

произхода им. Описа и копия 

от документите за 

произход  се прилагат към 

този протокол  

 

 3.Наличие на наркотични 

вещества и ВМП, съдържащи 

наркотични вещества, които се 

съхраняват в различни от 

определеното за целта 

помещение.  

 

да     не 

     

  

Транспортиран

е на ВМП, 

съдържащи 

наркотични 

вещества 

1. Наркотичните вещества и 

ВМП, съдържащи наркотични 

вещества от списъците по чл. 3, 

ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП се 

пренасят и превозват в 

транспортни опаковки, които ги 

предпазват от външни влияния и 

гарантират целостта им; 

 

 

да     не 

     

  

2. Наркотичните вещества и 

ВМП, съдържащи наркотични 

вещества , съгласно чл. 65а от 

ЗКНВП се превозват в метални 

контейнери, гарантиращи 

тяхната сигурност и 

обществената безопасност 

съгласно чл. 65а от ЗКНВП; 

 

 

да     не 

     

  

3. На транспортната опаковка се 

означават имената и адресите на 

производителя, вносителя или 

износителя, на крайния 

получател, както и на спедитора 

и превозвача в случаите, когато 

е сключен договор за 

извършване на такъв вид 

дейност. 

 

да     не 
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Протоколи и 

предписания 

от предишни 

инспекции. 

Изпълнение на предписания от 

предишни инспекции 

да     не 

     

Посочват се изпълнените 

предписани са изпълнени и 

тези, които не са изпълнени 

 

 

 

Резюме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предписания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 
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Присъствали 

лица на 

инспекцията 

 

 

 

Имена и длъжност  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисия 

 

 

 

 

 

Имена и длъжност /подписи/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


