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Образец КВМП – 62а / Утвърден със заповед № РД 11-2187 / 25.09.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

ОТ ПРОВЕДЕНА  ИНСПЕКЦИЯ  

НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА 

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ И МЕДИКАМЕНТОЗНИ 

ФУРАЖИ 

 

 

 

 

 

 

 

Обект на инспекция 

Наименование, седалище и 

адрес на управление на 

собственика/ползвателя  

на животновъдния обект 

 

 

 

 

 

Адрес/местонахождение 

на животновъдния обект 

 

Вид и предназначение на 

животните в обекта 

 

Дата на инспекцията Ден, месец, година  

 

 

Лица, идвършващи 

инспекцията 

 

Имена и длъжност на 

лицата 

 

 

 

Удостоверение за 

регистрация на 

животновъдния обект  

№ и дата на издаване на 

удостоверението за 

регистрация на 

животновъдния обект; 

Ветеринарен 

регистрационен номер на 

обекта. 

 

Данни за регистрирания 

ветеринарен лекар, 

извършващ профилактика, 

лечение и диагностика на 

болестите по животните и  

мерките по Държавната 

профилактична програма и 

по програмите за надзор и 

ликвидиране на болести по 

животните 

 

 

 

Имена и уникален 

регистрационен номер 

 

 

 

Вид на инспекцията 

 

 

-планова; 

-повторна – за проверка 

изпълнението на 

предписанията от 

предишни инспекции; 

-по жалби и сигнали. 

 

Предходна инспекция Дата на провеждане на 

предходната инспекция; 
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Лица, провели предходната 

инспекция 

Имена и длъжност на 

лицата 

 

 

 

КОНСТАТАЦИИ 

 

Съответствие със ЗВД, ЗФ и Инструкция за 

извършване на инспекции на животновъден 

обект за контрол върху употребата на 

ветеринарномедицински продукти. 

да/не Обяснения и бележки на инспекторите по 

време на инспекцията 

1. 

 

 

 

Наличие на дневник по чл.132, ал.1, т. 

13 от ЗВД. 

  

2. 

 

Съответствие на вписаните в 

дневника данни с изискването на чл.132, 

ал.1, т. 13 от ЗВД 

 

 

 

 

 

3. Изпълнени ли са задълженията на вет. лекар, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 3 и 4 от ЗВД 

 а) вписва в дневника на животновъдния 

обект датата на извършените 

манипулации с ВМП, както и 

наименованието, партидния номер, 

срока на годност и карентния срок на 

ВМП 

  

б) уведомява собствениците на 

животни за карентните срокове на 

ВМП или на медикаментозни фуражи и 

за здравните последици при 

неспазването им 

  

4. Изпълнява ли се изискването на 

чл.132, ал.1, т.16 и т.17 от ЗВД за 

спазване на карентните срокове при 

употребата на ВМП или 

медикаментозни фуражи и при 

пускане на пазара на суровини и 

храни, добити от третирани 

продуктивни животни, както и 

предписаните дози и 

продължителност на третиране на 

животни с медикаментозен фураж. 

  

5. Наличие на рецепти, издадени от 

регистриран ветеринарен лекар за ВМП 

съгласно чл. 374, ал.1 от ЗВД.  

  

6.  

 

 

Предписаното в рецептата количество 

и видове ВМП съответства ли на 

изискването на чл. 5, ал. 2 от Наредба 

№ 66 за изискванията към 

ветеринарномедицинските аптеки 

  

7. Наличие на документи за произход на 

съхранявани и използвани ВМП в 

животновъдния обект 
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8. Валиден лиценз за употреба за 

наличните и използваните ВМП 

  

9. Спазват ли се показанията и условията 

за употреба, както и видовете животни, 

за които е предназначен ВМП, 

посочени върху опаковката и 

листовката за употреба 

  

10. Спазване срока на годност на ВМП, 

включително след първо отваряне на 

опаковката 

  

11. Спазват ли се условията за 

съхранение на ВМП, посочени от 

производителя 

  

12. Има ли наложена забрана или 

ограничения за употреба на 

наличните в обекта и/или 

приложените ВМП 

  

13. Употреба на ВМП при условията на 

чл.323 от ЗВД, спазване на 

сроковете по чл. 324 от ЗВД  

  

14. Наличие и/или употреба на активни 

субстанции, предназначени за 

производство на ВМП или други 

субстанции, които могат да се 

използват като ВМП 

  

15. Нерегламентирано третиране на 

животните с ВМП 
(Проверката се извършва, съгласно чл. 4, т. 15 

от Инструкцията за извършване на инспекции 

на животновъден обект за контрол върху 

употребата на ветеринарномедицински 

продукти и медикаментозни фуражи) 

  

16. При констатиране на лечение на животни с антимикробни средства е необходимо да се обърне 

внимание на следното:  

а) Предписването и прилагането на 

антимикробни средства обосновано ли 

е от ветеринарномедицинската  

диагноза 

  

 

б) Ветеринарният лекар, издал 

рецептата, предоставил ли е точна 

информация на лицето, което прилага 

антимикробните  средства относно 

дозата, показанията, карентните 

срокове и предупрежденията за 

разумна употреба; 

 

 

 

 

 

 

в) Антимикробната метафилактика 

/ако е констатирана такава/ използва ли 

се като заместител на добрите 

управленски, животновъдни и 

зоохигиенни практики; 

 

 

 

 

 

 

г) При прилагане на ВМП, 

съдържащи антимикробни средства 

чрез фуражите или водата, изпълнено 

ли е изискването то да е ограничено 
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само до животните, които се нуждаят 

от лечение; 

 

д) Употребяват ли се 

антимикробни комбинации (с 

изключение на фиксирани комбинации, 

съдържащи се в лицензираните за 

употреба ветеринарномедицински 

продукти), които следва да се избягват; 

  

е) Има ли разписани 

правила/процедури за унищожаване на 

продукцията от третираните с ВМП 

животни; 

 

 

 

 

ж) Има ли разписани 

правила/процедури за унищожаване на 

остатъците/отпадъците от 

неизползваните при лечението 

медикаментозни фуражи, вода за пиене 

и опаковки от ВМП. 

  

17. Спазване на изискването на чл. 55ж, ал. 

1 от Закона за фуражите за забрана 

влагането в храната на продуктивни 

животни на хормонални продукти, 

бета-агонисти и тиреостатици, с цел 

стимулиране на растежа им. 

 

  

УПОТРЕБА НА МЕДИКАМЕНТОЗНИ ФУРАЖИ 

18. Наличие на рецепти, издадени от 

регистриран ветеринарен лекар, за 

медикаментозни фуражи  

  

19. Наличие на сертификат за 

медикаментозния фураж, издаден от 

ветеринарния лекар съгласно чл. 5, ал. 

1, т. 1 от Наредба № 1 от 11.03.2014 г. 

за изискванията за производството 

и/или търговията с медикаментозни 

фуражи и/или с междинни продукти за 

производството им 

  

20. Съответствие на рецептите и 

сертификатите с образците, посочени в 

Наредба № 1 от 11.03.2014 г. за 

изискванията за производството и/или 

търговията с медикаментозни фуражи 

и/или с междинни продукти за 

производството им 

  

21. Спазване на условията за употреба на 

медикаментозния фураж и карентния 

срок, посочени в рецептата 

  

22. Спазване на забраните по чл.  55е от Закона за фуражите: 

 а) употреба на медикаментозен фураж, 

който не е произведен от оператор, 
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одобрен по реда на Закона за фуражите; 

б) наличие и употреба на 

медикаментозен фураж, за който няма 

издадена рецепта от ветеринарен лекар, 

включително когато фуражът е 

произведен в друга държава - членка на 

Европейския съюз; 

  

в) хранене с медикаментозен фураж на 

животни, различни от посочените в 

рецептата; 

 

  

г) повторното използване на рецептата 

за медикаментозен фураж; 

 

  

д) влагането на количество 

медикаментозен премикс, различно от 

предписаното в 

рецептата, при производството на 

медикаментозни фуражи; 

  

е) директното влагане на 

фармакологично активни субстанции, 

предназначени за производство на 

ВМП, във фуражите и/или водата за 

пиене на животните; в случаите, когато 

животновъден обект с регистрирано 

ветеринарномедицинско заведение 

разполага с дозиращи устройства към 

системите за поене и хранене, се 

допуска директно влагане на ВМП, 

предназначени за фуражите и/или 

водата за пиене на животните. 

  

 

ПРОТОКОЛИ И ПРЕДПИСАНИЯ ОТ ПРЕДИШНИ ИНСПЕКЦИИ 

 

Изпълнение на предписания от предишни 

инспекции  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ПРЕДПИСАНИЯ 
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ВЗЕТИ ПРОБИ  

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

  

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-често поставяни диагнози: Най-често използвани антимикробни ВМП: 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ ЛИЦА НА ИНСПЕКЦИЯТА 
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Имена и длъжност 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ 

 

 

 

 

 

 

Имена и длъжност /подписи/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


