
I. Наименование 

 
Издаване на протокол при извършване на проверка във връзка с издаване на лицензия или промяна 

в обстоятелствата по издадена лицензия за дейности с лекарствени продукти, съдържащи 

наркотични вещества на търговци на едро и търговци на дребно в страната. 

 

II. Обща информация за услугата: 

Издаването на протокол от извършена проверка е необходимо условие за издаване на лицензия 

или промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за дейности с лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества на търговците на едро и търговците на дребно в страната. 

 

III. Правно основание 
1. Чл. 32а, ал. 4 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП –  

за търговия на едро - ДВ бр. 30/1999г. изм. ДВ. бр.58/2016г.   

2. Чл. 33а, ал. 3 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП –  

за търговия на дребно - ДВ бр. 30/1999г. изм. ДВ. бр.58/2016г. 

3. Наредба №55 от 13.12.2010г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с 

наркотични вещества за медицински цели от приложения № 2 и 3 на ЗКНВП (ДВ бр. 

1/2011г. изм. ДВ, бр.37/2013г. 

 

IV. Компетентни органи, които събират и разполагат с информацията, както и 

начина на съхранение на тази информация 

 

Главен инспектор по контрола на аптеките, търговците на едро и дрогериите към РЗИ – Варна. 

Цялата служебна преписка се съхранява от съответното длъжностно лице.  

 

 

V. Заявител 

Възложител - Министерството на здравеопазването служебно изисква от инспекторите по 

наркотични вещества към съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се 

намират сградите и помещенията, в които ще се извършват дейности с лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества, да извършат проверка. 

VI. Такси 

Не са предвидени такси за издаване на протокол по извършване на проверка във връзка с издаване 

или промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за търговия и съхраняване на лекарствени 

продукти, съдържащи наркотични вещества. 

 

VII. Изискуеми документи 

Не се представят.  

 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

 

Не се изисква 

 

Описание на процедурата – етапи: 

1.След подаване на заявление за издаване на лицензия по чл.32, ал.1 от ЗКНВП – за 

търговия на едро и по чл.33, ал.1 от ЗКНВП – за търговия на дребно, Министерството на 



здравеопазването служебно изпраща искане до РЗИ-Варна, на чиято територия се намира обекта, 

като инспекторът по наркотични вещества следва да извърши проверка на сградите и 

помещенията, в които ще се извършват дейности с лекарствени продукти, съдържащи наркотични 

вещества по търговия на едро/дребно,. Срокът за извършване на проверката се определя от МЗ.  

2.В 10 дневен срок инспекторът по наркотични вещества извършва проверка на място за 

установяване на съответствие на фактическите условия с изискванията на ЗКНВП и Наредба 

№55/2010г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за 

медицински цели и съставя протокол в 2 екземпляра по образец (Приложение), предоставен от МЗ.  

3.Инспекторът по наркотични вещества изпраща служебно екземпляр от протокола от 

проверката в Дирекция „ЛПМИНВ” към МЗ в срок до 5 дни от датата на извършване на 

проверката.  В проверката могат да участват и експерти от Дирекция ,,ЛПМИНВ” на МЗ 

 

IX. Правно основание за срока на действие на документа/индивидуалния адм. акт 

Протоколът има срок на действие до извършване на следваща проверка по повод настъпили 

промени.  

 

X. Резултат от процедурата – вид на документа, който се издава и правното 

основание, на което се издава 
Протокол от извършена проверка във връзка с издаване или промяна в обстоятелствата по 

издадена лицензия за търговия и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични 

вещества.  

Издаването на протокол от извършена проверка във връзка с издаване на лицензия или промяна в 

обстоятелствата по издадена лицензия за търговия на едро или дребно на лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества е необходимо условие за изпълнение на лицензионната 

процедура в МЗ. 


