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Въведение

Настоящото ръководство е предназначено за крайните
потребители (Търговци на едро / Аптеки / Болнични аптеки) на
портала на Българската система за верификация на лекарствата
(BgMVS).

Примерите, използвани в ръководството, показват специфична
информация за акаунта на конкретен потребител – Търговец на
едро, Аптека или Болнична аптека, но всички процеси и
функционалности са изцяло приложими за съответната група
потребители.

Изисквания за Процес на регистрация

Следните стъпки са задължителни при стартиране на процеса на
регистрация от крайния потребител:

1. Крайният потребител е изпратил до БОВЛ Заявка за достъп до
BgMVS.

2. БОВЛ е проверила легитимността на крайния потребител.

3. БОВЛ е изпратила имейл на отговорния магистър-фармацевт с
линк за свързване със системата.

Терминология

Българска организация за верификация на лекарствата (БОВЛ)

БОВЛ е учредена от петте организации, които представляват заинтересованите
страни, участници в производството и разпространението на лекарства в България -
Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България,
Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация за
развитие на паралелна търговия с лекарства, Българската асоциация на търговците на
едро с лекарства и Българският фармацевтичен съюз.

Българска система за верификация на лекарствата (BgMVS)

Българската система за верификация на лекарствата (BgMVS) е част от единната
Европейска система за верификация на лекарствата. Тя е разработена като платформа
за верификация на лекарствата в България. Крайният потребител (Търговeц на едро /
Аптека / Болнична аптека) проверява автентичността на лекарствените продукти,
използвайки връзка с тази система.

Лице за контакт

Отговорният магистър-фармацевт на крайния потребител е лице за контакт в процеса
на създаване на акаунт в BgMVS.

Факти

Идентичността на крайните потребители се потвърждава в процеса на създаване на
акаунт чрез въвеждане на БУЛСТАТ/ЕИК и УИН на отговорния магистър-фармацевт.
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Потребители и клиенти на BgMVS

Потребители
• Потребител на системата е физическо лице (отговорния магистър-

фармацевт).

• Потребителят се свързва с BgMVS чрез административния Портал
на BgMVS.

• За влизане в Портала на BgMVS потребителят е необходимо да
има акаунт.

• Потребителският акаунт е свързан с ролята на потребителя, която
дефинира неговите права (пълни или ограничени), които са
достъпни за съответната роля.

Клиенти / Клиентски ИТ системи
• Клиентската ИТ система за верификация на ЛП (т.е. ИТ система на Търговец

на едро / Аптека / Болнична аптека) се свързва с BgMVS чрез интерфейс
след въвеждане на кодове за достъп (крeденшъли).

• Правата, предоставени на ИТ системата на крайния потребител (Търговец
на едро / Аптека / Болнична аптека), съвпадат с тези, зададени за
съответния краен клиент като Супер-потребител (потребител с пълни
права).
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Създаване на акаунт на крайния потребител
в BgMVS
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1. Заявка за достъп до BgMVS

За получаване на достъп до Българската система за верификация на лекарствата,
крайният потребител (Търговец на едро / Аптека / Болнична аптека) изпраща до
Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) попълнена
“Заявка за достъп до Българската система за верификация на лекарствата“.

“Заявката за достъп до Българската система за верификация на лекарствата“ може
да бъде изтеглена от интернет страницата на БОВЛ www.bgmvo.org

Попълнената заявка за достъп се изпраща до БОВЛ по е-мейл или по пощата.

След получаване на Заявката за достъп, БОВЛ извършва проверка на легитимността
на крайния потребител.

В рамките на 30 дни от датата на получаване на попълнена заявка за достъп от
БОВЛ, крайният потребител получава на е-мейл адреса на отговорния магистър-
фармацевт допълнителни въпроси по заявката или съобщение с линк за
регистрация в Българската система за верификация на лекарствата.
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2. Получаване на съобщение с линк за регистрация в BgMVS

1. БОВЛ извършва проверка на легитимността
на крайните потребители и обработва
заявките за достъп като част от
регистрационния процес в BgMVS.

2. БОВЛ изпраща съобщение на имейла,
посочен в заявката за достъп.

Забележка: Моля, ако все още не сте получили
съобщение в inbox папката, проверете в spam/junk
папката на имейла си.

3. След като получите регистрационния имейл,
кликнете върху линка за регистрация (или
копирайте и поставете URL адреса в адресната
лента на браузъра).

Забележка: URL в имейла е уникален и е свързан с
регистрацията на съответния краен потребител.
Срокът на валидност е 45 дни и е упоменат в
имейла. Ако не завършите регистрацията си в този
период, се свържете с БОВЛ за изпращане на нов
имейл.
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1. С отваряне на линка през браузър, се визуализира екран,
изискващ въвеждане на фактите за организацията,
(пример е показан в ляво).

2. Въведете БУЛСТАТ/ЕИК И УИН:

• БУЛСТАТ/ЕИК (номер от 9 цифри)
• УИН (номер от 10 цифри)

3. След въвеждане на данните, изберете бутона „Следващ“

3. Потвърждаване на фактите за организацията 
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Терминология

Супер - потребител

Първият потребител, подаден в 
Заявката за достъп като отговорен 
магистър-фармацевт на крайния 
потребител, е “Супер-потребител“ и 
има пълни права в BgMVS. 

Забележка: Ролята на Супер-потребител
не може да се променя в процеса на 
работа с BgMVS. 

При промяна на имейл адреса на супер-
потребителя е необходимо да се 
попълни и изпрати до БОВЛ нова 
заявка за достъп за промяна в данните 
на съществуващ акаунт в системата.

4. Задаване на парола на потребителя и 
завършване на регистрацията 
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4. Потребителското име и email
адресът са попълнени автоматично

5. Въведете парола, след което я 
потвърдете

6. Изисква се съгласие с общите 
условия за ползване на BgMVS

7. След натискане на бутон „Завърши“ 
се визуализира съобщение за 
успешна или неуспешна 
регистрация 

8. За влизане в портала последвайте 
линка към съобщението



Влизане в Портала на BgMVS
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Линк за влизане в Портала на BgMVS
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Влизане в Портала на BgMVS (1)

1. Въведете имейл адрес и 
парола на потребителя.

2. Натиснете бутона „Влизане“.
След натискане на бутона  
„Влизане“ се показва екран за 
въвеждане на временния код.

3. При забравена парола вече 
регистриран потребител може 
да зададе нова посредством 
„Възстановяване на 
паролата“.

4. След въвеждане на имейл и 
натискане на бутон „Изпрати“ 
системата изпраща имейл с 
инструкции за смяна на 
паролата.

Терминология

Две нива на оторизация

С цел подобряване на сигурността при
влизане в системата са въведени две
нива на оторизация - име и парола на
потребителя и временен код за
достъп.

Временният код за достъп се изпраща
на имейл адреса на регистрирания
потребител.

Двете нива на оторизация се прилагат
при всяко влизане в системата.
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1. Въведете кода за достъп от имейла в 
полето „Код“.

Забележка: Кодът за достъп изтича 5 минути 
след получаването на имейл.

2. Натиснете „Продължи“ за влизане в 
портала.

3. Натиснете „Започни отначало“, за 
връщане на предишната стъпка.

Влизане в Портала на BgMVS (2)
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След успешното влизане в портала се 
появява началният екран.

Секция “Потребители“ от основното 
меню предоставя достъп за 
управление на потребителите.

Секция “Физически адреси” от 
основното меню предоставя достъп за 
управление на локациите.

Секция “Настройки на 
организацията“ от основното меню
позволява на потребителя да 
промени правата, свързани с ролите 
на организацията.

Секция “Промяна на паролата“ от 
основното меню позволява паролата 
да бъде променена.

Секция “Помощ и съвет“ от 
основното меню пренасочва към 
интернет страницата на БОВЛ.

Чрез “Излизане от профила“ 
потребителят излиза от портала на 
BgMVS.

Натиснете бутона за 
смяна на паролата

Линк към интернет 
страницата на БОВЛ

Начален екран в BgMVS
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Свързване на ИТ система на краен потребител 
с BgMVS
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Свързване на ИТ система на краен потребител с BgMVS

• Обърнете се към ИТ доставчика на вашия фармацевтичен
софтуер за свързване на вашата ИТ система с BgMVS.

• Всяка крайна точка за верификация се счита за отделно
устройство, на което трябва да бъдат създадени отделни
кодове за достъп (креденшъли).

• На един адрес може да има няколко крайни точки за
верификация, които трябва да имат различни
идентификационни номера на устройствата.

• Възможно е ползването на две устройства – едно за
верифициране и второ – за отписване на лекарствените
продукти от системата.

• Крайният потребител трябва да въведе един адрес на
Склада/Аптеката, съгласно разрешението за Търговия на
едро (ТЕ) / Търговия на дребно (ТД) от ИАЛ.

• С предоставянето на адрес и идентификационен номер на
устройство крайният потребител официално потвърждава
истинността на данните, предоставени на БОВЛ, въведени
в BgMVS.

• Крайният потребител носи отговорност за верността на
въведените данни в BgMVS.

• Кодовете за достъп (креденшълите) за оторизация на
устройството се визуализират автоматично и еднократно
по време на заявяване на token от BgMVS.

• След блокиране на устройството се спират/отхвърлят се
всички заявки към BgMVS. В случай, че връзката на
устройството с BgMVS трябва да бъде отново активирана,
системата генерира нови кодове за достъп (креденшъли)
за оторизация.

• След свързване на ИТ системата на крайния потребител с
BgMVS ползването на функционалностите за верификация
се извършва през ИТ системата на крайния потребител, а
не през портала на BgMVS.
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1. За свързване на ИТ системата на крайния 
потребител с BgMVS, изберете секция 
“Физически адреси“.

2. Всеки краен потребител  (Търговец на 
едро/ Аптека / Болнична аптека) трябва да 
въведе адрес, от който ще се извършва 
верификацията на лекарствените 
продукти. За целта изберете „Добави 
физически адрес“.

Създаване на Физически адрес

3. Попълнете следните полета:
• Физически адрес – Въведете локация 

(Например: Склад № 1, Помещение №1 за 
Търговец на едро, юридическо име за 
аптека)

• Адрес – Въведете точен адрес на склада/ 
аптеката, съгласно разрешението за ТЕ/ТД

• Град - съгласно разрешението за ТЕ/ТД
• Пощенски код на града

4. Кликнете върху бутона "Запази".
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2. Въведете „Идентификационен номер на устройството“, 
което ще бъде ползвано в процеса на верификация.

3. Кликнете върху бутона “Създай“.

Създаване на Устройство

1. Кликнете върху "Добави номер на устройството".

След създаването на физическия адрес, е необходимо да 
се дефинира клиентското оборудване:

На екрана се получава съобщение, което 
потвърждава създаването на физическия адрес.

Системата автоматично генерира Идентификатор на 
физическия адрес.
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Кликването върху тази икона 
копира информацията

Кодовете за достъп (крeденшъли), необходими за 
свързване на ИТ системата на крайния потребител 
с BgMVS са: 
- Клиентски идентификационен номер и 
- Секретен код за достъп.
Те трябва да бъдат предоставени на ИТ доставчика 
в процеса на първоначалното свързване.

Забележка: Кодовете за достъп (крeденшъли) се 
показват САМО ВЕДНЪЖ на екрана. Ако екранът 
бъде затворен, преди кодовете за достъп да бъдат 
записани, ще е необходимо да се генерират нови 
кодове за достъп. Кодовете за достъп не трябва да 
се споделят с никого, който не е пряко свързан с 
процеса на свързване на ИТ системата.

След като запишете кодовете за достъп, кликнете 
върху бутона “Затвори“.

Генериране на кодовете за достъп (крeденшъли)
за съответното Устройство

Информацията за устройството е попълнена.

За добавяне на друго клиентско устройство, 
кликнете върху "Добави клиентски 
идентификационен номер на устройството" 
и повторете процеса.

С тези бутони може да се 
Изтрие/Блокира устройство.
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Редактиране на Физически адрес и/или Устройство

Възможно е редактиране на всички 
полета на Физическия адрес, с 
изключение на Идентификатора на 
физическия адрес, генериран от портала.

1. Направете необходимите промени в 
съдържанието на полетата за данните 
на Физическия адрес, и кликнете 
върху „Актуализация", за да съхраните 
промените.

2. Системата дава възможност за 
добавяне на ново устройство и за 
управление на съществуващо 
устройство (изтриване / блокиране)

Редактиране / Изтриване на физическия адрес –
изисква потвърждение
Забележка: Изтриването на физическия адрес ще 
възпрепятства възможността за повторно активиране 
на статуса на дадена опаковка.

Възможно е да се наложи изтриване на 
физическия адрес, например ако даден 
физически адрес е закрит или вече не 
изпълнява верифициране на ЛП.

Възможно е да има обстоятелства, 
при които е необходимо да се 
изтрие / блокира съществуващо 
устройство.

Блокирането на устройство води до 
отхвърляне на всички заявки, 
направени от това устройство.

Редактирай

Изтрий

Блокирай

Възстановяване на правата
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Допълнителни възможности за настройка и 
работа с акаунта на краен потребител на BgMVS
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1. Изберете секция “Потребители“ 
от основното меню.

2. Списъкът със съществуващите 
потребители се показва в 
таблицата. 

3. Изберете бутона “Създай“, за 
да започнете процеса на 
създаване на нов потребител.

Добавяне на потребител (1)

Колоната “Супер-администратор“ 
показва потребителските права.

Статусът на акаунта може да бъде една от следните 
стойности:
• Active (Активен)
• Suspended (Блокиран)
• Locked (Заключен) – при повече от 5 неправилни

опита за влизане
• Onboarding (В процес на регистрация) - с изпратен 

имейл, но с незавършено създаване на акаунта

Полето "Действия" показва 
действията, които могат да 
бъдат изпълнени в 
потребителски акаунт: 
редактиране, изтриване, 
отключване, закриване, 
възстановяване на 
потребител и промяна на 
лице за контакт

За добавяне на нов потребител в организацията, следвайте следните стъпки:
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4. Въведете имейл адреса на новия 
потребител.

5. Изберете ролята на потребителя. 
Възможните роли на потребителите са 
посочени в полето „Роли на 
потребителя“. Възможно е да зададете 
няколко роли на един потребител, 
като задържите клавиша Ctrl, докато 
ги избирате.

Забележка: Ролята на потребителя трябва 
първо да бъде определена (чрез секция 
“Настройки на организацията“).

6. Кликнете върху бутона "Създай".

7. На новия потребител се изпраща 
автоматичен имейл за стартиране на 
процеса на създаване на акаунт. Когато
новият потребител е създаден
успешно, в таблицата "Потребители“ 
се появява нов запис. Първоначално
потребителят ще е със статус 
„Onboarding“. След завършване на 
регистрацията, статусът се променя на 
“Active".

Добавяне на потребител (2)
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Името на потребителя 
не може да бъде 
променено

Потребителските роли 
могат да се избират

Кликнете върху 
„Актуализация", за 
запазване на промените

1. За актуализиране на ролите на потребителя, изберете иконата 
молив в реда на таблицата за потребителя, за който искате да 
направите редакция.

Редактиране / Изтриване на потребител

2. За изтриване на потребител, изберете 
иконата кошче в реда на таблицата за 
потребителя.

Забележка: При изтриване на потребителя 
Профилът не може да бъде възстановен.

3. За отключване на потребител (след 
блокиране на профила поради повече от 
5 неуспешни опита за влизане), изберете 
иконата на отворен катинар в реда на 
таблицата за потребителя.

4. За блокиране на достъпа на потребител 
до портала, изберете иконата за 
блокиране в реда на таблицата за 
потребителя.

5. За възстановяване правата на потребител 
(след блокиране на профила), изберете 
иконата за отметка в реда на таблицата 
за потребителя.
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6.  За промяна на данни за контакт, 
изберете иконата за промяна на лице 
за контакт.



Секция “Настройки на организацията“ 
позволява на потребителя да дефинира 
правата на ролята.

Основното при настройката на 
потребителските роли е да се дефинират 
правата на ролите.

Ролите в портала са предварително 
дефинирани. 
Падащото меню „Роли“ показва списък от 
съществуващи роли.

Предефинираните роли за търговец на 
едро са:
- Супер-потребител ТЕ
- Администратор ТЕ
- Проверяващ стоката

Предефинираните роли за аптека са:
- Супер-потребител Аптека
- Администратор Аптека
- Потребител-фармацевт

Супер-потребителят има всички права, 
зададени по подразбиране.

Настройки на организацията (1)
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1. За създаване на нова роля, напишете 
името на ролята в съответното поле.

2. Натиснете бутона “Добави“, за да 
въведете новата роля в списъка от роли.

3. Дефинирайте правата, които да бъдат 
разрешени на новата роля, чрез 
избирането им от полето „Възможни 
права“.

4. Натиснете стрелката надясно за 
добавяне на избраните права.

5. Добавените права ще се покажат в 
списъка „Права на ролята“.

6. За да изключите определени права, 
селектирайте тези права от списъка 
„Права на Ролята“ и натиснете  стрелката 
наляво. Изключените права ще се 
покажат отново в списъка “Възможни 
Права“.

7. Натиснете бутона „Запази правата“ за 
запазване на промените.

8. Ако не желаете да запазвате промените, 
натиснете бутона „Отмени“ за излизане 
от екрана.

Настройки на организацията (2)
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Промяна на паролата

1. Въведете имейл адреса на
потребителя

2. Въведете текущата парола

3. Въведете новата парола
Паролата трябва да съдържа:
главни букви, малки букви, цифри
и небуквено-цифрови символи
(!$%&=+@#.-_)

4. Потвърдете новата парола чрез
въвеждането й отново в полето
„Потвърди паролата“

5. Натиснете бутона „Потвърди“.
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Портал за извънредна ръчна верификация
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• Порталът за извънредна ръчна верификация може да се използва за верификация и промяна на статуса на опаковките на лекарствените
продукти чрез ръчно въвеждане на информацията (код на продукта и сериен номер на опаковката), без да се използва скенер.

• Този метод за верификация и промяна на статуса на опаковките е предназначен за употреба от аптека или търговец на едро с цел осигуряване
непрекъснатост на работа в случаи на отказ на фармацевтичния софтуер.

• Порталът за извънредна ръчна верификация е уеб базиран. До него може да се осъществи достъп от всеки компютър, който има клавиатура,
поддържа уеб браузър и интернет връзка.

• Достъпът до Портала за извънредна ръчна верификация се осъществява чрез URL (линк за свързване).
• Потребителите, които искат да използват Портала за извънредна ръчна верификация, трябва да са завършили успешно процеса на регистрация в

Портала на Българската система за верификация на лекарствата, да имат активен акаунт в него и създаден физически адрес.
• Аптеките и Търговците на едро имат различни права в Портала за извънредна ръчна верификация.
• Аптеките имат следните права за промяна на статуса на опаковката:

- Supplied / Отпусната
- Destroyed / Унищожена 
- Sample / Мостра (Мостра за регулаторен орган)

• Търговците на едро имат следните права за промяна на статуса на опаковката:
- Destroyed / Унищожена 
- Exported / Изнесена (Извън ЕС)
- Locked / Заключена
- Sample / Мостра (Мостра за регулаторен орган)
- Stolen / Открадната
- Supplied / Отпусната

Забележка: В Портала за извънредна ръчна верификация не може да се прави повторно активиране (reactivate) на статуса на опаковката.

Какво е Портал за извънредна ръчна верификация 
и за какво се използва 



Влизането в Портала за Извънредна ръчна верификация се осъществява чрез следния URL (линк за свързване):

https://eva-bg.nmvo.eu

Влизане в Портала за извънредна ръчна верификация

1. Въведете оторизиран 
потребител и парола. 
Името на потребителя 
е е-mail адресът от 
заявката за достъп до 
BgMVS.

2. Натиснете „Влизане“.

3. Изберете вашия 
физически адрес от 
падащото меню.

4. Натиснете отново 
„Влизане“. 

1. Въведете кода за достъп от 
получения е-mail в полето „Код“.

Забележка: Кодът за достъп изтича
5 минути след получаването на е-mail.

2. Натиснете „Продължи“ за 
влизане в портала.
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https://eva-bg.nmvo.eu/


След успешно влизане в портала  
се появява началният екран.
Можете да се върнете по всяко 
време на този екран чрез избиране 
на “Начало“.

Секция “Промяна на паролата“
от основното меню позволява 
паролата да бъде променена.

Чрез “Излизане от профила“ 
потребителят излиза от Портала за 
Извънредна ръчна верификация.

Начален екран
на Портала за извънредна ръчна верификация 
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Въведете код на продукта.

Въведете сериен номер.

Изберете GTIN.

Натиснете бутона 
“Следващ“.

Въведете партиден номер.



1. За да направите проверка, 
изберете операция 
“Verify“ (“Провери“). 
Информацията за 
опаковката се проверява в 
BgMVS.

3. Резултатът се визуализира под 
полето за сериен номер на 
опаковката и за кратко в горната 
част на екрана.

2. След успешна проверка, 
опаковката може да бъде 
отписана от аптеката, като:
- Supplied / Отпусната
- Destroyed / Унищожена 
- Sample / Мостра (Мостра за 

регулаторен орган)
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Аптека
Операции с опаковката -

Успешна проверка и/или актуализиране на статуса



Аптека
Операции с опаковката -

Неуспешна проверка и/или актуализиране на статуса
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1. За да направите проверка 
или актуализиране на 
статуса, изберете 
съответната операция. 
Информацията за 
опаковката се проверява в 
BgMVS.

2. Резултатът се визуализира под 
полето за сериен номер на 
опаковката и за кратко в горната 
част на екрана.

При неуспешна проверка 
системата изпраща сигнал с  
уникален код за проследяване 
на опаковката (UPRC).
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1. За да направите проверка, 
изберете операция 
“Verify“ (“Провери“). 
Информацията за 
опаковката се проверява в 
BgMVS.

Търговец на едро
Операции с опаковката –

Успешна проверка и/или актуализиране на статуса
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2. Резултатът се визуализира под 
полето за сериен номер на 
опаковката и за кратко в горната 
част на екрана.

3. След успешна проверка, 
опаковката може да бъде 
отписана от търговеца на едро, 
като:
- Destroyed / Унищожена 
- Exported / Изнесена (Извън ЕС)
- Locked / Заключена
- Sample / Мостра (Мостра за 

регулаторен орган)
- Stolen / Открадната
- Supplied / Отпусната



При неуспешна проверка 
системата изпраща сигнал с  
уникален код за проследяване 
на опаковката (UPRC).

Търговец на едро
Операции с опаковката -

Неуспешна проверка и/или актуализиране на статуса 
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1. За да направите проверка, 
изберете операция “Verify“ 
(“Провери“). 
Информацията за опаковката се 
проверява в BgMVS.

2. След успешна проверка, 
опаковката може да бъде 
отписана от търговеца на едро, 
като:
- Destroyed / Унищожена 
- Exported / Изнесена (Извън ЕС)
- Locked / Заключена
- Sample / Мостра (Мостра за 

регулаторен орган)
- Stolen / Открадната
- Supplied / Отпусната

3. Резултатът се визуализира под 
полето за сериен номер на 
опаковката и за кратко в горната 
част на екрана.
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