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ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ГР. СОФИЯ

З А Я В Л Е Н И Е 
ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТ

Име ветеринарномедицинския продукт (както е посочено в лиценза за употреба): 

На кирилица:

На латиница:

Фармацевтична форма:

Количество(а) на активната(ите) субстанция(и) в дозова единица, определена маса или обем:

Активна(и)  субстанция(и):

Лиценз за употреба №:

Заявител (предложен притежател на лиценза за употреба):

Фирма (име): 

Адрес:

Държава:

Телефон:  Факс: Електронна поща:

Упълномощено лице за кореспонденция от името на предложения притежател на лиценза за употреба:

Лице за кореспонденция:

Адрес:

Държава:

Телефон:  Факс: Електронна поща:

Настоящ притежател на лиценза за употреба:

Фирма (име):

Адрес:

Държава:

Телефон: Факс: Електронна поща:

Упълномощено лице за кореспонденция от името на настоящия притежател на лиценза за употреба:

Лице за кореспонденция:

Адрес:

Държава:

Телефон: Факс: Електронна поща:

Обосновка на предлаганото прехвърляне на правата върху лиценза за употреба:

Предложена дата, на която трябва да влезе в сила прехвърлянето на права върху лиценза за употреба:
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Квалифицирано лице по фармакологична бдителност на предлагания притежател на лиценз за употреба:

Квалифицирано лице по фармакологична бдителност: 

Фирма:

Адрес:

Държава:

Денонощен телефон: Факс: Електронна поща:

Приложени документи:

Писмено споразумение, сключено между притежателя на лиценза и лицето, на което се прехвърлят правата.

Данни за квалифицираното лице по фармакологична бдителност – име, адрес и автобиография.

Други документи, свързани с промяната, ако има такива.

Декларирам, че приложените кратка характеристика на продукта, етикети и листовка са идентични с 
последните одобрени преди прехвърляне на правата, освен промените в данните относно притежателя на 
лиценза за употреба.

Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
Лично от звеното за административно обслужване
Чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

Дата: Подпис на заявителя, или упълномощено лице:

Име и длъжност:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 10.05.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)
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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ГР. СОФИЯ
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТ
Име ветеринарномедицинския продукт (както е посочено в лиценза за употреба): 
Заявител (предложен притежател на лиценза за употреба):
Упълномощено лице за кореспонденция от името на предложения притежател на лиценза за употреба:
Настоящ притежател на лиценза за употреба:
Упълномощено лице за кореспонденция от името на настоящия притежател на лиценза за употреба:
Обосновка на предлаганото прехвърляне на правата върху лиценза за употреба:
Квалифицирано лице по фармакологична бдителност на предлагания притежател на лиценз за употреба:
Приложени документи:
Декларирам, че приложените кратка характеристика на продукта, етикети и листовка са идентични с последните одобрени преди прехвърляне на правата, освен промените в данните относно притежателя на лиценза за употреба.
Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка
(генерира се автоматично при избор на дата)
* Попълването от заявителя не е задължително. 
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