
Образец КВМПИДВМС – 71 / Утвърден със Заповед № РД 11-196 / 27.01.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ 

 

ДО  

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 

ДИРЕКТОР  

НА БАБХ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 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:       

 

 

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: 

Документ за платена такса   

   
   

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. 
 

 

 

Дата                                                Подпис на заявителя, или упълномощеното от него лице 

                                                                                    Име, фамилия:       

 

 

 



 

 

Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде 

получен:  

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:  

.........................................................................................................................................,  

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:  

 
 

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

- като вътрешна куриерска пратка 

- като международна препоръчана пощенска пратка 

- лично от звеното за административно обслужване 

 

 
 

 


