1120 Преиздаване на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукт

o

Преиздаване на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукт



На основание на:

o

Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 368



Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

o

Не



Орган, издаващ индивидуален административен акт:

o

БАБХ



Срок за предоставяне:

o

90 дни от подаване на заявлението



Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

o

Безсрочен



Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на
услугата:

o

Министър на земеделието, храните и горите



Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето
на услугата:

o

Не е предвиден в ЗВД.



Електронен адрес за предложения:

o

bfsa@bfsa.bg
Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава
информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и
инвестиции"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо
Славейков 15а, партер, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 915 98 85, 915 98 82
Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
Изисквания, процедури, инструкции
Подаване на документи

1.Заявление:
Притежателят на лиценз за търговия на едро с ВМП подава заявление по образец при
откриване на нов обект за търговия на едро; при промени на вписаните обстоятелства в

лиценза отнасящи се до наименование, седалище и адрес на управление на лицето,
получило лиценз, име на управителя на обекта за търговия на едро; местонахождението
на или условията в обекта, в който се извършва дейността както и в списъка на
фармакологичните групи ВМП и/или активните субстанции, с които се търгува.
2. Документи, свързани с промяната;
3. Документ за платена такса (когато плащането не е извършено по електронен
път).
Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице в 14-дневен срок от
подаване на заявлението вписва промените в регистъра на издадените лицензи за
търговия на едро с ВМП и преиздава лиценза.
При промяна на местонахождението на или условията в обекта, в който се извършва
дейността както и в списъка на фармакологичните групи ВМП и/или активните
субстанции, с които се търгува комисия назначена от изпълнителния директор на БАБХ
или оправомощено от него лице извършва проверка на обекта и при установяване на
нередности дава указания за отстраняването им.
Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице в тримесечен срок
от подаване на заявлението вписва промените в регистъра на издадените лицензи за
търговия на едро с ВМП и преиздава лиценза.
Срокът от 90 дни спира да тече до изпълнение на указанията дадени от комисията.
При заявяване на услугата по електронен път идентифицирането на заявителя е
с квалифициран електронен подпис (КЕП).
КЕП е с ниво на осигуреност „високо“, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) №910/2014 г.

