РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЦЕНЗИИ ЗА
ДЕЙНОСТИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЗА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ОТ
СПИСЪЦИТЕ КЪМ ЧЛ. 3, АЛ.2, Т.2 И 3 ОТ ЗАКОНА
ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА
И ПРЕКУРСОРИТЕ
на основание чл. 36е, ал. 1 от ЗКНВП ( изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г.)

актуализиран към 11.09.2019 г.
Основание, № и дата
на
издаване/подновяване на лицензията

Име и адрес или
наименование,
седалище и адрес на
управление на лицето,

Вид на дейностите,
които
ще
се
извършват,
срок
на лицензията

МестонахожВид
дение на сградите отчетност
и помещениятa, в
които
се

на Име
на
ветеринарния
лекар по чл. 35,
ал. 2 от ЗКНВП

Данни, свързани
с промените на
обстоятелства в
първоначално

получило лицензията

02/28.04.2011 г.
издадена на
основание
чл. 36а, ал. 6 от
ЗКНВП

търговия на едро,
“РИХТЕР ФАРМА”
ЕООД, гр. София 1360,
съхранение, внос,
общ. «Връбница», ул.
“Адам Мицкевич” № 1. 3 години

произвеждат,
преработват,
съхраняват или
търгуват на едро
или
дребно
наркотични
вещества
и
лекарствени
продукти,
съдържащи
наркотични
вещества
гр. София 1360, тримесечни
общ. «Връбница», отчети
ул.
“Адам
Мицкевич” № 1

търговия на едро,
“ИНТЕРВЕТ
БЪЛГАРИЯ”в
съхранение, внос,
ликвидация
ЕООД,

гр. София 1528, тримесечни
общ.
«Искър», отчети
бул.
“Искърско

Подновена от
15.04.2014 г.
на основание
чл. 36д, ал.2 от
ЗКНВП
Подновена от
20.03.2017 г.
на основание
чл. 36д, ал.2 от
ЗКНВП
04/06.06.2011 г.
издадена на
основание

издадената
лицензия

д-р
Георгиев

Игнат Допълнение № 1
от 17.11.2017 г.
във
връзка
с
добавяне
на
дейността “износ”
към
видовете
дейност по
чл. 36г, ал. 5 от
ЗКНВП

д-р
Надежда Допълнение № 1
Продановаот 09.07.2019 г.
Маркова
във
връзка
с

чл. 36а, ал. 6 от
ЗКНВП
Подновена от
15.04.2014 г. на
основание
чл. 36д, ал.2 от
ЗКНВП
Подновена от
07.04.2017 г. на
основание
чл. 36д, ал.2 от
ЗКНВП
05/20.06.2011 г.
издадена на
основание
чл. 36а, ал. 6 от
ЗКНВП
Подновена от
18.06.2014 г.
на основание
чл. 36д, ал.2 от
ЗКНВП
Подновена от
11.04.2017 г. на
основание
чл. 36д, ал.2 от
ЗКНВП

гр. София 1404, район 3 години
«Триадица»,
бул.
“България”
№
69,
бизнес
сграда
«Инфинити тауър»,
ет. 14.

“ВЕТСЕРВИЗ” ООД, търговия на едро,
гр. Плевен, ул. “Бяло
съхранение `
Море” № 19
3 години

шосе”
№
7,
търговски
комплекс
«Европа», сграда
№9

гр. Плевен 5800, тримесечни
жк. “Сторгозия” отчети
№ 77

промяна
наименованието и
адреса
на
управление
на
притежателя
на
лицензията
Допълнение № 1
от 11.07.2016 г.
във
връзка
с
промяна името на
отг. вет. лекар по
чл. 35, ал. 2 от
ЗКНВП
д-р
Валентин Допълнение № 1
Найденов
от 25.01.2018 г.
във
връзка
с
допълване
на
дейностите „внос“
и
„износ“
в
списъка
на
дейностите,
посочени
в
лицензията
Допълнение № 1
от 20.05.2015 г.
във
връзка
с
промяна името на
отг. вет. лекар по
чл. 35, ал. 2 от
ЗКНВП

07/10.10.2012 г.
издадена на
основание
чл. 36а, ал. 6 от
ЗКНВП

търговия на едро
„СИТО 92” ЕООД,
гр.
София
1784,
съхранение, внос и
ж.к.”Младост
1”,
ул.”Никола Генадиев”, износ
№7
3 години

гр. София 1784,
ж.к.”Младост 1”,
ул.”Никола
Генадиев”, № 7

тримесечни
отчети

д-р Поля Генова - Допълнение №1
Кукунджиева
от 05.05.2018 г.отпадане
на
дейностите „внос“
и
„износ“
в
списъка
на
дейностите,
посочени
в
лицензията

10/04.03.2015 г.
издадена на
основание
чл. 36а, ал. 6 от
ЗКНВП

търговия на дребно
“СИГМА
ПРОВАДИЯ”
ООД
и съхраняване
гр. Провадия 9200, обл.
Варна, ул. «Георги безсрочна
Димитров» № 35

гр. Варна 9000, ул.
“Баба Тонка” № 3,
магазин А

тримесечни
отчети

Д-р Стамена
Тонева

11/11.07.2016 г.
издадена на
основание
чл. 36а, ал. 6 от
ЗКНВП

“ФАРМА-ТИЙМ БГ” търговия на едро,
ЕООД
съхранение, внос,
гр. Разград 7200,
ул. “Неофит Рилски”
износ,
№ 11
3 години

гр. Разград 7200,
ул. “Неофит
Рилски” № 11

тримесечни
отчети

д-р
Димитрина
Петрова

Подновена от
30.07.2015 г.
на основание
чл. 36д, ал.2 от
ЗКНВП
Подновена от
13.07.2018 г.
на основание
чл. 36д, ал.2 от
ЗКНВП

Подновена от

Допълнение №1
от 18.05.2018 г.
промяна
на
отговорния
ветеринарен лекар
по чл.35, ал.2 от
ЗКНВП

04.07.2019 г.
на основание
чл. 36д, ал.2 от
ЗКНВП

12/18.05.2016 г.
издадена на
основание
чл. 36а, ал. 6 от
ЗКНВП

„ВЪЗРАЖДАНЕ
– търговия на едро,
КАСИС” ООД
съхранение
гр. Ловеч 5500,
бул. „България” № 102 3 години

гр. Ловеч 5500,
ул. «Стара
планина» № 59

тримесечни
отчети

д-р
Владимир
Кръстев

гр. Пловдив 4000,
ул. “Петко Д.
Петков” № 42

тримесечни
отчети

гр. Добрич, 9300,
ул. “25-ти
септември” № 8

тримесечни
отчети

д-р
Виолета Допълнение № 1
Бойчева
от 08.08.2019 г.
във
връзка
с
промяна
в
наименованието
на
лицето,
притежател
на
лицензията,
д-р
Решад Допълнение № 1
Узунов
от 29.08.2017 г.
във
връзка
с
промяна името на
отг. вет. лекар по

Подновена от
13.05.2019 г.
на основание
чл. 36д, ал.2 от
ЗКНВП
13/22.03.2017 г.
издадена на
основание
чл. 36а, ал. 6 от
ЗКНВП

EТ“АНТОН БОЙЧЕВ
И
СИН
–
СНЕЖАНКА
БОЙЧЕВА”,
гр.
Пловдив
4000,
ул.
«Трети март» № 5

14/30.06.2017 г.
издадена на
основание
чл. 36а, ал. 6 от
ЗКНВП

“ФАРМА СИС” ООД, търговия на едро,
гр. Добрич 9300, ул.
съхранение, внос,
“Сан Стефано” № 6Б,
ет. 1, офис 3.
износ,

търговия на
дребно и
съхраняване
безсрочна

чл. 35, ал. 2 от
ЗКНВП

3 години

Допълнение № 2
от 15.10.2018 г..
във
връзка
с
промяна името на
отг. вет. лекар по
чл. 35, ал. 2 от
ЗКНВП
15/30.06.2017 г.
издадена на
основание
чл. 36а, ал. 6 от
ЗКНВП

“ФАРМА СИС” ООД, търговия на едро,
гр. Добрич 9300, ул.
съхранение, внос,
“Сан Стефано” № 6Б,
ет. 1, офис 3.
износ,

16/10.04.2018 г.
издадена на
основание
чл. 36а, ал. 6 от
ЗКНВП

ЕТ “М ЕНД Б – търговия на едро,
ЯНКО
МИТЕВ”,
съхранение, внос,
гр.
Ямбол
8600,
ул. “Антим I” №24А
износ,

гр. Стара Загора, тримесечни
4200,
бул. отчети
“Патриарх
Евтимий” № 19А

д-р
Колев

Николай

гр. Ямбол, 8600, тримесечни
ул.
“Ямболен” отчети
№ 85

д-р
Димитър
Чапкънов

3 години

3 години

Лицензии с изтекъл срак на валидност, по които не са предприети действия за
подновяване в предвидения от ЗКНВП срок за стартиране на процедура
Основание, № и дата Име и адрес или Вид на дейностите, МестонахожВид
на
наименование,
които
ще
се дение на сградите отчетност
издаване/подновява- седалище и адрес на извършват,
срок и помещениятa, в

на Име
на Данни, свързани
ветеринарния
с промените на
лекар по чл. 35, обстоятелства в

не на лицензията

№ 01/23.05.2014 г.

№ 03/23.05.2014 г.

управление на лицето, на лицензията
получило лицензията

които
се
произвеждат,
преработват,
съхраняват или
търгуват на едро
или
дребно
наркотични
вещества
и
лекарствени
продукти,
съдържащи
наркотични
вещества
„ФАРМА СИС” ООД, Търговия на едро, гр. Добрич, 9300, тримесечни
гр. Добрич 9300, ул. съхранение,
внос, ул.
“25-ти отчети
“Сан Стефано” № 6Б, износ
септември” № 8
ет. 1, офис 3

ал. 2 от ЗКНВП

„ФАРМА СИС” ООД, Търговия на едро, гр. Стара Загора, тримесечни
гр. Добрич 9300, ул. съхранение,
внос, 4200,
бул. отчети
“Сан Стефано” № 6Б, износ
“Патриарх
ет. 1, офис 3
Евтимий” № 19А

д-р
Колев

първоначално
издадената
лицензия

д-р Енгения Раева Не е подадено
заявление
за
подновяване
в
предвидения
съгласно чл. 36д,
ал. 1 от ЗКНВП
тримесечен срок
преди изтичане на
валидността.
Издадена е нова
лицензия.
Николай Не е подадено
заявление
за
подновяване
в
предвидения
съгласно чл. 36д,
ал. 1 от ЗКНВП
тримесечен срок

преди изтичане на
валидността.
Издадена е нова
лицензия.
06/12.12.2014 г.

ЕТ “М ЕНД Б - ЯНКО Търговия на едро, гр. Ямбол 8600, тримесечни
МИТЕВ” ,
съхранение,
внос, ул. “Клокотница” отчети
гр. Ямбол 8600, ул. износ
№ 99
“Антим I” № 24 А

д-р
Димитър Не е подадено
Чапкънов
заявление
за
подновяване
в
предвидения
съгласно чл. 36д,
ал. 1 от ЗКНВП
тримесечен срок
преди изтичане на
валидността.
В тази връзка,
както
и
с
предложена
промяна
местонахождение
то на обекта: от
гр. Ямбол 8600,
ул. “Клокотница”
№ 99, на гр.
Ямбол 8600, ул.
“Ямболен” № 85 е
издадена
нова
лицензия.

№ 08/28.01.2013 г.

„ФАРМА
ТИЙМ” Търговия на едро, гр. Разград 7200, тримесечни
ЕООД, гр. Разград съхранение,
внос, ул.
“Неофит отчети
7200,
ул.
“Неофит износ
Рилски” № 11
Рилски” № 11

д-р
Димитрина Заявлението
Петрова
подновяване
подадено
нарушение

за
е
в
на

предвидения
съгласно чл. 36д,
ал. 1 от ЗКНВП
тримесечен срок
преди изтичане на
валидността.
Издадена е нова
лицензия.
№ 09/18.02.2013 г.

„ВЪЗРАЖДАНЕ
– Търговия на едро, гр. Ловеч 5500, ул. тримесечни
КАСИС” ООД, гр. съхранение,
внос, «Стара планина» отчети
Ловеч
5500,
бул. износ
№ 59
„България” № 102

д-р
Владимир Заявлението
за
Кръстев
подновяване
е
подадено
в
нарушение
на
предвидения
съгласно чл. 36д,
ал. 1 от ЗКНВП
тримесечен срок
преди изтичане на
валидността.
Издадена е нова
лицензия.

№ 02/22.07.2012 г

Велико месечни
“ГРАДИЕНТ“ ООД|, Търговия на дребно, гр.
гр. Велико Търново съхранение,
Търново 5500, ул. отчети
5500,
ул.
„Стара
„Стара Планина”
Планина” № 1
№1

д-р
Валентин Лицензията не е
Маринов
подновявана
в
рамките на срока
на изтичане на
валидността и, до
22.07.2015
г.,
съгласно ЗКНВП.
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