Кратки факти от дейността на „Примавет – София” ООД

“Примавет – София” ООД е създадена през 1993 г. с предмет на
дейност разработка, производство и търговия на фармацевтични продукти,
храни за животни, както и козметични продукти за животни и хора.
Във фирмата работят високо квалифицирани ветеринарни лекари,
химици и биотехнолози, както и добре обучен технологичен персонал. При
разработката на продуктите участват научни работници от Национален
диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт София, Тракийския Университет - Ст. Загора, Фармацевтичния факултет на
Медицински Университет -София както и от университетите в Белград,
Сърбия и Бурса, Турция.
За изминалия период са разработени и пуснати в производство над
30 ветеринарномедицински продукти, над 10 козметични и стоматологични
продукти за домашни любимци, няколко допълващи и специални фуражи за
животни и козметика за хора с пчелни продукти.
Качеството на продуктите се гарантира чрез GMP, HACCP.
Системата за управление на качеството на фирмата е сертифицирана по ISO
9001-2000.
Фирмата редовно участва в национални и международни
специализирани научни форуми, изложби и панаири. Публикувани са над
75 научни статии, доклади и съобщения за продукти на фирма “ПримаветСофия” ООД.
Създадените и произвеждани ВМП са намерили добър прием от
страна на потребителите и са цитирани в специализираната литература –
учебници, справочници, енциклопедии.
Регистрацията и експорта в седем страни на три континента,
доказва големият интерес, предизвикван от продуктите на фирмата. В нови
пет държави предстоят регистрации, а други страни проявяват интерес на
всеки научен и търговски форум.
През последните десет години фирмата се е профилирала особено
успешно в областта на ветеринарномедицински продукти за пчели и е
развила серия от продукти за решение на основни проблеми в
здравеопазването на пчелите.

Това са профилактика и лечение на вароатоза, нозематоза,
варовито и каменно пило, както и серия от допълващи комбинирани
фуражи за пчели. Качествата на продуктите за пчели /ефикасност, удобна
форма за прилагане, достъпност и атрактивни цени/ ги правят популярни
сред пчеларите. Внедрени са в пчеларската практика в България и
продуктите на Vita Europe Англия за диагностика на гнилцови заболявания,
борба с восъчен молец и биостимулатори.
Фирмата издава Новинарче “Здрава пчела” – специализиран по
проблемите на здравеопазването на пчелите и води рубрики в няколко
пчеларски издания.
Фирмата подкрепя всички национални мероприятия за развитието
на пчеларството в България.
Специалистите на фирмата са изнесли над 200 лекции в страната и
чужбина по проблеми на здравеопазването на пчелните семейства.
„Примавет-София” ООД представя резултатите от разработките си
на нови продукти на международни научни форуми в областта на
пчеларството.

Хронологично историческо развитие на „Примавет –
София” ООД
1993 - Основана е фирмата.
1994 - Начало на иновационната дейност.
- Начало на производство на ветеринарномедицински продукти и
козметика за домашни любимци.
- Първи регистриран ветеринарномедицински продукт.
1997 - Разработка и производство на серия козметични продукти с пчелен
мед и прополис.
1998 - Варостоп - ленти – първи регистриран продукт за пчели.
1999 - Обучение по Gооd Manufacturing Practice (GMP) във
фармацевтичното производство с гост лектор от САЩ и разработка
и внедряване на GMP.
2000 - GMP-сертификат за производство на ветеринарномедицински
продукти.
2000 - Започнат строеж на производствена сграда.
2001 - Брой № 1 на Новинарче “Здрава пчела”.
2001 - Международно изложение „Булветмедика” – Първа награда.
2002 - Патент за Екостоп – плочки.
2002 - Международно изложение „Булветмедика” – Първа награда.

2003 - Разрешение за експлоатация и GMP сертификат за производство на
ветеринарномедицински
продукти
за
новопостроената
производствена сграда.
2006 - Международен симпозиум под егидата на Апимондиа – Почетна
награда.
2006 - Сертификат за производство на допълващи комбинирани фуражи за
пчели.
2007 - Международно изложение в Плевен - Голяма награда за новаторство
в пчеларството с „Крило на успеха”.
2007 – Издаден Новинарче “Здрава пчела” на английски език.
2007 – Издаден Новинарче “Здрава пчела” на турски език.
2007 - Регистрирани са ветеринарномедицински продукти в Чили, Турция,
Украйна, Албания и започва износ и тяхната употреба в тези страни.
2008 - Издаден Новинарче “Здрава пчела” на румънски и украински език.
2008 - Международен фестивал на меда, Несебър, България – Награда за
принос в здравеопазването на пчелите.
2009 - Сертификат за производство на фуражи със специално
предназначение.
2009 - Сертификат за ISO 9001-2000.
2009 - 15 години производствена и търговска дейност.
2010 - Сребърен медал на съюз на изобретателите и Патентно ведомство в
България.
2010 - Ветеринарномедицински продукти са регистрирани за употреба в
Грузия, Беларус, Украйна и Унгария.
2011 - Международно изложение в Плевен „Партнер експо – 2011” –
Награда за най-атрактивно представяне на изложението.
2011 - Ветеринарномедицински продукти са регистрирани в Македония и
Литва.
2011 - Първа награда за Иновативно предприятие за 2010 от Седми
национален конкурс за иновативно предприятие.

