
Приложение № 2  към чл. 7, ал. 1 
Изх. № ………………….. 
ДО 
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
От ……………………………………………….……………………..…...................................……………………………………………… 
                                          (име, презиме, фамилия) 

в качеството на 
……………………………………………............................................………………………………………………………………... 

Л.К. №   ЕГН                     

  

Адрес: гр./с.   код         

                

община/район       

  

ул./бул.   №   

  

тел.   

  
Име на физическото или юридическото лице: 

………………………………………........…………………...................…………………………………………………………………… 

ЕИК 

  
Седалище и адрес на управление: 

гр./с.   код         

                

община/район       

  

ул./бул.   №   

  

тел.   факс   e-mail   

Моля на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите да бъде 
издадено разрешение за дейностите: 
1. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 
със следните наркотични вещества и техни препарати: 

Наименование Мярка Дозировка Количество Начин на придобиване 

1.         

2.         

3.         

4.         

за следните цели: 
1. …………………………………………………………..…………. 
2. ……………………………………………………………………… 
за период ………………………......................................…………………………………………………………..……………………………………… 
                      (посочва се периодът до 3 години, който се предвижда за осъществяване на дейностите) 



Адрес на сградите и помещенията, където ще се извършват дейностите с наркотични вещества и техните 
препарати: 

№ по 
ред 

Точен адрес: 

(пощ. код, гр./с., община, ул., №) 

Дейност Мерки за безопасност 

1.       

2.       

  
Лицето, което отговаря за дейностите с наркотичните вещества по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и 

реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите, наричана по-нататък „наредбата“: 

  

  

Л.К. №   ЕГН                     

  

издадена на:   от:   

  

адрес: гр./с.   код         

  

община/район       

  

ул./бул.   №   

  

тел.   

Прилагам следните документи: 
1. Обосновка за необходимостта от използването на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 

3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати, 
съдържаща етапите на дейността и количествата растения и вещества, разпределени по календарни години за 
срока на валидност на разрешението. 

2. Заповедта по чл. 5, ал. 1 от наредбата. 
3. Вътрешните правила по чл. 5, ал. 2 от наредбата. 
4. Документ за платена държавна такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3 ЗКНВП. 
5. Свидетелство за съдимост на заявителя – физическо лице, или на управителя/изпълнителния директор 

на юридическото лице и на отговорното лице по чл. 5, ал. 1 от наредбата. 
6. Декларация за начина на придобиване на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от 

Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати. 
7. Договор за охрана на сградите и помещенията с лице, притежаващо разрешение за осъществяване на 

частна охранителна дейност. 
Дата:                                                                                                Подпис на заявителя: 

(печат) 

 


