
Приложение № 1 към чл.3, ал.1

 Стр 1 от 2URI 2733

ДО 

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО                            

  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев  

от

Наименование ЕИК/БУЛСТАТ

представлявано от

в качеството на

адрес на управление: гр. (с.) пощенски код 

община област

 ж.к./ул. № бл. вх. ап.

телефон e-mail:

IІІ. Упълномощено лице (при упълномощаване) 

Име ЕГН

Пълномощно № дата

заверено от нотариус (име и рег. № на НК)

Адрес за контакт: гр./с пощенски код 

община област

 ж.к./ул. № бл. вх. ап.

телефон e-mail:

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

Моля на
(наименование на ЮЛ/ЕТ)

да бъде издадена лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, съгласно чл. 29, ал. 
2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите. 



Приложение № 1 към чл.3, ал.1

 Стр 2 от 2URI 2733

Прилагам следните документи 
  
1. заверено копие на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на склада за 
съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев, издадено по реда от Закона за устройство на 
територията; 

2. заверено копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на склада за съхранение на 
семената от коноп, непредназначени за посев; 

3. заверено копие от документ, удостоверяващ, че склада за съхранение на семената от коноп, непредназначени за 
посев, е осигурен с I категория системи за физическа защита на строежа съгласно чл. 29а, ал. 2 от ЗКНВП; 

4. декларация по образец съгласно приложение № 2 към чл. 4, т. 4; 

5. декларация по образец съгласно приложение № 3 към чл. 4, т. 5;

6. легализиран превод на свидетелство за съдимост или друг еквивалентен документ за съдебния статус на 
физическото лице - ЕТ, съответно на лицата, включени в управителните органи на ЮЛ    

Да Не

7. официален превод на български език на документ за регистрация на ЕТ/ЮЛ

Да Не

8. нотариално заверено пълномощно

Да Не

Декларирам, че сведенията и данните в настоящото заявление са верни. 

Известно ми е, че за предоставянето на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс.

Дата на създаване 17.04.2022 г.Версия 1

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)

ПодписДата:


Приложение № 1 към чл.3, ал.1
 Стр  от 
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО                            
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев 
от
IІІ. Упълномощено лице (при упълномощаване) 
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 
(наименование на ЮЛ/ЕТ)
да бъде издадена лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, съгласно чл. 29, ал. 2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите. 
Прилагам следните документи
 
1. заверено копие на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев, издадено по реда от Закона за устройство на територията;
2. заверено копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на склада за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев;
3. заверено копие от документ, удостоверяващ, че склада за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев, е осигурен с I категория системи за физическа защита на строежа съгласно чл. 29а, ал. 2 от ЗКНВП;
4. декларация по образец съгласно приложение № 2 към чл. 4, т. 4;
5. декларация по образец съгласно приложение № 3 към чл. 4, т. 5;
6. легализиран превод на свидетелство за съдимост или друг еквивалентен документ за съдебния статус на физическото лице - ЕТ, съответно на лицата, включени в управителните органи на ЮЛ    
7. официален превод на български език на документ за регистрация на ЕТ/ЮЛ
8. нотариално заверено пълномощно
Декларирам, че сведенията и данните в настоящото заявление са верни. Известно ми е, че за предоставянето на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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