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ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА РЕКЛАМА НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Заявлението се отнася за реклама:

           Печатна            Аудиовизуална         Аудио

Нова реклама Нова реклама Нова реклама

Промяна Промяна Промяна

Напомняща Напомняща Напомняща

Вид продукт:

Лекарствен продукт Растителен 
лекарствен  продукт

Биологичен 
лекарствен продукт

Хомеопатичен 
лекарствен продукт

Търговско име на лекарствения продукт:

Международно непатентно наименование:

Лекарствена форма:

Производител:

Притежател на разрешението за 
употреба/удостоверението за  
регистрация на лекарствения продукт:
Номер и дата на разрешението за 
употреба/удостоверението за  
регистрация на лекарствения продукт

Начин на отпускане:

 Без лекарско предписание 

 По лекарско предписание

Мястото, където ще се публикува  
или излъчва рекламата

Лице за контакт 

Име, фамилия:

Телефон:   E-mail:

Заявител:

 Притежател на разрешението за употреба

 Упълноможено лице

Наименование:

Адрес:

Телефон:   E-mail:
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Приложение: 
      1. Проект на рекламата; 
      2. Литературни източници на използваните цитати, таблици или други материали, когато има такива; 
      3. Документ за платена такса в размер, определен в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина /обн.ДВ. бр.106 от 14.12.2007г./ 
      4. Нотариално заверено пълномощно от притежателя на разрешението за употреба, когато заявлението се подава 
от друго лице.

Заявявам, че желая да получава индивидуалния административен акт, който да бъде издаден по заявлението ми, по 
следния начин (моля посочете само един от изброените по-долу начини, като допишете необходимата информация на 
определените за това места): 

на място в Изпълнителна агенция по лекарствата, или

на адреса за кореспонденция, чрез лицензиран пощенски оператор, като декларирам, че пощенските разходи са 
за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 
бъдат пренасяни за служебни цели, или

на следния персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като 
модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за 
електронното управление:

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 14.07.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)


Стр.  от 
Приложение № 5 към чл. 12, ал. 1
ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА РЕКЛАМА НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ
Заявлението се отнася за реклама:
           Печатна
           Аудиовизуална
        Аудио
Вид продукт:
Начин на отпускане:
Лице за контакт 
Заявител:
Приложение:
      1. Проект на рекламата;
      2. Литературни източници на използваните цитати, таблици или други материали, когато има такива;
      3. Документ за платена такса в размер, определен в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /обн.ДВ. бр.106 от 14.12.2007г./
      4. Нотариално заверено пълномощно от притежателя на разрешението за употреба, когато заявлението се подава от друго лице.
Заявявам, че желая да получава индивидуалния административен акт, който да бъде издаден по заявлението ми, по следния начин (моля посочете само един от изброените по-долу начини, като допишете необходимата информация на определените за това места): 
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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