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МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА 

 

Наредба за изменение на Наредба № 16-437 от 4 май 2007 г. за условията и реда за 

извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори, 

издадена от министъра на икономиката и енергетиката  

(обн., ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм. и доп. бр. 18 от 2013 г., бр. 39 от 2015 г., бр. 6 от 

2019 г.) 

 

 

 

§1. Приложение 1 към чл. 2, ал. 3, т. 1 се изменя така: 

 

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 3, т. 1 

Образец на заявление за регистрация 

Изходящ № и дата на заявлението: 
(попълва се от Заявителя) 

 

Входящ № и дата на подаване на заявлението: 

(попълва се от Междуведомствената комисия) 

            

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА: 

 ПРОИЗВОДСТВО  ПРЕРАБОТВАНЕ  УПОТРЕБА    

     

НА ВЕЩЕСТВА ОТ 

   

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2     ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   

 ДОВ1    ДОВ, включително ФСФ2     

     

Данните се попълват само с печатни букви  

Попълнете тези полета, които се отнасят за конкретната дейност, за която е заявлението Не използвайте абревиатури и 

съкращения при попълването на полетата освен общоприетите международни съкращения 

I. Заявител (производствено предприятие):  

Име:        

 
ЕИК:       

Адрес:  

област, община, 

ж.к., ул., № 

      Населено място:       Пощенски 

код: 
      

Точно местоположение - 

географска дължина 0 / ’ / ” 
      

Точно местоположение - 

географска ширина: 0 / ’ / ” 
      

Телефон №:       Факс №:       e-mail:       

II. Собственик на производственото предприятие (управляващ производственото предприятие):  

Име:       ЕИК:       

                                                 
1 Органични химически вещества,  не посочени в приложенията на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол  на токсичните 

химически вещества и техните прекурсори 
2 Органични химически вещества,  не посочени в приложенията на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол  на токсичните 

химически вещества и техните прекурсори, съдържащи  фосфор, сяра или флуор 
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Адрес:  

област, община, 

ж.к., ул., № 

      Населено място:       Пощенски 

код: 
      

Телефон №:       Факс №:       e-mail:       

III. Приложени документи: 

1. Описание на извършваната дейност, производствена схема, химична реакция 

2. Сертификати на изходните вещества и крайните продукти 

3. Описание на извършвани дейности на обекта, извън обхвата на ЗЗХО 

4. Списък на физическите лица, които пряко участват в тази дейност, информация за контакт с тях 

5. Документ за платена държавна такса 

6. Други документи: 

  

  

  

Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс. 

IV. 

Попълва се от  заявителя: 

Име:  Длъжност: Подпис: Печат: 

              

 

  желая да получа издаденото удостоверение чрез лицензиран пощенски оператор 

 

 

 желая да получа издаденото удостоверение по електронен път 
 

 

 

Заключителна разпоредба 

 

 

§2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката 


