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Приложение № 1  
към чл. 3, ал. 1 

ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) със  

съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол
от

I. Физическо лице/ЕТ 
Име .................................................................................................................................................................................,
лична карта № ...................................., издадена на .......................................... от ..............................................,
ЕГН/ЕИК .................................., адрес: гр./с. ................................................................., пощенски код …………, 
община ................................, област ....................................., ж.к./ул. …………………......................................…………
.................................................................................................................., № …………, бл. …………, вх. ……., ап. ………, 
телефони .........................................................................., еmail: …………….......…………….............……………………………,
карта на земеделски стопанин № ………………………..............………, заверена на ……......................…………………… г. 

II. Юридическо лице 
Наименование: …........................................................................................................................................................., 
представлявано от ………………..........…………….………………………………............................................………………………………, 
ЕИК/БУЛСТАТ ............................................................................................................................................................
Адрес на управление: гр. (с.) ……………........................……………………………, пощенски код ……………..........…………, 
община ............................................., област …………….......………………......…, телефони ............................................
.........................................................., еmail: ……...................................………….………………………………………………………………

IІІ. Упълномощено лице (при упълномощаване)
Име ……………………………………………………………………………….......................…………………, ЕГН …………............…………………, 
Пълномощно № …….................….………, дата ……………...............……… г., заверено от нотариус (име и рег. №  
на НК) ………………………………………………………………………………………………………………………....................................……………
Адрес за контакт: гр./с. ............................................................................., пощенски код ……………..........…………, 
община ..........................................................................., област .................................................................................., 
ж.к./ул. ..................................................................................................., № …………, бл. ……….., вх. ………, ап. ………, 
телефони ........................................................................, еmail: …………..........................……………………………………………

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Моля, да ми бъде издадено разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) 
със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол на:

– открити площи 
– закрити площи 
Предназначени за:
– влакно 
– семена за фураж и храна 
– семена за посев 
На основание чл. 3, ал. 4 прилагам следните документи:
1. декларация от заявителя, а когато заявител е юридическо лице – и от членовете на управителните 

му органи, че не са осъждани за престъпление по чл. 242 – чл. 242а и/или по чл. 354а – чл. 354в от 
Наказателния кодекс; когато заявителят е гражданин или е регистриран в друга държава – легали
зиран превод на документ за съдебния статус на заявителя

 да  не
2. нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице

 да  не
Декларирам, че:
1. няма да добивам, използвам или преработвам коноп (листата и/или цветните и плодните връх

чета на конопеното растение) по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за 
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

2. 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: …………………  Подпис/печат: ……………………
Забележка. Заявлението се принтира двустранно!
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Приложение № 2 
към чл. 5, ал. 1, т. 1

РАЗРЕШЕНИЕ 
за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента 

на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета
№ ………………………………..

гр. София………………………… г.

На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

РА З Р Е Ш А В А М
на …………...............................……………………………………………………………..........………………………………………………………….………

(наименование на физическото или юридическото лице)
…………………………………………………………………………………………………………………………...........……..............................……….………

(адрес на управление)
………………………………………………………………………………………………………….........................................……………………………………,

(ЕИК/БУЛСТАТ)

Да отглежда на открити/закрити площи растения от рода на конопа (канабис) за влакно, семена за 
фураж и храна, семена за посев (отбелязва се служебно), със съдържание под 0,2 тегловни процента 
на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета от влакнодайни 
сортове, вписани в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове на Европейския 
съюз, като спазва действащата нормативна уредба.

Разрешението е със срок на валидност 3 години считано от датата на издаването му.

……………………………………...............................…………
Министър на земеделието, храните и горите

Приложение № 3 
към чл. 9, т. 2

СПРАВКА
за извършената сеитба на семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни 

процента тетрахидроканабинол
от

I. Физическо лице/ЕТ 
Име .................................................................................................................................................................................,
лична карта № ............................................, издадена на ......................................... от .........................................,
ЕГН/ЕИК ......................................, адрес: гр./с. ..........................................................., пощенски код ……………, 
община .............................................................................., област ............................................................................., 
ж.к./ул. ……................................................................................................., № …………, бл. ………, вх. ……, ап. ………, 
телефони ........................................................................, еmail: ……………………...........................………………………………,
Разрешение № ............................................................................................................................................................... 
II. Юридическо лице 
Наименование: …..........................................................................................................................................................., 
представлявано от …………………………….…………………………………….………………......................................................…………, 
ЕИК/БУЛСТАТ ........................................................................................................................................................... 
Адрес на управление: гр. (с.) …………………………………..................................………, пощенски код ………………………, 
община ............................................................., област …………………............................………………, телефони ..............
......................................................................................., еmail: ………….........…………………………………………………………………, 
Разрешение № ……………………................................................................................................................………………………
Засети открити/закрити площи (посочват се поотделно) и общо количество използвани семена, използ-
вани за сеитба, по сортове: 
1. На открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ……………......................................… дка,  
намиращи се в гр./с. ……………………………..................………, област ……............................………………………………………, 
община ……………………….......................................…………………, местност …………………………………………………………………, 
№ на масива/физическия блок ……………….......………, № на парцела …..............................................…………………, 
ЕКАТТЕ ……………………...................................………, са засети количества семена ……………………………………… от 
сорт ……………………………………........................……………, произход ………………………………………................………………………, 
№ на документ/сертификат за търговия внос от трети страни ……………………………………..............................…, 
останали количества от предходни години ………………………………………………………………………..................................
2. На открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ………................................………… дка, 
намиращи се в гр./с. ………………........................……………………, област ……………………...................…………………………, 
община …………………………………...................……………, местност ....................……………………………………………………………, 
№ на масива/физическия блок ………………….......................……, № на парцела ……….............................……………, 
ЕКАТТЕ ………………........……………, са засети количества семена ………….........................………………………………… от 
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сорт ………………………………....................………………………, произход …………………...................………………………………………, 
№ на документ/сертификат за търговия внос от трети страни …...............................……………………………………, 
останали количества от предходни години ………………………………….................................................…………………… 
3. На открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ………...............................………… дка, 
намиращи се в гр./с. ………………………………………...................…, област ………………...........................………………………, 
община …………………………………….................…………, местност ………………......................……………………………………………, 
№ на масива/физическия блок …………..............……………, № на парцела …......................................…………………, 
ЕКАТТЕ ………………................……, са засети количества семена …………......................…………………………………… от 
сорт ………….............………………………………………………, произход ……………………………….......................…………………………, 
№ на документ/сертификат за търговия внос от трети страни ……………..............................…………………………, 
останали количества от предходни години ………………………...................................……………………………………………… 
4. На открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ……………................................…… дка, 
намиращи се в гр./с. …………………….................……………………, област …………………………….............................…………, 
община …………………………………………............……, местност …………..........................…………………………………………………, 
№ на масива/физическия блок …………….................…………, № на парцела ………………....................................……, 
ЕКАТТЕ ……………….................……, са засети количества семена ………….................……………………………………… от 
сорт ……………………………………................……………, произход ……........................…………………………………………………………, 
№ на документ/сертификат за търговия внос от трети страни …………………………………..............................……, 
останали количества от предходни години …………………………………………………………………......................................… 

Декларирам, че сведенията и данните в настоящата справка са верни.
Известно ми е, че за предоставянето на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 

от Наказателния кодекс.

гр. (с.) ………………………………… Подпис: ……………………………
Дата: ..………………………………… ( )

Забележка. Справката се принтира двустранно!

Приложение № 4 
към чл. 9, т. 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
за прибрано количество продукция от растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 
0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните 

връхчета, предназначени за влакно, семена за фураж и храна или семена за посев
Долуподписаният: 
I. Физическо лице/ЕТ 
Име ...................................................................................................................................................................................,
лична карта № ........................................., издадена на ...................................... от .............................................,
ЕГН/ЕИК ......................................, адрес: гр./с. ........................................, пощенски код ……....................………, 
община ...................................................................., област ......................................................................................., 
ж.к./ул. …….........................................................................................................., № ……, бл. ………, вх. ……, ап. ……, 
телефони ................................................................., еmail: ……………..................................………………………………………,
Разрешение № ............................................................................................................................................................... 
II. Юридическо лице 
Наименование: …..........................................................................................................................................................., 
представлявано от …………………………….……………………………………………….......................................................………………, 
ЕИК/БУЛСТАТ ............................................................................................................................................................ 
Адрес на управление: гр. (с.) ………………………………..................…………, пощенски код ….................……………………, 
община ............................................, област ………………………….........………, телефони ..............................................,
еmail: ……………………………………………………………………………………....................................................................................… 
Разрешение № ……………………………………....................................................................................................................……

Декларирам, че: 
От засетите открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ……………………………… дка, 
намиращи се в гр./с. ……………..............................……………, област …………..............................................………………, 
община ………………………………………………....................…, местност ………..................……………………………………………………, 
№ на масива/физическия блок ………..........................………………, № на парцела …………………............................…, 
ЕКАТТЕ .............................................................……………………, съм получил следното количество продукция:

1. растения (стъбла за влакно) ………...............................................................................................……………… кг;
2. семена …………………………. кг от сорт коноп ………………………...........................................………………………………. 

Продукцията се съхранява в складово помещение, намиращо се на територията на гр./с. ………………………..……, 
област .........................…………..................……………………, община ...................................…………………………………………… 
От засетите открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ……………………………… дка, 
намиращи се в гр./с. ……………………...................................……, област ……..........................................……………………, 
община …………………………......................………………………, местност …………..............…………………………………………………, 
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Гамабутиролактон, могат да бъдат внасяни 
и изнасяни по смисъла на ЗКНВП, превоз
вани, преработвани, съхранявани, влагани 
и използвани в производствения процес от 
лицата по чл. 5б, ал. 1 от ЗКНВП при след
ните условия:

1. количеството на наркотичното вещество 
да не надвишава 20 % от теглото на сместа;

2. наркотичното вещество да не може да 
бъде използвано директно и/или извлечено 
с лесно достъпни или икономически изгодни 
средства.

Чл. 3. (1) Лице по чл. 5б, ал. 1 от ЗКНВП, 
което ще извършва внос по смисъла на ЗКНВП 
и/ или влагане и използване в производствения 
процес на смеси по чл. 2, е длъжно в срок не 
покъсно от 7 дни преди извършването на всяка 
от дейностите да представи в Министерство
то на икономиката информация за крайния 
ползвател на смесите, конкретната крайна 
употреба и планираната дата на доставка, 
както и уведомление съгласно приложение 
№ 1, което съдържа:

1. наименование и данни за ЕИК на тър
говеца, а за дружества, регистрирани в дър
жава – членка на ЕС, или в държава, страна 
по споразумението за ЕИП – документ за 
актуалната регистрация по националното 
законодателство, издаден от компетентния 
орган на съответната държава на лицето по 
чл. 5б, ал. 1 от ЗКНВП;

МИНИСТЕРСТВО 
НА ИКОНОМИКАТА

НАРЕДБА № РД-04-3 
от 2 март 2018 г. 

за условията и реда за извършване на внос и 
износ, превозване, преработване, съхранява-
не, влагане и използване в производствения 
процес на смеси, предназначени за промиш-
леността, които съдържат наркотични веще-
ства, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3 
от Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите

Чл. 1. С тази наредба се определят условия
та и редът за извършване на внос и износ по 
смисъла на Закона за контрол върху нарко
тичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), 
превозване, преработване, съхраняване, вла
гане и използване в производствения процес 
на смеси, предназначени за промишлеността, 
които съдържат наркотични вещества от 
приложение № 3 към чл. 3, т. 3 от Наредбата 
за реда за класифициране на растенията и 
веществата като наркотични, приета с Поста
новление № 293 на Министерския съвет от 
2011 г. (ДВ, бр. 87 от 2011 г.) съгласно ЗКНВП.

Чл. 2. Смеси, предназначени за промиш
леността, съдържащи 1, 4Бутандиол и/или 

№ на масива/физическия блок …………………..........……, № на парцела ………...........................................……………, 
ЕКАТТЕ .............................................................……………………, съм получил следното количество продукция:

1. растения (стъбла за влакно) ………………..............................................................................................……… кг;
2. семена ………………………......................…. кг от сорт коноп …………………......................…………………………………….

Продукцията се съхранява в складово помещение, намиращо се на територията на гр./с. .....................………………, 
област ...................………………………................………, община ……………………...........................................……………………… 
От засетите открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ……………………………… дка, 
намиращи се в гр./с. ……………...................................……………, област ……………………........................................……, 
община ………………………………………….................………, местност …………...................…………………………………………………, 
№ на масива/физическия блок ……………….....................………, № на парцела ……................................………………, 
ЕКАТТЕ ............................................................……………………, съм получил следното количество продукция:

1. растения (стъбла за влакно) ………………………............................................................................................. кг;
2. семена …………………………....................... кг от сорт коноп ……………....................………………………………………….

Продукцията се съхранява в складово помещение, намиращо се на територията на гр./с. ………………………..……, 
област ……………………...............................................…………, община .............................…………………………………………… 
От засетите открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ……………………………… дка, 
намиращи се в гр./с. …………………….........................……, област ………......................................................…………………, 
община ……………………………………………...................……, местност ………………….................…………………………………………, 
№ на масива/физическия блок ………….............................……………, № на парцела …………........................…………, 
ЕКАТТЕ ..............................................................……………………, съм получил следното количество продукция:

1. растения (стъбла за влакно) …..............................................................................................…………………… кг;
2. семена …………………………........................... кг от сорт коноп ………….....................…………………………………………….

Продукцията се съхранява в складово помещение, намиращо се на територията на гр./с.  ………………………..……, 
област ............................………………………….................……, община ................................…………………………………………… 

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

гр. (с.) ………………………………… Подпис: ……………………………
Дата: ..………………………………… ( )

Забележка. Декларацията се принтира двустранно!
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