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ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ЕГН

в качеството на

на
(наименование и седалище на ЮЛ/ЕТ)

ЕИК/БУЛСТАТ 

Декларирам, че съм запознат/а със задълженията по чл. 29б от ЗКНВП, както следва: 

1.  да съхранявам документите за вноса на семената от коноп, непредназначени за посев, и за реализацията им до 
крайния потребител за срок 5 години от датата на вноса; 

2.  да пускам на пазара семена от коноп, непредназначени за посев, като фуражна суровина само когато към датата 
на формиране на пратката в трета страна съответната суровина е включена в Каталога на фуражните суровини на 
Европейския съюз; 

3.  да осигурявам по всяко време достъп на контролните органи до складовите помещения по чл. 29а, ал. 2; 

4.  за всяка внесена партида семена от коноп, непредназначени за посев, в едномесечен срок след осъществяване 
на преработката и/или реализацията ѝ до краен клиент да предоставям на Българската агенция по безопасност на 
храните информация за: 

а) начина на преработка на семената; 

б) количествата семена, реализирани като фуражна суровина или храна за консумация на човека; 

в) количествата комбинирани фуражи, произведени от семената, както и реализираните количества от тези фуражи; 

5.  за всяка внесена партида от конопени семена, непредназначени за посев, в срок до 1 месец след осъществяване 
на реализацията на стоката на пазара в страната или в други държави - членки на ЕС, да представям в Българската 
агенция по безопасност на храните документи, удостоверяващи продажбата ѝ.
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а) начина на преработка на семената; б) количествата семена, реализирани като фуражна суровина или храна за консумация на човека; в) количествата комбинирани фуражи, произведени от семената, както и реализираните количества от тези фуражи; 5.  за всяка внесена партида от конопени семена, непредназначени за посев, в срок до 1 месец след осъществяване на реализацията на стоката на пазара в страната или в други държави - членки на ЕС, да представям в Българската агенция по безопасност на храните документи, удостоверяващи продажбата ѝ.
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