
Указания за безопасно третиране на земеделски площи 

Във връзка с провеждане на растителнозащитните мероприятия при 

земеделските култури през стопанската 2014/2015г. Българска агенция по 

безопасност на храните (БАБХ) информира, че е задължително спазването на 

изискванията на новия Закон за защита на растенията, обн. в ДВ, бр.61/ 

25.07.2014г., който въвежда в националното законодателство изискванията на 

Директива 2009/128/ЕО за устойчива употреба на пестициди, а именно: 

 Става задължително за всички земеделски производители спазването на 

общите принципи на интегрирано управление на вредителите по 

земеделските култури; 

 Въвежда се нова система на обучение и сертифициране на всички 

земеделски производители, дистрибутори на продукти за растителна защита 

и консултанти /краен срок 26.11.2015г/;  

 

 ЗА ВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ   - ВАЖНО 

 

 Съгласно чл.107, т.3 от Закона за защита на растенията (обн. ДВ бр.61 от 

25.07.2014 г.) се забранява прилагането на продукти за растителна защита 

чрез въздушно пръскане! 

Като изключение от забраната, продукти за растителна защита могат да се 

прилагат чрез въздушно пръскане само след писмено разрешение, издадено от 

директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), при 

опасност за растенията и растителните продукти, при условията посочени в 

чл.109 и чл.110 от Закона за защита на растенията: 

Приложения,  съгласно  Заповед  РД  11-1431/ 27.08.2014 г. на изпълнителния 

директор на БАБХ са: 

 Заявление за получаване на Разрешение за прилагане на продукти за 

растителна защита чрез въздушно пръскане, съгласно чл. 110 от Закона 

за защита на растенията /Приложение 1/ 

 Декларация по чл. 110, ал. 2, т. 4 от Закона за защита на растенията / 

Приложение № 2/ 

 Разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез 

въздушно пръскане /Приложение 3/ 

 Декларация за съответствие с изискването по чл. 112 и чл. 4 от Закона за 

защита на растенията /Приложение 4/ 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА / ДВ, бр.61/25.07.2014г/: 

 Чл. 112. Лицата, които употребяват продукти за растителна защита с наземна 

техника или чрез въздушно пръскане, уведомяват лично собствениците на 



пчелни семейства, разположени в землището на кметството по 

местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и 

собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, за 

датата и часа, в който ще се извършва всяко прилагане на продукти за 

растителна защита. 

СЪГЛАСНО  НАРЕДБА №15 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ 

СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ: 

Във връзка с опазване на пчелите и пчелните семейства, съгласно чл.9 от 

Наредба №15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от 

отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и 

дезинсекционни дейности (обн., ДВ, бр.47 от 01.06.2004 г., изм. ДВ, бр.82 от 

19.09.2008 г.) възложителят на всяко авиационно третиране или третиране с 

инсектициди и вегетационни хербициди с наземна техника е длъжен да изпрати 

уведомително писмо по образец, съгласно приложение №1 от Наредба №15, до 

кмета на кметството най-малко 5 работни дни преди третирането. 

  

Актуална  информация, относно новите моменти в Закон за защита на 

растенията можете да намерите тук: 

http://babh.government.bg/uploads/File/Dokumenti_zakoni/orz_ZZR.pdf 

Както и на сайта на Областна дирекция по безопасност на храните – Варна: 
http://odbh-varna.com/news.php?_nid=146 
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