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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

от Национална Служба по Растителна Защита 
 

(CONF-BG 43/01 и CONF-BG 01/02) 
по преговорна глава № 7 “Земеделие” 

(ветеринарно и фитосанитарно законодателство) 
 

  
Фитосанитарни въпроси 
          
77. Растително здраве (вредни организми) 
 
ЕС приканва България да направи проучване с цел да обнови статуса на тези 
организми в България 
 
Република България провежда необходимите действия за продължаване на 
наблюденията на следните вредители: Diabrotica virgifera virgifera, Tobacco 
ringspot virus и Tomato ringspot virus с оглед осъвременяване статуса им.  
 
По отношение на вредителя Diabrotica virgifera virgifera от 1994 г. Република 
България провежда системни наблюдения и е включена в съответната 
програма на ФАО. Република България е представила официално доклада с 
актуализираната информация по отношение на разпространението на 
вредителя Diabrotica virgifera virgifera в допълнителната информация по 
позиция за преговори по Глава 7 земеделие (CONF-BG 1/02 (Supplementary  Info 
Ch 7 Agri). 
 
По отношение на другите два вредителя Tobacco ringspot virus и Tomato ringspot 
virus Република България контролира целия внос на растения гостоприемници, 
както и производството на такива растения в страната. По отношение на тези 
два вредителя съществува еднократно съобщение от научни работници за 
тяхното установяване на територията на Република България, но това 
съобщение не е официално потвърдено. Република България провежда 
мониторинг на тези  вредители, първоначалните резултатите от които ще бъдат 
предоставени в края на 2002 г.   
 
Република България ще предоставя информация за проведените наблюдения 
по отношение и на трите вредителя eжегодно в края на съответната година. В 
края на 2002 г. Република България ще предостави такава информация.  
 
58. Общи  
 
ЕС приканва България да предостави таблици за съответствие колкото е 
възможно по-скоро и когато е напълно транспониран сектор или директива..  
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Република България прилага консолидирания текст на Закон за Защита на 
Растенията, изменен и допълнен в ДВ бр. 96 от 09.11.2001 г.   (виж Приложение 
№ 1).  
 
Изменението и допълнението на Закона за защита на растенията през 2001 г. 
беше направено с цел да се създаде по-адекватна правна рамка за 
хармонизиране на българското законодателство с aquis в сектора 
“Фитосанитарни въпроси”. Подробната информация относно приетите 
изменения и допълнения на Закона за защита на растенията е включена в 
Приложение № 2. 
 
Република България прилага таблици за съответствие на транспонираните в 
българското законодателство директиви, както следва: 
 

- Наредба № 39 за борба срещу картофените цистообразуващи нематоди, 
публикувана в ДВ бр. 99 от 20.11.2001г. Наредбата въвежда напълно в 
българското законодателство изискванията на Директива на Съвета 
69/465/ЕЕС. С нея беше отменена Наредба № 6 от 1997г. за 
ограничаване на разпространението и борба срещу картофените 
цистообразуващи нематоди, публикувана в ДВ бр. 43 от 30. Май 1997 г., 
която въвеждаше само частично Директива на Съвета 69/465/ЕЕС, с цел 
пълното въвеждане на Директивата. (виж Приложение № 3).  

 
- Наредба № 11 за борба срещу бактериално кафяво гниене, причинявано 

от бактерията Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., публикувана 
в ДВ бр. 40 от 20.04.2001 г. Наредбата въвежда напълно в българското 
законодателство Директива на Съвета 98/57/ЕС.  (виж Приложение № 4).  

 
 
- Наредба № 20 за борба срещу рака по картофите с причинител 

Synchytrium endobioticum (Schilb), публикувана в ДВ бр. 65 от 24.07.2001 
г. Наредбата въвежда напълно в българското законодателство 
Директива на Съвета 69/464/ЕЕС. (виж Приложение № 5).   

 
- Наредба № 19 за борба срещу пръстеновидно гниене по картофите, 

причинявано от бактерията Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. 
ssp. sepedonicus (Spieckermann et Cotthoff) Davis et al., публикувана в ДВ 
бр. 62 от 13.07.2001 г. Наредбата въвежда напълно в българското 
законодателство Директива на Съвета 93/85/ЕЕС (Приложение № 6). 

 
   
- Наредба № 38 за борба срещу листозавивачките по карамфила 

Cacoecimorpha pronubana Hb. и Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak, 
публикувана в ДВ бр.98 от 16.11.2001 г. Наредбата въвежда напълно в 
българското законодателство  Директива 74/647/ЕЕС. (Приложение № 7).   

  
- Наредба № 1 за условията, при които някои вредители, растения, 

растителни и други стоки могат да бъдат използвани за научни цели и 
селекция, публикувана в ДВ бр. 8 от 22.01.2002 год.  въвежда напълно в 
българското законодателство  Директива 95/44/ЕС. В момента се работи 
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по  таблицата за съответствие на наредбата, която ще бъде представена 
през м. октомври 2002 г.  

 
 

Република България не прилага сравнителна таблица за Наредба № 1 за 
фитосанитарен контрол, публикувана в ДВ бр. 82 от 17.07.1998 г. Наредба №1 е 
напълно хармонизирана с Директиви 77/93/ЕЕС, 92/90/ЕС, 93/50/ЕС и 
92/105/ЕЕС и съгласно поетия ангажимент в преговорната позиция по глава 7 
“Земеделие” тя ще бъде изменена до края на 2002 г. за да бъде транспонирана 
в българското законодателство Директива 2000/29/ЕС. Поради това Република 
България ще предостави таблицата за съответствие в началото на 2003 г. 

 
 
78. Статус на защитените зони по отношение на определени 
вредители:  
 
ЕС приканва България да осигури подходящата информация в подкрепа на 
направеното искане и в съответствие с критериите за защитени зони 
 
Република България е поела ангажимента до края на 2004 г. да представи 
доказателства за наличието или отсъствието на вредителите, по отношение на 
които  кандидатства да бъде призната територията й за защитена зона. 
Първите резултати от провежданите мониторинги ще бъдат предоставени в 
края на 2002 г.  
 
Карантинен вредител съгласно действащата нормативна уредба в България, 
респективно Закона за защита на растенията и Наредба №1 (ДВ бр. 82 от 
17.07.1998 г.) за фитосанитарен контрол е вредител, който има потенциално 
значение за икономиката на застрашената зона и който още не е представен в 
тази зона или вече се намира в нея, но не е широко разпространен и е обект на 
официална борба. 
 
Официалните защитни мерки и мерките за контрол са описани в Наредба № 1 
(за фитосанитарен контрол ДВ бр. 82 от 17.07.1998 г.) и приложенията към нея 
и всички вредители и растения, които са изброени в приложенията на 
наредбата се контролират както при внос, така и по време на производството 
на растения и растителни продукти, както и се провеждат наблюдения на 
терена, за навременното установяване на евентуално проникналата зараза от 
тях. В случай на откриване на огнища от проникнали карантинни вредители се 
предприемат незабавни мерки за ограничаване или ликвидиране на огнището. 
В случай на установяване на карантинни вредители при внос стоката се връща 
на страната износител, унищожава се или се преработва при съответни мерки, 
които да осигурят унищожаване на заразата и неразпространениe на 
вредителя. 
 
Република България предостави статуса на вредителите включени в 
приложенията на Директива на Съвета 2000/29/ЕС в допълнителната 
информация по позиция за преговори по Глава 7 земеделие (CONF-BG 1/02 
(Supplementary  Info Ch 7 Agri). 
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Република България ще предостави материали по АФР (анализ на 
фитосанитарния риск) за вредителите, за които е кандидатствала да бъде 
призната за защитена зона в съответствие с Директива на Съвета 2000/29/ЕС в 
срок до септември 2003 г.     
 
 
 

 
80. Видове горски растения (Директива 1999/105/EC) 
 
ЕС приканва България да осигури подробни досиета в подкрепа на това 
искане, като се включи информация за текущо прилаганите мерки за 
сертифициране и пазарното предлагане на този вид материали. Досиетата 
трябва също така да покриват и въпросите за икономическата важност на 
тези видове. 
 
Досиетата са в процес на подготовка и ще бъдат представени на по-късен етап 
през 2003г.  
 
Растително здраве (пестициди)  
 
82. Разрешаване на продуктите за растителна защита – пестицидни 
остатъци 
 
 
 
Растително здраве (пестициди) – виж Приложение № 1 – консолидиран 
текст на Закона за Защита на Растенията, изменен и допълнен в ДВ бр. 96 от 
09.11.2001 г.  
 
Съгласно Националната програма за приемане на достиженията на правото на 
ЕС Република България ще приеме следните наредби: 
 

• До 30 юни 2002 - Наредба за изпитване на продукти за растителна 
защита за ефикасност на основание Закон за защита на растенията в 
съответствие с Директива на Съвета 91/414/ЕЕС, Директива 93/71 и 
ръководства № 152, 181, 135 на Европейската и средиземноморска 
организация за растителна защита. Наредбата се подготвя и ще бъде 
изпълнявана от Националната служба за растителна защита (НСРЗ) към 
Министерство на земеделието и горите (МЗГ). До края на 2003 г. ще 
бъдат създадени шест станции по Добрата експериментална практика в 
НСРЗ. До края на 2003 г. Добрата лабораторна практика (ДЛП) ще бъде 
въведена в Централната лаборатория за контрол на пестициди, нитрати, 
тежки метали и торове към НСРЗ. 

• До 30 май 2002 г. - Наредба за разрешаване на продукти за растителна 
защита на основание Закон за защита на растенията в съответствие с  
Директива на Съвета 91/414/ЕЕС, Директива на Съвета 79/117/ЕЕС и 
Регламент на Комисията (ЕЕС) 3600/92. Наредбата се подготвя и ще 
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бъде изпълнявана от НСРЗ към МЗГ. През 2002 г. ще бъде създаден 
Съвет по продукти за растителна защита към МЗГ. 

• До 31 декември 2002 г. - Наредба за максимално допустимите количества 
от пестициди в храните на основание Закон за храните в съответствие 
със следните Директиви 86/362, 90/642, 76/895, 86/363. Наредбата се 
подготвя и ще бъде прилагана от Министерство на здравето и НСРЗ към 
МЗГ. До края на 2003 г. ще бъде въведена Добрата лабораторна 
практика в Централната лаборатория за контрол на пестициди, нитрати, 
тежки метали и торове към НСРЗ. 

 
 
83. Растителна хигиена  
 
ЕС приканва България да предостави по- подробна информация за 
транспонирането и прилагането на изискванията на ЕС, и в частност 
окачествяването на видове, анализ и наличието на достатъчен 
лабораторен капацитет. 
 
С изменението и допълнението на Наредба № 5 за хигиенните норми за 
пределно допустимите количества от химични и биологични замърсители в 
хранителните продукти през 1999 година, публикувано в ДВ бр.24/99г., в 
българското законодателство бяха въведени максималните допустими нива на 
нитрати в хранителни продукти посочени в Регламент 194/97, изменен с 
Регламент 1525/98.  
 
Беше приета Наредба № 11 от 11.07.2000 г. (ДВ бр. 58) за нормите за 
максимално допустими количества на микотоксини в храните, с която се 
въвеждат максимално допустимите нива на микотоксини в храните, определени 
в същия регламент. Тази наредба въвежда цялостно методите за вземане на 
проби и за анализ, уредени в Директива 98/53. 
 
Съгласно чл.29 от Закона за храните, контролът върху суровините от 
растителен произход се осъществява от Централната лаборатория за контрол 
на пестициди, нитрати, тежки метали и торове (ЦЛКПНТМТ) към Министерство 
на земеделието и горите, а контролът на предлаганите на пазари храни, 
включително от внос, се осъществява от лабораториите на Хигиенно-
епидемиологичната инспекция (ХЕИ) към Министерство на здравеопазването.  
 
Централната лаборатория за контрол на пестициди, нитрати, тежки метали и 
торове беше оборудвана по проект на ФАР, съгласно критериите на ЕС. 
Лабораторията е акредитирана по EN 45001 и акредитацията е валидна до края 
на 2002 г., в момента лабораторията е в процедура по акредитация съгласно 
EN ISO 17025, която ще е валидна от 2003 г.  
Към ХЕИ действат 28 лаборатории за анализ на различни вещества в храните. 
От тях 20 са акредитирани от Изпълнителна агенция  “Българска служба за 
акредитация”, която е член на Европейската служба за акредитация, а 
останалите 8 са в процедура по акредитация. Персоналът на лабораториите на 
ХЕИ има достатъчно квалификация за прилагането на методите посочени в 
acquis. 
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Република България използва методи за вземане на проби и за анализ изцяло 
в съответствие с acquis и има достатъчно наличен лабораторен капацитет и 
обучен персонал за ефективното прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на растителната хигиена. 
 
84. Хранене на животните 
 
Официални инспекции, критерии използвани при контролните инспекции, 
членове и видове инспекции, които се извършват, резултати от 
инспекциите, брой и вид открити нарушения и действия предприети при 
открити нарушения 
 
Програмите за контрол на продуктите, предназначени за хранене на животните 
са в процес на разработване в Р България, съгласно приетата на 06.07.2001г. 
Наредба № 30 (ДВ № 67/2001г.) за контрола на продуктите, предназначени за 
хранене на животните. Към настоящия момент контролът върху тези продукти 
се упражнява от Главната дирекция за контрол на фуражите (ГДКФ) към 
Националната служба по зърното (НСЗ) и Националната 
ветеринарномедицинска служба (НВМС). Горепосочената Наредба № 30 
определя различните контролни функции на тези две служби. 
 
 1. Контрол, осъществяван от ГДКФ 
На база на тримесечни регионални инспекционни планове ГДКФ контролира 
спазването при производството и търговията с храни за животни на: 

А) Изискванията на Наредба № 24 (ДВ бр. 106/1999 г.) за условията и реда 
за одобряване и регистриране на производители и търговци на храни за 
животни. Одобряването на производители и търговци зависи от 
резултатите от предварителните проверки на фуражните предприятията 
като основен обект на контрол е спазването на минималните изисквания 
при производство на комбинирани фуражи, добавки, премикси и храни за 
животни със специално предназначение; 

Б) Изискванията на Наредба № 4 (ДВ № 11/2001) за обръщението на 
фуражните суровини; 

В) Изискванията на Наредба №3 (ДВ №8/2001) за фуражните добавки; 
Г) Изискванията на Наредба № 44 от 26.11.2001. за изискванията за 

търговия с комбинирани фуражи; 
Д) Изискванията на Наредба № 30 (ДВ № 67/2001) за контрола на 

продуктите, предназначени за хранене на животните. На проверка 
подлежат заводските технически спецификации (ТС), регламентиращи 
качеството на произвеждания фураж, както и степента на съответствие 
на произведения фураж с изискванията в ТС1.  

 
Броят на осъществените от ГДКФ проверки към 30.06.2002г. е 51, 120 и 103 
съответно по точки А, Б, и Г. Констатирани са следните по-значителни 
нарушения и пропуски: 

                                                 
1 Този вид контрол и критериите за проверка по ТС са подробно представени в т.15 от настоящия 
документ.  
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• Несъответствия на използваните етикети с изискванията на Наредба 
№44 за комбинираните фуражи, Наредба № 4 за обращение на 
фуражните суровини и Наредба № 3 за фуражните добавки; 

• Не всички произведени партиди се придружават от сертификати за 
качество; 

• Несъответствие между декларираните показатели и резултатите от 
анализираните проби; 

• Липса на дневници за почистване на технологичната линия и 
съоръженията; 

• В отделни случаи складовата база не отговаря на изискванията и е 
недостатъчна; 

• В отделни случаи персоналът няма изискваната квалификация; 
• Не са определени критичните точки за производството; 
• Липсва формална процедура за обработка на рекламации и за 

изтегляне на продукта от търговската мрежа. 
 

За всички констатирани нарушения и пропуски ГДКФ е съставила 
констативни протоколи с предписания и срок за отстраняването им. 
 

2. Контрол, осъществяван от НВМС: 
 

Чрез своите 28 регионални ветеринарно-санитарни инспекции (РВМС) НВМС 
осъществява превантивен, периодичен и постоянен държавен ветеринарно-
санитарен контрол и експертиза върху адитиви, фуражи и фуражни добавки, 
съгласно Чл.53(1) от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ДВ № 42 / 
1999г.). Държавният ветеринарно-санитарен контрол (ДВСК) цели да 
предотврати свързаните с използването на адитиви, фуражи и фуражни 
добавки опасности за здравето на потребителите, да контролира вида и 
състава на тези продукти и да гарантира на потребителите съответствието им с 
информацията върху етикета. Със заповед № ХІ-183/11.12.2000г. на 
генералния директор на НВМС е разпоредено на директорите на РВМС да 
определят държавен ветеринарен лекар, който контролира фуражните заводи, 
цехове и складове за фураж на територията на съответната РВМС. За 
постигане на тази цели се извършват следните видове проверки:  
 1. Проверка на ветеринарномедицинските документи и съответствието 
им с придружаваните стоки; 
 2.  Проверка на произхода и експертиза за качество, годност и 
безвредност на адитивите, фуражите и фуражните добавки; 
 4.  Проверка за спазване на ветеринарномедицинските изисквания при 
добив, преработка, съхранение, транспортиране и реализация; 
 5.  Контрол върху употребата на ветеринарни лекарствени средства, 
биопродукти и фуражни добавки за поощряване работоспособността, растежа и 
угояването на животни, които са опасни за здравето на хората и животните; 
 6.  Лабораторни изследвания за микробиологична, токсикологична и 
радиологична безвредност, включително и на производствената среда; 
 7.  Изследвания за чистота и годност на водата и леда, използвани в 
животновъдството и при производството, съхранението и транспортирането на 
суровини и продукти от животински произход; 
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 8.  Проверка на хигиенното състояние и спазване на програмите за 
дезинфекция в обектите, съгласно Закона за ветеринарномедицинска дейност; 
 9.   Изследвания на околната среда за химични и биологични 
замърсители; 

10.  Проверка на спомагателните и опаковъчните материали; 
 11.  Проверка на състоянието на помещенията и оборудването; 
 12.  Проверка на производствените процеси и свързаната с тях система 
за вътрешен контрол за осигуряване на безопасността на продуктите; 
 13.  Проверка на етикетирането на готовите продукти и спазването на 
изискванията за маркирането им със знак за безопасност; 

14. Експертиза, съгласуване и регистриране на фирмена технологична 
документация. 

 
Производството, преработката, съхранението и реализацията на адитиви, 
фуражи и фуражни компоненти са разрешени в обекти, одобрени от НВМС, при 
условия и по ред, определени с наредби на министъра на земеделието и 
горите. Едновременно с това НВМС одобрява за износ предприятията за 
производство и преработка на адитиви, фуражи и фуражни добавки. 
Одобрените за износ предприятия получават експортен номер, под който се 
записват в регистър на НВМС. При осъществяване на контрола по адитивите, 
фуражите, фуражните добавки органите на ДВСК имат свободен достъп по 
всяко време до фуражните предприятия и до документацията им. Органите на 
ДСВК вземат проби за лабораторен анализ, които се изследват в определени 
от тях лаборатории. Резултатите от прегледите, изследванията и експертизите 
се отразяват в дневник.  

В допълнение, проектите за изграждане на предприятия за производство 
и търговия с адитиви, фуражи и фуражни добавки се съгласуват с органите на 
ДВСК, чиито представители участват в комисиите за държавно приемане и за 
въвеждането в експлоатация на тези предприятия. Тези органи издават 
ветеринарномедицинско разрешително за дейност на фуражните заводи и 
водят регистър на производителите на фуражи.  
 
НВМС разрешават използването на нови биологични и химични вещества в 
животновъдството и на адитиви. Представители на НВМС участват в комисии и 
съвети, в които се разглеждат въпроси по: 
 а) опазване здравето на животните; 
 б) предпазване здравето на хората от зоонози; 
 в) опазване на околната среда; 
 г) стандартизация и сертификация на предприятията за производство и 
търговия с адитиви, фуражи и фуражни добавки. 
 
Проверките на продуктите, предназначени за храна на животните се извършват 
периодично и при сигнал за извършено нарушение. Във втория случай 
проверките се извършват внезапно, като контролният орган избира етапа или 
етапите, най-подходящи за извършване на проверката, според степента на риск 
за здравето на хората и животните и според целта на проверката. 

Регулярен ежемесечен контрол на фуражните заводи се осъществява от 
регионалните звена на НВМС, които изготвят и съхраняват протоколите за 
резултатите от проверките. Месечни отчети, систематизиращи информацията 
от тези протоколи се изготвят и изпращат в централата на НВМС. 
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В зависимост от резултатите от проверките органите на ДВСК предприемат 
следните действия: 
• издават ветеринарномедицински документи по утвърдени за страната 

образци;  
• предприемат мерки в съответствие със Закона за ветеринарно-

медицинската дейност при съмнение или констатиране на заразно или 
паразитно заболяване по животните;   

• издават ветеринарно-санитарно заключение за съответствие на адитивите, 
фуражите и фуражните добавки с държавните стандарти, нормали, 
технологични инструкции, спецификации с оглед на тяхната годност, 
качество и безвредност; 

 
При констатиране на нарушения, в зависимост от вида и степента им, органите 
на ДВСК предприемат следните мерки: 

• дават предписания за отстраняването им; 
• спират добива, производството и реализацията на адитивите, фуражите 

и фуражните добавки до изпълнение на издадените горепосочените 
предписания; 

• забраняват добива, производството, съхранението, транспортирането и 
реализацията адитиви, фуражи и фуражни добавки, които представляват 
опасност за здравето на хора и животни, като разпореждат тяхното 
унищожаване или преработване; 

• спират експлоатацията или отнемат разрешителното за производствена 
дейност на производствените предприятия, а при търговските 
предприятия - отнемат временно или постоянно одобрението за износ; 

• ограничават достъпа до обектите под възбрана чрез удостоверителни 
знаци на Националната ветеринарномедицинска служба. 

  
Същите мерки се налагат чрез писмено предписание, акт за възбрана, 
разпореждане или акт за констатирано нарушение. За целите на контрола на 
НВМС лицата, които се занимават с добив, производство, преработка, 
съхранение, транспорт и реализация на  адитиви, фуражи и фуражни 
компоненти: 

• осигуряват условия и технически съоръжения в съответствие с 
технологиите, ветеринарно-санитарните и здравните изисквания; 

• гарантират качеството, годността и безвредността им чрез маркиране 
и етикетиране съгласно изискванията на нормативните актове; 

• съгласуват с НВМС документацията за производство на нови 
продукти и асортименти; 

• въвеждат в производствения процес одобрена от органите на ДВСК 
система за контрол на безвредността и качеството на продуктите; 

• предоставят за безвъзмездно ползване от органите на ДВСК 
помещения, сервизно обзавеждане и оборудване, необходими за 
осъществяване на дейността им. 

 
В допълнение на гореописаните контролни функции по Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, НВМС, на основание Наредба № 30 
контролира: 
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• добавките от групите на антибиотиците; добавките за 
предотвратяване на хистоонози и кокцидиози; консервантите; 
витамините, провитамините и веществата с аналогично действие, 
химически дефинирани; ензимите и микроорганизмите; 

• спазването на максимално допустимите нива на нежелани вещества и 
субстанции във фуражите; 

• безвредността на комбинираните фуражи; 
• безвредността на фуражите със специално предназначение; 
• спазването на нормативните актове в областта на храненето на 

животните. 
 
85. Международни споразумения 
 
ЕС приканва България да разясни своята позиция по отношение на 
сключените двустранни международни споразумения. 
 
Република България има сключени споразумения с 34 държави в областта на 
фитосанитарния контрол. България потвърждава, че ще отмени или измени 
всички международни споразумения, които не са в съответствие със 
законодателството на ЕС към датата на присъединяването. 
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Приложение 1: 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА 
Отразена деноминацията от 5.07.1999 г., обн., ДВ, бр. 91 от 10 октомври 1997 г., 
изм., бр. 90 от 1999 г., изм. и доп., бр. 96 от 2001 г. 

Глава първа. 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 1. Този закон урежда:  
1. защитата на растенията и растителните продукти от болести, неприятели и 
плевели (вредители) чрез прилагане на превантивни мерки и методи за борба 
при тяхното презгранично преминаване, поява и разпространение върху 
територията на страната; 

2. внедряването и усъвършенстването на методи за интегрирана борба срещу 
вредителите по растенията и растителните продукти; 

3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) изискванията към продукти за растителна защита 
и торове, режима на изпитване, разрешаване, внос, производство, търговия и 
контрол на употребата им с цел защита здравето на хората и животните и 
опазване на околната среда; 

4. изискванията към фитосанитарното качество и контрола на растенията и 
растителните продукти, предназначени за вътрешния пазар и за износ; 

5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) изискванията към специализираната техника за 
растителна защита. 

6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) периодичния и текущия контрол върху техниката 
за растителна защита; 

7. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) прилагането на методи за торене и изисквания 
към специализираната техника за торене; 

8. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) контрола на замърсителите в растителните 
суровини, почвите и водите за напояване; 

9. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) контрола върху биологичното производство на 
растения, растителни продукти и храни от растителен произход. 
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Националната служба за растителна 
защита (НСРЗ) е орган на Министерството на земеделието и горите за 
осъществяване на контролните и разпоредителните функции на 
министерството по този закон.  
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Националната служба за растителна защита е 
самостоятелно юридическо лице, на отделен баланс и банкова сметка, със 
седалище София и с регионални служби в страната. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Устройството и дейността на Националната 
служба за растителна защита се определят с правилник, утвърден от 
министъра на земеделието и горите. 
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(4) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 

Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) За издаване на разрешенията и лицензите и 
за извършване на дейностите по контрола, регистрациите и услугите се 
заплащат такси по тарифа, определена от Министерския съвет. 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Националната 
служба за растителна защита администрира следните приходи:  

1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) таксите и приходите от услугите, събирани по чл. 
3; 

2. имуществените санкции и глобите, налагани по този закон; 

3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) наеми от движими и недвижими имоти на 
Националната служба за растителна защита; 

4. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 

5. спонсорство и дарения. 

  

Глава втора. 
КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА 

Раздел I. 
Защита срещу вредители и фитосанитарен контрол (Загл. доп. - 

ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 
Чл. 5. (1) Забранено е внасянето, съхраняването или транспортирането на 
карантинни вредители върху територията на Република България независимо 
от стадия на тяхното развитие.  
(2) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Министърът на земеделието и горите по 
предложение на Националната служба за растителна защита:  
1. утвърждава списък на вредителите и на растенията и растителните продукти 
или на други носители на зараза от вредители; 

2. определя специфичните условия за борба с вредителите; 

3. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) при констатиране на зараза от карантинни и 
икономически опасни вредители разпорежда поставянето под карантина, 
дезинфекция, дезинсекция или фумигация или друга химична обработка, 
постановява забрана за засаждане или консумация, унищожаване чрез 
изгаряне или друг начин за унищожаване на растения, на части от растения или 
на други носители на зараза в определен район, в съседните на този район 
местности или сгради, складове и транспортни средства или връщане на 
стоките от внос на страната износител. 
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Министерството на земеделието и горите:  
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1. определя задължителни условия, при които се пренасят върху територията 
на страната растения, растителни продукти, техника, почви, оборски тор, 
компост и хранителни среди, както и контейнери и други съоръжения, които са 
или могат да бъдат преносители или разпространители на зараза от вредители; 

2. осигурява и разпространява специална информация, отнасяща се до 
вредителите по растенията и растителните продукти; 

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) организира наблюдение, прогноза и 
сигнализация за борба с вредителите при условия и по ред, определени с 
наредба на министъра на земеделието и горите. 

Чл. 8. (1) Всички растения и растителни продукти се поддържат и съхраняват в 
добро фитосанитарно състояние от лицата, които ги отглеждат, произвеждат, 
съхраняват, транспортират и продават.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) При нарушения по ал. 1 контролните органи на 
Националната служба за растителна защита дават задължителни предписания 
за отстраняването им. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Производителите и търговците на растителна 
продукция водят дневник на проведените химични обработки за всяко поле или 
склад по образец, одобрен от министъра на земеделието и горите. 

 Чл. 9. Всяко физическо или юридическо лице, което установи наличието на 
неизвестен вредител, е длъжно незабавно да уведоми за това компетентните 
държавни органи. 
 
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) При изпълнение на служебните си 
задължения контролните органи на Националната служба за растителна 
защита имат право:  
1. да влизат в митници, митнически бюра, безмитни зони, разположени в 
морски и речни пристанища, летища, железопътни и автобусни гари, пощенски 
станции и в складове и хранилища към тях, във всички помещения на влизащи 
в страната влакове, плавателни съдове, самолети от гражданския транспорт и 
моторни превозни средства за извършване на прегледи на намиращите се в тях 
подкарантинни материали от растителен произход; 

2. да посещават и извършват прегледи на посеви и насаждения, разсадници, 
маточници, оранжерии, ботанически градини, опитни участъци на институти и 
станции, фирми, арендатори, земеделски кооперации, лични стопанства, 
складове и хладилни помещения, преработвателни предприятия, магазини и 
пазари. 
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)(1) Националната служба за растителна 
защита отнема в полза на държавата растения и растителни продукти, когато:  
1. е нарушена забраната по чл. 5; 

2. не са спазени изискванията на чл. 27 и 35; 

3. партидата е заразена с карантинни вредители и не може да бъде оздравена; 

4. се предлагат на пазара без фитосанитарен паспорт. 
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(2) Унищожаването на растения и растителни продукти се извършва по ред и 
начин, определени с методика, утвърдена от министъра на земеделието и 
горите. 
Чл. 12. (1) На фитосанитарен контрол подлежат:  
1. растения, включително семена; 

2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) растителни продукти; 

3. хранителни среди, транспортни средства и амбалаж на и от растения и 
растителни продукти. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Фитосанитарният контрол се осъществява от 
Националната служба за растителна защита. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Всички лица, които произвеждат или внасят с 
научна и търговска цел растения и растителни продукти, както и публичните 
складове и тържищата, са длъжни да се регистрират в съответната регионална 
служба за растителна защита при условия и по ред, определени с наредба на 
министъра на земеделието и горите. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) За всяка партида растения и растителни 
продукти се издава фитосанитарен паспорт по образец. 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) За регистрацията по ал. 3 не се дължат такси. 

(6) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 
Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Контролът върху биологичното 
производство на растения, растителни продукти и храни от растителен 
произход се осъществява от юридически лица, получили разрешение от 
министъра на земеделието и горите.  
(2) Условията и редът за биологично производство на растения, растителни 
продукти и храни от растителен произход, техният внос, означаването на 
биологичното производство, контролът върху тези дейности, даване и отнемане 
на разрешението по ал. 1 се уреждат с наредба на министъра на земеделието 
и горите. 

(3) Лицата по ал. 1 издават сертификат, който удостоверява, че растенията, 
растителните продукти и храните от растителен произход са произведени по 
биологичен начин. 

(4) Списък на лицата, получили разрешение по ал. 1, се обнародва в "Държавен 
вестник". 

(5) Министърът на земеделието и горите чрез Националната служба за 
растителна защита осъществява надзор върху лицата по ал. 1 съгласно 
изискванията на наредбата по ал. 2. 
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Когато се установи наличието на 
карантинни вредители в семепроизводните и други участъци и обекти, органите 
на Националната служба за растителна защита нареждат извършването на 
третиране и поставянето под карантина до пълното обеззаразяване или 
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унищожаване. Собственикът или арендаторът е длъжен да изпълни дадените 
предписания от компетентните държавни органи. 
  

Раздел II. 
Контрол за химични и биологични замърсители (Нов - ДВ, бр. 

96 от 2001 г.) 
Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Националната служба за растителна 
защита контролира растителните суровини, почвите и водите за напояване за 
съдържание на химични и биологични замърсители съгласно Закона за храните 
и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, 
препарати и продукти.  
(2) Контролът по ал. 1 се извършва системно и при сигнал за замърсяване по 
време на вегетация, при производство, съхраняване и/или търговия на 
растителни суровини. 

(3) Контролът по ал. 1 обхваща инспекции, проверки на документацията и 
вземане на средни проби за анализ. Анализ на взетите проби извършват 
определени от министъра на земеделието и горите лаборатории, акредитирани 
от Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" към министъра 
на икономиката. 
Чл. 13б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Националната служба за растителна 
защита по утвърдени от министъра на земеделието и горите програми 
осъществява наблюдение (мониторинг) на растителни суровини в прясно, 
преработено, сушено и замразено състояние за остатъци от пестициди. 
  

Раздел III. 
Контрол на качеството и съответствието при пресни плодове и 

зеленчуци (Нов. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 
Чл. 13в. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Министерството на земеделието и 
горите контролира пресните плодове и зеленчуци за тяхното съответствие с 
обявеното качество съгласно утвърдени показатели за качество.  
(2) Министърът на земеделието и горите издава наредба за изискванията за 
качество и контрол на съответствието с обявеното качество на пресни плодове 
и зеленчуци. 

  

Раздел IV. 
Продукти за растителна защита, биологични агенти и активни 

вещества (Предишен раздел трети, загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 
г.) 

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Към министъра на земеделието и горите 
се създава Съвет по продуктите за растителна защита като консултативно 
звено по въпросите на продуктите за растителна защита.  
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(2) В Съвета по продуктите за растителна защита участват представители на 
Министерството на земеделието и горите, Министерството на 
здравеопазването и Министерството на околната среда и водите и други 
специалисти. Съставът на съвета се определя със заповед на министъра на 
земеделието и горите. 

(3) Съветът по продуктите за растителна защита прави предложения по чл. 15б, 
ал. 1 въз основа на данните от проведени биологично изпитване за ефикасност 
и остатъчни количества от пестициди и оценка на токсикологичните и 
екотоксикологичните им действия. 

(4) Министърът на земеделието и горите издава правилник за организацията и 
дейността на Съвета по продуктите за растителна защита. 
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Съветът по продуктите за растителна 
защита осигурява конфиденциалност на данните от документацията, 
представена за разрешаване на продукт за растителна защита, които 
представляват производствена или търговска тайна. 
 
Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Разрешават се за предлагане на пазара и 
за употреба продукти за растителна защита, които:  
1. са достатъчно ефикасни; 

2. нямат нежелателен ефект върху растенията и растителните продукти; 

3. нямат вредно въздействие върху здравето на хората и животните; 

4. нямат вредно въздействие върху растителни видове, които не са обект на 
провежданата борба; 

5. нямат вредно въздействие върху околната среда, водите и почвите; 

6. не причиняват излишни страдания на гръбначните животни, обект на 
въздействие. 
Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)(1) Предлагането на пазара и употребата на 
продукти за растителна защита се разрешават със заповед на министъра на 
земеделието и горите по предложение на Съвета по продуктите за растителна 
защита. Забраняват се предлагането на пазара и употребата на неразрешени 
продукти за растителна защита.  
(2) Разрешението по ал. 1 се издава при условия и по ред, определени с 
наредба на Министерския съвет. 

(3) Продуктите за растителна защита получават разрешение за срок 10 г. или 
временно разрешение за срок 3 г. При временното разрешение срокът може да 
бъде удължен за още 7 г., ако продуктът отговаря на условията за 10-годишно 
разрешение, определени с наредбата по ал. 2. 

(4) Една година преди изтичането на сроковете по ал. 3 заявителите могат да 
искат продължение на разрешенията, ако продуктите отговарят на условията, 
определени с наредбата по ал. 2. 
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(5) Министърът на земеделието и горите по предложение на Съвета по 
продуктите за растителна защита със заповед отнема разрешението за 
продукт, който не отговаря на изискванията на наредбата по ал. 2. 

(6) При разрешаване на продукти за растителна защита за предлагане на 
пазара и употреба се заплащат такси по тарифа, одобрена от Министерския 
съвет. 
Чл. 15в. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)(1) Министърът на земеделието и горите по 
предложение на Съвета по продуктите за растителна защита може по 
изключение със заповед да разреши еднократен внос и/или ползване на 
определени количества неразрешени продукти за растителна защита за 
използване в определени райони за период до 120 дни при поява на 
непредвидена опасност за растенията, която не може да бъде предотвратена 
по друг начин.  
(2) Неразрешен продукт за растителна защита може да се произвежда, 
съхранява и превозва в страната, ако е предназначен за употреба в друга 
държава. 
Чл. 15г. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Министърът на земеделието и горите, 
министърът на здравеопазването и министърът на околната среда и водите 
ежегодно до 31 март утвърждават със заповед списък на активните вещества, 
забранени за влагане при производството на продукти за растителна защита. 
 
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Продуктите за растителна защита се 
предлагат на пазара с етикети на български език.  
(2) Условията и редът за етикетиране на продуктите по ал. 1 се определят с 
наредба на Министерския съвет. 
Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Националната служба за растителна 
защита контролира вноса, търговията и употребата в страната на продукти за 
растителна защита по отношение на формулацията, етикетирането, 
съдържанието на етикетите и тяхното съответствие с продукта за растителна 
защита.  
(2) Забранява се предлагането на пазара на продукти за растителна защита, 
които са негодни за употреба или съдържат забранени активни вещества. 

(3) Националната служба за растителна защита контролира търговията и вноса 
на активни вещества. 

(4) Националната служба за растителна защита контролира съответствието на 
биологичните агенти и феромоните с придружаващите ги документи. 
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Производителите са длъжни да 
уведомяват Националната служба по растителна защита за всяка промяна в 
химичния, биологичния и физичния състав на разрешените за предлагане на 
пазара и употреба продукти за растителна защита.  
(2) Разширяване на предназначението на разрешен продукт за растителна 
защита се извършва по реда на чл. 15б. 

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Биологичното изпитване за ефикасност и 
остатъчни количества на продукти за растителна защита и изпитване за 
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селективност и действие на феромони се извършват от поделенията на 
Националната служба по растителна защита и от одобрени от Националната 
служба по растителна защита физически и юридически лица.  

(2) Биологичното изпитване на продуктите и одобряването на физически и 
юридически лица по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени с 
наредба на министъра на земеделието и горите. 

(3) За биологично изпитване по ал. 1 заявителят заплаща такси по тарифа, 
одобрена от Министерския съвет. 

(4) Продуктите за растителна защита, предназначени за биологично изпитване 
по ал. 1, се внасят в страната с разрешение на министъра на земеделието и 
горите при условията и по реда на наредбата по ал. 2. 
 
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Министърът на земеделието и горите и 
министърът на околната среда и водите ежегодно до 1 март утвърждават 
списък на биологични агенти, които могат да се внасят и използват в страната. 
Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Националната служба за растителна 
защита води и ежегодно до 1 март издава списък на разрешените за 
предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита и на 
регистрираните торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества 
и хранителни субстрати.  

(2) Ръководителят на Националната служба за растителна защита издава 
удостоверение на заявителя на разрешен продукт за растителна защита и на 
регистрираните продукти по чл. 24а, ал. 1. 
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Реклама на продукт за растителна защита 
може да се извършва само в съответствие с данните и условията, при които е 
регистриран в Република България. 
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Всяка реклама на продукт, който не е 
регистриран за употреба в страната, е забранена. 
 
Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Всяко лице, което внася, продава, 
разфасова и опакова продукти за растителна защита с търговска цел или 
извършва растителнозащитни услуги, трябва да притежава лиценз.  
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Редът за издаването и отнемането на лиценз се 
урежда с наредба на министъра на земеделието и горите. 
Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Заинтересованите лица могат да обжалват 
отказа да бъде издадено разрешение по чл. 18, ал. 4 или лиценз по чл. 23, ал. 1 
по реда на Закона за административното производство. 
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Раздел V. 
Торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества 

и хранителни субстрати (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 
Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) На пазара се пускат торове, 
подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни 
субстрати, които са регистрирани в Националната служба за растителна 
защита.  
(2) Продуктите по ал. 1 се регистрират въз основа на положителни резултати от 
биологично изпитване за ефикасност и безвредност за хората, животните и 
околната среда при предписаните от производителя условия за употреба. 
Всеки регистриран продукт получава регистрационен номер. 

(3) На биологично изпитване подлежат нови продукти, които нямат регистрация 
в страната. 

(4) Биологичното изпитване на продуктите се организира и контролира от 
Националната служба за растителна защита. Заявителят заплаща такса за 
биологичното изпитване по тарифа, одобрена от Министерския съвет. 

(5) Условията и редът за биологично изпитване, регистрация, използване и 
контрол на продуктите по ал. 1 се уреждат с наредба на министъра на 
земеделието и горите. 

Чл. 24б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)(1) Регистрацията на продукти по чл. 24а, 
ал. 1 се заличава при поява на нов ефект или когато в процеса на употреба се 
установи, че продуктът вече не отговаря на условията за безвредност за 
хората, животните или околната среда. Забранява се вносът, съхраняването и 
разпространяването на продукти със заличена регистрация.  

(2) Производителите или вносителите на продуктите по чл. 24а са длъжни да 
информират Националната служба за растителна защита за появата на нови 
факти за ефекта от действието на тези продукти, свързани с тяхната 
безвредност за хората, животните или околната среда. 

(3) Производителите и вносителите са длъжни да дават на Националната 
служба за растителна защита допълнителна информация и да провеждат опити 
за проверка, необходими за установяване на обстоятелствата по ал. 1. 

Чл. 24в. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)(1) Член 24а не се прилага за торове, за 
които са определени специални изисквания за състав, опаковане, етикетиране, 
методи за вземане на проби и анализ.  

(2) Специалните изисквания по ал. 1 се определят с наредба, издадена от 
Министерския съвет. 
Чл. 24г. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) При пускане на пазара всяка партида 
продукти по чл. 24а, ал. 1 се придружава от сертификат за качество, издаден от 
производителя. Митническите власти уведомяват инспекторите на 
Националната служба за растителна защита за вноса на всяка партида. 
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Чл. 24д. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Контролът за съответствие на торовете, 
подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните 
субстрати се упражнява от Националната служба за растителна защита.  
(2) При упражняване на контрола по ал. 1 се взема средна проба от партидата в 
присъствието на производителя, вносителя, лицето, пускащо продукта на 
пазара, или техен представител. Анализът на взетите проби се извършва от 
лаборатория, акредитирана от Изпълнителната агенция "Българска служба за 
акредитация" към министъра на икономиката по методика, утвърдена от 
министъра на земеделието и горите, а за продуктите по чл. 24в, ал. 1 - по 
методите, определени с наредбата по чл. 24в, ал. 2. 

(3) Когато се установи, че партидата не съответства на обявеното в 
сертификата или етикета, Националната служба за растителна защита може да 
разпореди: 

1. да бъде изнесена от територията на страната за сметка на вносителя; 

2. да бъде преработена от производителя до достигане на обявените 
показатели в 15-дневен срок от получаването на протокола за изпитване; 

3. да бъде унищожена за сметка на нейния собственик, ако продуктът е опасен 
за здравето на хората, животните или околната среда. 

Чл. 24е. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Върху опаковките или етикетите на 
продуктите по чл. 24а, ал. 1 се нанасят на български език следните данни:  

1. вид на продукта; 

2. маса и обем на продукта; 

3. условия за съхраняване; 

4. начин на прилагане; 

5. наименование и адрес на управление на производителя; 

6. наименование и адрес на управление на лицето, което предлага продукта на 
пазара; 

7. дата на производство; 

8. срок на годност. 

(2) Върху опаковките или етикетите се нанасят съответно и следните данни: 

1. за всички торове - тип, търговска марка, декларирано съдържание на 
хранителни елементи в проценти и форма на хранителните елементи; 

2. за органичните торове - данните по т. 1, както и процентното съдържание на 
органично вещество и общ азот, произходът на продукта и съдържанието на 
тежки метали; 

3. за подобрителите на почвата - съдържанието на калциев оксид и/или 
магнезиев оксид, или други вещества, подобряващи физико-механичните и/или 
химичните качества на почвата; 
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4. за биологично активните вещества - активното вещество, регистрираната 
доза за употреба на готовия продукт, културата и фазата от развитието є, през 
която се прилага. 

(3) Когато продуктите са в насипно състояние, данните по ал. 1 и 2 се 
отбелязват върху придружаващите ги документи. 

(4) Течните торове се пускат на пазара с указания за температурата на 
съхранение и за предотвратяване на злополуки по време на съхранение. 

(5) Етикетирането на продуктите по чл. 24в, ал. 1 се извършва съгласно 
изискванията на наредбата по чл. 24в, ал. 2. 

 Чл. 24ж. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Продуктите по този раздел се съхраняват 
и превозват при спазване на санитарно-хигиенните изисквания и на 
изискванията за пожарна и взривна безопасност по начин, който изключва 
увреждане на здравето на хората, животните и околната среда. 

Чл. 24з. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Производителите на земеделска продукция 
са длъжни:  

1. да не влошават агрохимичното състояние и плодородието на стопанисваните 
от тях земи; 

2. да водят на отчет употребените количества и видове минерални и органични 
торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества за всяко поле; 

3. да осигуряват достъп на длъжностните лица, извършващи контрол, до 
стопанисваните от тях земи; 

4. да очистват дренажни и отточни води от покрити площи. 

  

Глава трета. 
ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ ПРИ ВНОС И ИЗНОС 

Раздел I. 
Контрол на вноса 
Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Фитосанитарният контрол на растения, 
на растителни продукти или на други стоки, с които могат да се пренасят 
вредители, се организира от Министерството на земеделието и горите.  
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Министърът на земеделието и горите може да 
забрани или да ограничи вноса на растения и растителни продукти, 
представляващи особен риск. 

(3) Фитосанитарният контрол на вноса се осъществява на граничните 
контролно-пропускателни пунктове или митнически бюра, пунктове за 
получаване, преработка и съхранение или при отглеждането, производството и 
заготовката в страната износител. 
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(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Органите на фитосанитарния контрол при 
изпълнение на служебните си задължения носят униформени облекла и 
отличителни знаци, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и 
горите. 

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Митническите органи и превозвачите нямат 
право да освобождават, направляват или транспортират растения и растителни 
продукти, които могат да бъдат носители на вредители, без писмено 
разрешение на инспекторите на Националната служба за растителна защита. 

Чл. 27. Всяко лице, което внася в страната растения, растителни продукти или 
други стоки, с които могат да се пренасят карантинни вредители, е длъжно:  

1. да декларира и предостави за фитосанитарен контрол внасяните растения и 
продукти от растителен произход; 

2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) да предостави фитосанитарен сертификат от 
страната, в която са произведени растенията и продуктите, или фитосанитарен 
сертификат за реекспорт; 

3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) да спазва фитосанитарните изисквания, 
определени в наредбата по чл. 12, ал. 3. 
Чл. 28. Внос на растения, растителни продукти или на други подлежащи на 
фитосанитарен контрол стоки се извършва само през определените от 
Министерския съвет гранични контролно-пропускателни пунктове. 
Чл. 29. Фитосанитарен сертификат не се изисква и фитосанитарен контрол при 
вноса на растения и растителни продукти не се провежда, когато:  

1. вносът е в малки количества, няма търговска цел, не носи фитосанитарен 
риск за страната и е предназначен за лична консумация на пътуващия; 

2. стоките преминават транзитно, контролът е само по документи, освен ако 
някакви специфични за страната фитосанитарни изисквания не налагат 
проверка на товарите. 

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Министърът на земеделието и горите 
издава наредба за изключения по чл. 5, свързани с провеждане на научни 
изследвания и експерименти и по чл. 25, ал. 2 за внос на растения и растителни 
продукти, представляващи особен риск.  

(2) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Министърът на земеделието и горите може да 
издаде специално разрешение за внос на растения и растителни продукти, 
заразени с вредители за изключенията по ал. 1. 

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) При внос по ал. 2 
компетентните държавни органи извършват периодични проверки на местата, 
където са получени внесените стоки. 

 Чл. 31. За пощенските пратки се прилагат всички предвидени в този раздел 
разпоредби. 
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Раздел II. 
Контрол при износа 

Чл. 32. (1) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)  
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Фитосанитарният контрол при износ се 
осъществява от Националната служба за растителна защита. 

(3) Износ на растения, растителни продукти или на други подлежащи на 
фитосанитарен контрол стоки се извършва само през определените от 
Министерския съвет гранични контролно-пропускателни пунктове. 

 Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Всеки износител на растения и 
растителни продукти е длъжен да поиска от Министерството на земеделието и 
горите фитосанитарен сертификат за износ или реекспорт.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Износителите на растителни продукти са 
длъжни да поискат от Министерството на земеделието и горите или от 
Министерството на здравеопазването сертификат за наличие на химични и 
биологични замърсители, ако страната вносител изисква сертификат. 

 Чл. 34. В зависимост от установеното, след извършване на контрол или анализ 
на фитосанитарното състояние на стоките за износ, сертификат може да бъде 
издаден, отказан или издаден след изпълнение на дадените от държавните 
контролни органи предписания. 

 Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Изнасянето на вредители, както и 
изнасянето на растения и растителни продукти, които са заразени с вредители 
или които са забранени за износ, се допуска след предварително разрешение 
от министъра на земеделието и горите при наличие на писмено съгласие на 
компетентните власти на страната вносител.  

(2) Разрешение по ал. 1 може да се издаде само при необходимост за 
извършване на научноизследователска и експериментална дейност. 

  

Глава четвърта. 
ТЕХНИКА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Чл. 36. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Министърът на земеделието и горите 
регламентира изискванията за производство, внос и изпитване на 
специализираните машини и устройства, включително и летателни, за 
растителна защита и торене. 
  
Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Министърът на земеделието и горите, 
чрез Националната служба за растителна защита, съвместно със 
специализираните институти и звена:  
1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) организира, провежда и контролира изпитването 
на техниката за растителна защита и торене; 

2. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.); 
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3. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.); 

4. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.); 

5. извършва периодичен и текущ контрол на намиращата се в експлоатация 
техника за растителна защита съгласувано с Министерството на 
здравеопазването, Министерството на вътрешните работи и Министерството на 
околната среда и водите. 

(2) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 

  

Глава пета. 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Който причини другиму вреда при 
провеждане на растителнозащитни мероприятия, даде неверни указания и 
консултации за прилагане на продукти за растителна защита, търговия и 
съхранение, дължи обезщетение. 
 Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г.) Наказва се с глоба от 600 лв. до 900 лв., 
ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което:  

1. внася, съхранява или транспортира вредители върху територията на 
Република България без необходимото разрешение; 

2. изнася растения или растителни продукти без необходимите сертификати; 

3. изнася вредители или растения и растителни продукти, които са заразени с 
вредители или които са забранени за износ, без необходимото разрешение; 

4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) произвежда или внася с търговска цел растения, 
растителна продукция и други стоки от растителен произход без необходимата 
регистрация. 

5. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) предлага на пазара или употребява 
неразрешени или негодни за употреба продукти за растителна защита или 
предлага на пазара и употребява минерални и органични торове, подобрители 
на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които не са 
изпитани за тяхната ефикасност и безвредност; 

6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) предлага на пазара или употребява 
нерегистрирани или негодни за употреба продукти за растителна защита, 
торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г.) За нарушенията по ал. 1 на юридическите лица 
се налагат имуществени санкции от 900 лв. до 1200 лв. 
Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Наказва се с 
глоба от 360 лв. до 600 лв., ако деянието не съставлява престъпление, 
физическо лице, което не изпълни задълженията, предвидени в чл. 8, 9, 24з и 
26.  
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(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г.) За нарушенията по ал. 1 на юридическите лица 
се налагат имуществени санкции от 660 лв. до 900 лв. 

 Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Наказва се с 
глоба от 600 лв. до 900 лв., ако деянието не съставлява престъпление, 
физическо лице, което не спазва задължителните условия по чл. 7, т. 1 или не 
изпълни предписанията на компетентните органи по чл. 8, ал. 2 или по чл. 13 
или не изпълнява задълженията си по чл. 27.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г.) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се 
налагат имуществени санкции от 900 лв. до 1200 лв. 

 Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Наказва се с глоба от 100 лв. до 600 лв. 
физическо лице, което предлага на пазара пресни плодове и зеленчуци, за 
които е съставен протокол от длъжностно лице, че не съответстват на 
обявеното качество.  

(2) За нарушение по ал. 1 на юридическите лица се налага имуществена 
санкция от 200 лв. до 800 лв. 

 Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г.) Наказва се с глоба от 180 лв. до 300 лв., 
ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което 
възпрепятства изпълнението на служебните задължения на длъжностните лица 
по чл. 10 и чл. 37, ал. 1, т. 5. 
 
Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Наказва се с 
глоба от 480 лв. до 600 лв., ако деянието не съставлява престъпление, 
физическо лице, което рекламира продукт за растителна защита в нарушение 
на условията или забраната, предвидени в чл. 21 и 22.  
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г.) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се 
налагат имуществени санкции от 780 лв. до 900 лв. 
Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Наказва се с 
глоба от 480 лв. до 1200 лв., ако деянието не съставлява престъпление, 
физическо лице, което внася, продава, произвежда, разфасова или опакова без 
необходимия лиценз продукти за растителна защита, предназначени за 
продажба, или извършва без необходимия лиценз растителнозащитни услуги.  
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г.) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се 
налагат имуществени санкции от 1200 лв. до 1500 лв. 
Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Наказва се с 
глоба от 180 лв. до 420 лв. длъжностно лице, което виновно не изпълни 
задълженията си по чл. 12, ал. 2 и 4 и чл. 26.  
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г.) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се 
налагат имуществени санкции от 600 лв. до 900 лв. 

Чл. 46. Когато нарушението е извършено повторно в срок една година, глобата 
или имуществената санкция е в двоен размер. 
Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Актове за установяване на нарушенията 
по този закон се съставят от контролните органи на Националната служба за 
растителна защита и от нейните поделения в страната, а наказателните 
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постановления се издават от министъра на земеделието и горите или от 
упълномощени от него лица.  
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението 
на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 

  

Допълнителни разпоредби 
 

§ 1. По смисъла на този закон:  
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Фитосанитарен контрол" е контролът, насочен 
към предотвратяване пренасянето през държавните граници и 
разпространението на вредители по растенията и растителните продукти. 

2. "Фитосанитарен сертификат" е официален международен документ, 
съобразен с модела, приложен към Международната конвенция за защита на 
растенията (Рим, 1951 г.), удостоверяващ отсъствието на карантинни 
вредители в пратката. 

3. "Фитосанитарен паспорт" е официален етикет, издаден от дадена страна-
членка на Европейския съюз, от който е видно, че европейските разпоредби, 
отнасящи се до фитосанитарните норми, както и всички останали специфични 
изисквания са били спазени, и който в този случай е: 

а) стандартен за страните от Европейския съюз за различните видове растения 
или растителни продукти; 

б) утвърден от официалните власти на страната членка и издаден в 
съответствие с изискванията за прилагане и с особеностите на процедурата за 
издаване на фитосанитарен паспорт. 

4. "Растения" са живи растения или живи части от тях, включително семена, 
като живи части от растения са: плодове в ботанически смисъл без 
консервираните чрез дълбоко замразяване клубени, луковици, коренища, рязан 
цвят, клонки и листа; отрязани дървета, части от тях и листа; тъканни култури. 

5. "Семена" са тези в ботанически смисъл, предназначени за засяване. 

6. "Растения за засаждане" са тези, които са засадени и се предвижда да 
останат такива или да се пресадят след внасянето им, или растения, които не 
са засадени при внасянето им, но се предвижда да се засадят след това. 

7. "Засаждане" е всяка операция, свързана с поставянето на растенията в 
условия, осигуряващи по-нататъшен растеж, възпроизводство и размножаване. 

8. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Растителни продукти" са продукти от растителен 
произход непреработени фабрично (включително зърно), както и 
преработените продукти, които с оглед на тяхната природа или тяхното 
видоизменение могат да представляват риск за интродукция или за 
разпространяване на вредители. 
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9. "Хранителна среда" е всеки материал, в който растенията развиват корени 
или е предназначен за тази цел. 

10. "Дървен материал" е този със или без кора под формата на трупи, греди, 
дъски, отпадъци от обработката на дървесината, изолирана кора, а така също и 
под формата на помощни и постелъчни материали и амбалаж. 

11. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Карантинен вредител" е вредител, който има 
потенциално значение за икономиката на застрашената зона и който още не е 
представен в тази зона или вече се намира в нея, но не е широко 
разпространен и е обект на официална борба. 

12. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Вредител" е всеки растителен или животински 
вид, род или биотип, или патогенен агент, вреден за растенията или 
растителните продукти. 

13. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Интегрирана борба" е рационално прилагане 
на комбинация от биологични, биотехнологични, химични, физични и 
агротехнически мерки или от мерки, свързани със селекцията на растенията, 
при които използването на продукти за растителна защита е ограничено по 
стриктен минимум с цел да се поддържа популацията от вредители под прага 
на икономическата вредност. 

14. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Препарати" са смеси или разтвори от две или 
повече вещества, от които поне едното е активно, предназначени за употреба 
като продукти за растителна защита. 

15. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Продукти за растителна защита" са активни 
вещества и препарати, съдържащи едно или няколко активни вещества, които 
се доставят на потребителите и са предназначени: 

а) да защитят растенията и растителните продукти срещу всички вредители или 
да предотвратят тяхното действие, ако тези вещества или препарати не са 
дефинирани по друг начин по-долу; 

б) да оказват въздействие върху жизнените процеси в растенията, доколкото не 
се касае за хранителни вещества (т.е. растежни регулатори); 

в) да осигуряват съхраняването на растителните продукти, доколкото тези 
вещества или препарати не са предмет на други нормативни актове по 
отношение на консервантите; 

г) да унищожават нежелани растения; 

д) да унищожават части от растения, да спират или предотвратяват нежелано 
развитие на растения; 

е) да предизвикват при индивидите от един и същи вид определени реакции, 
изразяващи се в промяна на поведението или физиологичните им реакции 
(феромони). 

16. "Растителнозащитни услуги" е платена дейност, свързана с извършването 
на растителнозащитни мероприятия и дейности. 
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17. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Биологичен агент" е биологична единица, 
способна да се самовъзпроизвежда, която се използва за борба срещу 
вредните организми. 

18. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Тор" е материал, главната функция на който е 
снабдяването на растенията с хранителни вещества. 

19. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Минерални торове" са торове, в които 
обявените хранителни елементи са във вид на неорганични соли, получени 
като нерудни изкопаеми и/или чрез промишлен и/или химичен процес. 

20. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Органични торове" са въглеродсъдържащи 
продукти главно от растителен и/или животински произход, които се прибавят 
към почвата за хранене на растенията. 

21. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Подобрители на почвата (мелиоранти)" са 
материали, които се прибавят към почвите, главната функция на които е 
подобряване на физическите и/или химическите свойства и/или на 
биологическата активност на почвите. 

22. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Биологично активни вещества" са растежни 
вещества, образуващи се в малки количества в самите растения и/или продукти 
на химичен синтез, които стимулират или потискат протичането на 
физиологичните процеси, обуславящи растежа и развитието на растенията и не 
съдържат хранителни елементи. 

23. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Хранителни субстрати" са продукти, чието 
използване осигурява рохкава среда на растенията, укрепващи абсорбиращите 
им органи и осигуряващи необходимите за растежа и развитието им 
хранителни вещества. 

24. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Плодородие на почвата" е способността на 
почвата да създава условия за развитие на растенията, както и да ги снабдява 
през целия вегетационен период с необходимите количества усвоими 
хранителни вещества и вода. 

25. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Формулация на продукти за растителна 
защита" е комбинация от различни съставни части, които правят продукта 
полезен и ефективен за изискваната цел; формата на продукта за растителна 
защита, в която той се предлага на пазара. 

26. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Активни вещества" са вещества или 
микроорганизми, включително вируси, които имат общо или специфично 
действие срещу вредители или върху растенията, части от растенията или 
растителните продукти. 

27. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Замърсител" е вещество, което се съдържа в 
растителните суровини в резултат на дейностите по отглеждането и 
съхраняването им или в почвата и водите в резултат на замърсяване на 
околната среда. 

28. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Разрешение на продукт за растителна защита" 
е административен акт на компетентен държавен орган, издаден по повод на 
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заявление, подадено за пускане на пазара на продукт за растителна защита на 
територията на страната. 

29. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Околна среда" са водите, въздухът, почвата, 
дивите видове от фауната и флората, взаимодействието между тях и тяхната 
взаимовръзка с живите организми. 

30. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Биологично производство на растения, 
растителни продукти и храни от растителен произход" е начин на производство, 
при което се прилагат система от строго определени методи и специфични 
правила за контрол, определени в наредба на министъра на земеделието и 
горите. 

  

Заключителни разпоредби 
§ 2. Този закон отменя Закона за защита на растенията от болести и 
неприятели (обн., Изв., бр. 11 от 1960 г.; изм., ДВ, бр. 26 от 1968 г.). 
 § 3. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Министърът на земеделието и горите издава 
наредби по прилагането на закона. 

 § 4. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Изпълнението на закона се възлага на 
министъра на земеделието и горите.  

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 25 септември 1997 г. и е 
подпечатан с държавния печат. 

  
 
 



Приложение 3: Таблица  за  съответствие с Директива на Съвета за борба срещу картофените 
цистообразуващи нематоди 

 
 Директива на Съвета 69/465 ЕИО за борба 
срещу картофените цистообразуващи 
нематоди 

Наредба № 39 за борба срещу 
картофените цистообразуващи нематоди, 
обн. в ДВ, бр. 99 от 20.11.2001 г. 

СТЕПЕН НА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

1 2 3 
Член 1 
НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА КАСАЕ 
МИНИМАЛНИТЕ МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА 
ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ В СТРАНИТЕ–
ЧЛЕНКИ ЗА БОРБА СРЕЩУ КАРТОФЕНАТА 
ЦИСТООБРАЗУВАЩА НЕМАТОДА И 
СРЕЩУ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕЙНОТО 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ. 
 

Чл.1.(1) С тази наредба се уреждат  
мерките за борба срещу картофените 
цистообразуващи нематоди (Globodera 
rostochienesis Wollen и Globodera pallida 
(Stone) Behr) наричани по-нататък 
“вредител”. 
            (2) МЕРКИТЕ ЗА БОРБА С 
ВРЕДИТЕЛЯ ВКЛЮЧВАТ: 

1. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕГОВАТА 
ПОЯВА; 

2. ПРИ ОТКРИВАНЕ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
РАЙОНА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И 
ТОЧНО ОПИСАНИЕ НА 
ГРАНИЦИТЕ НА ЗАРАЗЕНАТА 
ПЛОЩ; 

3. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПО-
НАТАТЪШНОТО МУ 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ; 

4. Неговото пълно унищожаване. 
 

ПЪЛНО 

Член 2 
Страните-членки трябва да гарантират, че 
картофите за семе, предназначени за 
продажба могат да бъдат произвеждани 
само на участъци, признати като чисти от 
картофената цистообразуваща нематода на 

Чл. 8.  (1) фитосанитарните органи 
извършват предварителен лабораторен 
анализ на почва от определените за 
семепроизводство площи и издават 
свидетелство, с което се удостоверява 
здравното състояние на почвата.  При 

                            ПЪЛНО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

базата на официално изследване. 
 

наличие на зараза от вредителя в почвата 
се забранява производството на посевен 
материал от картофи. 

Член 3 
Когато се регистрира появата на 
картофената цистообразуваща нематода, 
страните–членки трябва да очертаят 
заразения участък. 
 

ЧЛ.1 (2) МЕРКИТЕ ЗА БОРБА С 
ВРЕДИТЕЛЯ ВКЛЮЧВАТ: 
2.  При откриване определяне на района 
на разпространение и точно описание на 
границите на заразената площ; 
Чл. 11.  (1) При установяване на зараза от 
вредителя площите се картотекират, а 
производителите се уведомяват писмено 
от съответната РСРЗ. 

                             ПЪЛНО 

 
Член 4 
Страните–членки трябва да гарантират, че 
на заразените участъци: 
А) няма  да се отглеждат картофи; 
Б) Няма да се отглеждат растения, 
предназначени за разсаждане, съхранявани 
в почвата или по друг начин. 
 

Чл. 11.  (2) На заразените площи се 
забранява за срок 5 години: 
1.  Отглеждането на картофи и други 
растения гостоприемници; 
2.  Отглеждането и съхраняването на други 
растения, чрез които може да бъде 
пренесена заразата; 
3.  Създаването на разсадници и 
отглеждането на всякакъв вид посадъчен 

                            ПЪЛНО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

материал. 
 

Член 5 
Страните-членки трябва да гарантират че 
картофи за семе, които са заразени или се 
подозира, че са заразени, ако се 
разпространяват като картофи за семе, 
трябва да бъдат третирани с цел тяхното 
обеззаразяване 

Чл. 9.  Семепроизводен посев или картофи 
за засаждане, в които се установи зараза 
от вредителя, се бракуват, а материалът 
се използва за преработка и консумация 
при условия, определени от 
фитосанитарните органи за всеки 
конкретен случай. 
 
 

ПЪЛНО 
ВЪВЕДЕНИ СА ПО-СТРОГИ 
МЕРКИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ЧЛ.9 ОТ ДИРЕКТИВАТА. 

Член 6 
Страните–членки трябва да преустановят 
предприетите мерки за борба с картофената 
цистообразуваща нематода или за 
предотвратяване на нейното 
разпространение, ако вече не се открива 
нейното наличие. 
 

Чл.13 (2) Нови анализи на площите, 
регистрирани като заразени, се извършват 
след изтичането на 5-годишния срок или 
след проведена химична борба по чл. 13, 
ал. 1.  В зависимост от резултата срокът на 
забраната се удължава с още по 3 години 
или карантината се снема. 
(3) Карантината на площта се снема, 
когато при лабораторно изследване не се 
установят жизнеспособни цисти в 

                            ПЪЛНО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

почвените проби. 
 

Член 7 
Страните-членки трябва да забранят 
притежаването на картофена 
цистообразуваща нематода. 
 

Чл. 2.  (1) Забранено е притежаването и 
съхраняването на живи цисти от 
вредителя. 

                            ПЪЛНО 

Член 8 
Страните–членки могат да си разрешат: 
А) Либерализиране на мерките, третирани в 
чл.4,5, и 7, за научни цели, изследвания и 
работа по селекцията. 

Чл. 2. (2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) 
Изключения от забраната по ал. 1 за 
извършване на научни изследвания и 
селекция се разрешават по реда на 
Наредба № 1 от 2002 г. За условията, при 
които вредители, растения, растителни и 
други продукти се използват за 
научноизследователски цели и селекция. 
(3) Със заповедта по ал. 2 се определят 
условията и обемът на даденото 
разрешение. 
 

                            ПЪЛНО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б) Чрез неспазване на чл. 4 (А), отглеждане 
на картофи върху заразени участъци, когато 
те са устойчиви сортове на патотипове на 
картофената цистообразуваща нематода; 
В) Чрез неспазване на чл.4(А), отглеждането 
върху заразени участъци на картофи, но не 
за семе, гарантирайки че ще се вземат 
мерки тези картофи да се оберат преди 
узряване на картофената цистообразуваща 
нематода; 
Г) Чрез неспазване на член 4(А), 
отглеждането на заразени участъци на 
картофи за семе, където почвата е била 
дезинфекцирана по подходящи начини. 
2. Страните-членки трябва да гарантират, че 
мерките, третирани в параграф 1 се 
разрешават само където адекватна борба 
гарантира, че те не противоречат на борбата 
срещу картофената цистооразуваща 
нематода и не създават опасност от 
разпространението на този неприятел. 

Чл. 12.  (1) На заразени площи с 
разрешение на фитосанитарните органи се 
допуска отглеждане на: 
1.  Картофи за преработка и консумация от 
устойчиви на разпространения патотип 
(разпространените патотипове) сортове; 
2.  Ранни картофи, които се прибират 
преди узряването на цистите. 
Чл. 13. (1) На заразените площи под 
контрола на фитосанитарните органи се 
провежда задължително 4 - 5-годишно 
сеитбообръщение с ненападащи се 
култури или химична борба, с последващо 
засаждане на устойчиви сортове картофи, 
предназначени за преработка и 
консумация. 
(2) Нови анализи на площите, 
регистрирани като заразени, се извършват 
след изтичането на 5-годишния срок или 
след проведена химична борба по чл. 13, 
ал. 1.  В зависимост от резултата срокът на 
забраната се удължава с още по 3 години 
или карантината се снема. 
 

                            ПЪЛНО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Даден сорт картофи трябва да се счита 
като устойчив на отделен патотип на 
картофената цистообразуваща нематода 
ако при отглеждането на този сорт е било 
установено природно, естествено и годишно 
намаляване в популацията на този патотип. 
 

Чл. 12. (3) Сорт картофи се счита за 
устойчив на определен патотип на 
вредителя, ако при отглеждането му е 
било установено чрез международно 
признати методи естествено намаляване 
на популацията от този патотип. 
 

                            ПЪЛНО 

Член 9 
Страните-членки могат да приемат 
допълнителни или по-стриктни мерки, когато 
може да се изисква, за борбата срещу 
картофената цистообразуваща нематода 
или за предотвратяване на нейното 
разпространение. 

Чл. 14. Ръководителят на НСРЗ при 
необходимост разпорежда със заповед 
прилагането на допълнителни, както и на 
по-строги мерки за борба срещу вредителя 
и за предотвратяване на неговото 
разпространение. 
 

                            ПЪЛНО 

Член 10 
Страните–членки трябва да предават на 
Комисията преди 01.януари всяка година 
списък на всички сортове картофи, приети 
от тях за продажба и които те са установили 
с помощта на официално изследване, че са 
устойчиви на картофената цистообразуваща 

НЕ Е ВЪВЕДЕНА. ЩЕ БЪДЕ ВЪВЕДЕН ДО 
КРАЯ НА 2003 ГОДИНА. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нематода. Те  трябва да определят 
патотиповете, на които сортовете са 
устойчиви. 
Комисията трябва да гарантира 
публикуването на списък с устойчивите 
сортове на база съобщенията на страните-
членки, всяка година, по възможност преди 
01.февруари. 
 
Член 11 
 Страните-членки трябва да гарантират, че 
заразяването с картофената 
цистообразуваща нематода и устойчивостта 
на сортовете картофи спрямо този 
неприятел са определени с помощта на 
подходящи методи, срещу които страните-
членки не възразяват. 
 

Чл.3. (2) Проверките по ал. 1 се извършват 
съгласно Методика за прегледи, анализи и 
борба с картофените цистообразуващи 
нематоди, издадена от ръководителя на 
НСРЗ. 
 

ПЪЛНО 

Член 12 
Страните-членки трябва да въведат в сила 
необходимите мерки за изпълнение на 

 
НЕ Е ВЪВЕДЕНА. 

МЕРКИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ДИРЕКТИВАТА СА 
ВЪВЕДЕНИ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

настоящата Директива в рамките на две 
години след нейното нотифициране и  
незабавно  трябва да уведомят Комисията 
за това. 
 
Член 13 
Настоящата Директива е адресирана до 
страните-членки. 
 

 
НЕ Е ВЪВЕДЕНА. 

НЕ ПОДЛЕЖИ НА 
ВЪВЕЖДАНЕ В 
НАЦИОНАЛНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4: Таблица за съответствията с Директива 98/57/ЕС 
 
Директива 98/57/ЕС Наредба № 11 за борба с бактериалното 

кафяво гниене по картофите причинявано 
от бактерията Ralstonia solanacearum( Smith 
) Yabuuchi at al., обн. В ДВ, бр. 40 от 
20.04.2001 г. 

 

Чл.1    
Настоящата Директива засяга мерките за 
предприемане в страните – членки срещу 
Ralstonia solanacearum( Smith ) Yabuuchi at 
al., преди това известна с названието 
Pseudomonas solanacearum( Smith) Smith – 
по нататък наричан “организъм”, става 
въпрос за растения гостоприемници на 
организма изброени в Анекс I, Раздел I/ 
наричани по – нататък “изброен растителен 
материал”/: 
А. Да се локализира и да се определи 
неговото разпространение; 
Б. Да се предодврати неговата поява и 

Чл.1 
(1) С тази наредба се уреждат 
задължителните мерки за борба с 
бактериалното кафяво гниене по картофите 
с причинител бактерията Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi at al., 
наричана по-нататък "вредител", по 
растенията гостоприемници, посочени в 
приложение № 1, наричани по-нататък 
"растения". 
(2) Мерките за борба с вредителя включват: 
1.  Предотвратяване на неговата поява; 
2.  При откриване определяне района на 
разпространение; 

Пълно 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разпространение; 
В. Ако е открит, да се предодврати неговото 
разпространение и да се води борба с него, 
с оглед унищожаването му; 

3.  Предотвратяване на по-нататъшното му 
разпространение; 
4.  Неговото пълно унищожаване. 

Чл.2 
1.Всяка година страните – членки 
пристъпват към официални систематични 
изследвания, имащи за цел откриването на 
организма по изброения растителен 
материал произлизащ от тяхната територия. 
За да се определят другите евентуални 
източници на зараза заплашващи 
производството на изброен растителен 

Чл.2 
(1) Националната служба за растителна 
защита (НСРЗ) извършва оценка на риска 
от разпространение на вредителя, 
организира и провежда системни проверки 
и официални изследвания за откриването 
му по: 
1.  Растенията, произведени на територията 
на страната или от внос; 

Пълно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

материал, страните – членки пристъпват към 
оценка на рисковете и ако никакъв риск от 
разпространение на организма не е 
констатирано на края на оценката, те 
предприемат в зоните на производство на 
изброен растителен материал официални 
изследвания целящи откриването на 
организма по растения, които не 
принадлежат на изброения растителен 
материал, в това число дивите растения 
гостоприемници от семейство Картофови, а 
също така повърхностни води използвани за 
напояване или обработване чрез 
пулверизация на избрения растителен 
материал и в отпадните води изхвърлени от 
предприятията за индустриална преработка 
или поставяне на условие третиращо 
изброения растителен материал и 
използваните води за напояване или 
обработка чрез пулверизация на изброения 
растителен материал. Широтата на тези 

2.  Другите потенциални източници на 
зараза, свързани с производството на 
растения - други растения, включително 
диворастящи растения гостоприемници от 
семейство Solanaceae, повърхностни води, 
използвани за поливане или пръскане на 
растенията; 
3.  Отпадъчните води, почвата и твърдите 
отпадъци от промишлени предприятия. 
(2) Обхватът на проверките по ал. 1 се 
определя според установената степен риск 
за разпространение на вредителя. 
Чл.3. 
(1) Генералният директор на НСРЗ издава 
методика, с която се определят 
процедурите за извършване на проверки, 
броят и начините за вземане на проби и 
извършване на изследвания. 
(2) Изследванията по чл. 2, ал. 1 се 
извършват съгласно методиката по ал. 1. 
(3) Взетите проби се анализират в 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

изследвания е определена в зависимост от 
разкрития риск. Страните – членки могат 
също така да предприемат официални 
изследвания имащи за цел да открият 
организма по други материали, такива като 
хранителната среда, почвата и твърдите 
отпадъци произлизащи от предприятия за 
индустриална преработка или да 
предприемат поставяне на условия. 
2.В изпратените официални изследвания в 
Параграф 1 са осъществени: 
А. За изброения растителен материал, 
според предвидените критерии в Анекс I, 
Раздел II, точка 1; 
Б. За растенията гостоприемници различни 
от изброения растителен материал и за 
водите, в това число използваните води, 
според възприетите методи; в случай на 
нужда пробите се вземат и се подлагат на 
официални тестове в лаборатория или 
официално контролирани тестове; 

лабораториите на НСРЗ, а окончателното 
заключение за резултатите от 
изследванията се прави от Централна 
лаборатория по карантина на растенията 
(ЦЛКР) в НСРЗ. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. В зависимост от нуждата за други 
материали, според възприетите методи за 
тези изследвания допълнителните 
особености на процедурите за инспекция 
както и броя, произхода, наслояването и 
календара на вземането на проби са 
поставени от компетентните официални 
органи в смисъла на Директива 77/93/СЕЕ, 
на базата на научните и статистически 
принципи и биологическите характеристики 
на организма, и като се държи сметка в 
засегнатата страна – членка, специални 
системи за производство на растителен 
материал и в случай на нужда, други 
растения гостоприемници на организма 
3.Особеностите и резултатите на 
официалните изследвания визирани в 
Параграф 1  се обявяват официално всяка 
година на другите Страни – членки, както и 
на Комисията в съответствие с 
предписанията на Анекс I, Раздел II, точ-ка 

Не е въведен Нормата ще бъде 
въведена до края на 
2003 година. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Тези нотификации са направени преди 
1юни, с изключение на тази, която засяга 
картофените растения получени от 
земеделеца и използвани за собствена 
експлоатация, които нотификации са 
направени преди 1септември. Особеностите 
и резултатите засягащи културите са 
отнесени към производството от 
предишната година. Комитетът може да 
бъде сезиран за особеностите на тези 
нотификации. 
4.Според предвидената процедура в член 16 
bis на Директива 77/93/СЕЕ, е прието 
следното постанавление: 

- Съответните методи за изследвания и 
тестовете в лаборатория са визирани 
в параграф 2, алинея 2, алинея 1, 
точка Б. 

5.Следващите постанавления могат да 
бъдат приети според предвидената 
процедура в член 16 bis на Директива 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77/93/СЕЕ: 
- Сьответните методи за изследвания, 

визирани в параграф 2, алинеа 1, 
точка В; 

Допълнителните особености при 
изследванията, визирани в параграф 2, 
алинеа 2, с цел да се гарантират нива на 
осигуряване които са съпоставими в 
страните – членки. 
Чл.3 
Страните – членки имат грижата за това да 
сигнализират на собствените си компетентни 
официални органи за предполагаемата 
поява или за потвърденото прсъствие на 
организма на тяхна територия. 
 
 

Закон за защита на растенията 
Чл. 9.  Всяко физическо или юридическо 
лице, което установи наличието на 
неизвестен вредител, е длъжно незабавно 
да уведоми за това компетентните 
държавни органи. 

Пълно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чл.4 
1.За всека подозрителна поява, 
официалните компетентни органи на 
засегнатите страни – членки имат грижата за 
това официалните лабораторни тестове или 
официално контролираните тестове да 
бъдат осъществени, за изброения 
растителен материал, според подходящия 
метод описан в Анекс 2 и в съответствие с 
изброените условия в Анекс 3, точка 1, или 
във всички останали случаи, според всеки 
друг официално одобрен метод за да се 
потвърди или отрече появата. Ако наличието 
на организма е потвърдено, 
постановленията от Анекс 3, точка 2 се 
прилагат. 
  

Чл.3. 
(1) Генералният директор на НСРЗ издава 
методика, с която се определят 
процедурите за извършване на проверки, 
броят и начините за вземане на проби и 
извършване на изследвания. 
(2) Изследванията по чл. 2, ал. 1 се 
извършват съгласно методиката по ал. 1. 
(3) Взетите проби се анализират в 
лабораториите на НСРЗ, а окончателното 
заключение за резултатите от 
изследванията се прави от Централна 
лаборатория по карантина на растенията 
(ЦЛКР) в НСРЗ. 
 

Пълно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чл.4 
2.В очакването на потвърждение или 
опровержение за предполагаемата поява 
визирана в Параграф 1, във всеки случай на 
предполагаемата поява при която е 
установено; 
I/ диагностични симптоми за наличие на 
болестта, причинена от организма и 
позитивна реакция от прецизните тестове. 
За откриване на следи в Анекс 2, Раздел 1, 
точка 1, и Раздел 2. 
II/ позитивна реакция при тестовете за 
селективност в Анекс 2, Раздел 1, точка 2, и 
Раздел 3. Що се отнася до тяхното 
собствено производство, официалните 
компетентни органи на страните – членки : 
А/ забраняват движението на растения и 
клубени, произлизащи от всички култури, 
партиди или пратки от които са взети 
пробите, с изключение на тези под техен 
контрол и също така ако е било установено, 

Чл.4 
 Когато бъдат установени диагностични 
симптоми за наличие на заболяването, 
причинено от вредителя, и наличие на 
положителна реакция при тестови 
изпитания за бързо откриване, проведени 
съгласно чл. 3 и приложение № 2, 
фитосанитарните инспектори: 
1.  Забраняват движението на растения, 
произхождащи от всички парцели, партиди 
или пратки, от които са взети пробите, 
освен под техен контрол и при условие, че 
няма риск от разпространение на 
вредителя; 
2.  Предприемат необходимите мерки за 
достигане до източника на 
предполагаемото заразяване; 
3.  Вземат подходящи превантивни мерки 
за предотвратяване разпространението на 
вредителя. 

Пълно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

че няма никакъв риск от разпространение на 
организма; 
Б/взимат необходимите мерки за да се 
установи произхода на предполагаемата 
поява; 
В/ въвеждат други проби, а именно за 
производството на изброен растителен 
материал и движението на партиди от 
картофи за семепроизводство, които са от 
тези визирани в точка А, продукти на 
мястото на производство на което пробите 
визирани в точка А са били взети, 
подходящи допълнителни предпазни мерки, 
основани на степента на оценения риск, с 
оглед предодвратяване на всяко 
разпространение на организма. 
Чл.4 
3.В сучаите на предполагаема поява, когато 
има риск от заразяване на изброения 
растителен материал или на повърхностните 
води от една страна – членка или към друга 

Не е въведен Нормата ще бъде 
въведена до края на 
2003 година. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

страна – членка, страната – членка, в която 
е сигнализирана предполагаемата поява 
незабавно обявява официално, в 
зависимост от идентифицирания риск, 
съответната информация за горепоказаната 
предполагаема поява на другата страна – 
членка или на другите страни – членки и се 
създава съответно сътрудничество между 
горепосочените страни – членки. Страната – 
членка или страните – членки вече 
уведомени въвеждат предпазни мерки в 
съответствие с параграф 2, точка В, и 
предприемат евентуално допълнителни 
действия в съответствие с Параграфи 1 и 2. 
4.Могат да бъдат приети следните 
постановления според предвидената 
процедура в член 16 bis на Директива 77/ 
93/СЕЕ; 
  -визираните мерки в параграф 2, точка В. 
 
Чл.5 Чл. 5.   Пълно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Ако официалните тестове или официално 
контролираните тестове извършени в 
лаборатория според метода описан в Анекс 
2, за изброения растителен материал, или 
във всички останали случаи, според всеки 
друг официално одобрен метод, 
потвърждават наличието на организма във 
взетата проба в съответствие с настоящата 
директива, той принадлежи на официалните 
компетентни органи на страната – членка, 
като се вземат в предвид създадените 
научни принципи, биологичните 
характеристики на организма и особените 
системи на производство, комерсиализиране 
и преработване на растенията 
гостоприемници на организма, които са в 
употреба на страната – членка : 
   А) що се отнася до изброения растителен 
материал : 
I) да се направи изследване за да се 
определи мащаба и първичния/те 

Когато проведените по реда на чл. 3 
изследвания потвърдят наличието на 
вредителя във взетите проби, 
фитосанитарните инспектори вземат 
следните мерки: 
1.  По отношение на картофите и доматите: 
А) извършват проверка за определяне на 
първичните източници на зараза съгласно 
изискванията на приложение № 3 и 
извършват допълнителни изследвания на 
наличните картофи за семе, които имат 
връзка със заразените; 
Б) обявяват за заразени пратката или 
партидата, от които е взета пробата, 
земеделската техника, машините, 
превозните средства, съдовете, складовите 
помещения или части от тях и всички други 
предмети, включително опаковките, които 
са били в контакт с растенията, от които е 
взета пробата; 
В) обявяват за заразени парцелите, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

източник/ци на заразяването, в съответствие 
с постановленията в Анекс IV и извършвайки 
допълнителни изследвания съгласно член 4, 
Параграф1 по всички налични запаси от 
картофи за семепроизводство, свързани 
чрез клониране. 
II) да се декларират като заразени 
изброения растителен материал, пратката и 
/ или партидата от която е била взета 
пробата, както и материала, превозното 
средство, съда, склада или части от тях и 
всеки друг предмет, в това число амбалажа, 
който е бил в контакт с изброения 
растителен материал от където пробата е 
била взета; да се декларират също така като 
заразени, в случай на нужда полето/ата, 
единицата/ците за производство на 
защитени култури и мястото/местата за 
производство където материала е бил взет и 
откъдето пробата е била взета; и за взетите 
проби по време на вегетацията, да се 

производствените единици и местата на 
производство, откъдето е взета пробата, 
ако пробите са взети по време на 
вегетационния период, и уведомяват 
ИАСАС; 
Г) определят според изискванията на 
приложение № 4 вероятния размер на 
заразата, като изхождат от контакта на 
заразения материал с други растения при 
производство, напояване или 
размножаване; 
Д) определят според изискванията на 
приложение № 4 зони на обявената зараза, 
на вероятната зараза и на възможното 
разпространение на вредителя; 
2.  По отношение на другите растения 
гостоприемници: 
А) извършват проверка съгласно т. 1, буква 
"а"; 
Б) обявяват за заразени растенията 
гостоприемници на вредителя, от които е 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

декларират заразени полето/полета, 
мястото/местата на производство, в случай 
на нужда, единица/и на производство на 
защитени култури откъдето пробата е била 
взета; 
III) да се определи, в съответствие с 
постановените на Анекс V, точка 1, 
големината на възможното заразяване което 
е или чрез контакт преди прибирането на 
реколтата или след това чрез 
декларираните заразени елементи, или чрез 
връзки с тях посредством системата за 
производство, напояване или пулверизация, 
или чрез клонална връзка. 
IV) да се ограничи зона на базата на 
декларацията за заразяване, визирана в 
точка III, от определението за големината на 
възможното заразяване визирано в точка III, 
и за възможното разпространение на 
организма, в съответствие с 
постановленията на Анекс V, точка 2I; 

взета пробата; 
В) определят вероятния размер и зоните на 
заразата; 
3.  По отношение на повърхностни води 
(включително течните отпадъци от 
предприятия за промишлена преработка 
или разфасовка на растения) и на 
диворастящите растения гостоприемници 
от семейство Solanaceae, изложени на риск 
от заразяване: 
А) извършват изследвания на проби от 
повърхностни води и диворастящи 
растения с цел определяне размера на 
заразяването; 
Б) обявяват за заразени повърхностни 
води, когато резултатите от изследванията 
са положителни; 
В) определят вероятния размер и зоните на 
заразата. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   B) когато става въпрос за култури от 
растения гостоприемници, различни от тези 
отбелязани в точка а) , когато 
производството на изброен растителен 
материал е идентифицирано, като 
подложено на риск: 
І)да се извърши изследване в съответствие 
с точка А) I); 
ІІ)да се декларират заразени растенията 
гостоприемници на организма от които 
пробата е била взета 
ІІІ)да се определи големината на 
възможното заразяване и да се ограничи 
една зона в съответствие с точки а) III) и а) 
IV), респективно, що се отнася до 
производството на изброен растителен 
материал; 
   C) относно повърхностните води ( в това 
число течности от предприятия за 
индустриална преработка или за поставяне 
на условия третиращи изброения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

растителен материал) и асоциираните 
растения гостоприемници, принадлежащи на 
семейство Картофови, когато 
производството на изброен растителен 
материал е определено, като подложено на 
риск, посредством напояване, пулверизация 
или чрез наводняване от повърхностни води:

I) Да се извърши изследване 
(проучване), в това число 
официални изследвания в 
подходящи моменти в/у проби 
от повърхностни води и на диви 
растения гостоприемници от 
семейство Картофови, за да се 
установи големината на 
заразяването 

II) Да се декларират заразени 
повърхностните води от които 
пробите са били взети, като се 
използва подходяща мярка и на 
базата на анкета, визирана в 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

точка I), 
III) Да се определи големината на 

възможното заразяване и да се 
ограничи една зона на базата 
на декларацията за заразяване 
, визирана в точка II) и  
възможното разпространение 
на организма, като се имат в 
предвид постановленията на 
Анекс V, точка 1 и точка 2 II). 

 
 
Чл.5 
2.Страните – членки обявяват официално и 
незабавно на другите страни – членки и на 
Комисията, съгласно постановленията от 
Анекс V, точка 3, всяко декларирано 
заразяване съгласно параграф 1, точка а) II) 
и точка c) II), както и детайлна информация 
отнасяща се до ограничаване на визираната 
зона в параграф 1, точка c) III. Комитетът 

Не е въведен Нормата ще бъде 
въведена до края на 
2003 година. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

може да бъде сезиран за детайлите на 
официалното обявяване в съответствие с 
настоящия параграф. 
Страните-членки предлагат последователно 
на Комисията допълнителна нотификация, 
визирана в точка 4, Анекс V. Комитетът е 
незабавно сезиран за особеностите на 
направената нотификация на основание на 
настоящата алинеа. 
3.В следствие на направената нотификация 
в съответствие с параграф 2 и елементите 
фигуриращи в него, останалите страни-
членки, визирани в нотификацията 
процедират (пристъпват към проучване 
съгласно параграф 1, точка а) I), и ако е 
нужно съгласно параграф 1, точка c) I), и 
ръководят изцяло всички допълнителни 
действия, съгласно параграфи 1 и 2. 
 
 
Чл.6 

Чл. 6.  (1) Забранено е засаждането на 
растения, обявени за заразени. По 

Пълно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Страните-членки правят предписание, че 
изброения растителен материал, обявен за 
заразен съгласно Член 5, Параграф 1, точка 
а) II), не може да бъде засаждан и че е под 
контрол и с оторизирането на техните 
официални компетентни органи, той е 
подложен на едно от постановленията на 
Анекс VI, точка 1 по такъв начин , че 
Да бъде гарантирано отсъствието на риск от 
разпространение на организма. 
2. Страните-членки правят предписание 
изброения растителен материал , който е 
деклариран като вероятно заразен в 
съответствие с Член 5, параграф 1, точка а) 
III) и точка c) III), и обхващащ изброения 
растителен материал за който е 
идентифициран риска, произведен на 
местата за производство обявени за 
вероятно заразени съгласно Член 5, 
параграф 1, точка а) III), не може да бъде 
засаждан и че под контрола на техните 

отношение на тях се прилага една от 
мерките по приложение № 5 с цел 
премахване на риска от разпространение 
на заразата. 
(2) Забранено е засаждането на растения, 
за които са установени симптомите по чл. 4.  
Те се използват или унищожават по 
подходящ начин под контрола на 
фитосанитарен инспектор. 
(3) Земеделската техника, машините за 
манипулации, транспортните средства, 
съдовете, складовите помещения или части 
от тях и всички други предмети, 
включително опаковките на обявените за 
заразени растения или за които са 
установени симптомите по чл. 4, се 
унищожават или обеззаразяват по 
посочените в приложение № 5 методи.  
След обеззаразяването те се считат за 
безопасни. 
(4) Независимо от мерките, предприети 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

официални компетентни органи , той е 
използван  или елиминиран по подходящ 
начин прецизиран в Анекс VI, точка 2 и по 
такъв начин , че отсъствието на 
идентифициран риск от разпространение на 
организма бъде установен. 
3. Страните-членки правят предписание, че 
материала, транспортните средства, 
съдовете, складовете или части от тях и 
всеки друг обект, в това число декларирания 
амбалаж, обявени за заразени съгласно 
Член 5, параграф 1, точка а) II), или обявени 
за вероятно заразени съгласно Член 5, 
параграф 1, точка а) III) и точка c) III), трябва 
да бъдат унищожени или обеззаразени 
според приетите методи прецизирани в 
Анекс VI, точка 3. След обеззаразяване тези 
обекти вече не се считат като заразени. 
 4. Без да се нарушават предприетите мерки 
за прилагане на Параграфи 1, 2 и 3, 
страните-членки предписват разнообразни 

съгласно ал. 1 - 3, фитосанитарните 
инспектори могат да прилагат и други 
необходими мерки, предвидени в 
приложение № 5. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мерки, определени в Анекс VI, точки 4.1 и 
4.2, те трябва да бъдат приложени в 
ограничената зона, Член 5, параграф 1, 
точка а) IV и точка c) III). Детайлите засягащи 
тези мерки се съобщават всяка година на 
другите страни-членки и на Комисията. 
Комитетът може да бъде сезиран за 
особеностите на тази нотификация. 

Чл.7 

1. Страните-членки предписват , че 
картофите за семепроизводство трябва да 
удовлетворяват изискванията на Директива 
77/93/СЕЕ и да произлизат директно от 
материал, който е бил получен в рамките на 
официално одобрена програма и който е бил 
деклариран като свободен от организма, 
вследствие на официалните изследвания, 
или на официално контролираните 
изследвания, според подходящия метод 
описан в Анекс II. 

Чл. 9.   

(1) За посев се използват картофи, които 
отговарят на изискванията на Наредба № 1 
за фитосанитарен контрол и произлизат по 
права линия от сертифициран посевен 
материал, в който не са открити следи от 
вредителя след изследвания, проведени по 
методиката по чл. 3, ал. 1. 

(2) Изследванията по ал. 1 се извършват 
чрез анализ на предходните поколения. 

Пълно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гореспоменатите изследвания се 
осъществяват от всяка страна-членка: 

A) в случайте в които откриването на 
организма в собствената продукция от 
картофи за семепроизводство е потвърдено: 

I) Чрез изследвания насочени към 
предишните размножавания, в това 
число началната клонова селекция и 
чрез систематични изследвания на 
базовите клонове на картофи за семе 

II) Когато е установена липса на 
клонална връзка, чрез опити 
обхващащи всички базови клонове на 
картофи за семепроизводство или 
опити обхващащи предишни 
размножавания, в това число 
началната клонова селекция 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) в другите случаи или по всяко растение 
на началната клонова селекция или по 
представителните проби на базовите 
картофи за семепроизводство или на 
предишните размножавания. 
 

Чл.8  

 Страните-членки забраняват задържането и 
манипулацията на организма. 
 

Чл.7 
 Забранени са съхранението и 
извършването на манипулации с 
вредителя. 
 

Пълно 

Чл. 9 Без да противоречи на мерките 
предвидени в Директива 77/93/ЕЕС, 
Страните-членки могат да разрешават 
дерогации от мерките предвидени в чл. 6 и 8 
на тази Директива в съответствие с мерките 
въведени с Директива 95/44/ЕС(5) относно 
опитите и научните цели, както и относно 
дейността свързана с сортовата селекция. 

Чл. 8.  Изключения от забраните по чл. 
6, ал. 1 и 2 и чл. 8 за извършване на научни 
изследвания и селекция се разрешават по 
реда на Наредба № 1 от 2002 г. За 
условията, при които вредители, растения, 
растителни и други продукти се използват 
за научноизследователски цели и селекция.

 

Пълно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чл.10 

Страните-членки могат що се отнася до 
тяхното собствено производство да приемат 
допълнителни или по строги принудителни 
мерки за борба с организма или да 
предотвратяват неговото разпространяване 
за да се спазват разпоредбите на Директива 
77/93/СЕЕ. 
 

Чл. 10.   
Генералният директор на Националната 

служба за растителна защита със заповеди 
разпорежда прилагането на допълнителни, 
както и на по-строги мерки за борба срещу 
вредителя или за предотвратяване на 
неговото разпространение, които не 
противоречат на изискванията на Наредба 
№ 1 за фитосанитарен контрол. 
 

Пълно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детайлите на тези мерки са обявени 
официално на страните-членки и на 
Комисията. Комитетът може да бъде 
сезиран за особеностите на тази 
нотификация. 

 

 
 

 
Не е въведена 

 
Нормата ще бъде 
въведена до края на 
2003 година. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чл.11 

Измененията към анексите на настоящата 
директива с оглед еволюцията на 
техническите и научни познания са приети в 
съответствие с предвидената процедура в 
Член 16 bis на Директива 77/93/ СЕЕ. В 
случаите на описаните методи в Анекс II и 
определените мерки в Анекс VI, точки 4.1 и 
4.2, на настоящата директива, Комисията 
съставя доклад, който разглежда методите и 
мерките, взависимост от придобития опит и 
го предлага за утвърждаване преди 1 януари 
2002г.  
 

Не е въведена Нормата не създава 
задължения за 
страните-членки. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чл.12 

1.Страните-членки вкарват в сила 
законодателните и административните 
постановления необходими за да се 
съгласуват с настоящата директива на 
21.08.1999г. Те информират незабавно 
Комисията.  

Когато страните-членки приемат тези 
постановления, то те съдържат сведения за 
настоящата директива или са придружени от 
такива сведения по време на тяхната 
официална публикация. Особеностите на 
тези сведения са приети от страните-членки. 

2. Страните-членки съобщават незабавно на 
Комисията за основните постановления на 
вътрешното право, които те приемат в 
областта ръководена от настоящата 
Директива. Комисията информира за това 
другите страни-членки.  

 

 

Не е въведена Нормата урежда 
процедурни правила, 
които  подлежат на 
пряко прилагане.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чл.13 

Настоящата Директива влиза в сила в деня 
на нейното публикуване в Официалния 
вестник на Европейската общност. 

Не е въведена Нормата не подлежи 
на въвеждане в 
законодателството 
на страните-членки. 

Чл.14 

Страните-членки са получатели на 
настоящата Директива. 

Не е въведена Нормата не подлежи 
на въвеждане в 
законодателството 
на страните-членки. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5: Таблица  за  съответствие с Директива на Съвета за борба срещу рака по 
картофите  

 Директива на Съвета за борба срещу рака 
по картофите 69/464/ЕИО 

НАРЕДБА № 20 ЗА БОРБА СРЕЩУ РАКА 
ПО КАРТОФИТЕ ПРИЧИНЯВАН ОТ 
ГЪБАТА SYNCHYTRIUM 
ENDOBIOTICUM(SCHILB.), ОБН. В ДВ, БР. 
65 ОТ 24. 07.2001 Г., ИЗМ. БР.8, ОТ 
22.01.2002 Г. 

 

Степен на съответствие 

1 2 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член  1 
Настоящата  директива  касае  минималните  
мерки, които  трябва  да се   предприемат в  
страните-членки   за  борба  срещу  рака  по  
картофите  и  за  предпазване  от  тази  
спорова  болест. 
 

 Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат 
мерките за борба срещу рака по картофите 
с патогенен причинител Synchytrium 
endobioticum (Schilb.) Perc., наричан по-
нататък “ вредител “. 
           (2) Мерките за борба с вредителя 
включват: 
1.предотвратяване на неговата поява; 
2.при откриване - определяне района на 
разпро-странение; 
3.предотвратяване  на по-нататъшното му 
разпространение; 
4.неговото пълно унищожаване; 

Пълно 

Член  2 
1.Когато се  регистрира наличие на  
Synchytrium  endobioticum,  патогенният  
агент  на   рака  по  картофи, страните-
членки  ще  очертаят  заразения  участък  и  
защитна  зона,  достатъчно  голяма  за  
опазване на  обкръжаващите  зони. 
2.Даден  участък  ще се смята  за  заразен,  

Чл.3. 
(1) При установяване поява на Synchytrium 
endobioticum на територията на Република 
България фитосанитарните инспектори 
обозначават заразения парцел и 
определят защитна зона около него.  
Защитната зона се определя според 
условията на терена, така че да бъдат 

Пълно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

когато  симптоми  на  рака  по  картофи  са  
били  открити  поне  по  едно  растение   от  
този  участък. 
 

защитени съседните райони. 
(2) Един парцел се счита за заразен, когато 
са установени симптоми на Synchytrium 
endobioticum поне върху едно растение на 
него. 
(3) Окончателната идентификация на 
вредителя се извършва от Централната 
лаборатория по карантина на растенията в 
НСРЗ и за резултатите служебно се 
уведомява Изпълнителната агенция по 
сортоизпитване, апробация и семеконтрол 
(ИАСАС). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член  3 
Страните-членки  ще  осигурят  третиране 
на клубени  и  стъбла, които  са  пристигнали  
от  заразени  участъци  по  начин,  
унищожаващ  вредния  организъм. В  
случаите,  в  които  е  невъзможно  да се  
определи  мястото,  от  което   са  
пристигнали  за  заразените  клубени  и  
стъбла, трябва  да  се  третира  цялата  
партида, в  която  са  били  установени  
заразени  клубени  или  стъбла. 

       Чл. 4. При установяване на зараза от 
вредителя: 
1.  клубените и надземната листна маса на 
картофите от заразените парцели се 
третират така, че вредителят да бъде 
унищожен; 
2.  когато не е възможно да се установи 
произходът на заразените клубени в 
партида картофи на склад, се третира 
цялата партида. 

Пълно 
 

Член  4 
Страните-членки  ще  гарантират, че на  
заразените  участъци: 
  а/ няма  да  могат  да  се   отглеждат  
картофи; 
  б/ няма  да  могат  да се отглеждат  
растения, предназначени  за  разсаждане, 
съхранявани  в  почвата  или  по друг  начин;
 

Чл.5. Върху заразените парцели е 
забранено: 
1.   да се отглеждат картофи; 
2. да се отглеждат, заравят или 
съхраняват растения, предназначени за 
засаждане. 
 

ПЪЛНО 

Член  5 Чл.6.(1) Забранено е да се отглеждат в ПЪЛНО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Страните-членки  ще  гарантират,  че  в  
безопасната  зона  ще  могат  да  се  
отглеждат  картофи  само  от сорт,  устойчив  
на расите  на  Synchytrium    endobioticum,  
установени  в  заразения  участък. 
2.Даден  сорт  картофи  ще се счита за  
устойчив  на  отделна  раса на  Synchytr. 
endobionticum,  когато  при  заразяване  с  
патогенния  агент  на  тази  раса  реагира  по  
начин, при който  не  съществува  опасност  
от  вторична. 
  

защитната зона по в чл.3 ал. 1 картофи, 
освен от тези сортове, които са устойчиви 
на популациите от Synchytrium 
endobioticum, установени върху заразените 
парцели. 
(2) Даден сорт картофи се счита за 
устойчив на Synchytrium endobioticum, 
когато при зараза от съответната 
популация на вредителя, не се получава 
вторична зараза. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член  6 
Страните-членки  ще  отменят  мерките,  
предприети  за  борба  с  рака  по  картофи  
или  за  предотвратяване  на  неговото  
разпространение   само  ако  се  установи,  
че  вече  няма  наличие  на  Synchitryum  
endobiontucum. 

Чл.7. Фитосанитарните инспектори 
отменят мерките за борба срещу 
Synchytrium endobioticum само когато не се 
установява наличие на вредителя в 
парцела. 

ПЪЛНО 

Член  7 
Страните-членки  ще  забранят  
притежаваянето  на  култури  на  
Synchytryum  endobioticum. 

Чл.8. Забранено е притежаването и 
съхранението на култури от Synchytrium 
endobioticum. 
 

ПЪЛНО 

Член  8 
Страните-членки  могат  да  разрешат  
либерализиране на  мерките, третирани  в  
членове  3,4,5  и  7  за  научни  цели,  опити  
и  селекционна  работа  гарантирайки,  че  
това  няма  да е в противоречие  на  борбата  
с  рака  по  картофите  и  не  представлява  
опасност  за  разпространение  на  тази  
болест. 

Чл. 9.  Изключения от забраните по чл. 5, 6 
и 8 за извършване на научни изследвания 
и селекция се разрешават по реда на 
Наредба № 1 от 2002 г. за условията, при 
които вредители, растения, растителни и 
други продукти се използват за 
научноизследователски цели и селекция. 

ПЪЛНО 

Член  9 Чл.10. Генералният директор на НСРЗ със ПЪЛНО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страните-членки  могат да  приемат  такива  
допълнителни  или  по-стриктни  мерки,  
каквито  могат  да  се  изискват  за  борба  с  
рака  по картофите  или  за  
предотвратяване  на  разпространението  
му. 

заповеди разпорежда прилагането на 
допълнителни или по-строги мерки за 
борба срещу вредителя или за 
предотвратяване на неговото 
разпространение, съгласно изискванията 
на Наредба №1 от 1998 г. за 
фитосанитарен контрол.   
 

Член  10 
1.Страните-членки  ще  предават  на  
Комисията  преди  1 януари  всяка  година  
списьк  на  всички  сортове  картофи, приети  
от  тях  за  търговия  и  които  са  установили  
чрез  официално  изпитване, че  са  
устойчиви  на  S.  endobionticum.Те  ще  
посочват  расите, на който  сортовете  са  
устойчиви. 
2. Комисията  ще  гарантира  ежегодното  
публикуване  на  списък  с  устойчивите  
сортове  на  база  съобщенията  на  
страните-членки,  по  възможност  преди 1  

Чл. 11.(1) При установяване на вредителя 
на територията на Република България, 
НСРЗ ежегодно до 1 януари изготвя списък 
на разрешените за продажба сортове 
картофи, при които е установено чрез 
официален контрол, че са резистентни към 
Synchytrium endobioticum.  
(2) В списъка по ал. 1 се посочват 
популациите, към които са резистентни 
съответните сортове, и се предоставя за 
служебно ползване на ИАСАС. 

 
ЧАСТИЧНО 
Пълното въвеждане на 
нормата ще бъде извършено 
до края на 2003 година. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февруари. 
 
Член  11 
Страните-членки  ще  гарантират,  че  
заразяването със   Synchytrium  
endobionticum  и   устойчивостта  на  
сортовете  картофи  спрямо  този  
организъм, се  определят  с  помоща на  
приети  методи,  срещу  които  страните-
членки   нямат  възражения. 
 

ЧЛ.2. УСТАНОВЯВАНЕТО НА ЗАРАЗАТА ОТ SYNCHYTRIUM 

ENDOBIOTICUM И НА УСТОЙЧИВОСТТА НА СОРТОВЕТЕ 

КАРТОФИ КЪМ ТОЗИ ВРЕДИТЕЛ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ 

НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА /НСРЗ/, 

ПО МЕТОДИКА УТВЪРДЕНА ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 

СЛУЖБАТА.  
 

ПЪЛНО 

Член  12 
Страните-членки  ще  въведат  в  сила  
необходимите  мерки за  изпълнение  на  
настоящата   Директива  до  две  години  
след  нейната   нотификация  и  незабавно  
ще  уведомят  Комисията  за  това. 

Не е въведена. Мерките за изпълнение на 
Директивата са въведени. 

Член  13 
Настоящата  Директива  е  адресирана  до  
страните-членки.  
 

Не е въведена. Не подлежи на въвеждане в 
националните 
законодателства 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6: Таблица  за  съответствие с Директива на Съвета за борба срещу пръстеновидното гниене по 
картофите                                                                                   4.10.1993г. 

 
 

 Директива на Съвета за борба срещу 
ПРЪСТЕНОВИДНОТО ГНИЕНЕ ПО 
КАРТОФИТЕ 93/85 ЕИО 

НАРЕДБА № 19 ЗА БОРБА С ПРЪСТЕНОВИДНОТО 
ГНИЕНЕ ПО КАРТОФИТЕ ПРИЧИНЯВАНО ОТ 
БАКТЕРИЯТА CLAVIBACTER MICHIGANENSIS 
(SMITH) DAVIS ET AL. SSP.SEPEDONICUS 
(SPIECKERMANN ET KOTTHOFF) DAVIS ET AL., ОБН. 
В ДВ, БР. 62 ОТ 13.07.2001 Г.  

        Степен  на      
     съответствие 

1 2 3 
 
ЧЛЕН 1 
Директивата касае мерките които трябва да 
се вземат вътре в страните-членки срещу 
Clavibacter michiganensis ( Smith) Davis et al. 
ssp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) 
Davis et al. 
А. Да се локализира и да се определи 
неговото разпространение; 
Б. Да се предотврати неговата поява  и 

            Чл.1. 
(1) С тази наредба се уреждат задължителните мерки 
за борба с пръстеновидното гниене по картофите с 
причинител бактерията Clavibacter michiganensis 
(Smith) Davis et al. ssp.sepedonicus (Spieckermann et 
Kotthoff) Davis et al., наричана по-нататък “вредител”. 
(2) Мерките за борба с вредителя включват: 
       1. предотвратяване на неговата поява; 
       2. при откриване, определяне района на 
разпространение; 

Пълно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разпространение и 
С. Ако се открие, да се предотврати 
неговото разпространение и да се проведе 
борба срещу него, целяща изкореняването 
му. 
 

       3. предотвратяване на по-нататъшното му 
разпространение; 

4. неговото пълно унищожаване. 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

член 2 
1. Страните – членки ще провеждат 
системни официални обследвания за него 
по клубените и където е необходимо – по 
картофените растения (Solanum tuberosum 
L.), произхождащи от тяхната територия, за 
подвърждаването на липса на организма. 
При тези обследвания, в случай на клубени, 
ще се взимат проби както от картофено 
семе, така и от други картофи, за 
предпочитане от  партиди  на склад и ще 
бъдат подлагани на официално или 
официално контролирано лабораторно 
изследване при използване на метода, 
залегнал в Анекс I за откриване и 
диагностициране на организма.  В 
допълнение, където е необходимо, може да 
се извършва официална или официално 
контролирана проверка (визуална) чрез 
разрязване на клубени от други проби. 
 
В случай на растения, тези обследвания ще 
се извършват съгласно подходящите методи 
и пробите ще бъдат подлагани на 
официално или официално контролирано 
изследване. 
 
Броят, произходът, стратификацията и 
времето за взимане на пробите ще се 
решава от официалните отговорни 
организации в смисъла на Директива 77 /93 / 
ЕИО на база на научни и статистически  

Чл.2. 
(1) Националната служба за растителна защита 
/НСРЗ/ извършва оценка на риска от разпространение 
на вредителя, организира и провежда системни 
проверки и изследвания за откриването му по 
картофите по време на вегетация и върху клубените 
произведени на територията на страната или от внос.  
(2) Обхватът на проверките по ал.1 се определя, 
според установената степен на риск от 
разпространение на вредителя. 
 
Чл.3.(1) Генералният директор на НСРЗ издава 
методика, с която се определят процедурите за 
извършване на проверки, броят и методите за 
вземане на проби и извършване на изследвания. 

(2) При всяко съмнение за наличие на вредителя 
по картофени растения и клубени по време на 
вегетация, по клубени на склад или предлагани на 
пазара фитосанитарните инспектори вземат проби за 
лабораторни изследвания и уведомяват НСРЗ. 

(3) Пробите се изследват в лабораториите на 
НСРЗ, а Централната лаборатория по карантина на 
растенията (ЦЛКР) в НСРЗ дава окончателно 
заключение въз основа на резултатите от 
изследванията. 

(5) При откриване на вредителя в пробите се 
изпълняват процедурите, посочени в приложение № 
1. 
 

 
ПЪЛНО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

принципи и на биологията на организма, и 
взимайки под внимание индивидуалните 
системи за картофопроизводството на 
въпросните страни-членки. Подробностите 
от тях ще бъдат предоставяни ежегодно на 
другите страни-членки и на Комисията, с 
оглед осигуряването на сравними степени 
на уверение между страните-членки за 
потвърждаване липсата на организма.  
 

  

2. Резултатите от официалните 
обследвания, предвидени в параграф 1 ще 
бъдат съобщавани най-малко един път 
годишно на другите страни-членки и на 
Комисията. Подробностите от това 
съобщение ще бъдат конфиденциални. Те 
могат да бъдат предоставяни на Комитета 
съгласно процедурата, залегнала в Член 16а 
от Директива 77 /93 / ЕИО. 
 

 
 Не е въведена. 

 
Нормата ще бъде 
въведена до края 
на 2003 година. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Съгласно процедурата, залегнала в Член 
16а на Директива 77 / 93 /ЕИО могат да 
бъдат приети следните мерки: 
 
подробностите по обследванията, 
предвидени в параграф 1 по-горе да се 
извършват съгласно научни и статистически 
принципи; 
подробностите по уведомлението, 
предвидени в параграф 2 горе. 
 
4. Съгласно процедурата, залегнала в 
параграф 16а на Директива 77 /93 /ЕИО ще 
бъдат приети следните мерки: 
 
-подходящия метод за обследванията и 
изпитването, предвидени в трети 
подпараграф  по-горе. 
 

 
Не е въведена. 

 
Нормата съдържа 
процедурни  
правила, които се  
прилагат пряко, 
без 
въвеждане в  
националното 
законодателство. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЛЕН 3 
Страните-членки ще гарантират, че 
подозираното или потвърдено наличие на 
организма по растения и клубени от 
картофи, или по обрани, съхранени или 
продавани клубени ще бъде  докладвано на 
техните собствени отговорни официални 
организации. 
 

 Чл.3  
(2) При всяко съмнение за наличие на вредителя по 
картофени растения и клубени по време на вегетация, 
по клубени на склад или предлагани на пазара 
фитосанитарните инспектори вземат проби за 
лабораторни изследвания и уведомяват НСРЗ. 

(4) При всяко доказано присъствие на вредителя 
в пробите ЦЛКР уведомява НСРЗ. 
 

пълно 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЧЛЕН 4 
1. В случаите на подозирано наличие, 
отговорни официални организации на 
страната-членка, в която тези случаи са 
били докладвани, ще гарантират цялостност 
на официаното или официално 
контролираното лабораторно изпитване, при 
използване на метода, залегнал в Анекс I, и 
в съответствие с условията, определени в 
точка 1 от Анекс II, за да се потвърди или 
отхвърлиподозираното наадение. В първия 
случай ще се прилагат изискванията 
залегнали в точка 2 от Анекс II. 

Чл.3. 
 (1) Генералният директор на НСРЗ издава методика, 
с която се определят процедурите за извършване на 
проверки, броят и методите за вземане на проби и 
извършване на изследвания. 
(2) При всяко съмнение за наличие на вредителя по 
картофени растения и клубени по време на вегетация, 
по клубени на склад или предлагани на пазара 
фитосанитарните инспектори вземат проби за 
лабораторни изследвания и уведомяват НСРЗ. 
(3) Пробите се изследват в лабораториите на НСРЗ, а 
Централната лаборатория по карантина на 
растенията (ЦЛКР) в НСРЗ дава окончателно 
заключение въз основа на резултатите от 
изследванията. 
 (5) При откриване на вредителя в пробите се 
изпълняват процедурите, посочени в приложение № 
1. 
 

ПЪЛНО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. В очакване на потвърждението или 
отхвърлянето на подозираното нападение, в 
смисъла на параграф 1, в случаите на 
подозирано нападение, при които: 
или са били наблюдавани подозрителни 
диагностични визуални симптоми на 
болестта,  
или е било установено положително 
имунофлуоресцентно изпитване, 
определено в Анекс I, или друго подходящо 
положително изследване. 
Отговорни официални организации на 
страните-членки ще: 
А. Забранят транспортирането на всички 
партиди или пратки, от които са били взети 
пробите, без техен контрол и ще гарантират, 
че е било установено, че не съществува 
опасност от разпространение на организма; 
Б. Предприемат стъпки за проследяване 
произхода на подозираното нападение; 

 
Чл.4. Когато бъдат установени визуални диагностични 
симптоми за наличие на заболяването, причинявано 
от вредителя, или наличие на положителна реакция 
при тестови изпитвания за бързо откриване, до 
получаване на окончателното заключение 
фитосанитарните инспектори: 

1.  забраняват движението на всички партиди, от 
които са взети проби, освен под техен контрол и ако 
няма риск от разпространение на вредителя; 

2.  предприемат необходимите мерки за 
достигане до източника на предполагаемото 
заразяване; 

3.  вземат подходящи превантивни мерки за 
предотвратяване разпространението на вредителя. 
 

 
Пълно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. Въведат подходящи допълнителни 
предупредителни мерки, на база степента 
на определената опасност, с цел 
предотвратяване на всякакво 
разпространение на организма. Тези мерки 
могат да включат официален контрол на 
придвижването на всички други клубени или 
растения във или извън ниви  / помещения, 
свързани 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Следните мерки могат да бъдат одобрени 
в съответствие с процедурата, залегнала в 
Член 16а от Директива 77 /93 / ЕИО: 
 
- мерките, визирани в параграф 2 (В) по-
горе. 
 
4. Следните мерки ще бъдат приети в 
съответствие с Член 16а от Директива     77 
/93 / ЕИО: 
 
- другото подходящо изследване, 
предвидено в параграф 2 (Ж) по-горе. 
 

 
 Не е въведена. 

 
Нормата съдържа 
процедурни  
правила, които 
се прилагат пряко, 
без въвеждане в 
националното 
законодателство. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЛЕН 5 
1. Ако официално или официално 
контролирано лабораторно изследване, при 
което използва методът, залегнал в Анекс I 
потвърди наличие на организма в проба от 
клубени, растения или части от растения, 
отговорните официални организации на 
Страната-членка, зачитайки научните 
принципи, биологията на организма и 
индивидуалното производство, както и 
системите за продажби и преработка в 
Страната-членка ще: 
А. Обяви като заразени клубените или 
растенията, пратката и/или партидата, и 
техниката, транспорното средство 
(сухоземно или водно), склада, или части от 
тях, и всички други предмети, включително и 
опаковъчния материал, от който е била 
взета пробата и където е необходимо, 
мястото/ата на производство и полето/ата, 
от които клубените или растенията са били 

Чл.5.  
Когато проведените по реда на чл. 3 изследвания 
потвърдят наличието на вредителя във взетите проби, 
фитосанитарните инспектори прилагат следните 
мерки: 
1.  обявяват за заразени клубените и/или растенията, 
партидата, мястото/местата на производство, от които 
е взета пробата, земеделската техника, машините, 
превозните средства, съдовете, складовите 
помещения или части от тях и всички други предмети, 
включително опаковките, които са били в контакт с 
растенията, от които е взета пробата; 
2.  определят вероятната степен на разпространение 
на заразата и обявяват за вероятно заразени по 
смисъла на т. 1 от приложение № 2 клубени, 
растения, парцели, складове и предприятия според 
контактите им по време на вегетацията, прибирането, 
складирането или преработката с обявените за 
заразени растения; 
3.  определят защитната зона, която включва 
обявените за заразени обекти по т. 1, зоната с 

ПЪЛНО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прибрани; 
Б. Взимайки под внимани мерките от точка 1 
към Анекс III ще определят степента на 
вероятна зараза по време на 
предберитбения и следберитбения контакт 
или при производството, свързан с 
обявената аза; 
В. Ще очертаят зона на база на обявената 
зараза в смисъла на подточка (А), ще 
определят степента на вероятна зараза в 
смисъла на подточка (Б) и на възможното 
разпространние на организма, вземайки под 
внимание мерките от точка 2 от Анекс III. 
 

вероятно заразяване по т. 2 и зоната на възможно 
разпространение на вредителя по смисъла на т. 2 от 
приложение № 2. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Страните-членки незабавно ще 
уведомяват страните-членки и Комисията, в 
съответствие с мерките от точка  3 от Анекс 
III, за всяка обявена зараза в смисъла на 
параграф 1 (А) и подробностите относно 
демаркационната зона в смисъла на 
параграф 1 (В). 
Подробностите от това уведомление ще 
бъдат конфиденциални. Те могат да бъдат 
предоставяни на Комитета в съответствие с 
процедурата, залегнала в Член 16а от 
Директива 77 /93 /ЕИО. 
3. Като резултат от уведомлението / 
нотификацията в смисъла на параграф 2 и 
на елементите, споменати там, други 
Страни-членки, изброени в нотификацията, 
ще обяват зараза, ще определят степента 
на вероятна зараза и ще очертаят 
демаркационна зона, в съответствие с 
параграф 1 (А), (Б) и (В). 
 

 
Не е въведена. 
 
 

 
Нормата ще бъде 
въведена до края 
на 2003 година. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЛЕН 6 
Там където клубените или растенията са 
били обявени за заразени, Страните-членки 
ще изискват изследване в съответствие с 
Член 4 (1) и то ще бъде извършено на 
картофите, свързани чрез вегетативно 
размножаване с онези картофи, които са 
включени в заразата. Изследването ще се 
извършва върху толкова клубени и 
растения, колкото е необходимо за 
определяне на вероятния първичен източник 
на зараза и на степента на вероятна зараза, 
за предпочитане по ред в зависимост от 
степента на опасност. 
Като резултат от това изследване, ще се 
извършва допълнително обявяване на 
зараза, определяне степента на вероятна 
зараза и на демаркационна зона, както е 
необходимо, в смисъла  на членове 5  /1/ 
(А), (Б), и (В) съответно. 

Чл.6. Когато клубени или растения са обявени за 
заразени по чл. 5, т. 1, всички налични запаси от 
картофи, които са имали контакт при размножението 
или отглеждането със заразените, се изследват. 
 

ПЪЛНО 

ЧЛЕН 7 Чл.7.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Страните - членки  ще определят, че 
клубените или растенията, обявени за 
заразени в смисъла на  Член 5/1/ (А) не 
могат да бъдат засаждани и че под контрола 
на техните отговорни официални 
организации те ще бъдат: 
- унищожавани, или 
- по друг начин използвани, предмет на 
официално контролирани мерки, в 
съответствие с мерките от точка 1 към Анекс 
IV, гарантирайки, че е установено липса на 
определена опасност от разпространение на 
организма. 
2. Страните-членки ще определят, че 
клубените или растенията, определени като 
вероятно заразени в смисъла на Член 5/1/ 
(Б) не могат да бъдат засаждани и без 
противоречие на резултата от изследването, 
третирано в Член 6 за картофи, свързани 
чрез вегетативно размножаване под 
контрола на техните отговорни официални 

(1) Забранено е засаждането на клубени и 
използването на растения, обявени за заразени по чл. 
5, т. 1.  Те се унищожават или към тях се прилагат 
мерките, посочени в т. 1 на приложение № 3, с цел 
премахване на риска от разпространение на 
вредителя. 
(2) Забранено е засаждането на клубени и 
използването на растения, обявени за вероятно 
заразени по чл. 5, т. 2.  Те се унищожават или към тях 
се прилагат мерките, посочени в приложение № 3, т. 
2, с цел премахване на риска от разпространение на 
вредителя. 
(3) Земеделската техника, машините за манипулации, 
транспортните средства, съдовете, складовите 
помещения или части от тях и всички други предмети, 
включително опаковките, на обявените за заразени 
или за вероятно заразени растения се унищожават 
или обеззаразяват по посочените методи в т. 3 на 
приложение № 3.  След обеззаразяването предметите 
се считат за безопасни. 
(4) В зоната по чл. 5, т. 3 освен мерките по ал. 1, 2 и 3 

пълно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

организации ще бъдат дадени за подходяща 
употреба или на разположение, както е 
определено в точка 2 от Анекс IV, по такъв 
начин, при който е установено, че не 
съществува определена опасност от 
разпространение на организма. 
3. Странита-членки ще определят, че 
всякаква техника, сухопътно или водно 
транспорно средство, склад или части от тях 
и всички други предмети, включително 
опаковъчния материал, обявени като 
заразени в смисъла на Член 5 /1/ (А) или 
обявени като вероятно заразени, в смисъла 
на Член 5 /1/ (Б), или ще се унищожават или 
почистват и дезинфекцират при ползването 
на подходящи методи както е цитирано в 
Член 3 към Анекс IV. След дезинфекция, 
нито един от тези обекти няма повече да се 
смятат като заразени. 
4. Без противоречие на мерките, прилагани 
в смисъла на параграфи 1, 2 и 3, Страните-

фитосанитарните инспектори прилагат и други 
необходими мерки, предвидени в т. 4 на приложение 
№ 3.  
          
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

членки ще определят, че в демаркационната 
зона в смисъла на Член 5/1/ (В) ще бъдат 
приложени серии от мерки, както е 
определено в точка 4 от Анекс IV. 
 
ЧЛЕН 8 
1. Страните-членки ще определят, че 
картофеното семе ще отговаря на 
изискванията на Директива 77 /93/ ЕИО и ще 
бъде получавано по права линия от 
материал, получен при официално одобрена 
програма, за който е било установено, че е 
чист от организма при официално или 
официално контролирано изследване, при 
използването на метода, залегнал в Анекс I. 
Горе цитираното изследване ще бъде 
извършвано: 
- в случаите, когато заразата засяга 
картофеноте семепроизводство – на 
растенията от началната клонова селекция; 
- в други случаи- или на растенията от 

 
Чл.10. 
(1) За посев се използват картофи, които отговарят на 
изискванията на Наредба № 1 от 1998 г. за 
фитосанитарен контрол и произлизат по права линия 
от сертифициран посевен материал, в който не са 
открити следи от вредителя след изследвания, 
проведени съгласно методиката по чл. 3, ал. 1. 
(2) Изследванията по ал. 1 се извършват чрез анализ 
на предходните поколения. 

ПЪЛНО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

началната клонова селекция, или на проби 
от основното картофено семе или на по-
ранни размножения. 
2. Следните мерки могат да бъдат приети в 
съответствие с процедурата, залегнала в 
Член 16а от Директива 77/ 93/ ЕИО: 
- подробните правила за приложение на 
първи абзатц на втори подпараграф на 
параграф 1 от настоящия член; 
- правилата, касаещи пробите, предвидени 
във втория абзатц на втория подпараграф 
на параграф 1 от настоящия член. 
 
ЧЛЕН 9 
Страните-членки ще забрант притежаването 
и боравенето с организма. 
 

Чл.8. Забранено е притежаването, съхранението и 
извършването на манипулации с вредителя. 
 

ПЪЛНО 

ЧЛЕН 10 
Без противоречие на меките от Директива 
77/ 93/ ЕИО, Страните-членки могат да 
разрешат неспазване на мерките, 

Чл.9. 
Изключения от забраните по чл. 7, ал. 1 и 2 и чл. 8 за извършване на научни 

изследвания и селекция се разрешават по реда на Наредба № 1 от 2002 г. за 

условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се 

 
ПЪЛНО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

предвидени в Членове 6, 7 и 9 от 
настоящата Директива за  експериментални 
или научни цели и за работа по сортова 
селекция, гарантирайки че това няма да 
противоречи на борбата срещу организма и 
не създава никаква опасност от 
разпространение на организма. 
 

използват за научноизследователски цели и селекция. 

 

ЧЛЕН 11 
Страните-членки могат да приемат такива 
допълнителни или по-стриктни мерки както 
може да се окаже необходимо за борба с 
организма или за предотвратяване на 
неговото разпространение, дотолкова 
доколкото те отговарят на мерките от 
Директива 77/93/ЕИО. 
Допълнителните мерки , споменати в първия 
параграф могат да включват предписанието, 
че може да се засажда само картофи за 
семе, което или  има официален сертификат 
или официално е било подложено на 

Чл.11.  
Генералният директор на НСРЗ със заповед 
разпорежда прилагането на допълнителни, както и на 
по-строги мерки за борба срещу вредителя или за 
предотвратяване на неговото разпространение, които 
не противоречат на изискванията на Наредба № 1 от 
1998 г. за фитосанитарен контрол. 
 

 
ПЪЛНО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

преглед за да бъде установено, че отговаря 
на фитосанитарните изисквания. 
Второто може да се прилага по-специално в 
случай когато на фермерите е разрешено да 
използват на техни собствени парцели 
картофи за семе, които те са получили при 
прибиране на тяхната собствена реколта и в 
други случаи, когато е засадено собствено 
получено семе за картофи. 
 
Подробностите по тези мерки ще бъдат 
съобщавани на другите Страни-членки и на 
Комисията. 
 

Не е въведен Нормата ще бъде 
въведена до края 
на 2003 година. 
 

ЧЛЕН 12 
Изменения в анексите към настоящата 
Директива, които да бъдат направени в 
светлината на развитие на научно-
техническия прогрес, ще бъдат приети в 
съответствие с процедурата, залегнала в 
Член 16а на Директива 77/93/ЕИО. 

Не е въведен. Нормата съдържа 
процедурни 
правила, които се 
прилагат пряко, 
без въвеждане в 
националното 
законодателство. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЧЛЕН 13 
1. До 15.XI.1993 година, Страните-членки ще 
приемат и публикуват необходимите  мерки 
за изпълнение на настоящата Директива. Те 
незабавно ще информират Комисията за 
това.  
Когато страните-членки приемат тези мерки, 
те ще съдържат референция към 
настоящата Директива или ще бъдат 
придружени от такава референция в 
момента на тяхното публикуване. 
Процедурата за изготвяне на такава 
референция ще бъде приета от Страните-
членки. 
Страните-членки ще прилагат тези правила 
от 16.XI. 1993 година. 
2. Страните-членки незабавно ще съобщат 
на Комисията относно всички мерки на 
националния закон, които те ще приемат в 
областта покриваща се от настоящата 

Не е въведен. Нормата има 
преходен 
характер. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директива. Комисията ще информира 
другите Страни-членки за това. 
 
ЧЛЕН 14 
С настоящето Директива  80/665/ЕИО се 
анулира, считано от 16.XI.1993 година. 

Не е въведен. Нормата има 
преходен 
характер. 

ЧЛЕН 15 
Настоящата Директива е адресирана до 
всички страни-членки. 
 

Не е въведен. 
 

Текстът не 
подлежи на 
въвеждане в 
националното 
законодателство 
на страните-
членки. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 7: Таблица  за  съответствие 
 

 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА№ 74/647 ОТ 9 
ДЕКЕМВРИ 1974 
ЗА КОНТРОЛ НА ЛИСТОВИВАЧКИ ПО 
КАРАМФИЛА 

НАРЕДБА № 38 ЗА БОРБА СРЕЩУ 
ЛИСТОЗАВИВАЧКИТЕ ПО КАРАМФИЛА, 
ОБН. В ДВ  БР. 98 ОТ 16.11.2001 Г. 

Степен на съответствие 

1 2 3 
Член 1 
 Настоящата Директива се отнася до 
минималните мерки които трябва да се 
вземат в страните-членки за контролиране 
на листозавивачки по карамфилите и да се 
избегне тяхното разпространение. 
 

 
   Чл.1 (1) С тази наредба се уреждат мерките 
за борба срещу Средиземноморската 
листозавивачка по карамфила (Cacoecimorpha 
pronubana Hb) и Южноафриканската 
листозавивачка по карамфила (Epichoristodes 
acerbella (Walk.) Diak.), наричани по-нататък 
"вредител".  
(2) Мерките за борба с вредителя включват: 
1.  предотвратяване на неговата поява; 
2.  при откриване предотвратяване на по-
нататъшното му разпространение; 
3.  неговото пълно унищожаване. 

                      ПЪЛНО 

Член 2 Чл.1.  (1) С тази наредба се уреждат мерките                      ПЪЛНО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 За целите на настоящата Директива, 
“листозавивачки по карамфила” означава 
Средиземноморска листозавивачка по 
карамфила (Cacoecimorpha pronubana Hb) и 
Южно Африканска листозавивачка по 
карамфила (Epichoristodes acerbella 
(Walk.)Diak.) 
 

за борба срещу Средиземноморската 
листозавивачка по карамфила (Cacoecimorpha 
pronubana Hb) и Южно- африканската 
листозавивачка по карамфила (Epichoristodes 
acerbella (Walk.)Diak.), наричани по-нататък 
“вредител”. 
 

Член 3 
Страните-членки ще осигурят карамфилите 
(Dianthus L.) да се пускат в обръщение само 
ако те не са замърсени от листозавивачки по 
карамфила и карамфиловите култури 
замърсени от листозавивачки по карамфила 
трябва да се третират по такъв начин че 
карамфилите получени от тях да не са 
повече замърсени по времето когато те се 
пускат в обръщение. 
Въпреки параграф 1, отрязаните 
карамфилови цветове леко замърсени от 
листозавивачки по карамфила могат да се 

Чл.4.(1) При установяване на зараза от 
вредителя фитосанитарните инспектори 
поставят под карантина съответната площ и 
забраняват движението на заразен материал. 
        (2) Фитосанитарните инспектори 
разрешават движение на материал от 
заразени площи, когато площите са третирани 
така, че в получения от тях рязан цвят няма 
зараза. 
 

                      ПЪЛНО 
ВЪВЕДЕНИ СА ПО -
СТРОГИ ИЗИСКВАНИЯ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ.6  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пуснат в обръщение от 16 октомври до 30 
април. 
 
Член 4 
 Страните-членки ще забранят 
задържането на листозавивачки по 
карамфила. 
 

Чл.5. Забранено е притежаването и 
съхранението на вредителя. 

 

                     пълно 

Член 5 
Страните-членки могат да разрешат: 
(а) подценяване на мерките посочени в член 
3 и 4 за научни цели, опити или селекционна 
работа;  

Чл.6. (1) изключения от забраните по чл. 4 и 5 
за извършване на научни изследвания и 
селекция се разрешават по реда на наредба 
№ 1 от 2002 г. За условията, при които 
вредители, растения, растителни и други 
продукти се използват за 
научноизследователски цели и селекция. 

                   пълно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(б) че въпреки член 3, отрязаните 
карамфилови цветове леко замърсени от 
листозавивачки по карамфила могат да се 
пуснат в обръщение от 1` май до 15 
октомври. 
Страните-членки ще осигурят разрешенията 
посочени в параграф 1 да се дават само 
където подходящите контроли гарантират че 
те не накърняват контрола на 
листозавивачките по карамфила и не 
създават риск от разпространение на тези 
вредни организми. 
 

 
    НЕ Е ВЪВЕДЕНА 

ВЪВЕЖДАНЕТО НА 
НОРМАТА Е ПО 
ПРЕЦЕНКА НА 
СТРАНАТА – ЧЛЕНКА. 

Член 6 
 Страните-членки могат да приемат 
допълнителни или по-стриктни 
предвиждания за контрол на карамфиловите 
листозавивачки или да предпазят тяхното 
разпространение доколкото такива 
предвиждания са необходими да такъв 
контрол или предпазване. 

Чл.7. РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА 
НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА 
ЗАЩИТА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ 
РАЗПОРЕЖДА СЪС ЗАПОВЕДИ 
ПРИЛАГАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ, КАКТО 
И НА ПО-СТРОГИ МЕРКИ ЗА БОРБА СРЕЩУ 
ВРЕДИТЕЛЯ И ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
НЕГОВОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ. 

                 ПЪЛНО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Член 7 
 Страните-членки ще вкарат в сила 
мерките необходими да се спази 
настоящата Директива не по-късно от една 
година след нейното известие и веднага ще 
информират Комисията за това. 

Не е въведена Необходимите мерки са 
въведени в сила. 

Член 8 
 Настоящата Директива е адресирана 
до страните-членки. 

Не е въведена Не подлежи на въвеждане 
в националните 
законодателства. 

 
 


