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ЗЗР СТАР (5 април 2011 г.) 

 

 

 ПРЗ се категоризират в три 

категории на употреба: 

 

- Първа (професионална); 

- Втора (ограничена); 

- Трета (свободна); 

ЗЗР НОВ (25 юли 2014 

г.) 

 
 ПРЗ се категоризират в две 

категории на употреба – 

професионална и 

непрофесионална; 

 Професионалната категория на 

употреба се разделя на две 

подкатегории – първа 

професионална и втора 

професионална; 

 

 



 

   Новият Закон за защита на растенията разписва следните дейности, като 

специализирани растителнозащитни услуги: 

  фумигация на растения, растителни продукти и други обекти 

  третиране на семена за посев с ПРЗ 

  консултански услуги за интегрирано управление на вредители 

 

• ОДБХ вписват в регистър лицата, които извършват тези услуги, след подадено 

уведомление и изискуемите съгласно закона документи. 

 

• Специализираните растителнозащитни услуги могат да се предлагат само от лица, 

вписани в публичния регистър на БАБХ. 

 

  Законът за защита на растенията въвежда системата за обучение и сертифициране 

на лицата, които използват ПРЗ от професионална категория на употреба в рамките 

на професионалната си дейност. 

 

• Професионалните потребители на ПРЗ от професионална категория на употреба, 

дистрибуторите и консултантите трябва да притежават сертификат, издаден от 

изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице. 

 

 



   

  Сертификат по право получават професионалните потребители,  

  дистрибуторите и консултантите, които притежават висше образование   

  в областта на аграрните науки с професионално направление  

 “Растителна защита“ или “Растениевъдство“. 

 

  Професионалните потребители и дистрибуторите, които не са с висше  

  агрономическо образование, получават сертификата за срок от десет  

 години, след преминато обучение, по програма одобрена от  

 изпълнителния директор на БАБХ и успешно полагане на тест. 

 
  

 

    

   



ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА ОТ ВИСШИ УЧИЛИЩА ИЛИ ИНСТИТУЦИИ В 
СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОГРАМИ УТВЪРДЕНИ ОТ БАБХ.  

 

 

 

 

 

 

Обучение и сертификация на лица, които имат 
право да използват професионална категория ПРЗ  



      С приемането на новия Закон за защита на растенията, се въведе 

изискването на Директива 2009/128/ЕО за устойчива употреба на 

пестициди за забрана прилагането на продукти за растителна защита 

чрез въздушно пръскане. 

   Като изключение от забраната по чл. 107, т. 3 от ЗЗР, продукти за  

   растителна защита могат да се прилагат чрез въздушно пръскане само  

   след писмено разрешение, издадено от директора на ОДБХ, при  

   опасност за растенията и растителните продукти, когато е налице: 

 

1. Невъзможност за прилагане на продукти за растителна защита чрез 

специализирана наземна техника и оборудване поради: 

• преовлажнени терени и площи или други неблагоприятни агроклиматични 

условия  

• силно пресечени и/или  

 недостъпни терени,  

 включително горски  

 територии 

• опасност от ерозия или  

 уплътняване на почвите 

 

 

 



 

2.Срокове 

 За подаване на заявлението 6 дни преди датата на третирането. 

 Срок за извършване на третирането-5 дни. 

 При необходимост от спешни мерки срока за подаване на 
заявление се редуцира на 3 дни. 

3.Необходими документи 

 предписание от агроном 

 данни за площите които ще се третират 

 копие от договор с авиооператор 

 декларация че площите не попадат в територията на специфични 
защитени зони. 



 

 

            Новият закон дава възможност за бързо 

реагиране на Агенцията чрез пускане на пазара на 

продукти за ограничена и контролирана употреба 

за срок от 120 дни, при наличието или предпоставки 

за сериозна опасност на земеделската продукция  

 

 



 

Разширяване на обхвата на разрешения за минимални употреби 
(култури които не са основни земеделски култури) 

 Продукта заявен за разширяване на обхвата за минимална употреба 
съгласно процедура за взаимно признаване на разрешения трябва да 
отговаря на следните условия: 

 Заявен от Южната зона; 

 Заявен от всички зони, когато употребата е в култивационни 
съоражения, при третиране след прибиране на реколтата, третиране 
на празни помещения или контейнери, използвани за съхранение на 
растения или растителни продукти, при третиране на семена.  

 Заявление за минимални употреби-притежателя на разрешението, 
научни организации, професионални селскостопански 
организации или професионални потребители. 

 

!    Такси за разрешения за минимални употреби НЕ СЕ ДЪЛЖАТ  

 

 

 

 



                     

      ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ ВРЕДИТЕЛИ 

 

 ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА 2011г. 

•  Министърът на земеделието и храните по предложение на 
Българската агенция по безопасност на храните: 

 - утвърждава списък на вредителите и на растенията и растителните 
продукти или на други носители на зараза от вредители 

 

 ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА 2014г. 

•  Изпълнителният директор на БАБХ ежегодно до 31 януари 
утвърждава списък на икономически важните вредители по 
земеделските култури 

•  Изпълнителният директор на БАБХ определя прагове на 
икономическа вредност за вредителите. 

 

 

 



ЗЗР  (5 април 2011 г.) 

 

     Опазването на растенията и 

растителните продукти от 

икономически важни вредители 

се извършва съгласно 

принципите на Добрата 

растителнозащитна практика 

по култури или на принципите 

на интегрираното 

производство. 

 

ЗЗР  (25 юли 2014 г.) 

 
При опазването на растенията и 
растителните продукти се прилага 
добра растителнозащитна 
практика. Заинтересованите лица 
разработват правила за добра 
растителнозащитна практика по 
ред, определен в наредбата за 
интегрирано управление на 
вредители. 

Опазването на растенията и 
растителните продукти се 
извършва и съобразно общи 
принципи за интегрирано 
управление на вредители (в сила 
от 26 октомври 2014 г.). 

 



        

    ЗЗР 2014г. 

 

 За прилагане принципите на интегрирано 
управление на вредители, земеделските 
производители могат да ползват консултантски 
услуги. 

 Консултантските услуги за интегрирано управление 
на вредителите са специализирана 
растителнозащитна услуга, която се извършва от 
физически или юридически лица, които са 
вписани в публичен регистър подържан от БАБХ.  

 

 

 



    Регистрация в официалния регистър за ФСК 
 

 Всички лица, които: 

 внасят,  

 произвеждат,  

 преработват и/или  

 отглеждат растения и растителни продукти, включително: 

 събирателни и разпределителни центрове, стокови тържища и 
пазари на производители на такива растения и растителни 
продукти, са длъжни да се регистрират в официалния регистър 
за фитосанитарен контрол в ОДБХ. 

 За регистрация лицата подават в ОДБХ, на чиято територия 

осъществяват дейността си, заявление по образец и прилагат 

документи за дейноста.  

 Регистрацията е безплатна.  

 
 

 

 



 

С приемането на новия Закон за защита на растенията:  

 

 

 

 се засилват мерките за контрол на пазара на продуктите за растителна 

защита – продажба и употреба  

 силно се ограничава възможността за продажба на ПРЗ от лица без 

нужните познания в областта на РЗ  

 Обръща се особено внимание на контрола при употребата на ПРЗ  

 

 


