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ПРОЦЕДУРА ЗА
ИЗДАВАНЕ НА БЮЛЕТИН ЗА ПОЯВА, РАЗВИТИЕ, НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА
БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ
І. Наименование на административната услуга.
ИЗДАВАНЕ НА БЮЛЕТИН ЗА ПОЯВА, РАЗВИТИЕ, НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА
БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ.
ІІ. Правно основание.
Закон за защита на растенията (ЗЗР) – чл.1, т.10; чл.7, т.2 и 3; чл.8а, ал.1 и ал.2.
Наредба № 54 от 28 ноември 2002 г. за условията и реда за организиране на
наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация за борба с вредителите по
земеделските култури.
Наредба № 15 от 3 август 2007 г. за условията и реда за интегрирано
производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване.
ІІІ. Характеристика.
1. Цел: Целта на системата за наблюдение и диагностика в растителната защита е
опазване на земеделските култури и растителната продукция от вредители и се
осъществява чрез събиране, обработване, използване и съхранение на информацията за
появата, разпространението, плътността и развитието на вредителите и естествените им
регулатори (ентомофаги, акарифаги, причинители на болести и др.).
Издаването на периодични бюлетини и други средства и материали имат за цел
да предоставят информация на земеделските производители за:
а) обследване на земеделските култури;
б) средствата и начините за провеждане на необходимите растителнозащитни
мероприятия;
в) появата на каламитети и епифитотии;
2. Предмет: Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) събират и
предоставят информация за появата, разпространението и развитието на вредителите по
земеделските култури, определят средствата за борба с вредителите и издават
информационни бюлетини.

3. Дефиниция на основни понятия, които се използват в настоящото описание
(текст) на административната услуга:
Опазването на растенията и растителните продукти от икономически важни
вредители се извършва съгласно принципите на Добрата растителнозащитна практика
по култури или на принципите на интегрирано производство.
"Икономически важни вредители" са болести, неприятели и плевели, които се
явяват ежегодно и предизвикват значителни загуби на земеделска продукция.
"Добра растителнозащитна практика" е съвкупност от правила при
осъществяване на растителнозащитни мероприятия.
„Интегрирано управление на вредителите” е рационално прилагане на
комбинация от биологични, биотехнологични, химични, физични, агротехнически и
селекционни мерки, където използването на химични продукти за растителна защита е
ограничено до определен минимум, необходим за поддържане на популацията от
вредители и загубите от тях, в граници под прага на икономическа вредност.
„Интегрирано производство” е система за производство на растения и
растителни продукти чрез прилагане принципите на интегрирано управление на
вредителите.
ІV. Процедура по извършване на административната услуга.
1. Компетентни органи: Периодичният бюлетин за информиране на земеделските
производители за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение,
начини и средства за борба с вредителите по земеделските се издава от Областните
дирекции по безопасност на храните.
2. Заявител/задължено лице: Физически или юридически лица, които стопанисват
земеделска земя и отглеждат земеделски култури.
3. Необходими документи:
Абонаментът или отделният брой на бюлетин се предоставя на потребителя след
представяне на квитанция за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Българската агенция по безопасност на храните при Министерството на
земеделието и храните.
4. Вътрешен ход на процедурата:
Дейността по издаването на информационен бюлетин се осъществява чрез:
1. наблюдения за появата, разпространението, плътността и степента на
нападение по земеделските култури и растителната продукция от икономически
важните вредители и на естествените им регулатори (ентомофаги, акарифаги,
причинители на болести и др.);
2. определяне на видовата принадлежност на неприятелите, болестите и
плевелите с цел определяне на начините и средствата за борба;
3. проследяване фенологичното развитие на земеделските култури и техните
вредители с цел определяне на подходящите начини и средства за борба;
4. обследване на земеделските култури за установяване появата и плътността
на вредителите и определяне методите и средствата за борба с тях.
5. Такси:
При разпространението на бюлетините, издавани от Областните дирекции по
безопасност на храните, се събират следните такси:

Годишен абонамент за Бюлетин за поява, разпространение, плътност, развитие, степен
на нападение, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури:
Цена на годишен
Цена на отделен
Абонат
абонамент
брой
Търговски фирми и сдружения с
150 лв.
5 лв.
обработваема земя над 10 000 дка
Търговски фирми и сдружения с
100 лв.
5 лв.
обработваема земя до 10 000 дка
Селскостопански аптеки, еднолични търговци
70 лв.
5 лв.
и сдружения с обработваема земя до 5000 дка
Фермери и дребни производители
30 лв.
2 лв.
Собственици на вилни места
15 лв.
1 лв.
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