НАРЕДБА № 38 ОТ 8 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА БОРБА СРЕЩУ
ЛИСТОЗАВИВАЧКИТЕ ПО КАРАМФИЛА
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ГОРИТЕ
Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22
Януари 2002г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г.
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.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Националната служба за растителна
защита (НСРЗ) оценява риска от разпространение на вредителя, организира и извършва
проверки и изследвания за откриването му по карамфилите, местно производство или от
внос.
(2) Обхватът на проверките по ал. 1 се определя от установената степен на риск
от разпространение на вредителя.
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) При всяко съмнение за наличие на
вредителя фитосанитарните инспектори вземат проби за лабораторни изследвания и
уведомяват НСРЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) 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.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) При всяко доказано присъствие на вредителя в
пробите ЦЛКР уведомява НСРЗ.
Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) При установяване на зараза от вредителя
в страната 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.
Чл. 5. Забранено е притежаването и съхранението на вредителя.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) 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.
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Ръководителят на НСРЗ при необходимост
разпорежда със заповеди прилагането на допълнителни, както и на по-строги мерки за
борба срещу вредителя или за предотвратяване на неговото разпространение.

Допълнителни разпоредби
§ 1. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) С тази наредба се въвежда Директива на Съвета
74/647/ЕЕС от 9 декември 1974 г. за контрол на листозавивачките по карамфила.

Заключителни разпоредби
§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) Тази наредба се издава на основание
§ 3 от Закона за защита на растенията.
§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) Изпълнението на наредбата се
възлага на ръководителя на Националната служба за растителна защита, карантина и
агрохимия.

