Приложение № 3 към Заповед № РД-11-95/21.03.2011г.
на изпълнителния директор на БАБХ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A
+359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

ПРОЦЕДУРА ЗА
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ФУМИГАЦИЯ И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА
ПЛОЩИ, ПОМЕЩЕНИЯ И РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИ
І. Наименование на административната услуга.
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ФУМИГАЦИЯ И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА
ПЛОЩИ, ПОМЕЩЕНИЯ И РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИ.
ІІ. Правно основание.
Закон за защита на растенията (ЗЗР) – чл.23.
Наредба № 112 от 13 октомври 2006 г. за специфичните изисквания при
извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна
продукция срещу вредители.
Наредба № 104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и
употребата на продукти за растителна защита.
Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и
съхранението на продукти за растителна защита. (Обн. ДВ. бр.101 от 15 Декември
2006г.)
ІІІ. Характеристика.
1. Цел: Фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция
срещу вредители да се извършва само от лица, регистрирани по Търговския закон,
спазващи (отговарящи на) изискванията на Закона за защита на растенията и
притежаващи разрешение за осъществяване на дейността.
2. Предмет: Разрешението се издава за осъществяване на дейността фумигация и
обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители с
продукти за растителна защита.
3. Дефиниция на основни понятия, които се използват в настоящото описание
(текст) на административната услуга:
Дейността фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна
продукция срещу вредители по растенията и растителните продукти е строго
специфична дейност и трябва да се извършва само от лица, специално обучени за тази
цел. Продуктите за растителна защита (ПРЗ), използвани при тази дейност в повечето
случаи са силно токсични вещества и препарати от първа (професионална) категория за

употреба. Това са продукти, които могат да се прилагат само от или под контрола на
агроном със специалност "Растителна защита".
"Категория за употреба на ПРЗ" е класификация на ПРЗ в зависимост от
неговите токсикологични, екотоксикологични характеристики и необходимата
квалификация на потребителя при неговата употреба. Категорията за употреба се
определя при разрешаването на ПРЗ.
„Фумигация” е метод за унищожаване на вредители, основан на използване на
газове, в херметично затворени пространства.
ІV. Процедура по извършване на административната услуга.
1. Компетентни органи: Разрешението за фумигация и обеззаразяване на площи,
помещения и растителна продукция срещу вредители се издава от изпълнителния
директор на Българската агенция по безопасност на храните или упълномощено от
него лице.
2. Заявител/задължено лице: Лице, регистрирано по Търговския закон.
3. Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да
бъде издаден съответният административен акт.
Необходими документи: Заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор
на Българската агенция по безопасност на храните или упълномощено от него лице и
заверени копия от следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, или
единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца;
2. диплом за висше агрономическо образование на лицето или договор с
лице, притежаващо такова;
3. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс;
4. документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се
осъществява дейността;
5. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация със
съответното му предназначение, отговарящо за заявената дейност, издадено по реда
на Закона за устройство на територията;
6. удостоверение за завършен курс за фумигация във висше училище или
научноизследователски институт по програма, одобрена от изпълнителния директор
на Българската агенция по безопасност на храните или упълномощено от него лице;
7. документ за платена такса за обработка на документи и издаване на
становище, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по
безопасност на храните.
За осъществяване на дейността фумигация и обеззаразяване на площи,
помещения и растителна продукция срещу вредители лицето трябва да разполага с
обект - складово помещение (клетка), съгласно изискванията на чл.23г от ЗЗР.
4. Вътрешен ход на процедурата:
Заявлението за получаване на разрешение за търговия с продукти за растителна
защита лицата подават до директора на Областната дирекция по безопасност на
храните, на територията на която се намира обекта (селскостопанска аптека, склад за
търговия и съхранение на продукти за растителна защита).
В 7-дневен срок от подаване на документите Областната дирекция по
безопасност на храните ги разглежда и при непълноти или неточности уведомява
писмено заявителя и дава срок за отстраняването им.

В случай че заявителят не отстрани непълнотите в посочения срок, процедурата
по издаване на разрешението се прекратява.
Когато представената документация е пълна, в тридневен срок се извършва
проверка на обекта и се изготвя писмено становище.
В 14-дневен срок от изготвяне на становището изпълнителният директор на
Българската агенция по безопасност на храните или упълномощено от него лице издава
разрешение или прави мотивиран отказ.
Отказът за издаване на разрешение може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
5. Такси: За издаване на разрешение за търговия с продукти за растителна защита се
заплащат следните такси, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
Българската агенция по безопасност на храните:
1. за обработка на документи и за издаване на становище за един обект от
Областната дирекция по безопасност на храните - 50 лв.;
2. за издаване на разрешение за фумигация и обеззаразяване на площи,
помещения и растителна продукция с ПРЗ срещу вредители – за един обект за
съхранение на ПРЗ - 800 лв.;
3. за вписване на промени в разрешението – за едно разрешение – 50 лв.
4. за преиздаване на разрешение (загубено, унищожено, повредено) се
заплаща такса в размер 20 лв.
5. Съгласно чл. 7, ал. 2 от тарифата, при промяна в местоположението на
обекта, се заплаща такса по ал.1 т.1 - за обработка на документи и за издаване на
становище от ОДБХ, в размер на 50 лв. и такса по ал.1 т. 6 - за вписване на промени
в разрешението, в размер на 50 лв.
6. Резултат от процедурата.
Права и задължения на адресатите: Лицата, получили разрешение за извършване на
фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу
вредители са длъжни да спазват изискванията на Закона за защита на растенията и
подзаконовите нормативни актове (Наредба № 112 от 13 октомври 2006 г. за
специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи,
помещения и растителна продукция срещу вредители; Наредба № 104 от 22 август 2006
г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна
защита) както и изискванията на Закона за безопасни и здравословни условия на труд,
Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и
подзаконовите нормативни актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
Притежателят на разрешението по чл. 23 от ЗЗР е длъжен да уведоми
съответната регионална служба за растителна защита за всички промени във вписаните
обстоятелства, в 7-дневен срок от настъпването им.
Срок за валидност: Разрешението се издава за срок 5 години и не може да се
преотстъпва на друго лице.
Основания и ред за отнемане на разрешението:
Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните или
упълномощено от него лице издава заповед за отнемане на издаденото разрешение:
1. за срок една година - когато се установи, че разрешението е издадено въз
основа на документи с невярно съдържание;
2. за срок две години - при издадени в рамките на една година повече от две
наказателни постановления за извършени нарушения по ЗЗР;

5. при прекратяване на юридическото лице или при смърт на едноличния
търговец.
Лице, на което е отнето разрешението, може да кандидатства за ново след
изтичането на срока, за който е отнето разрешението, по реда на чл. 23 и 23а от ЗЗР.
Обжалването на заповедта за отнемане на издаденото разрешение не спира
нейното изпълнение.
V. Образци и формуляри.

1. Образец на заявление за издаване на разрешение за търговия на едро или дребно с ПРЗ,
преопаковане на ПРЗ, извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, растения и
растителна продукция срещу вредители:

ДО
ДИРЕКТОРА НА ОДБХ
ГР. ......................................
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на Разрешение по чл. 23 от Закона за защита на растенията
от
....................................................................................................................................................
(наименование на юридическото лице или ЕТ)

със седалище и адрес на управление: .......................................................................................
(гр.,общ., обл., ул./бул./ж.к., №, вх.,ет., ап.)

.......................................................................................................................................................
с ЕИК/Булстат: ...........................................................................................................................
представлявано от: .....................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

адрес за кореспонденция: ..........................................................................................................
(ако е различен от адреса на управление)

тел./факс: ...........................................GSM: ................................e-mail: ...................................
За издаване на разрешение за:





Търговия на едро с продукти за растителна защита
Търговия на дребно с продукти за растителна защита
Преопаковане на продукти за растителна защита
Извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна
продукция срещу вредители

в обект: .................................................................. находящ се на адрес: ................................
(склад, селскостопанска аптека, цех)

.......................................................................................................................................................
(гр.,общ., обл., ул./бул./ж.к., №)

Приложение: Заверени копия от документи, съгласно чл. 23, ал. 6 от ЗЗР:
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
3. .............................................................................................
4. .............................................................................................
5. .............................................................................................
6. .............................................................................................
7. .............................................................................................
8. .............................................................................................

Заявител:
/подпис, печат/
2. Образец на заявление за промяна в обстоятелствата относно издадено разрешение за
търговия на едро или дребно с ПРЗ, преопаковане на ПРЗ, извършване на фумигация и
обеззаразяване на площи, растения и растителна продукция срещу вредители:

ДО
ДИРЕКТОРА НА ОДБХ
ГР. ......................................
З А Я В Л Е Н И Е
за промяна в обстоятелствата относно издадено Разрешение по чл. 23 от Закона за
защита на растенията
от
.....................................................................................................................................................
(наименование на юридическото лице или ЕТ)

със седалище и адрес на управление: .......................................................................................
(гр.,общ., обл., ул./бул./ж.к., №, вх.,ет., ап.)

.......................................................................................................................................................
с ЕИК/Булстат: ...........................................................................................................................
представлявано от: .....................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

адрес за кореспонденция: ..........................................................................................................
(ако е различен от адреса на управление)

тел./факс: ...........................................GSM: ................................e-mail: ...................................
За вписване на промяна в Разрешение №.........../..................относно:
 Промяна в данните на притежателя на разрешението
.......................................................................................................................................................
(посочва се вида на обстоятелството)






Промяна на обекта
Промяна на лицето, което извършва дейността в обекта
Преустановяване на дейността по Разрешението
Други .....................................................................................................................................

Приложение: Заверени копия от документи, съгласно чл. 23, ал. 6 от ЗЗР:
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
3. .............................................................................................
4. .............................................................................................
5. .............................................................................................

Заявител:
/подпис, печат/

