
 

 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
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ДО 

МИНИСТЪРА НА  

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 

Д О К Л А Д 

 

от д-р Цветан Димитров - заместник-министър на земеделието и храните 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за интегрирано производство на растения и 

растителни продукти  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

Внасям за одобряване проект на Наредба за интегрирано производство на 

растения и растителни продукти. 

Проектът на наредба  е акт по прилагане на Закона за защита на растенията (ЗЗР) 

(обн., ДВ., бр., 61 от 2014 г.). Проектът е изготвен на основание чл. 9, ал. 4 от Закона за 

защита на растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.) и във връзка с въвеждането на 

основните и специфични принципи на управление на вредителите с цел опазване 

здравето на хората, животните и околната среда.  

Съществуващата Наредба № 15 от 2007 г. не отразява основните и 

специфичните принципи за управление на вредителите, които се въвеждат с новия 

закон за защита на растенията.  

Проектът има за цел при извършване на интегрирано производство при 

културите, изброени в Приложение № 1 и Приложение № 2 да се прилагат общите и 

специфични принципи за интегрирано управление на вредителите.  
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Общите принципи за интегрирано управление на вредителите са определени в   

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 3 от ЗЗР,  а специфичните принципи за интегрирано 

управление на вредителите са разработени и утвърдени в ръководства за интегрирано 

управление на вредителите по култури. Ръководствата за интегрирано управление на 

вредителите включват агробиологични изисквания, агроекологични условия, 

агротехнически мероприятия, определяне на икономически важни вредители за 

съответната култура, определяне на ключовите биоагенти за съответните вредители и 

култури, използвани биотехнически средства и агрохимически средства – разрешени 

продукти за растителна защита (ПРЗ), без първа професионална категория на употреба. 

Въвежда се изискването за интегрираното производство да се извършва за 

непрекъснат период от пет години и върху площите, върху които се извършва 

интегрираното производство земеделският стопанин да не може да се извършва друг 

вид земеделско производство за този период. 

Интегрираното производство да се извършва само от земеделски стопани, които 

притежават висше образование в областта на аграрните науки с професионално 

направление „Растителна защита“ и „Растениевъдство“ или са завършили курс, или са 

осигурили лице завършило курс за интегрирано производство във висше училище, или 

институция в системата на професионалното образование и обучение по програма, 

одобрена от изпълнителния директор на БАБХ, както и ползват консултантски услуги 

на лица, вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 ЗЗР, които притежават висше 

образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна 

защита“.  

Земеделският стопанин има правото при етикетиране на растенията и 

растителните продукти, произведени при спазване изискванията на тази наредба, да ги 

обозначи с думите "ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО", изписани с главни букви на 

български език.  

В допълнителните разпоредби към проекта са посочени дефиниции на 

използваните в текста специфични термини, с цел гарантиране на еднозначното им 

тълкуване. 

Проектът няма да се отрази на бюджета на Министерство на земеделието и 

храните. 

С проекта се цели се да се подобри защитата на земеделските култури от 

вредители, което ще се отрази върху качеството и безопасността на произвежданата 

растителна продукция, а това ще подобри качеството и безопасността на храните от 

растителен произход. 
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Проектът на наредба не съдържа разпоредби, транспониращи актове на 

Европейския съюз, поради което не е изготвена и приложена таблица за хармонизация 

на европейско законодателство в сектор здраве на растенията.  

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба и 

доклада са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и 

храните, като на заинтересованите лица е предоставен 14-дневен срок за предложения и 

становища. 

Проектът за изменение е съгласуван в съответствие с Правилата за изготвяне и 

съгласуване на проекти на актове в системата на Министерството на земеделието и 

храните. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 9, ал. 4 от Закона за защита на 

растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.), предлагам да одобрите предложения проект на 

Наредба за интегрирано производство на растения и растителни продукти. 

 

 

С уважение, 

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ 

Заместник – министър на земеделието и храните 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС/ПАВ 

 



 

ПРОЕКТ! 

 

НАРЕДБА №……ОТ............ ЗА ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЯ И 

РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  
 

Раздел I 

Общи положения 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за:  

1. извършване на интегрирано производство на растения и растителни продукти чрез 

прилагането на общите и специфичните принципи за интегрирано управление на 

вредителите и контрола върху производството; 

2. предоставяне на консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите и 

контрола върху тях; 

3. регистрация на земеделски стопани, които извършват интегрирано производство на 

растения и растителни продукти. 

Чл. 2. (1) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява: 

1. контрола върху извършването на интегрирано производство на растения и растителни 

продукти и предоставянето на консултантски услуги за интегрирано управление на 

вредителите; 

2. регистрацията на земеделски стопани, които извършват интегрирано производство на 

растения и растителни продукти. 

(2) Контролът по ал. 1 се извършва от инспекторите по растителна защита на областните 

дирекции по безопасност на храните (ОДБХ). 

(3) За осъществяване на дейностите по ал. 1 изпълнителният директор на БАБХ дава 

задължителни указания и утвърждава образци на заявления, уведомления, протоколи, 

декларации, дневници и други по тази наредба, които се публикуват на интернет страницата 

на БАБХ. 

Чл. 3. За извършване на услуги по тази наредба физическите и юридически лица 

заплащат суми по ценоразписа по чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по 

безопасност на храните.  

 

 

Раздел II  
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Интегрирано производство на растения и растителни продукти чрез прилагане на 

специфичните принципи за интегрирано управление на вредителите 

 

Чл. 4. (1) Интегрирано производство се извършва на земеделските култури 

предназначени за консумация основно в прясно или замразено състояние, посочени в 

приложение № 1.  

(2) За опазване на културите по ал. 1 земеделските стопани задължително прилагат освен 

общите и специфични принципи за интегрирано управление на вредителите, определени в 

ръководства за интегрирано управление на вредителите. 

(3) Ръководствата по ал. 2 съдържат информация за: 

1. агробиологични изисквания; 

2. агроекологични условия;   

3. агротехнически мероприятия;  

4. икономически важните вредители за съответните земеделски култури;  

5. ключови биоагенти, полезна ентомофауна и акарофауна за съответните вредители и 

култури; 

6. биотехнически средства; 

7. химични средства - продукти за растителна защита от втора професионална и 

непрофесионална категория на употреба вписани в публичния регистър по чл.6, ал.1, т.1 от 

ЗЗР. 

Чл. 5. (1)  Ръководствата за интегрирано управление на вредителите се разработват 

по земеделски култури от работна група, сформирана със заповед на министъра на 

земеделието и храните. 

(2) Всеки проект на ръководство по ал. 1 се публикува на интернет страницата на 

Министерство на земеделието и храните, като се предоставя най-малко 14-дневен срок за 

предложения и становища по него.  

(3) След обсъждане на постъпили предложения и становища по ал. 2 ръководствата се 

одобряват със заповед на министъра на земеделието и храните.  

Чл. 6. Ръководствата за интегрирано управление на вредителите се изменят и 

допълват по реда на чл. 5. 

Чл. 7. (1) Интегрираното производство на растения и растителни продукти се 

извършва от земеделски стопани, които отговарят на изискванията по чл. 11 от Закона за 

защита на растенията. 
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(2) Растенията и растителните продукти се произвеждат интегрирано за непрекъснат период 

от 5 години. 

(3) Земеделските стопани, които произвеждат растения и растителни продукти чрез 

интегрирано производство, нямат право за периода по ал. 2 на площите, върху които  

извършват интегрирано производство, да извършват друг вид земеделско производство. 

Чл. 8.  (1) Планът за интегрирано производство на растения и растителни продукти в 

стопанството съдържа: 

1. скица на площите, върху които ще се извършва производството;  

2. сеитбообращение на културите по полетата, номер на полето и вида на културата, когато 

няма трайни насаждения;  

3. схема за наторяване съгласно приложение № 2, изготвена въз основа на резултати от 

агрохимически анализ на почвата, извършен в акредитирана лаборатория.  

4. календарен план по месеци за наблюдение на икономически важните вредители по 

културите. 

(2)  Планът по ал. 1 се изготвя за период от 5 години. 

Чл. 9. (1) Земеделските стопани, които извършват интегрирано производство на 

растения и растителни продукти, независимо от видовете земеделски култури, които 

произвеждат, са длъжни да:   

1. засаждат или засяват културите при оптимална гъстота съгласно технологията на 

отглеждане и да използват подходящи устойчиви или толерантни сортове растения, и 

стандартни или сертифицирани семена и посадъчен материал; 

2. отглеждат културите в почви с подходящи агрохимически показатели; 

3. извършват своевременно всички необходими агротехнически мероприятия; 

4. използват подходящи торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и 

хранителни субстрати 

5. прибират реколтата в техническа зрялост;  

6. отстраняват растителните остатъци или да ги обработват и заорават в почвата;  

7. подбират торовете  подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни 

субстрати според етапа на развитие на растението и наличността на хранителни вещества в 

почвата съгласно схемата за наторяване от плана за интегрирано производство; 

8. осигуряват оптимална почвена реакция за културите и ако е необходимо,  варуване или 

гипсуване на почвата в съответствие с резултатите от агрохимическите изследвания; 

9. поддържат селскостопанските машини, специализираната техника и оборудване за 
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прилагане на продукти за растителна защита чисти и в изправно състояние; 

10. предприемат мерки за защита на полезните организми и да съхраняват тяхната 

естествена жизнена среда; 

11. извършват системни и постоянни наблюдения за наличието на вредители; 

12. по време на активната вегетация на културите, най-малко веднъж седмично да обследват 

съответното поле за проследяване на динамиката на развитие и разпространение на 

вредителя.  

13. водят дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене по образец . 

14. прилагат най-подходящите растително защитни мероприятия, като предпочитат 

използването на агротехнически, механични или биологични средства и ограничават 

използването на химични средства до минимума, необходим за поддържане на популацията 

от вредители под прага на икономическа вредност; 

15. употребяват продукти за растителна защита от втора професионална и непрофесионална 

категория на употреба, вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на 

растенията  

16. използват информацията, съдържаща се в издаваните от ОДБХ периодични бюлетини 

и/или други материали за оповестяване на появата, разпространението и развитието на 

икономически важните вредители по земеделските култури и средствата за борба с тях; 

17. спазват карантинния срок между последното третиране и прибирането на земеделската 

продукция, и ограниченията по отношение на здравето на човека, животните и опазване на 

околната среда при употребата на продукти за растителна защита; 

18. изграждат и поддържат екологична инфраструктура във и около стопанството за 

подпомагане на биологичния контрол срещу вредителите като: 

а) около полетата с площ по-голяма от 10 хектара следва да се остави ивица с широчина 5 

метра (път около полето, канал или наклон на канал, гранична площ или площ за 

маневриране на машините), в която не може да се използват минерални торове и продукти 

за растителна защита;  

б) в защитната площ следва да се поставят къщички за птици или пръчки за кацане на птици 

(най-малко 10 броя на хектар); 

19. съхраняват в срок от 5 години документите, свързани с покупката на посадъчния 

материал, семената, продуктите за растителна защита, торовете и материалите за варуване и 

гипсуване, и фитосанитарните паспорти на растенията и растителните продукти; 

20. съхраняват опаковките на семената до прибирането на реколтата;  
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21. съхраняват резултатите от агрохимическото изследване до получаване на данните от 

следващото изследване;  

22. спазват фитосанитарните изисквания, определени в Наредба № 8 от 2015 г. за 

фитосанитарния контрол (обн., ДВ, бр. 19 от 2015 г.) 

(2) Земеделските стопани дезинфекцират складовете, в които съхраняват растенията и 

растителните продукти, произведени чрез интегрирано производство.  

(3) Земеделските стопани водят отчетност, която позволява да се проследят: 

1. продавачът, произходът, видът и количеството на закупените продукти за растителна 

защита, биоагенти, торове и други материали, използвани при интегрираното производство; 

2. купувачът, видът, количеството и направлението на продадените растения и растителни 

продукти. 

(4) При директни продажби на краен потребител се отчита общото количество растения и 

растителни продукти, продадено за деня. 

Чл. 10. (1) Контролът върху интегрираното производство на растения и растителни 

продукти се извършва по документи и в местата на производство чрез планови проверки, 

внезапни проверки и проверки при данни за нарушение. 

(2) Контролът по ал. 1 обхваща проверки за съответствието на производството с 

изискванията за извършване на интегрирано производство. 

(3) Плановите проверки се извършват най-малко веднъж годишно. 

(4) При проверките се вземат и изследват контролни проби от растенията и растителните 

продукти за установяване на остатъчни количества от пестициди по реда на наредбата по 

чл. 120, ал. 1 от Закона за защита на растенията.   

 (5) Проверките по ал.1 се извършват в присъствието на земеделския стопанин или 

упълномощен негов представител, като за всяка проверка инспекторите по растителна 

защита съставят констативен протокол по образец. 

Чл. 11. Когато при контрола по чл. 10 се установи несъответствие с изискванията за 

извършване на интегрираното производство, инспекторите по растителна защита: 

1. дават предписания за прилагане на подходящи мерки и мероприятия и определят срок за 

изпълнението им; 

2. разпореждат земеделската продукция да не се обозначава със знак „ИНТЕГРИРАНО 

ПРОИЗВОДСТВО“. 

3. предлагат на директора на ОДБХ да заличи земеделския стопанин от регистъра по чл. 6, 

ал. 1, т. 10 от Закона за защита на растенията. 
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Раздел  III 

Консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите 

 

Чл. 12. За прилагане на общите принципи за интегрирано управление на вредителите 

земеделските стопани могат да ползват, а за прилагане на специфичните принципи – 

задължително ползват, консултантски услуги на лица, вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 

9 от Закона за защита на растенията.  

Чл. 13. (1) Консултантски услуги за интегрирано управление на вредители се 

предоставят от лица, които имат три години професионален опит в областта на растителната 

защита и са вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на растенията. 

 (2) Консултант по интегрирано управление на вредителите е лице, което не извършва  

производство, пускане на пазара, търговия и преопаковане на продукти за растителна 

защита и не е свързано предприятие по смисъла на Закона за малките и средните 

предприятия, което извършва такива дейности.  

(3) Обстоятелствата по ал. 1 и ал. 2 се декларират с декларации по образец. 

(4) В 7-дневен срок от сключване на договор със земеделски стопанин, консултантите имат 

задължение писмено да уведомят съответната ОДБХ и да представят заверено копие от 

договора в частта му относно местонахождението на земеделските площи в 

агроекологичните райони, вида на културите и срока на договора. За всяка промяна в 

декларираните обстоятелства консултантите уведомяват съответната ОДБХ.  

Чл. 14. (1) За извършване на консултациите по интегрирано управление на 

вредителите консултантите следва да разполагат минимум с: 

1. оборудване за диагностика на вредители – лупа, биноколяр, микроскоп, петриеви блюда, 

епруветки, ентомологичен сак, метровка и други; 

2. постоянен достъп до агрометеорологична информация за съответния агроекологичен 

район, която включва данни за температура на въздуха - средно денонощна, максимална и 

минимална, количество валежи, относителна влажност на въздуха, вятър и др.; 

 (2) Обстоятелствата по ал. 1 се декларират с декларации по образец. 

Чл. 15. (1) Консултациите за интегрирано управление на вредителите се състоят в 

извършване на наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация на икономически 

важните вредители по земеделските култури, методи и средства за контрол върху тях. 

(2) Консултациите се предоставят в писмен вид, в два екземпляра, един от които за 
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земеделския стопанин и съдържат: 

1. констатация за появата, разпространението, плътността, развитието и степента на 

нападение по видове вредители за всяка земеделска култура в стопанството; 

2. предложение за провеждане или непровеждане на растителнозащитни мероприятия за 

отделните площи в стопанството; 

3. определяне на метода за контрол на вредителите за всяка земеделска култура в 

стопанството; 

4. определяне на срокове за контрол на вредителя; 

5. посочване на конкретен биологичен агент или продукт за растителна защита по 

земеделски култури и определяне на необходимата доза. 

(3) Консултантите са задължени: 

1. при поискване от ОДБХ, на чиято територия консултират земеделски стопани, да 

предоставят заверени копия от консултациите по ал. 2.  

2. при съмнение за вида на вредителя да вземат проби за лабораторен анализ. 

3. да съхраняват за срок от 5 години документацията, свързана с консултациите. 

Чл. 16. За всеки консултант по интегрирано управление на вредителите ОДБХ води 

досие, което съдържа: 

1. уведомлението и документите за първоначално вписване;  

2. заповедта за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на растенията; 

3. договори със земеделски стопани; 

4. уведомление за промяна във вписани обстоятелства; 

5. заповедта за вписване на промяна в обстоятелствата; 

6. протоколи от извършени проверки, актове за установени административни нарушения и 

постановления за наложени наказания. 

Чл. 17. (1) Директорът на ОДБХ със заповед заличава вписването на консултант в 

регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на растенията: 

1. по писмено искане на консултанта; 

2. при груби или системни нарушения. 

(2) Заповедта по ал. 1, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

(3) В случая по ал. 1, т. 2 вписването се заличава за срок от две години.  

(4) Ново вписване в регистъра може да се заяви след изтичане на срока по ал. 3. 



 8 

Чл. 18. (1) Областните дирекции по безопасност на храните осъществяват контрол 

върху дейността на консултантите за интегрирано управление на вредителите по отношение 

на спазване на изискванията за предоставяне на услугите. 

(2) Контролът се извършва по документи и на място чрез планови проверки, внезапни 

проверки и проверки при данни за нарушение. 

Чл. 19. Когато се установи несъответствие с изискванията за предоставяне на 

консултантските услуги, инспекторите по растителна защита: 

1. дават предписания за отстраняване на констатирани несъответствия, в които определят 

срокове за тяхното изпълнение; 

2. предлагат на директора на ОДБХ да заличи консултанта от регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 

от Закона за защита на растенията: 

 

Раздел IV 

Регистрация на земеделски стопани, които извършват интегрирано производство на 

растения и растителни продукти  

Чл. 20. (1) Земеделските стопани могат да се впишат в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 10 

от Закона за защита на растенията и да поставят знак „ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО“ 

на растенията и растителните продукти, които произвеждат чрез интегрирано производство. 

(2) Вписването в регистъра се извършва преди започване на петгодишния непрекъснат 

период на производството. За вписване в регистъра по ал. 1, до 30 април на текущата 

календарна година, земеделските стопани подават в ОДБХ, на чиято територия ще 

извършват производството, заявление по образец, към което прилагат: 

1. заверено копие от диплома за висше образование в областта на аграрните науки или 

удостоверение за завършен курс за интегрирано производство на растения и растителни 

продукти във висше училище или институция в системата на професионалното образование 

и обучение по програма, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ, на земеделския 

стопанин или договор с такова лице;  

2. заверено копие от договор за ползване на консултантски услуги на лице, вписано в 

регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9, буква „в” от Закона за защита на растенията, което притежава 

висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление 

„Растителна защита”;  

3. план за интегрираното производство. 

(3) Заявлението и приложените документи по ал. 2 се проверяват от инспектори по 
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растителна защита. При установяване на непълноти директорът на ОДБХ писмено 

уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им. 

(4) При неотстраняване на непълнотите по ал. 3, заявлението се оставя без разглеждане, за 

което заявителят писмено се уведомява. 

(5) В 10-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите 

инспекторите по растителна защита извършват проверка на документите и проверка на 

място в стопанството за съответствие с изискванията, определени в раздел II. При 

установяване на несъответствия директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и 

определя срок за отстраняването им. 

(6) В 7-дневен срок от извършването на проверката за съответствие или от отстраняване на 

несъответствията по ал. 5 инспекторите по растителна защита изготвят писмено становище 

до директора на ОДБХ с предложение за регистрация на земеделския стопанин или отказ. 

Чл. 21. (1) В 5-дневен срок от получаване на становището по чл. 20, ал. 6 директорът 

на ОДБХ със заповед вписва земеделския стопанин в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 10 от 

Закона за защита на растенията или прави мотивиран отказ, когато не са изпълнени 

изискванията на чл. 20, ал. 5. 

(2) Действието на регистрацията е за срок от 5 години. 

(3) Отказът по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

(4) Непроизнасянето в срока по ал. 1 не се смята за мълчаливо съгласие. 

Чл. 22. (1) В 7-дневен срок от настъпване на промяна в заявените обстоятелствата 

земеделските стопани подават в съответната ОДБХ, заявление по образец и документи, 

удостоверяващи промяната. 

 (2) Когато променените обстоятелства подлежат на вписване, в 7-дневен срок от подаване 

на заявлението по ал. 1 директорът на ОДБХ със заповед вписва промените в регистъра.  

Чл. 23. (1) Директорът на ОДБХ със заповед заличава вписването в регистъра: 

1. по писмено искане на земеделския стопанин;  

2. при груби или системни нарушения.  

(2) Заповедта по ал. 1 т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

(3) Земеделски стопанин, който е заличен от регистъра, има право да заяви отново вписване 

след изтичане на една година от влизане в сила на заповедта за заличаване. 
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Чл. 24. За всеки земеделски стопанин, регистриран за извършване на интегрирано 

производство на растения и растителни продукти, съответната ОДБХ води досие, което 

съдържа: 

1. заявленията, документите и заповедите по чл. 20-23; 

2. становището по чл. 20, ал. 6;  

3. документи от извършени проверки при последващия контрол върху интегрираното 

производство на земеделския стопанин. 

Чл. 25. (1) Регистрираните земеделски стопани имат право да обозначат растенията и 

растителните продукти, които са произвели съгласно изискванията на раздел II, със знак, 

съдържащ думите „ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО“, изписани с главни букви на 

български език. Знакът е част от етикета на земеделската продукция. 

(2) Обозначаването по ал. 1 удостоверява начинът на производство и не характеризира 

качеството на земеделската продукция. 

(3) Растенията и растителните продукти се обозначават със знака по ал. 1 от земеделските 

стопани, които са ги произвели. 

(4) Не може да се поставя знак "ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО" на растения и 

растителни продукти, които: 

1. не са произведени чрез интегрирано производство; 

2. са произведени от земеделски стопанин, който не е вписан във или е заличен от  

регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 10 от Закона за защита на растенията. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. "Биологичен контрол" е използването на живи организми, като хищници, паразитоиди 

или патогени, и на продуктите от тяхната жизнена дейност за регулиране плътността на 

вредните организми. 

2. "Екологична инфраструктура" е природна система, състояща се от живи организми и 

неживи компоненти, които са взаимно свързани помежду си. 

3. "Ключови биоагенти" са най-ефективните хищници или паразитоиди спрямо даден 

вредител. 

4. „Системни наблюдения” са наблюдения, които се извършват на редовни времеви 

интервали, съобразени с биологията на вредителите и позволяващи установяване на тяхната 
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поява и динамика на развитие, както и настъпването на критичните фенофази на 

земеделските култури. Критична фенофаза на културите е фенофаза в сезонното развитие на 

растенията, максимално чувствителна на нападението на вредители. 

5. „Постоянни наблюдения” са наблюдения, които се извършват целогодишно с цел 

установяване на начало на поява и проследяване динамиката на развитие на икономически 

важните вредители по земеделските култури. 

6. „Обследване” e наблюдение за определяне степента на заплевеляване, плътността на 

неприятелите и степента на нападение от болестите по земеделските култури.  

§ 2. Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2009/128/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на 

Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди.  

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 4 от Закона за защита на растенията. 

§ 4. Тази наредба отменя Наредба №15 от 2007 г. за условията и реда за интегрирано 

производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване (обн. ДВ, бр. 66 от 

2007 г.). 

§ 5. Утвърдените въз основа на отменената наредба ръководства за интегрирано управление 

на вредителите по култури се прилагат, доколкото не противоречат на тази наредба и до 

изричната им отмяна. 

§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Българската 

агенция по безопасност на храните. 

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в държавен вестник. 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 
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Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1  

Земеделски култури, включени в интегрираното производство 

  

№ Овощни култури 

1.  Ябълка 

2.  Круша 

3.  Дюля 

4.  Череша 

5.  Вишна 

6.  Слива 

7.  Праскова  

8.  Кайсия  

9.  Малина 

10.  Ягода 

11.  Лоза 

 зеленчукови култури и картофи 

12.  Зеле (бяло и червено) 

13.  Карфиол 

14.  Брюкселско зеле 

15.  Краставица (полска) 

16.  Краставица (оранжерийна) 

17.  Грах 

18.  Фасул 
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19.  Соя 

20.  Леща 

21.  Пипер 

22 Пипер (оранжериен) 

23 Листни зеленчуци  

24.  Тиквичка 

25.  Тиква 

26.  Диня 

27.  Пъпеш 

28.  Домат (полски) 

29.  Домат (оранжериен) 

30.  Лук 

31.  Чесън 

32.  Праз 

33.  Морков 

34.  Картоф за консумация и преработване 

 

 

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 3 

  

Схема за наторяване 

  

1. Наименование и местоположение на земеделското стопанство. 

2. Номер на полето, площ в хектари (ha) (м
2 

за покрити площи).  

3. Отглеждано растение, неговия сорт, вид на използването и планирана реколта.  

4. Култура отглеждана в предходната година (преди засаждане) (с изключение на покритите 

площи). 

5. Норма на прилагане (кг) за азот (N), фосфор (P2O5) и калий (K2O) на 1 хектар (g/m
2  

за 

покрити площи). 

6. Органичен тор (тип, например тор за постеля за добитък, течна свинска тор, слама, зелена 

тор t/ha) 

7. Минерален тор (тип, основни компоненти, kg/ha)  

8. Други фактори на хранителния баланс за културата. 



1 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от проведено oбществено обсъждане със заинтересованите страни по проект на 

Наредба за интегрирано производство на растения и растителни продукти, което 

се проведе на 28.07.2016 г. от 15,00 часа, в  залата на бул. Христо Ботев 17 

 

На заседанието присъстваха: 

 

1. Антон Величков - заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по 

безопасност на храните (БАБХ) 

2. Невена Петрова - и. д. началник – отдел „Здравеопазване на животните и здраве 

на растенията”, дирекция „Политики по агрохранителната верига”, 

Министерство на земеделието и храните (МЗХ); 

3. д-р Мария Серафимова – старши експерт, дирекция „Политики по 

агрохранителната верига”, Министерство на земеделието и храните; 

4. Михаела Мавродинова – главен юрисконсулт в Българската агенция по 

безопасност на храните  

5. София Стаменова – директор в Българската агенция по безопасност на храните; 

6. Николай Роснев - Българската агенция по безопасност на храните; 

7. Татяна Величкова - Българската агенция по безопасност на храните; 

8. Огнян Китов - Българската агенция по безопасност на храните; 

9. Нели Йорданова  - Асоциация растителнозащитна индустрия в България 

(АРИБ) 

10. Росица Стефанова- Асоциация растителнозащитна индустрия в България 

(АРИБ) 

11. Виктория Арабаджиева - Българска асоциация за растителна защита (БАРЗ) 

12. Доц. Георги Тренчев - Българска асоциация за растителна защита (БАРЗ) 

13. Симона Цанкова - Национален съюз на градинарите в България 

14. Веселин Пенев - Българска асоциация на производителите на оранжерийна 

продукция в България (БАПОП) 

 

Антон Величков (БАБХ): Обсъждаме наредбата за интегрирано производство на 

растения и растителни продукти. Заинтересованите страни да изкажат мнение. Ако 

няма бележки, ще се изпрати за нотифициране и подпис от министър. 
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Невена Петрова (МЗХ): Наредбата урежда извършването на интегрирано 

производство и обозначаване на продукцията; предоставянето на консултантски услуги; 

регистрацията на земеделските производители (ЗП) и контрол. Интегрираното 

производство се извършва за срок от 5 години на култури предназначени за консумация 

в прясно състояние или замразени и на етикета се поставя надпис: ,, ИНТЕГРИРАНО 

ПРОИЗВОДСТВО“. 

Това е определено в чл. 11, ал. 2 от Закона за защита на растенията. Задължително е 

ползването на консултантски услуги. Взе се решение консултантските услуги да са 

задължителни само за интегрирано производство. Изискването за лицето е, че трябва да 

има 2 годишен професионален опит. Искаме вашето мнение.  

Виктория Арабаджиева (БАРЗ):  Ние искаме всеки консултант да има изкаран курс, 

не само диплома от университет. 

Михаела Мавродинова (БАБХ): По отношение на консултантите: лицето трябва да 

има трудов стаж от две години, освен диплома. Едното е ценз, другото е опит.  

Доц. Георги Тренчев (БАРЗ): Две годишен опит не е достатъчен и три години са 

малко. Това е управление на производство. За консултант трябва още повече. 

София Стаменова (БАБХ): Съображенията на МЗХ са, че има хора, които излизат с 

магистратура по интегрирано производство, идеята е тези хора да не се ограничат. 

Антон Величков (БАБХ):  Може да увеличим на 3 години, но не повече. Няма да има 

хора, които да покриват критериите, за да работят. 

Виктория Арабаджиева (БАРЗ): Всички консултанти трябва да имат завършен курс, 

дори ако са завършили растителна защита. Тези, които нямат завършена растителна 

защита, не могат да практикуват. 

Антон Величков (БАБХ): Как ще се натрупа този опит? 

Росица Стефанова (АРИБ):  Науката трябва активно да участват в този процес. 

Доц. Георги Тренчев (БАРЗ): Някъде в другите страни вече въвеждат икономическо 

плаване. 

Михаела Мавродинова (БАБХ): Интегрираното производство се извършва от 

земеделския производител. Консултантите трябва да имат диплома и две годишен стаж 

по растителна защита. Какво е вашето предложение? 

Виктория Арабаджиева (БАРЗ):  Искаме и курс по интегрирано производство. 

Михаела Мавродинова (БАБХ): Може или да има изкаран курс, или да има диплома е 

първия вариант. 
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Невена Петрова (МЗХ): Изискванията за земеделския производител са написани в 

закона. В наредбата разписваме изискванията за консултанта. 

Михаела Мавродинова (БАБХ): Чл. 11, ал. 3, консултантът трябва да има висше 

образование по растителна защита. Това е от закона. Може да имаме случай лицето да 

има висше образование и завършен курс. 

Виктория Арабаджиева (БАРЗ):  Да предвидим стаж от минимум две години. Искаме 

и задължително всички да са изкарали курс по интегрирано производство. 

Росица Стефанова (АРИБ): Трябва ли да слагаме ограничение на студентите? 

София Стаменова (БАБХ): Мен лично не ме притеснява, защото знам нивото на 

студентите, които завършват университета. 

Татяна Величкова (БАБХ) : Всеки, който учи в университета е имал предмет за 

интегрирано производство. 

Виктория Арабаджиева (БАРЗ): Колко часа е хорариума? Ако хорариумът е повече 

от 80 часа, бихме се съгласили, но ако е по-малко – не. 

Михаела Мавродинова (БАБХ): Не считате ли, че с оглед на тези часове и при 

положение, че има и трудовия стаж и го караме да завърши и този курс, го 

приравняваме към земеделските производители? 

Виктория Арабаджиева (БАРЗ): Може би в бъдеще ще е добре университетите да си 

оптимизират хорариума за интегрирано производство. 

Михаела Мавродинова (БАБХ): Хорариумът е четиридесет и пет часа за 

магистратура. 

Веселин Пенев (БАПОП): Нека усилията да са насочени върху това, как стопаните ще 

го разберат и как ще го използват. Производството го прави стопанина, не консултанта. 

Усилията трябва да са върху идеологията на тази наредба и как ще се прилага. Ако ще 

се използват консултанти, то трябва да са с диплома по растителна защита. За мен не е 

необходимо да има изкаран допълнителен курс, нека да увеличим стажа. 

Михаела Мавродинова (БАБХ): Земеделския производител трябва или да има висше 

образование в агрономическите науки, или да има изкаран курс. Така ли остава 

текстът? 

Антон Величков (БАБХ): Нямам против да сложим стаж от три години, за да 

избегнем колегите да не ходят на курс. 

Беше прието решение стажът да се увеличи на три години. 

Невена Петрова (МЗХ): Спрямо чл. 12, ал. 2 – предвижда се консултантите да не са 

обвързани с търговия и производство на ПРЗ. 
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Виктория Арабаджиева (БАРЗ):  Какви са мотивите? 

София Стаменова (БАБХ): Че ще се използват повече продукти за растителна защита 

(ПРЗ). 

Невена Петрова (МЗХ): Опасенията ми са, че ще стимулираме един порочен кръг. 

Затова се обсъжда това предложение. 

София Стаменова (БАБХ): Идеята е да се използват повече алтернативни методи, за 

сметка на химичните. 

Веселин Пенев (БАПОП): Пазара определя кой ще бъде консултанта, за мен е важно 

хората да не се откажат. 

Антон Величков (БАБХ): В другите държави има чисто финансови мерки. 

Виктория Арабаджиева (БАРЗ): Вие ли го контролирате? 

Антон Величков (БАБХ): Да 

Веселин Пенев (БАПОП): С тази наредба, с няколко лепенки и милиони зад гърба си, 

ако се злоупотребява, всеки ще си направи интегрирано производство. Ние искаме да се 

осъществява контрол. 

Невена Петрова (МЗХ): Контролът при интегрираното производство не се различава 

от контрола при конвенционалното производство. Ако в дневника не е посочил 

използваните препарати и инспектор вземе проба и се установи това вещество, то 

тогава производителят се заличава от регистъра. Така ли остава чл. 12, ал. 2, която 

гласи: 

 „Чл. 12. (2) Консултант по интегрирано управление на вредителите е лице, 

което не извършва  производство, пускане на пазара, търговия и преопаковане на 

продукти за растителна защита и не е свързано предприятие по смисъла на Закона за 

малките и средните предприятия, което извършва такива дейности.” 

 

Виктория Арабаджиева (БАРЗ): Ще повишим цената за крайния потребител.  

Доц. Георги Тренчев (БАРЗ): Считам за необходимо чл. 12, ал. 2 да отпадне. 

Невена Петрова (МЗХ): Предлагам до вторник писмено предложение по имейл по 

този въпрос. След вторник няма да приемаме предложение. БАБХ - Да остане. МЗХ-

въздържа се. 

Веселин Пенев (БАПОП): Предложението ми е да се включи и пипер в приложението 

за оранжерийните култури.  

Николай Роснев (БАБХ): Нямаме изготвени ръководства. 
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Михаела Мавродинова (БАБХ): Защо плана за интегрирано производство е за пет 

години и не подлежи на промяна? 

Татяна Величкова (БАБХ): Ако при проверка се установи, че той не отглежда домати 

а отглежда друго, това е нарушение.  

Доц. Георги Тренчев (БАРЗ): Това не подлежи на календарен план. Може ли да се 

променя или да отпадне? 

Виктория Арабаджиева (БАРЗ): Трябва да отпадне.   

Михаела Мавродинова (БАБХ): По чл. 7, т. 1 и 2 не могат да се променят. 

Виктория Арабаджиева (БАРЗ): За т. 1 и т. 2 сме съгласни, за т. 3 и т. 4 да отпаднат. 

Антон Величков (БАБХ): Предложението е да отпадне текста „и не подлежи на 

промяна” 

Николай Роснев (БАБХ): Не може да отпадне за плана, не може едната година да се 

сее интегрирано, а другата конвенционално. 

Невена Петрова (МЗХ):  Трябва да се гарантира  сеитбооборот, за следващата година, 

но може да не е заявената култура. Ние стимулираме това производство и подкрепяме 

пипер и листни зеленчуци да влязат в приложението към наредбата. 

Антон Величков (БАБХ): Предложението ми е да има заложен план за срок от пет 

години и при промяна да бъдем уведомявани. 

Предложението се приема. 

 

Взето решение: Чл. 7 придобива следната редакция: 

“(1) Планът за интегрирано производство на растения и растителни продукти 

в стопанството съдържа: 

1. скица на площите, върху които ще се извършва производството;  

2. сеитбообращение на културите по полетата, номер на полето и вида на 

културата, когато няма трайни насаждения;  

3. схема за наторяване съгласно приложение № 2, изготвена въз основа на 

резултати от агрохимически анализ на почвата, извършен в акредитирана 

лаборатория.  

4. календарен план по месеци за наблюдение на икономически важните 

вредители по културите. 

(2)  Планът по ал. 1 се изготвя за период от 5 години  

(3) При промяна в плана земеделските  стопани уведомяват писмено ОДБХ на 

чиято територия извършват интегрираното производство, в седем дневен срок от 
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настъпването им.“  

 

Виктория Арабаджиева (БАРЗ): Търсим начини за финансиране на платформа за 

разрешени продукти, ръководства, защото се актуализират постоянно. По този начин 

ще бъде възможно за науката да качват новите неща.  

Нели Йорданова (АРИБ): Идеята е ПРЗ да не се изброяват, а да се реферира към 

сайта, който е актуален (в регистър). 

Невена Петрова (МЗХ): И активните вещества се променят. Искаме да кажем в 

ръководствата, че препращат към сайт, в който има актуална информация за ПРЗ. 

Нели Йорданова (АРИБ): Нека се реферира, а самите ПРЗ няма да се съдържат в 

ръководствата. 

 

Чл. 4, придобива следната редакция: 

„(1) Интегрирано производство се извършва на земеделските култури 

предназначени основно за консумация в прясно или замразено състояние, посочени в 

приложение № 1.  

(2) За опазване на културите по ал. 1 земеделските стопани задължително 

прилагат освен общите и специфични принципи за интегрирано управление на 

вредителите, определени в ръководства за интегрирано управление на вредителите. 

(3) Ръководствата по ал. 2 съдържат информация за: 

1. агробиологични изисквания; 

2. агроекологични условия;   

3. агротехнически мероприятия;  

4. икономически важните вредители за съответните земеделски култури;  

5. ключови биоагенти, полезна ентомофауна и акарофауна за съответните 

вредители и култури; 

6. биотехнически средства; 

7. агрохимически средства - продукти за растителна защита от втора 

професионална и непрофесионална категория на употреба чрез препратка към 

публичния регистър по чл.6, ал.1, т.1 от ЗЗР.“ 

 

Доц. Георги Тренчев (БАРЗ): Имаме предложение по чл. 8, т. 17, думата 

„реколтата“ да се замени със „земеделската продукция“ – Приема се. 
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В чл. 7 , т. 3. да се добави „агрохимически анализ на почвата извършен в акредитирана 

лаборатория” 

Антон Величков (БАБХ): Нека Веселин Пенев да конкретизира кои листни зеленчуци 

да бъдат добавени в приложението към наредбата. 

Срещата приключи с уговорката, конкретни предложения да бъдат изпратени по имейл 

в срок до 02.08.2016 г. 

 

 


