
 

 
 

 

 

 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
З а ме с т н и к - ми н и с т ъ р  н а  з е ме д е ли е т о  и  х р а н и т е  

 

 

ДО 

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 

 

 Д О К Л А Д  

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

 

 

Относно: Проект на Наредба за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства 

от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и 

дезинсекционни дейности. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

На основание чл. 16, ал. 1 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на 

актове в системата на Министерството на земеделието и храните, внасям за одобряване 

проект на Наредба за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне 

и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни 

дейности, с която се отменя действащата Наредба № 15 от 8 април 2004 г. за мерките за 

опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на 

растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн. ДВ, бр. 47 от 2004 

г. изм., бр. 82 от 2008 г.). 

Ежегодно са констатирани случаи на масов подмор на пчелни семейства в 

определени райони на страната, а в МЗХ периодично постъпват искания от пчелари с нови 

предложения за уреждане на въпросите, свързани с опазването на пчелите и пчелните 

семейства от отравяне. 

Подобни искания са отправяни при провеждане на почти всички пчеларски 

мероприятия. 

В същото време с приетия през юли 2014 г. Закон за защита на растенията (ЗЗР) е 

въведена забрана за употреба на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане, 

освен в изрично разписани от закона и при изпълнение на определени условия случаи. В 

извънредни случаи, когато липсват други възможности за опазване на растенията и 

растителните продукти от вредители или са налице очевидни предимства в сравнение с 

наземното прилагане на продукти за растителна защита, въздушно пръскане може да се 
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извърши само с писмено разрешение, издадено от директорите на областните дирекции по 

безопасност на храните (ОДБХ). 

 В действащата към момента Наредба № 15 от 2004 г., режимът за прилагане на 

продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане е уведомителен. 

Съгласно чл. 8, ал. 1 от действащата наредба, ежегодно до 1 март БАБХ издава 

списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита 

и на регистрираните торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и 

хранителни субстрати. Текстове от ЗЗР предвиждат поддържане на публични регистри на 

горепосочените продуктите, които да се актуализират при всяка промяна на вписаните в 

тях обстоятелства, а не еднократно към определена дата. 

С Наредба № 15 от 2004 г. е вменено задължение на възложителя да уведоми кмета 

на кметството, в чието землище ще се извършва третирането на площите, най-малко 5 

работни дни преди мероприятието. Кметът на кметството от своя страна уведомява 

пчеларите, вкл. и кметовете на кметства и кметските наместници на населените места, 

чиито землища граничат с третираните площи. В редица случаи кметът уведомява само 

пчеларите, но не и кметовете на населените места, чиито землища граничат с третираните 

площи.  

В ЗЗР това е възложено на самите възложители на третирането, които са длъжни 

лично да уведомят собствениците на пчелни семейства, разположени в землището на 

кметството по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и 

собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, за датата и 

часа, в който ще се извършва всяко прилагане на продукти за растителна защита. 

На базата на предложения от пчеларите е променен интервала, в който е въведено 

ограничение в часовете за извършване на третиране с инсектициди и препарати за 

дезинфекция и дезинсекция. Същият е еднакъв за целия период и се разрешава само от 

залез слънце до 10,00 ч. на следващия ден, като тази разпоредба не се прилага в случаите, 

когато в радиус от 3 км по въздух от границите на земеделските и горските култури и 

други площи, върху които ще се прилагат продукти за растителна защита, препарати за 

дезинфекция и дезинсекция няма регистрирани пчелини. 

Всичко това налага синхронизиране на текстовете на приетия ЗЗР с тези от 

наредбата, която урежда мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от 

отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и 

дезинсекционни дейности. 

С предложения проект на наредба се цели осигуряване на по-добра защита на 

пчеларите и опазване на отглежданите от тях пчелни семейства, както и подобряване на 

процедурата при установяване на нарушения при прилагане на наредбата. Така ще се даде 

по-добра възможност за обезщетения на пчеларите,  в случаи на отравяния на пчелни 

семейства. 

Приемането на проекта на наредба не изисква допълнителни средства от бюджета 

на Министерството на земеделието и храните. 

Проектът на Наредба за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от 

отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и 

дезинсекционни дейности е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 16 от 

Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на 

Министерството на земеделието и храните. 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

поради което не е приложена таблица на съответствието с правото на Европейския съюз. 
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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за 

пчеларството, предлагам да одобрите предложения проект на Наредба за мерките за 

опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на 

растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. 

          
С уважение, 
 

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ 

Заместник-министър 

 
 

 

 



Проект 

 

   НАРЕДБА №……………ОТ……..……… 2016 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА 

ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ И НАЧИНИТЕ ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И 

ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

 

Раздел I. 

Общи положения 

Чл. 1. С тази наредба се определят мерките за опазване на пчелите и пчелните 

семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и 

дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника. 

 

Раздел II. 

Условия и ред за извършване на растителнозащитни, дезинфекционни и 

дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника  

Чл. 2. (1) Продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция се 

употребяват върху земеделски и горски култури и други площи с наземна техника: 

1. при спазване на защитни зони и отстояния: 

а) не по-малко от 50 м, когато посоката на вятъра е обратна на населеното 

място и пчелините; 

б) не по-малко от 150 м, когато посоката на вятъра е към населеното място и  

пчелините; 

в) от съседни култури, определени при разрешаването и посочени в етикета на 

продуктите за растителна защита; 

2. при скорост на вятъра не повече от  5 м/сек., когато оборудването за прилагане на 

продукти за растителна защита осигурява намаляване отнасянето на струята и не повече от 2 

м/сек., без такова оборудване. 

 

(2) Не се допуска използването на продукти за растителна защита (ПРЗ) и продукти за 

дезинфекция и дезинсекция с наземна техника при:  

1. скорост на вятъра над 5 м/сек.; 

2. при температура на въздуха над 25°С, измерена на сянка. 

 

Чл. 3 (1) Продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция се 

употребяват върху земеделски и горски култури чрез въздушно пръскане: 

1. след писмено разрешение, съгласно чл. 110 от Закона за защита на растенията, 

когато въздушното пръскане e с продукти за растителна защита. 

2. при спазване на защитни зони и отстояния: 

а) не по-малко от 200 м, когато посоката на вятъра е обратна на населеното 

място и пчелините; 

б) не по-малко от 800 м, когато посоката на вятъра е към населеното място и 

пчелините; 



(2) Не се допуска прилагането на продукти за растителна защита чрез въздушно 

пръскане: 

1. при скорост на вятъра над 2 м/сек при третиране с хербициди, десиканти и 

дефолианти; 

2. при скорост на вятъра над 5 м/сек  при третиране с  инсектициди, фунгициди и 

растежни регулатори;   

3. при температура на въздуха над 25°С, измерена на сянка; 

4. при пълно безветрие с тотални хербициди; 

5. при температурна инверсия. 

 

(3) В бордния дневник на въздухоплавателното средство се записват състоянието на 

метеорологичните елементи, характеризиращи времето в момента, преди третиране и след 

извършване на самото третиране.  

 

(4) Авиационният оператор трябва да осигури оборудване с най-добра налична 

технология за намаляване отнасянето на струята на работния разтвор съгласно изискванията 

на Закона за гражданското въздухоплаване и актовете по прилагането му. 

 

(5) Авиационният оператор извършва растителнозащитните, дезинфекционни и 

дезинсекционни дейности, съгласно изискванията на Националната наредба за авиационните 

оператори към МТИТС.  

 

Чл. 4. (1) Разрешава се третиране с инсектициди, препарати за дезинфекция и 

дезинсекция с наземна и авиационна техника само от залез слънце до 10,00 ч. на следващия 

ден. 

 

(2) Разпоредбите по ал. 1 не се прилагат в случаите, когато в радиус от 3 км по въздух 

от границите на земеделските и горските култури и други площи, върху които ще се 

прилагат продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция няма 

регистрирани пчелини и площи с обществен достъп. 

 

(3) Не се разрешава третиране с продукти за растителна защита, препарати за 

дезинфекция и дезинсекция на площи с цъфтяща растителност и граничещи с такава и на 

пасищни площи и вододайни зони. 

 

Чл. 5. Възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна 

дейност е длъжен да: 

1. окоси цъфтящата растителност в междуредията на трайните насаждения (овощни 

градини, лозя и др.) преди извършване на третирането, при спазване изискванията на чл. 34 

от Закона за пчеларството; 

2. осигури съхранение на празните опаковки от употребените продукти за растителна 

защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция в специално обособени и обезопасени за 

целта места, както и управлението и третирането им съгласно указанията, посочени върху 

етикета на продуктите за растителна защита и по реда на Закона за управление на 

отпадъците. 

 

Чл. 6. На интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните се 

поддържат регистри с актуална информация за разрешените за пускане на пазара и употреба 



продукти за растителна защита и лицензираните за употреба ветеринарномедицински 

продукти.  

 

Чл. 7. При извънредни ситуации – каламитет или епифитотия от икономически важни 

вредители, обявени със заповед на министъра на земеделието и храните и по време на 

цъфтеж на земеделските култури, БАБХ определя за употреба продукти за растителна 

защита, щадящи (по-слабо токсични) по отношение на  пчелите. 

 

Раздел IІІ. 

Условия и ред за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и 

дезинсекционните дейности 

Чл. 8. (1) Лицата, които извършват растителнозащитни, дезинфекционни и 

дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок до 3 (три) дни преди 

датата на третирането са длъжни да: 

1. уведомят лично (с SMS и/или по електронна поща) собствениците на животновъдни 

обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, 

разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще 

бъдат третирани, както и собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища, 

за датата и часа, в който ще се извърши мероприятието; 

2. изпратят уведомително писмо, съгласно Приложение № 1 до кмета на                              

населеното място, в чието землище ще се извършва третирането, както и до кметовете на 

населените места, чиито землища граничат с третираните площи.  

 

(2) Кметовете по ал. 1, т. 2 обявяват предстоящото третиране в деня на получаване на 

уведомителното писмо чрез местните средства за масово осведомяване и чрез обява на видно 

място в съответното населено място. 

 

(3) За целите на уведомяването по ал. 1, т. 1, Областната дирекция по безопасност на 

храните (ОДБХ) предоставя на възложителя данни за връзка със собствениците на пчелини. 

 

(4) Данните по ал. 3 съдържат настоящ адрес, мобилен телефон и/или електронна 

поща и се съобщават в съответната ОДБХ от собственика на пчелина при регистрацията на 

животновъдния обект.  

 

(5) Собствениците на пчелини с регистрирани животновъдни обекти, подават 

допълнително информацията по ал. 4.  

 

(6) Лицата, които извършват дейности по чл. 1 могат да ползват информация от  

регистъра на пчелините в Р България, поддържан от БАБХ, както и от регистъра на пчелните 

семейства на подвижно пчеларство, който се води в кметствата, съгласно чл. 8, ал. 1 от 

Закона за пчеларството. 

 

Чл. 9. (1) Към уведомителното писмо до кмета по чл. 8, ал. 1, т. 2, за провеждане на 

растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности се прилага схема на 

площите за третиране, в която се отразяват вида и фенофазата на земеделската култура, 

както и вида и фенофазата на културите в съседните площи. 



(2) В случаите на прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно 

пръскане, към уведомителното писмо се прилага копие на разрешението по чл. 3, ал.1, т.1. 

 

Чл. 10. След уведомяването по чл. 8, ал. 1, т. 2, собствениците на пчелини са длъжни 

да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на 

собствениците, мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг. 

 

Чл. 11. (1) Третирането на площите, посочени в уведомителното писмо, не може да 

продължи повече от 3 (три) дни за определен масив, когато се извършва с наземна техника и 

не повече от 5 (пет) дни – чрез въздушно пръскане. 

 

(2) Възложителят на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни 

дейности уведомява кмета на населеното място и кметовете на граничещите населени места 

за приключване на третирането. 

 

(3) Кметовете по ал. 2 обявяват приключилото третиране по реда на чл. 8, ал. 2. 

 

(4) В случаите, когато обявено третиране не бъде проведено, ново третиране, както и 

всяко следващо третиране на площите в същото населено място, се извършва след 

процедурата за уведомяване по чл. 8 и чл. 9. 

 

Чл. 12. При установени нарушения на изискванията по реда на наредбата, 

контролните органи могат да забранят или прекратят растителнозащитните, 

дезинфекционните и/или дезинсекционните дейности до отстраняване на нарушенията. 

 

Чл. 13. (1) При масов подмор на пчели, собственикът на пчелина: 

1. уведомява незабавно ветеринарния лекар, обслужващ пчелина и кмета на 

населеното място, на основание чл. 132, ал. 1, т. 5 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност; 

2. подава жалба до директора на Областната дирекция „Земеделие” (ОДЗ) с копие до 

кмета на населеното място, не по-късно от първия работен ден след констатираната 

смъртност на пчели.  

 

           (2) Директорът на ОДЗ незабавно уведомява ОДБХ и свиква комисията по чл. 36, ал. 1 

от Закона за пчеларството в срок до 24 часа от получаване на жалбата в работни дни или в  

първия работен ден след получаване на жалбата, ако същата е получена в ден, предхождащ 

предпразнични и празнични дни. Комисията уведомява лицето по чл. 8, ал. 1 или негов 

представител за предстоящата проверка. 

 

(3) Ветеринарният лекар, обслужващ пчелина, след уведомяване от собственика на 

пчелните семейства за масов подмор, в срок до 24 часа от уведомяването, прави преглед на 

пчелното семейство и взема проби от пчели, които се изпращат за анализ в акредитирана 

лаборатория с придружително писмо по образец, одобрен от изпълнителния директор на 

БАБХ.  

 

(4) Пробата по ал. 3 трябва да съдържа не по-малко от 50 г от материалите за 

изследване, поставени в подходяща, инертна опаковка, която предоставя сигурна защита от 

замърсяване, повреда или изтичане, да е запечатана и етикетирана.  



(5) Информацията върху етикета съдържа най-малко следните данни: 

1. наименование и количество на пробата; 

2. дата, час и място на вземане на пробата; 

3. име и подпис на заинтересованото лице или неговия представител, присъствал при 

вземането на пробата; 

4. име, подпис и щемпел на лицето, взело пробата.  

 

(6) Пробата се транспортира незабавно за изследване в хладилна чанта, със 

съответните охладители. При невъзможност за незабавно изследване на пробите се вземат 

мерки за недопускане на настъпване на промени в тях и се замразяват при -18 °С за не повече 

от един месец до извършването на анализа. 

 

(7) В случаите, в които няма информация за използвания продукт за растителна 

защита, препарат за дезинфекция и/или дезинсекция, пробите от пчели се изпращат за анализ 

след получаване на резултата от изследваната проба от растения и растителни продукти, но 

не по-късно от срока по ал. 6. 

 

Чл. 14. Българската агенция по безопасност на храните поддържа и актуализира 

списък с контакти на лаборатории, акредитирани да анализират проби от пчели за наличие на 

продукт за раститителна защита, който се публикува на интернет страницата на агенцията. 

 

Чл. 15. (1) Комисията по чл. 13, ал. 2 извършва проверка на място. 

 

(2) Представител на ОДБХ взема проби от третираната растителност и проверява за 

наличие на умрели пчели в нея. Пробите се транспортират незабавно. При невъзможност за 

незабавен транспорт пробите следва да бъдат съхранявани и доставени в акредитираната 

лаборатория по подходящ начин. Пробите се придружават от протокол за вземане на проби 

от растения и растителни продукти за установяване на остатъчни количества от продукти за 

растителна защита. 

 

(3) В случаите, в които при съобщение от собственика за настъпило отравяне на 

пчелните му семейства, предварително са взети и изпратени проби съгласно чл. 13, ал. 3, 

комисията преценява следва ли да се вземат и изпратят нови проби за анализ. 

 

(4) В случаите, в които няма изпратени проби по чл. 13, ал. 3, комисията взема такива, 

съгласно изискванията на чл. 13, ал. 4 – 7. 

   

(5) Пробите по ал. 2 и ал. 4 и по чл. 13, ал. 3 се изпращат за анализ от и за сметка на 

собственика на пчелина. 

   

(6) След извършване на проверката, комисията съставя констативен протокол, 

съгласно Приложение № 2, в който:  

1. се потвърждава или отхвърля съмнението за отравяне, придружено с мотиви; 

2. при установяване на отравяне се отразяват обстоятелствата, при които е настъпило 

събитието; 

3. се определят видът и размерът на причинените щети на пчелните семейства от 

отравянето, като при невърнали се летящи пчели, силата на пчелните семейства се определя 

по броя на рамките с пило и броя на медовите пити заети с нектар и мед. 



(7) В срок до 5 (пет) дни след получаване на резултатите от анализите, комисията 

изготвя окончателното заключение, съгласно Приложение № 3, за причините за подмор на 

пчелите и установяване на нарушителя.  

  

(8) Собствениците на пчелини, претърпели вреди поради неспазване на изискванията 

за извършване на растителнозащитните, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, имат 

право да искат обезщетение по съдебен ред. 

 

Допълнителни разпоредби 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

 

1. „Въздушно пръскане” е прилагане на продукти за растителна защита от 

въздухоплавателно средство – самолет или хеликоптер. 

 

2.”Епифитотия” е масова поява на болест, свързана с рязко нарастване честотата на 

заболяване и нанасяне на значителни повреди по растенията. 

 

3. „Защитна зона” е минимално разстояние между третираните площи и 

граничещите с тях площи, заети от култури или населени места.  

 

4. “Каламитет” е масова поява на неприятел, свързана с нанасянето на значителни 

повреди по растенията. 

 

5. „Наземна техника” е специализирана техника от машини и/или оборудване за 

извършване на наземно прилагане на продукти за растителна защита. 

 

6. „Подмор” е увеличена смъртност на пчели над пределно допустимите норми. 

 

7. „Силно пчелно семейство” е пчелно семейство с 5 и над 5 броя рамки с пило и над 8 

междурамия с пчели. 

 

8. ”Щадящи (по-слабо токсични) по отношение на  пчелите” са продуктите за 

растителна защита с коефициент на опасност за пчелите при орална и/или контактна 

експозиция (HQ) < 50. 

 

9. "Фенофаза" е фаза от физиологичното развитие на растенията. 

  

 

Заключителни разпоредби 

 

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 32, ал. 2 от Закон за пчеларството. 

 

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 15 от 2004 г. за мерките за опазване на пчелите и 

пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, 

дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн., ДВ, бр. 47 от 2004 г.). 

 



§ 4. Наредбата се възлага за изпълнение на изпълнителния директор на БАБХ и 

директорите на Областните дирекции „Земеделие”. 

 

 
 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Изх. №……………………….. 

гp./с.  ....................................... 

 

До Кмета на 

гр./с./………………………….. 

………………………………… 

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО 

 

От ...........................................................................ЕГН...................................................................... 

Фирма ............................................................... БУЛСТАТ................................................................ 

Адрес:...................................................................................................., тел........................................ 

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни 

и дезинсекционни дейности 

 

В изпълнение на наредбата за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от 

отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и 

дезинсекционни дейности, 
 

Ви уведомяваме: 
 

1. От .....................до ……....... 20..... г. от .........до ......... часа ще се проведе третиране на 

........................................................................................................................................................ 
     (посочва се вида на земеделската култура) 

с продукт за растителна защита/препарат -

........................................................................................................................................................ 
   (посоча се търговското име) 

карантинен срок ….... дни, доза ............../дка. 

В случай на нужда, антидот (противоотрова) ...........................................................................-     

по лекарско предписание. 

Третирането се извършва срещу вредител ........................................................................................ 

2. Подлежащите на третиране парцели/блок на земеделски стопанит (БЗС) са в масив на 

местност и на площ, както следва: 

а) ............................................................................................ дка, отстоящи от населеното 

място ............ км, отстояние от съседно селище на ........... км; 

б) .............................................................................................дка, отстоящи от населеното 

място ............ км, отстояние от съседно селище на ........... км; 

в) .............................................................................................дка, отстоящи от населеното 

място ............ км, отстояние от съседно селище на ............ км; 

3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на 

пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или 

в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според 

вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особеност за периода, начина 

на приложение, както и с оглед опазване на околната среда. 

4. ПРЗ/ВМП е закупен от ……............................................................................................................ 
            (фирма) 



5. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………….ЕГН: ..................................., Л.К. № ..........................., издадена 

на................................., от МВР............................................................., тел:......................................  

мобилен телефон ............................................... 

6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или сключен договор ……………….. 

………………………………………………………………. механизатор/авиационен оператор с 

ЕГН:......................................, Л.К. №................................, издадена на .............................  от 

МВР.................................................... тел: ........................., мобилен тел.: ....................................... 

7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, 

намираща се в………………………………………………………………………….…………… 

 
Дата: …….…. 20 ….. г.     Подпис и печат: ……………………………. 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 15, ал. 6 

 

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

 

 

Днес ............... 20....... г. , комисия в състав: 
 

Председател: 

............................................................................................................................................................. 

1. Представител на ОС "Земеделие" гр./с.….................................................................................,  

............................................................................................................................................................. 

2. Представител на общината/кметството гр./с, ..........................................................................., 

............................................................................................................................................................. 

3. Представител на ОДБХ гр. .........................................................................................................., 

............................................................................................................................................................. 
     (ветеринарен лекар) 

............................................................................................................................................................. 
           (агроном–растителна защита) 

4. Пчелар - проверител, 

............................................................................................................................................................. 

5. Представител на ИАСРЖ, 

............................................................................................................................................................., 

Комисията посети пчелина в гр./с. .................................................................................................,  

с рег. №................................................................................................................................................ 

с общ брой ................ пчелни семейства и след като прегледа състоянието на всяко пчелно 

семейство, 
 

КОНСТАТИРА: ........................ броя пчелни семейства са с признаци на отравяне, както 

следва:  

пчелни семейства с № ….. и % загинали пчели 



................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

КОМИСИЯТА, след като взема под внимание фактите, че са спазени/не са спазени 

условията и реда за оповестяване на дейностите и е извършено/не е извършено третиране 

на ........................................................................................................................................................... 
(земеделска култура) 

на площ от ................... дка, отстояща на приблизително разстояние ................................  метра 

от пчелина, собственост на: ................................................................................................................ 

от гр./с..................................................................................................................................................., 
 

ПРЕЦЕНЯВА, че има/няма пряка връзка за смъртността на пчелите с проведените 

растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. 
 

На ............ 20…..  г., с писмо № ..................., д-р ……….................................................................. 

е изпратил ..................................... бр. проби с материал за анализ в …………………………….. 

................................................................................................................................................................ 
              (име на лабораторията) 

На ............ 20..... г., с Протокол №....................................................., представителят на ОДБХ 

гр. ...................................................... взема проба от третираната растителност/пчели, която 

изпраща за анализ в акредитирана лаборатория, за сметка на жалбоподателя. 
 

Настоящият протокол се състави в …..… бр. еднообразни екземпляра, от които по един за 

председателя и членовете на комисията, за собственика на пчелните семейства и на 

възложителя. 
 

Забележка: Не по-късно от пет дни след получаване на резултатите от лабораторните 

анализи, комисията изготвя заключение за причините довели до смъртта на пчелите. 
 

Заключението да се счита за неразделна част от този Констативен протокол. 

 

 

.................20.......г.     Председател:................................................ 

гр./с. ...................... 

Членове:  

1....................................................……………. 

2. ……………………………………………. 

3. ..................................................................... 

4. ...............................……………………….. 

5. ..................................................................... 

 

Собственик на пчелните семейства:  

............................................................................ 

 



УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КОНСТАТИВНИЯ ПРОТОКОЛ 

 

Тези указания са в полза на комисията при определяне на силата и щетите на пчелните 

семейства. 

1. Силата се определя по количеството на наличното пило в кошера, по излитащите на 

прелката пчели и по намерените пред прилетната дъска пчели. Трябва да се има предвид, че 

голяма част от летящите пчели умират още в полето или по пътя, затова само по намерените 

умрели пред кошера не може да се преценят щетите и процентът на загиналите летящи 

пчели. 

2. Когато пчелинът се състои от 10 - 15 пчелни семейства, може да се опише поотделно за 

всяко пчелно семейство процентът на умрелите пчели. Когато са по-голям брой, засегнатите 

семейства се групират в зависимост от силата и процента на загиналите пчели. 

3. Пробите от пчели се взимат около една голяма водна чаша (500 бр.), поставят се в стъклен 

буркан и с придружително писмо се изпращат за изследване. Взима се и проба от 

растителността, която е третирана.  

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 7 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КЪМ КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № ............/......... 20 .... г. 

 

 

Днес ............... 20....... г. , комисия в състав: 
 

Председател: 

................................................................................................................................................................ 

1. Представител на ОС "Земеделие", 

................................................................................................................................................................ 

2. Представител на общината/кметството, 

................................................................................................................................................................ 

3. Представител на ОДБХ 

................................................................................................................................................................ 
       (ветеринарен лекар) 

………………………………………………………………………………………………………… 
     (агроном–растителна защита) 
4. Пчелар - проверител, 

................................................................................................................................................................ 

5. Представител на ИАСРЖ, 

................................................................................................................................................................ 

Относно отравянето на пчелните семейства в пчелин с рег. № ................................................... в 

с. (гр.) .................................................. общ. .........................................................................., 

обл.......................................................................................................................................................... 

Комисията след анализ на данните от Констативния протокол и резултатите от 

лабораторните изследвания на изпратените проби пчели с писмо № ............... от 

..............20........г. на ветеринарния лекар в лабораторията на 

................................................................................................................................................................ 

и растителност/пчели от ……………......................................................, изпратена с Протокол 



№ …......................... от ....... 20...... г. на ОДБХ, в лабораторията на 

.............................................................................................................................................................. 

 

ПРЕЦЕНЯВА, че смъртността на пчелите е (не е) причинена от отравяне с продукта/ти за 

растителна защита/препарати ……................................................................................................., 

използван/и при пръскането на ……………………………………........................................ от 

........................................................................................................... гр./с. .......................................... 

обл. ........................................................................................................................................................ 

 

Настоящото ЗАКЛЮЧЕНИЕ представлява неразделна част от Протокол № 

.........................от...............20...... г. и се състави в ……….….. еднообразни екземпляра за: 

председателя и членовете на комисията, собственика на пчелните семейства и възложителя. 

 

Забележка:  
1. Настоящото заключение се изготвя не по-късно от пет дни след получаване на резултатите 

от лабораторните анализи на изпратените проби. 

2. Към заключението като неразделна част се прилагат копия от резултатите от извършените 

анализи. 

 

 

.................20.......г.     Председател:................................................ 

гр./с. ...................... 

Членове:  

1....................................................……………. 

6. ……………………………………………. 

7. ..................................................................... 

8. ...............................……………………….. 

9. ..................................................................... 

 

Собственик на пчелните семейства:  

............................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A 

 +359 (0) 2 915 98 20,  +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg 

 
П Р О Т О К О Л 

 
от работна среща на Работната група, във връзка с проект на Наредба № … за 

мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства и начините за провеждане на 

растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 

проведена в БАБХ, бул. „Христо Ботев” 17 

 
Днес, 15.02.2016 г., на основание Заповед № РД 09-293/05.05.2015 г. и Заповед № РД 09-

902/03.12.2015 г. на министъра на земеделието и храните, в заседателната зала на БАБХ на 

бул. „Христо Ботев” № 17 се проведе работна среща на Работната група (РГ) и представители 

на неправителствени организации на заинтересованите страни. 

 

От РГ присъстваха:  

Секретар: 

Брилянта Григорова – главен експерт в отдел „Контрол на ПРЗ и торове”, БАБХ 

Членове: 

Силвия Василева – нач. отдел ЖГР, дирекция „Животновъдство”, МЗХ; 

Мариета Нейкова – държавен експерт, дирекция „Животновъдство”, МЗХ; 

Дафинка Грозданова – държавен експерт, дирекция ПАВ, МЗХ; 

Диана Босашка – главен експерт в дирекция БЗР, МЗХ; 

д-р Марина Иванова-Поюжина – главен експерт в дирекция ЗХОЖКФ, БАБХ; 

Лазар Чавдаров – директор на дирекция „Растителна защита и контрол”, БАБХ; 

Таня Динова – главен експерт в отдел „Контрол на ПРЗ и торове”, БАБХ 

 

Работната среща се откри от секретаря на РГ и премина при следния дневен ред: 

1. Запознаване с проекта на наредбата и обсъждане на спорните текстове. 

2. Съгласуване и редактиране на спорните за заинтересованите страни текстове от 

наредбата. 

 

Секретарят на РГ започна да чете проекта на наредбата, като всеки текст се подлагаше на 

обсъждане и съгласуване. 

 

Дафинка Грозданова предложи допълнение, в чл. 2, ал. 1: След „земеделски и горски 

култури” да се добави „площи”.  

По чл. 2, ал. 2: Трябва да се отнесе и до „дезинфекционни и дезинсекционни дейности”. 

Текстът на чл. 2, ал. 1 приема следния вид: 

„Чл. 2. (1) Продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция се 

употребяват върху земеделски и горски култури и други площи с наземна техника:” 

 

Георги Гергов – АРИБ - в чл. 2, ал. 1, т. 1,буква в), да се включат и биоцидите. 

 

Брилянта Григорова направи корекция, в чл. 2 (1), буква в),  

„в) от съседни култури, определени при разрешаването и посочени в етикета на ПРЗ и 

препаратите за дезинфекция и дезинсекция.” 

Ганчо Ганев - Национална браншова организация „Български пчеларски съюз” (НБО „БПС”) 

- направи предложение, чл. 2, ал. 2  от сега действащата Наредба № 15, да остане. 



  

Елизар Атанасов - Селскостопанска авиация (ССА) - направи бележка, че чл. 3 не касае 

пчеларите и земеделските стопани и да отпадне от наредбата. Информацията е в Приложение 

10 на Наредба 24 от 2000 за издаване на свидетелства на авиационните оператори, 

извършващи специализирани авиационни работи. Защо е включен в наредбата? 

 

Брилянта Григорова - Тези изисквания касаят не само авиаторите. Всички заинтересовани 

страни е необходимо да са запознати и да ги четат в един документ. Има ги и в настоящата 

наредба. 

 

Дафинка Грозданова предложи корекция - в чл. 3, ал. 1, т. 1 - не може да искаме разрешение 

за дезинфекционни и дезинсекционни препарати по Закона за защита на растенията. Те не 

попадат в чл. 110 на ЗЗР. Дезинфекционни и дезинсекционни дейности да се разпишат в 

различни точки. 

 

Брилянта Григорова: Да се даде писмено текст. 

 

Силвия Василева - направи бележка, че проекта на наредбата се чете за запознаване на 

представителите на браншовите организации, а не на членовете на РГ от МЗХ. Членовете на 

РГ имаха възможност преди срещата да внесат предложенията си. Юристите са съгласували 

проекта на наредбата. Структурата на наредбата е добра. 

 

Брилянта Григорова - Текстовете по чл. 3, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се приемат без забележки. 

По чл. 3, ал. 5 - името на наредбата ще се промени, затова текста е в жълто. 

 

Наталия Тодорова - Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАС), направи 

бележка, по чл. 4 (1) - предложи текста да се прецизира, да се махне „третиране с ПРЗ”. Да се 

напише „инсектициди” и добави „препарати за дезинфекция и дезинсекция”. 

 

Михаил Михайлов - председател на СБП и ОБПС, направи предложение по чл. 4 (1), за 

третиране с ПРЗ с наземна и авиационна техника с инсектициди в интервала от 10,00 ч. до 

18,30 ч. за периода от 01 октомври до 31 март и от 9,00 ч. до 20,00 ч. за периода от 01 април 

до 30 септември. 

 

Янко Янков - Съюз на българските пчелари, направи предложение: следобедното пръскане 

да отпадне, а сутрин арендатора да пръска по-дълъг период. Не може целия ден кошера да 

бъде затворен. 

 

Елизар Атанасов - ССА, направи бележка, че температурите са ниски до април и 

буболечката е в земята, и пръскането е без резултат. Предложението му е до м. април с 

авиационна техника да се пръска до 11,00 ч. 

 

Дафинка Грозданова - в чл. 4, ал. 1 освен ПРЗ да се добави „препарати за дезинфекция и 

дезинсекция”. 

 

Росица Стефанова –  от АРИБ, направи бележка, в наредбата трябва да има ясни конкретни 

изисквания. Утре тази наредба няма да се спазва, ако няма някаква защита. 

 

Михаил Михайлов - допълни, че най-опасно е третирането, когато пчелите са на полето. 

Трябва да се ограничим до времетраенето. Летенето на пчелите трябва да е до 20,00 ч. 

Приема се от м. април – м. септември за часове от 09,00 ч. до 20,00 ч. 

 

Росимир Матеев - НБО БПС – допълни, че само сутрешното пръскане трябва да се обсъжда. 

Да се запише: „Разрешава се само от изгрев до 10,00 ч. и в тъмната част на денонощието”. 

Ганчо Ганев допълни: 



  

1. думата „инсектициди” да отпадне, да се запише „ПРЗ”;  

2. „разрешава се пръскане до 10,00 ч.” Периоди от месеци няма да има. 

 

Росица Стефанова - направи бележка, че е против да отпадне „инсектициди” и да се запише 

„ПРЗ”. 

 

Михаил Михайлов предложи в чл. 4. (1)  „Не се разрешава” да отпадне. Да се запише 

„Разрешава се третиране”, само в тъмната част на денонощието. 

 

Брилянта Григорова прочете окончателния текст на чл. 4, ал. 1: 

„Чл. 4. (1) Разрешава се третиране с инсектициди, препарати за дезинфекция и дезинсекция с 

наземна и авиационна техника само от залез слънце до 10,00 ч. на следващия ден.” 

 

Наталия Тодорова - направи бележка, „само от залез слънце до 10 ч.”, текста „на следващия 

ден”  да се махне. 

 

Михаил Михайлов - допълни, че тук се прави глобален компромис. Нека юристите на МЗХ 

да направят своите корекции по чл. 4, ал. 1, относно „залез слънце”. 

 

След направените коментари, Бр. Григорова предложи да се гласува от всички участници в 

работната среща текста на чл. 4, ал. 1 „Разрешава се третиране с инсектициди, препарати за 

дезинфекция и дезинсекция с наземна и авиационна техника само от залез слънце до 10,00 ч. 

на следващия ден”. 

 

Резултатът от гласуването е, както следва: 

Гласували „за” – 23 човека, „против” – 2 човека, „въздържал се” – 1 човек. 

 

Янко Янков – гласувах „въздържал се”, защото не ми е ясно, как ще се определи, кога е 

„залез слънце”. 

 

Ганчо Ганев - внесе допълнение към чл. 4, ал. 2, задължително 3 км по въздух. 

 

Дафинка Грозданова, направи бележка в чл. 4, ал. 2, да се добави и „препарати за 

дезинфекция и дезинсекция”. 

 

Брилянта Григорова продължи четенето на текстовете по чл. 5, чл. 6, чл. 7. РГ приема 

текстовете без забележки.  

 

Светослав Русалов – зам. председател на НАЗ, внесе бележка по чл. 8, ал. 1, т. 1,  да се 

уточни „с ПРЗ – инсектициди”. Разпоредбата да се отнася само за инсектициди. Да се 

уведомяват само собствениците на пчелни семейства, регистрирани в ОДБХ, задължително е 

да са регистрирани подвижни семейства. Ако липсват регистри в кметствата, да се направят. 

Ние изхождаме от Закона за пчеларството. „Работни” и ”(72 часа)” да се махне. 

 

Брилянта Григорова – личното уведомяване при пръскане с ПРЗ, а не само с инсектициди е 

разписано в ЗЗР, чл. 112. 

 

Янко Янков - по въпроса за уведомяването, предложи да остане чл. 9 от настоящата Наредба 

15 от 8 април 2004 г. 

 

Наталия Тодорова допълни - лицата, които извършват третиране да уведомяват кметството 

и лично собствениците на пчелни семейства. 

Силвия Василева - направи бележка, че варианта, който предлагат колегите, уведомяването 

да е по електронна поща, изисква в чл. 8, ал. 1, т. 1  да се допълни „с sms и/или email”. 



  

 

Текстът на чл. 8, ал. 1, т.1, приет от РГ е, както следва: 

„ Лицата, които извършват растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 

с наземна и авиационна техника, в срок до 3 дни преди датата на третирането са длъжни да: 

1. уведомят лично (с SMS и/или по електронна поща) собствениците на животновъдни 

обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, 

разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще 

бъдат третирани, както и собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища, за 

датата и часа, в който ще се извърши мероприятието; 

 

Възникна спор по чл. 10, относно текста за обозначаване на пчелина с бял флаг. 

Представителите на пчеларските съюзи, категорично изказаха становище против разпоредба 

в наредбата за обозначаване на пчелина с бял флаг. 

Предложен е и приет следния текст: 

„Чл. 10. След уведомяването по чл. 8, ал. 1, т. 1, собствениците на пчелини са длъжни да 

предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на 

собствениците, мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.” 

 

Светослав Русалов - по чл. 11, фенофазата е еднаква навсякъде, метереорологичните 

условия са проблем. 5 дни ни трябва за наземна техника.  

 

Брилянта Григорова - В уведомително писмо се посочват парцелите в определен масив и 3-

те дни са валидни за този масив. 

 

Текстовете по чл. 12 и чл. 13 се приемат от участниците в работната среща без забележки. 

 

Диана Босашка - направи бележка по чл. 13, ал. 1, ветеринарния лекар „незабавно” да е 

уведомен. В лабораторни условия ще бъде доказано в срок от 24 часа за смърт на пчелите. 

 

д-р Марина Иванова-Поюжина - уточни, че след запитване е отговорено, че няма 

акредитирана лаборатория в Европа, която да изследва трупчета на пчели. 

 

Ганчо Ганев - направи бележка, за да няма спекулации да се махне текста на ал. 3 на чл. 13. 

 

Брилянта Григорова - В Закона за ветеринарномедицинската дейност има ли дефиниция за 

„незабавно” или да се посочат часове в чл. 13, ал. 1, т. 1. 

 

Доц. Георги Тренчев - БАРС – в чл. 15, ал. 2, след „третираната растителност” да се добави 
„и проверява за наличие на умрели пчели в нея”. 

 

Текстът по чл. 15, ал. 2 бе приет, както следва: 

(2) Представител на ОДБХ взема проби от третираната растителност и проверява за наличие 

на умрели пчели в нея. Пробите се транспортират незабавно. При невъзможност за незабавен 

транспорт пробите следва да бъдат съхранявани и доставени в акредитираната лаборатория 

по подходящ начин. Пробите се придружават от протокол за вземане на проби от растения и 

растителни продукти за установяване на остатъчни количества от продукти за растителна 

защита. 

 

Ганчо Ганев направи предложение по текста на чл. 15, ал. 5, пробите да се изпращат за 

анализ от комисията по чл. 13, ал. 2 за сметка на собственика на пчелина. 

 

След съгласуване на предложените допълнения в текстовете и внесените поправки от 

участниците, работната  срещата относно обсъждане на проекта на Наредба № … за мерките 



  

за опазването на пчелите и пчелните семейства и начините за провеждане на 

растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, беше закрита. 

 

 

Водил протокола: 

Магдалена Енева – главен специалист, отдел „Контрол на ПРЗ и торове“, дирекция 

„Растителна защита и контрол”, БАБХ 

 

 

 

София 

15.02.2016 г. 


