
 
 

 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
З а м е с т н и к - м ин и с т ъ р  н а  з е ме д е ли е т о  и  хра н и т е  

 
 

 
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 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита ( обн., ДВ, 

бр. 13 от 2015 г.,  изм. и доп. ДВ., бр. 92 от 2015 г ) 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

 Внасям за одобряване и издаване на проект на Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Съвета по продукти за 

растителна защита. 

 Съветът по продукти за растителна защита е постоянно действащ консултативен 

орган към изпълнителния директор на БАБХ по въпросите, свързани с продуктите за 

растителна защита . 

 Поради настъпили промени в нормативната уредба, относно продуктите за 

растителна защита след приемане на Закона за Центъра за оценка на риска по 

хранителната верига е необходимо, да се направят предложените изменения и 

допълнения на Правилника за организацията и дейността на Съвета по продукти за 

растителна защита. Съгласно влизането в сила на цитирания закон оценките на 

продуктите за растителна защита се извършват от Център за оценка на риска на 



хранителната верига. За това в проекта на Правилник за изменение и допълнение 

Правилника за организацията и дейността на Съвета по продукти за растителна защита 

се предвижда намаляване на броя на представителите на Българската агенция по 

безопасност на храните и включване на представители на Център за оценка на риска по 

хранителната верига.  Съобразно практиката на Съвета, а именно честотата на 

провените заседания се предвижда броят на заседанията да се намалят. 

 С проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Съвета по продукти за растителна защита не се въвеждат 

актова на правото на Европейския съюз, поради което не е приложена таблица за 

съответствие с правота на Европейския съюз. Не се приемат и мерки по прилагане на 

европейското законодателство. 

 Проектът не предвижда разходване на допълнителни средства от бюджета на 

Министерство на земеделието и храните. 

В съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на 

правилник, заедно с проекта на доклад, са подложени на обществено обсъждане. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

 Във връзка с гореизложеното и на основание на чл. 53, ал. 2 от Закона за защита 

на растенията, предлагам да издадете предложения проект на Правилник за изменение 

и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Съвета по продукти за 

растителна защита. 

 

 

 

С уважение,  

 

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ 

Заместник-министър 

 
 
 
 
 
 



 

         Проект 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИТЕ ЗА 

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

(обн., ДВ, бр. 13 от 2015 г., изм. и доп. ДВ., бр. 92 от 2015 г.) 
 

§ 1. В чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 3 думата „девет” се заменя с „шест”; 

2. Създава се т. 8: 

„8. трима представители на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, 

изпълняващи функции, свързани с оценката на продукти за растителна защита.”. 
 

§ 2. В чл. 6, ал. 3 думите „чл. 6“ се заменят с „чл. 5“ и се създава изречение 

второ: „За заместване на секретаря се определя резервен член”. 
 

§ 3. В чл. 8, ал. 2 числото „12” се заменя с „10”. 
 

§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думите „бюджета на” се добавя „Централно управление на”. 

2. В ал. 2 числото „12” се заменя с „10”. 

 

Заключителна разпоредба 
 

           § 5. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 

вестник“. 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 
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