
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
М и н и с т ъ р  н а  з е м е д е ли е т о  и  х р а н и т е  

 
 

гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55 
Тел: (+3592) 985 11 199, Факс: (+3592) 981 79 55 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

Д О К Л А Д 

 

от ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА - министър на земеделието и храните 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа 

за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по 

хранителната верига 

   

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския 

съвети на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет 

проект на Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от 

Центъра за оценка на риска по хранителната верига.  

С приемането на Закона за център на оценка на риска по хранителната верига 

през месец юни 2016 г. се регламентира устройството, функциите и правомощията на 

Центърът за оценка на риска по хранителната верига е компетентен орган за 

извършване на научни оценки на риска във всички аспекти на хранителната верига и 

за изготвяне на научни становища до компетентните органи и институции за вземане 

на решения за управление на рисковете по хранителната верига. 

Съгласно чл. 6, ал. 4 от Закона за център за оценка на риска по хранителната 

верига, за извършването на научни оценки на Центъра се заплащат такси по тарифа, 

одобрена от Министерския съвет. В случаите когато научните оценки са възложени от 

структурите на Министерството на земеделието и храните или от Министерството на 

здравеопазването, такси не се заплащат. Срокът за одобряването на Тарифата от 

Министерския съвет е определен в § 5, т. 3 от преходни и заключителни разпоредби 

от същия закон.  

Предвид на факта, че Центърът е компетентният орган за извършване на 

одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, 
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антидоти и синергисти, изготвяне на оценка с доклад за оценка при разрешаването 

за пускане на пазара и употребата на продукти за растителна защита, подновяване, 

изменение и отнемане на разрешение за пускане на пазара и употреба, разширяване 

на обхвата на разрешение и употреба на продукт за растителна защита за минимална 

употреба и други, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на 

пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 

91/414/ЕИО, а до приемането на Закона за център за оценка на риска по 

хранителната верига тези дейности се изпълняваха от Българската агенция по 

безопасност на храните и таксите за тези дейности бяха заложени в Тарифа за 

таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните (приета 

с ПМС № 375 от 30.12.2011 г.) е необходимо двете Тарифи да бъдат съгласувани и 

съответно изменени. 

В Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по 

безопасност на храните (приета с ПМС № 375 от 30.12.2011 г., обн. ДВ, бр. 1 от 2012 

г.) се правят изменения и допълнения свързани с одобряването на Тарифата по чл. 

6, ал. 4 от Закона за центъра за оценка на риска по хранителната верига, както и се 

въвеждат такси за обезвреждането на труповете на мъртвите животни в стопанството, 

съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 

година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и 

горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар. 

Изискванията на европейското законодателство в областта на държавните помощи 

определя процентното съотношение между размера на средствата отпуснати под 

формата на държавна помощ и средствата, които трябва да се заплащат от 

собственика или ползвателя на животновъдния обект. С въвеждането на тези такси 

се изпълнява изискването на европейското законодателство за нотификация на 

държавната помощ за обезвреждане на трупове на мъртви животни, а именно част от 

разходите да бъдат за сметка на собствениците или ползвателите на животновъдните 

обекти. 

Оценките, които Центъра за оценка на риска ще извършва като компетентен 

орган по Регламент (ЕО) № 1107/2009 ще обхващат всички аспекти на идентичност, 

еквивалентност, физични, химични, технически свойства, екотоксикологични, 

токсикологични, биологични характеристики, поведение в околната среда и наличие 

на остатъчни вещества при активни вещества и/или продукти за растителна защита.  

Центърът за оценка на риска по хранителната верига ще извършва и други 

оценки съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и подзаконовите актове по прилагане 

на Закона за защита на растенията, за които са предвидени и съответните такси. 

Във връзка с изпълнението на § 6, ал. 2 от преходни и заключителни 

разпоредби на Закона за защита на растенията за довършването на започнатите до 

влизането в сила на закона производства за издаване на документите ще се събират 

такси. 
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Към проекта на Постановление на Министерския съвет е приложена и 

Стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта. 

Проектът не предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета 

на Министерство на земеделието и храните, поради което към него е приложена 

финансова обосновка за актове, които не оказват пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, буква „б“ от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.   

Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на 

Европейския съюз, поради което не е приложена таблица на съответствието с 

правото на Европейския съюз. 

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

постановление и докладът от министъра на земеделието и храните бяха публикувани 

на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за 

обществени консултации с 14-дневен срок на заинтересованите лица за предложения 

и становища. 

Проектът на постановление е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 

32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Във връзка с гореизложеното предлагам Министерският съвет да приеме 

приложения проект на Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, които се 

събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига. 

 

   

С уважение, 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър 
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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т 

  

 Проект! 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №…… 

 

от………………………година 

 

 

За одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по 

хранителната верига и за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се 

събират от Българската агенция по безопасност на храните, приета с Постановление № 

375 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., бр. 1 от 2012 г., изм. бр. 87 от 2015 г.) 

 

 

 Член единствен. Приема Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за 

оценка на риска по хранителната верига съгласно приложението. 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

 § 1.  В Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по 

безопасност на храните (приета с ПМС № 375 от 30.12.2011 г., обн. ДВ, бр. 1 от 2012 г., 

изм. и доп. ДВ. бр. 87 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Наименованието на глава четвърта се изменя така: „Такси за разрешаване 

пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита”; 

 2. В глава четвърта преди чл. 10 се създава наименование: „Раздел І: „Такси за 

разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, 

подновяване и изменение на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукти 

за растителна защита“; 

3. Член 10 се изменя така: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Coat_of_arms_of_Bulgaria.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Coat_of_arms_of_Bulgaria.svg
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„Чл. 10. (1) За разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за 

растителна защита (ПРЗ) съгласно чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се 

заплаща такса за:  

1. когато Република България е държавата членка, разглеждаща заявлението: 

лева 

1. допустимост на заявлението за всяка област на 

оценка 

650,00 

2. разглеждане на представената 

документация и доклад за оценка на ПРЗ от 

Съвета по продукти за растителна защита 

(СПРЗ) 

 2 500,00 

2. когато Република България е заинтересована държава членка:                                                                                                                                                                                  

лева 

1. допустимост на заявлението  650,00 

2. разглеждане на представената 

документация и доклад за оценка на ПРЗ от 

СПРЗ 

 1 200,00 

 

(2) За разрешаване пускането на пазара и употребата на ПРЗ, разрешен в друга 

държава членка, чрез взаимно признаване на разрешения съгласно чл. 40-42 от 

Регламент (ЕО) № 1107/2009, се заплаща такса за: 

                                                                                                                              

лева 

1. допустимост на заявлението  1 300,00 

2. разглеждане на представената 

документация и доклад за оценка на ПРЗ от 

СПРЗ 

 700,00 

 

 (3) За разрешаване пускането на пазара и употребата на ПРЗ с нисък риск съгласно 

чл. 47 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 се заплаща такса за: 

лева 

1. допустимост на заявлението  650,00 

2. разглеждане на представената 

документация и доклад за оценка на ПРЗ от 

СПРЗ 

 1 200,00 

  

(4) За разрешаване пускането на пазара и употребата на ПРЗ за паралелна търговия 

съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 се заплаща таксa за: 

лева 
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1. допустимост на заявлението  400,00 

2. разглеждане на представената 

документация и доклад за оценка на ПРЗ от 

СПРЗ 

 300,00 

 

(5) За разрешаване пускането на пазара за ограничена и контролирана употреба на 

ПРЗ съгласно чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 се заплаща такса 1 600,00 лв.  

 

(6) За разрешаване употребата на ПРЗ при извършване на научноизследователска 

и/или развойна дейност съгласно чл. 54 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 се заплаща 

такса  2 150,00 лв.  

 

(7) За разрешаване пускането на пазара и употребата на ПРЗ под формата на готов 

разтвор съгласно чл. 65 от Закона за защита на растенията се заплаща такса за: 

лева 

1. допустимост на заявлението  200,00 

2. разглеждане на представената 

документация и доклад за оценка на ПРЗ от 

СПРЗ  

 350,00 

 

(8) За разрешаване на ПРЗ, съдържащ генетично модифициран организъм (ГМО), 

таксите по ал. 1 – 7 се заплащат в двоен размер.”; 

 

4. Член 11 се изменя така: 

„Чл. 11. (1) За подновяване на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ 

съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се заплаща такса за: 

лева 

1. допустимост на заявлението  650,00 

2. разглеждане на представената 

документация и доклад за оценка на ПРЗ от 

СПРЗ  

 1 200,00 

 

(2) За подновяване на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ, 

съдържащ ГМО, таксите по ал. 1 се заплащат в двоен размер.”; 

 

5. Член 12 се изменя така: 

„Чл. 12. (1) За изменение на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ 

съгласно чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009) се заплаща такса за: 

1. когато Република България е държавата членка, разглеждаща заявлението: 
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лева 

1. допустимост на заявлението  за всяка област 

на оценка 

650,00 

2. разглеждане на представените документи и 

доклад за оценка на ПРЗ от СПРЗ  

 1 200,00 

 

2. когато Република България е заинтересована държава членка: 

                                                                                                                       лева 

1. допустимост на заявлението  650,00 

2. разглеждане на представените документи и 

доклад за оценка на ПРЗ от СПРЗ  

 1 200,00 

 

(2) За изменение на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ съгласно 

чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1107/2009) се заплаща такса за: 

 

1. когато се извършва оценка на ПРЗ: 

лева 

1. допустимост на заявлението  100,00 

2. разглеждане на представените документи и 

доклад за оценка на ПРЗ от СПРЗ  

 200,00 

2. когато изменението по т. 1 е незначителна промяна в състава на ПРЗ - 100,00 лв.;  

3. когато не се извършва оценка на ПРЗ – 220,00 лв.; 

 

(3) За изменение на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ, съдържащ 

ГМО, таксите по ал. 1 се заплащат в двоен размер.”; 

 

6. Член 13 се изменя така: 

„Чл. 13. (1) За издаване на дубликат на разрешение за пускане на пазара и 

употреба на ПРЗ се заплаща такса 50,00 лв. 

(2) За издаване на документ за дейности по чл.  47,  чл. 48,  чл. 49, ал. 1, 2, 3, 5 и 6 

и чл. 50, ал. 1 от Закона за защита на растенията се заплаща такса 50,00 лв. 

(3) Когато за издаване на документ по ал. 2 се извършва проверка на място, таксата 

е 100,00 лв.” 

7. В глава четвърта, след чл. 13 се създава наименование: „Раздел ІІ Такси за 

разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита 

по параграф 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита 

на растенията”; 

 

8. Член 14 се изменя така: 



5 
 

„Чл. 14. За разглеждане на представените документи и доклад за оценка на ПРЗ от 

СПРЗ за разрешаване пускането на пазара и употребата на ПРЗ по чл. 15г от Закона 

за защита на растенията (отм. ДВ, бр. 61 от 2014 г.) се заплаща такса 1 200,00 лв.“; 

9. Създават се чл. 14а и 14б: 

 „Чл. 14а. За разглеждане на представените документи и доклад за оценка на ПРЗ от 

СПРЗ за подновяване разрешаването за пускане на пазара и употреба на ПРЗ по чл. 

15л от Закона за защита на растенията (отм. ДВ, бр. 61 от 2014 г.) се заплаща такса 

1 200,00 лв. 

Чл. 14б. За разглеждане на представените документи и доклад за оценка на ПРЗ от 

СПРЗ за разрешаване на допълнителна употреба на ПРЗ по чл. 15е от Закона за 

защита на растенията (отм. ДВ, бр. 61 от 2014 г.) се заплаща такса 1 200,00 лв.“; 

10. В чл. 17, в таблицата, на ред трети, в колона втора след думата „внос“ се добавя 

„или въвеждане“, а след абревиатурата „ПРЗ“ – „предназначен“. 

11. В чл. 39 в таблицата се създава ред 7:  

  

 7.  За обезвреждане на мъртви животни за календарна година   
 а) ферми за едри преживни и еднокопитни животни:    
 -    до 10 броя животни 5.00 

 - до 50 броя животни 15.00 

 - над 50 броя животни 25.00 

 б) ферми за дребни  преживни животни:    
 -    до 30 броя животни 3.00 

 - до 100 броя животни 10.00 

 - над 100 броя животни 20.00 

 в) ферми за свине  с годишен оборот:  
 -    до 10 броя животни 4.00 

 - до 50 броя животни 15.00 

 - до 100 броя животни 20.00 

 - над 100 броя животни 35.00 

 г) ферми за птици с годишен оборот:  
 -    до 500 броя  4.00 

 - до 5000 броя  10.00 

 - до 50 000 броя  15.00 

 - над 50 000 броя  30.00 

       д) ферми за друг вид животни 15.00 
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12. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 3 и 4: 

„3. „Незначителна промяна” е промяна в качественото и количественото съдържание 

на антидоти, синергисти и коформуланти в продукт за растителна защита, при която 

физичните, химичните и техническите свойства на активното вещество и продукта 

остават непроменени.; 

4. „Област на оценка“ е всеки обхват на оценка, посочен в чл. 9, ал. 1, т. 1 - 6 от 

Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига.“ 

 

13. В § 3 от заключителните разпоредби думите „чл. 3“ се заменят с „чл. 5, ал. 1“.  

 

Заключителна разпоредба 

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.  

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      БОЙКО БОРИСОВ 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

                                                   ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: 

        ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: 

                                                                                                     МАГДАЛЕНА ДАКОВА 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ, ДИРЕКЦИЯ ПАВ 

Д-Р АНАСТАСИЯ ГЕРГЬОВСКА  

 

 

 



 

Приложение  

 

Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по 

хранителната верига 

 

Раздел I 

Такси за извършване на оценка на риска по хранителната верига 

Чл. 1. (1) За извършване на научна оценка по чл. 4, ал. 1 от Закона за 

Центъра по оценка на риска по хранителната верига се заплаща такса 2 500,00 лв. 

(2) За извършване на научна оценка по ал. 1 в срок до 3 работни дни се 

заплаща такса в двоен размер. 

Раздел IІ 

Такси за извършване на дейности по одобряване, подновяване и 

преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти  

Чл. 2. (1) За извършване на дейности по одобряване на активно вещество, 

антидот и синергист съгласно чл. 7-11 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на 

пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 

91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309/1 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-нататък 

"Регламент (ЕО) № 1107/2009", когато Република България е докладчик, се заплаща 

такса: 

1. за допустимост на заявлението, за всяка област на оценка - 650,00 лв.; 

2. за извършване на оценка с доклад за оценка, за всяка област на оценка - 24 

700,00 лв.; 

3. за извършване на оценка на потвърждаваща информация, посочена в чл. 6, 

буква „е“ от Регламент (ЕО) № 1107/2009 – 7 600,00 лв. 

(2) За извършване на дейности по подновяване на одобрението на активно 

вещество, антидот и синергист съгласно чл. 14-21 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, 

когато Република България е докладчик, се заплаща такса: 

1. за допустимост на заявлението, за всяка област на оценка - 650,00 лв.; 

2. за извършване на оценка с доклад за оценка, за всяка област на оценка - 24 

700,00 лв.; 

3. за извършване на оценка на потвърждаваща информация, посочена в чл. 6, 

буква „е“ от Регламент (ЕО) № 1107/2009 – 7 600,00 лв. 

(3) За извършване на дейностите по одобряване и подновяване на одобрението 

на активно вещество, антидот и синергист по ал. 1 и 2, когато Република България е 

съдокладчик, се заплаща такса: 

1. за извършване на оценка с доклад за оценка, за всяка област на оценка - 24 

700,00 лв.; 



2. за извършване на преглед на доклад за оценка, изготвен от държавата 

членка докладчик, и представяне на коментари по доклада, за всяка област на 

оценка – 9 200,00 лв. 

Чл. 3. За извършване на оценка на идентичност или еквивалентност на 

източник на производство на активно вещество, антидот и синергист съгласно чл. 38 

от Регламент (EO) № 1107/2009 или при промяна на производствения процес се 

заплаща такса, за всеки източник 2 500,00 лв. 

Чл. 4. За извършване на оценка с доклад за оценка при промяна на 

максимално допустима граница на остатъчно вещество (одобрено активно вещество) 

се заплаща такса 9 200, 00 лв. 

Раздел IІІ 

Такси за извършване на оценка на продукти за растителна защита  

Чл. 5. (1) За извършване на оценка с доклад за оценка за разрешаване 

пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита (ПРЗ) съгласно 

чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 се заплаща такса:  

1. когато Република България е държавата членка, разглеждаща заявлението, 

за всяка област на оценка 14 000,00 лв.; 

2. когато Република България е заинтересована държава членка, за всяка 

област на оценка 1 000,00 лв. 

 (2)  Когато ПРЗ по ал. 1 е заявен като един и същ (идентичен) с разрешен ПРЗ 

по спецификация и съдържание на активни вещества, антидоти и синергисти, вид на 

формулация и съдържание на същите или еквивалентни коформуланти, таксата е 

1 000,00 лв. 

(3) Когато при извършването на оценката с доклад за оценка по ал. 1 се прави 

сравнителна оценка по чл. 50 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 към таксата по ал. 1, т. 

1 и 2 и ал. 2 се заплаща такса 2 500,00 лв. 

Чл. 6. (1) За извършване на оценка с доклад за оценка за разрешаване 

пускането на пазара и употребата на ПРЗ, разрешен в друга държава членка, чрез 

взаимно признаване на разрешения съгласно чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 

1107/2009 се заплаща такса, за всяка област на оценка 1 000,00 лв. 

(2) Когато при извършването на оценката с доклад за оценка по ал. 1 се прави 

сравнителна оценка по чл. 50 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 към таксата по ал. 1 се 

заплаща такса 2 500,00 лв. 

Чл. 7. За извършване на оценка с доклад за оценка за разрешаване пускането 

на пазара и употребата на ПРЗ с нисък риск съгласно чл. 47 от Регламент (ЕО) № 

1107/2009 се заплаща такса 9 200,00 лв. 

Чл. 8. За извършване на оценка с доклад за оценка за разрешаване пускането 

на пазара и употребата на ПРЗ за паралелна търговия съгласно чл. 52 от Регламент 

(ЕО) № 1107/2009 се заплаща таксa 1 000,00 лв.  



Чл. 9. За извършване на оценка с доклад за оценка за разрешаване пускането 

на пазара и употребата на ПРЗ под формата на готов разтвор съгласно чл. 65 от 

Закона за защита на растенията се заплаща такса 500,00 лв.  

Чл. 10. (1) За извършване на оценка с доклад за оценка за подновяване на 

разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ съгласно чл. 43 от Регламент 

(ЕО) № 1107/2009 се заплаща такса:  

1. когато Република България е държавата членка, разглеждаща заявлението, 

за всяка област на оценка - 2 200,00 лв.; 

2. когато Република България е заинтересована държава членка - 4 200,00 лв. 

(2) Когато при извършването на оценката с доклад за оценка по ал. 1 се прави 

сравнителна оценка по чл. 50 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 към таксата по ал. 1, т. 

1 и 2 се заплаща такса 2 500,00 лв. 

Чл. 11. (1) За извършване на оценка с доклад за оценка за изменение на 

разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ съгласно чл. 33-39 от Регламент 

(ЕО) № 1107/2009 се заплаща такса: 

1.  когато Република България е държавата членка, разглеждаща заявлението 

-  за всяка област на оценка, 4 200,00 лв.; 

2. когато Република България е заинтересована държава членка - за всяка 

област на оценка, 1 000,00 лв. 

 (2) Когато при извършването на оценката с доклад за оценка по ал. 1 се прави 

сравнителна оценка по чл. 50 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 към таксата по ал. 1, т. 

1 и 2 се заплаща такса 2 500,00 лв. 

(3) За извършване на оценка с доклад за оценка за изменение на разрешение 

за пускане на пазара и употреба на ПРЗ съгласно чл. 45 от Регламент (ЕО) № 

1107/2009 се заплаща такса 1000,00 лв. 

(4) Когато изменението по ал. 3 е незначителна промяна в състава на ПРЗ 

таксата е 500,00 лв. 

Чл. 12. За извършване на оценка с доклад за оценка за разрешаване 

пускането на пазара и употребата на ПРЗ, съдържащ генетично модифициран 

организъм, и за подновяване и изменение на разрешение за пускане на пазара и 

употреба на ПРЗ, съдържащ генетично модифициран организъм, таксите по чл. 5-11 

се заплащат в двоен размер. 

Раздел ІV 

Такси за извършване на оценка на продукти за растителна защита по 

параграф 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

защита на растенията 

Чл. 13. За извършване на оценка с доклад за оценка за разрешаване 

пускането на пазара и употребата на ПРЗ по чл. 15г от Закона за защита на 

растенията (отм. ДВ, бр. 61 от 2014 г.) се заплаща такса, за всяка област на оценка   

2 200,00 лв. 



Чл. 14. За извършване на оценка с доклад за оценка за подновяване 

разрешаването за пускане на пазара и употреба на ПРЗ по чл. 15л от Закона за 

защита на растенията (отм. ДВ, бр. 61 от 2014 г.) се заплаща такса: 

1. когато Република България е държавата членка, извършваща оценката, за 

всяка област на оценка – 2 200,00 лв.; 

2. когато Република България се ползва от оценката, извършена от друга 

държава членка – 4 200,00 лв. 

Чл. 15. За извършване на оценка с доклад за оценка за разрешаване на 

допълнителна употреба на ПРЗ по чл. 15е от Закона за защита на растенията (отм. 

ДВ, бр. 61 от 2014 г.) се заплаща такса 2 200,00 лв.  

Допълнителна разпоредба 

§ 1. По смисъла на тарифата: 

1. „Незначителна промяна” е промяна в качественото и количественото 

съдържание на антидоти, синергисти и коформуланти в продукт за растителна 

защита, при която физичните, химичните и техническите свойства на активното 

вещество и продукта остават непроменени. 

2. „Област на оценка“ е всеки обхват на оценка, посочен в чл. 9, ал. 1, т. 1 - 6  

от Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига. 

Заключителна разпоредба 

§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 6, ал. 4 от Закона за Центъра за 

оценка на риска по хранителната верига. 
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