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УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТ BG/07/IB/AG/04/UE/TWL „АДМИНИСТРАНЕ,
КООРДИНИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА С ЦЕЛ РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОДУКТИ
ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА”, ДОГОВОР BG2007/303-07-03-0021

Проект BG/07/IB/AG/04/UE/TWL „Администриране, координиране и оценка на
досиетата с цел разрешаване на продукти за растителна защита” стартира на 17
февруари 2010г с провеждане на откриваща среща, продължи 5 месеца с
изпълнение на предвидените дейности и приключи на 21 юли 2010г. със
заключителна среща. Проектът бе с договорен бюджет от 143 822 Евро от
неусвоения пакет на Преходният финансов инструмент. Изпълнител бе
Дирекцията за регулиране на химикалите, Великобритания, а пряк бенефициент
по проекта беше отдел „Продукти за растителна защита” към НСРЗ, но участие в
многобройните обучения взеха и много експерти, които принадлежат към други
органи на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Министерството на
здравеопазването (МЗ) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Целта на проекта бе да предостави обучение на НСРЗ с цел да се гарантира, че
разрешаването на продукти за растителна защита (ПРЗ) се извършва ефективно
и съобразно изискванията на достиженията на правото на Европейския съюз.
Специфичните цели, за които се работи чрез изпълнението са:
1.
Да бъде създадена координационна система за разрешаване на продукти,
що се отнася до приемането, разпределяне и контрола на представената
документация;
2.
Административният капацитет на НСРЗ да бъде укрепен за представянето
на оценка на досиета (включително оценка на данни и последваща оценка на
риска) във връзка с разрешаването на досиета на ПРЗ – биологична оценка,
физико-химични свойства, поведение в околната среда, еко-токсикология,
токсикология и остатъчни количества, и максимално допустими остатъчни
количества от пестициди;
3.
Да се укрепи капацитета на отдел ПРЗ на НСРЗ с цел да се осъществяват
прозрачни и проследими процедури по регистрацията на ПРЗ, отговаряйки на
изискванията за оценка, заложени в българското законодателство и в
съответствие с изискванията на Европейския Съюз;
4.
НСРЗ да въведе процедури за партньорски проверки с оглед да извършва
оценяването на активни вещества и да изготви проекто-доклади за оценка за
разрешаване и заключения, важащи за и България и за Европейския съюз.

Обучителните семинари бяха групирани в 3 компонента:
А. Оценка на данни и оценка на риска
В. Координационна система за разрешаване и подновяване разрешенията
на ПРЗ
 С. Законодателство
По трите компонента в 14 големи дисциплини са осъществени общо 15
дейности, включително 1 учебно посещение на български експерти в
партньорската администрация.
Финалната среща на Управителният комитет по проекта, проведена на 21
юли2010г в София отчете успешното изпълнение на всички дейности предвидени
по проекта и постигането на резултатите от него. Оценяваме гъвкавостта, с която
проектният лидер и експертите от Великобритания подходиха към нашите нужди
от обучения и осигуриха адаптивност на предвидените обучения с цел максимално
добро изпълнение на проекта и поставените цели. На срещата бе отчетено, че
проектът е изпълнил главната си цел. Финалният доклад по проекта бе подписан
от двамата проектни лидери на 07 септември и бе предоставен на Министерство
на финансите /МФ/ на 13 септември 2010г. На 12 октомври от ЦЗФД на МФ ни
уведомиха официално, че техническата част на доклада е одобрена.



Задължителните резултати, определени в проектния фиш, които бяха
постигнати са:
1.
Създадена е координационна система за разрешаване, що се отнася до
приемането, разпределяне и контрола на предоставената документация;
2.
Обучени 12 експерти, които да са способни да извършат оценка на
биологични досиета по отношение на разрешаването на ПРЗ;
3.
Обучени 4 експерта, които да са способни да провеждат оценка на досиета
за физични и химични свойства по отношение на разрешаването на ПРЗ;
4.
8 експерта са обучени да провеждат оценка на остатъчни количества и
максимално допустими остатъчни количества от пестициди по отношение на
разрешаването на ПРЗ;
4 експерта са обучени на основните изисквания, които трябва да бъдат
5.
изпълнени за провеждане на оценка на досиета за поведение в околната среда на
пестицидите с оглед разрешаването на ПРЗ;
6.
4 експерта са обучени на основните изисквания, които трябва да бъдат
изпълнени за провеждане на оценка на еко-токсикологични досиета с оглед
разрешаването на ПРЗ;
7.
8 експерта са обучени на основните изисквания, които трябва да бъдат
изпълнени за провеждане на оценка на токсикологични досиета по отношение на
разрешаването на ПРЗ;
8.
Българските експерти са обучени да съдействат ефективно при дискутиране
и вземане на решения на ниво ЕС и имат способност ефективно да обосноват и
отстояват позициите на България в преговорите в Европейския Съюз.
Научни експерти от НСРЗ, Националната ветеринарномедицинска служба,
Национален център за опазване на човешкото здраве (НЦООЗ) и Министерството
на околната среда и водите присъстваха на професионалните обучения по
Компонент А "Оценка на данните и оценка на риска". Общият брой на участниците
в рамките на Компонент A е общо 36, много от тях са участвали в 2 различни
обучения. Обучителните сесии, които съставляваха Компонент В "Координационна
система за регистрация и пре-регистрация на ПРЗ", обхванаха всички 6 служители

в отдел „ПРЗ”, отговорни за координацията в НСРЗ; частично участие в
семинарите взе и Генералният директор на НСРЗ. Обученията, свързани с
последният Компонент С "Законодателство", включиха много и различни
участници, някои от тях, принадлежащи към институции, различни от НСРЗ:
Дейности по Компонент С събраха общо 26 участници от НСРЗ и 7 участници от
други институции, отново много от тези 33 експерти участваха на различни
семинари.
Като се вземат предвид посоченият по-горе брой на включените участници и
в същото време принадлежащи към различни структури на МЗХ и НСРЗ, органи на
МЗ и МОСВ въздействието на проекта е значително по отношение на подобряване
на информираността на държавните експерти за новите изисквания, свързани с
политиката, възлагане на конкретни задачи, по-добра координация и по-добро
прилагане на достиженията на правото; всичко това като следствие води до
подобряване на административния капацитет на всички тези контролни органи.
Приемането на новият Регламент 1107/2009 на Европейския парламент и на
Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита на пазара,
който заменя Директива 91/414/ЕИО и влизането му в сила през юни 2011 г. ще
бъде едно от предизвикателствата, пред които НСРЗ ще се изправи. Обученията,
осъществени в рамките на този проект бяха полезни за да бъдат запознати
българските експерти, отговарящи за администрацията, координацията и оценката
на досиета за регистрация и пре-регистрация с промените, които това ново
законодателство ще донесе. Регламентът, който все още изисква много
ръководства да бъдат написани и предоставени на държавите-членки за неговото
изпълнение може да се тълкува по различни начини, така че е полезно
предварително да се познава подхода на Дирекцията за регулиране на
химикалите към различни членове и възможности на новия Регламент и да имат
по-добра представа за сроковете, свързани с очакваното ускоряване на процесите
на оценка и регистрация и за да бъдат по-добре подготвени за предстоящите
промени.
Цел на проекта бе също така да предостави специфични обучения,
необходими за оценителите на активни вещества и продукти за растителна
защита от другите институции на публичната администрация в България, като
експертите от Министерството на здравеопазването и Министерството на
околната среда и водите, както и за координаторите от НСРЗ. И бенефициента и
британските партньори са доволни да видят в края на проекта, че отношенията
между експертите на НСРЗ и останалите администрации, които се занимават с
оценка и разрешаване на пестициди са подобрени, координацията между тях е
подобрена
с
оглед
ефективното
изпълнение
на
изискванията
на
законодателството
на
ЕС.
Обученията проведени в рамките на всички 3 компонента на проекта
предоставиха на персонала на НСРЗ и експертите, които принадлежат към други
органи на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Министерството на
здравеопазването (МЗ) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ)
актуализирани познания в областта на оценка на данните и оценка на риска в
седемте научни области, помощ при развиването на ефективен отдел за
координация за обработка на заявленията за ПРЗ и съдействие на НСРЗ за да се
гарантира, че законодателство ни се прилага в съответствие с изискванията на
правото на Европейски съюз.

