
 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ 

 
 
 

З А П О В Е Д 
 

№ РД 09 - 97 
 

София, 06. 02. 2007 год. 
 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 8, ал. 2 от 
Устройствения правилник на Министерство на земеделието и горите  

 
 

ИЗМЕНЯМ: 
 

Заповед № РД 09-245 / 25.04.2006 год., както следва : 
 

 
1. От утвърдения с нея актуален списък на активните вещества, които не са 

включени в списъка на Европейската комисия на активните вещества, разрешени в 
Европейския съюз и не могат да се включват в продукти за растителна защита, 
предлагани на пазара и употребявани в Република България, да бъдат изключени 
активните вещества Бенсултап, Прометрин, Тербуфос, Цинеб, Беномил и Натриев 
тетратиокарбонат. 

 
2. Разрешенията за употреба на продукти за растителна защита, които ги съдържат, 

остават в сила, както следва: 
- за Бенсултап - за употреба при слънчоглед, памук, картофи и люцерна; 
- за Прометрин - за употреба при слънчоглед , памук и сенникоцветни; 
- за Тербуфос – за употреба при третиране на почва при картофи , тютюн , памук и 

цвекло от професионални потребители с подходящи защитни средства; 
- за Цинеб – за употреба при зеленчукови култури, лозя, тютюн, ябълки и 

костилкови овощни; 
- за Беномил - за употреба при лозя, праскови, домати и тютюн от професионални 

потребители с подходящи защитни средства; 
- за Натриев тетратиокарбонат – за употреба при обеззаразяване на почва при 

зеленчуци и лозя. 
 
3. Продуктите за растителна защита, съдържащи горепосочените активни 

вещества, трябва : 
- да бъдат безвредни за здравето на хората и животните, и за околната среда;  
- да се преетикетират с етикети, указващи ограничените условия на употреба; 
 



 
 
 
 
- да се употребяват, като се прилагат необходимите мерки за намаляване на 

рисковете и се търсят алтернативи за тяхната употреба.  
 
4. Разрешенията по т. 2 остават в сила в срок до 30 юни 2009 год., а продуктите за 

растителна защита по т. 1 трябва да се да се изтеглят от пазара в срок до 31 декември 
2009 год. 

 
5. Националната служба за растителна защита трябва да информира Европейската 

Комисия за предприетите действия по т. 4 в срок до 31 декември на текущата година.  
 

 Настоящата заповед да се обнародва в Държавен вестник и да се публикува в 
интернет страницата на Национална служба за растителна защита / НСРЗ /. 
  

 Изпълнението на заповедта възлагам на Генералния директор на НСРЗ. 
 

                                                                                   МИНИСТЪР: 
   
                                                                                                            / НИХАТ КАБИЛ / 
 

 
 
 
ПРЕДСТОИ ОБНАРОДВАНЕ В ДВ !!!!!! 

 


