ВНОС И ТРАНЗИТ

Контрол при внос и транзит
на растения и растителни продукти с
които могат да се пренасят вредители
ГПФСК-ЗЛАТАРЕВО

Режим на работа – 24 ч.

РСРЗ–Благоевград е регионално поделение
на Националната служба за растителна
защита/НСРЗ/ и
Министерстерството на
земеделието и продоволствието с контролни
и изпълнителни функции съгласно Закона за
защита на растенията
Обхват: 1 432 470 дка обработваема площ:
зеленчуци, овощни, лозя, оранжерий,
картофи, тютюн и др.
Цел:Опазване страната от разпростра-нение
на карантинни вредители, гарантиране
безопасност на храните от растителен
произход, съгласно световните и европейски
стандарти, изпитване на нови продукти за
химическа
защита
на
растенията,
консултантска дейност.
раб.време на всички офиси от 8.30- 17ч.

ГПФСК- ЛОГОДАЖ

Режим на работа – 8 ч.
ИЗНОС и КОНТРОЛ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ

Издаване на фитосанитарни сертификати
за износ на растителни стоки и
растителни паспорти за движение в ЕС и
контрол по Стандарт 15.

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И
БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ
НА ПРЕПАРАТИ ЗА
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА/ПРЗ/
Извършва:
1. Контрол на пазара, употребата
и приложението на ПРЗ и торовете.
2. Контрол на качеството на растителната
защита и торовете.
3. Изпитване на ПРЗ за биологична
ефикасност.
4.
Обучение
на
производители
и
фитокореспонденти за прилагане на
добрата растителнозащитна практика.
5. Прогноза за поява и разпространение на
икономически важни болести и неприятели
по културните растения.
6. Сигнализация за моментите на
третиране, чрез издаване на бюлетин.
7. Консултантска дейност в областта на
растителната защита.

Откриване и унищожаване на огнища
с карантинни вредители

ЛАБОРАТОРИЯ
Извършва лабораторна диагностика на
растения, растителни продукти, посевен,
посадъчен материал, почви и др.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ПРОДОВОЛСТВИЕТО
www.mzgar.government.bg

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА
ЗАЩИТА- тел.9173702,www.nsrz.govеrnment.bg

РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ДИРЕКТОР-тел.факс.073 831568 ,stamesof@mail.bg
30 бр.персонал = 27 агрономи + 3 адм.персонал

ОТДЕЛ ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ
тел.073 831569,fsk_blagoevgtad@abv.bg

ОТДЕЛ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И
БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ-тел.073/831572,
rz_blagoevgrad@abv.bg

ГРАНИЧЕН ПУНКТ-ЗЛАТАРЕВО
тел.07428525,fskzlatarevo@abv.bg
ЛАБОРАТОРИЯ
ГРАНИЧЕН ПУНКТ- ЛОГОДАЖ
тел.074154009,fskl@abv.bg
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СЕКТОР ПЕТРИЧ-тел.факс 0745/60089 fsk petrich@abv.bg
ОФИС САНДАНСКИ-тел.0746/32214,rsrzsap@abv.bg
ОФИС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-тел.0751/60256,fsk gd@abv.bg
ОФИС РАЗЛОГ- тел.0747/80331,rsrz razlog@abv.bg
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