
 

 

КРАТКИ УКАЗАНИЯ 
по прилагане на наредба № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните 

семейства 

 

            1.Съгласно чл.8, ал. 1 от Наредба №13/26.08.2016 г. лицата, които извършват/възлагат 

растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна 

техника, в срок до 3 дни преди датата на третирането са длъжни да: 

1. уведомят лично (с SMS и/или по електронна поща) собствениците на животновъдни 

обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, 

разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще бъдат 

третирани, както и собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища, за датата и 

часа, в който ще се извърши мероприятието; 

За целите на уведомяването по ал. 1, т. 1 Областната дирекция по безопасност на храните 

(ОДБХ) предоставя на възложителя данни за връзка със собствениците на пчелини. Данните 

съдържат настоящ адрес, мобилен телефон и/или електронна поща на собственика на пчелина, 

предоставени при регистрацията на животновъдния обект.  

Лицата, които извършват дейности по чл. 1, могат да ползват информация от регистъра на 

пчелините в Република България, поддържан от БАБХ, както и от регистъра на пчелните 

семейства на подвижно пчеларство, който се води в кметствата, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона 

за пчеларството. 

2. изпратят уведомително писмо съгласно приложение № 1 до кмета на населеното 

място, в чието землище ще се извършва третирането, както и до кметовете на населените 

места, чиито землища граничат с третираните площи. 
 

2. Съгласно чл. 9, ал.1 от наредбата към уведомителното писмо до кмета за провеждане на 

растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (по чл. 8, ал. 1, т. 2 ) се прилага 

схема на площите за третиране, в която се отразяват видът и фенофазата на земеделската 

култура, както и видът и фенофазата на културите в съседните площи. 

3. В случаите на прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане към 

уведомителното писмо се прилага копие на разрешението по чл. 3, ал. 1, т. 1. (писмено разрешение 

съгласно чл. 110 от Закона за защита на растенията само когато въздушното пръскане e с продукти 

за растителна защита (чл.9, ал.2)). 

4. Третирането на площите, посочени в уведомителното писмо, не може да продължи повече 

от 3 дни за определен масив, когато се извършва с наземна техника, и повече от 5 дни – чрез 

въздушно пръскане. (чл. 11, ал.1). 

5. Възложителят на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 

уведомява кмета на населеното място и кметовете на граничещите населени места за приключване 

на третирането, а кметовете обявяват приключилото третиране по чл. 8, ал. 2. (чл.11, ал2 и ал.3). 

6. В случаите, когато обявено третиране не бъде проведено, ново третиране, както и всяко 

следващо третиране на площите в същото населено място, се извършва след процедурата за 

уведомяване по чл. 8 и 9 (чл.11, ал.4). 

7.Съгласно чл. 4, ал.1 от наредбата, разрешава се третиране с инсектициди, препарати за 

дезинфекция и дезинсекция със: 1. наземна техника – от залез слънце до 10,00 ч. на следващия 

ден; 2. авиационна техника – от изгрев слънце до 10,00 часа. 

8.Третирането с инсектициди, препарати за дезинфекция и дезинсекция трябва се извършва при 

спазване на изискванията на чл.2 и чл.3 от наредба № 13/26.08.2016 г. 

8.1.Продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция се употребяват 

върху земеделски и горски култури и други площи с наземна техника: 

1. при спазване на защитни зони и отстояния: 

а) не по-малко от 50 м, когато посоката на вятъра е обратна на населеното място и пчелините; 

б) не по-малко от 150 м, когато посоката на вятъра е към населеното място и пчелините; 

в) от съседни култури, определени при разрешаването и посочени в етикета на продуктите за 

растителна защита; 

2. при скорост на вятъра не повече от 5 м/сек., когато оборудването за прилагане на продукти 

за растителна защита осигурява намаляване отнасянето на струята, и не повече от 2 м/сек., без 

такова оборудване. 



8.2. Не се допуска използването на продукти за растителна защита и препарати за 

дезинфекция и дезинсекция с наземна техника при: 

1. скорост на вятъра над 5 м/сек.; 

2. при температура на въздуха над 25 °С, измерена на сянка. 

8.3. Продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция се употребяват 

върху земеделски и горски култури чрез въздушно пръскане: 

1. след писмено разрешение съгласно чл. 110 от Закона за защита на растенията само когато 

въздушното пръскане e с продукти за растителна защита; 

2. при спазване на защитни зони и отстояния: 

а) не по-малко от 200 м, когато посоката на вятъра е обратна на населеното място и пчелините; 

б) не по-малко от 800 м, когато посоката на вятъра е към населеното място и пчелините. 

8.4.  Не се допуска прилагането на продукти за растителна защита чрез въздушно 

пръскане: 

1. при скорост на вятъра над 2 м/сек. при третиране с хербициди, десиканти и 

дефолианти; 

2. при скорост на вятъра над 5 м/сек. при третиране с инсектициди, фунгициди и 

растежни регулатори; 

3. при температура на въздуха над 25 °С, измерена на сянка; 

4. при пълно безветрие с тотални хербициди; 

5. при температурна инверсия. 

 

9. Не се разрешава третиране с продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и 

дезинсекция на площи с цъфтяща растителност, пасищни площи, вододайни зони и третиране извън 

буферните зони, определени при разрешаването на продуктите за растителна защита. 

 

10. Възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност е длъжен 

да: 

1. окоси цъфтящата растителност в междуредията на трайните насаждения (овощни градини, 

лозя и др.) преди извършване на третирането при спазване изискванията на чл. 34 от Закона за 

пчеларството; 

2. осигури съхранение на празните опаковки от употребените продукти за растителна защита, 

препарати за дезинфекция и дезинсекция в специално обособени и обезопасени за целта места, 

както и управлението и третирането им, съгласно указанията, посочени върху етикета на 

продуктите за растителна защита и по реда на Закона за управление на отпадъците. 

11. На интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се 

поддържат регистри с актуална информация за разрешените за пускане на пазара и употреба 

продукти за растителна защита и лицензираните за употреба ветеринарномедицински продукти. 

 


