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ДО 

 

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 

 
 

Д О К Л А Д 

 

от д-р Цветан Димитров - заместник-министър на земеделието и храните 

 

Относно: Проект на Наредба за условията и реда за съхраняване, транспортиране и 

износ на неодобрени активни вещества, одобряване на активни вещества, антидоти и 

синергисти. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

На основание чл. 16, ал. 1 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти 

на актове в системата на Министерството на земеделието и храните, утвърдени със 

Заповед № РД 09-319 от 27.05.2014 г., внасям за одобряване проект на наредба за 

условията и реда за съхраняване, транспортиране и износ на неодобрени активни 

вещества, одобряване на активни вещества, антидоти и синергисти. 

Проектът на наредба е акт по прилагане на Закона за защита на растенията в 

сила от 25 юли 2014 г., който закон отменя Закона за защита на растенията в сила от 

1997 г. С проекта на наредба се доуреждат националните мерки по прилагане 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 на Съвета, регламентирани в Закона за защита на 

растенията.  

 

 

 

 

 

 

 



 

С проекта се определят: 

1. редът, по който Република България участва в процедура по одобряване, 

подновяване и преразглеждане на активно вещество, антидот или синергист в 

качеството й на държава членка докладчик или съдокладчик по глава II, 

раздели 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. 

2. условията и редът, при които неодобрени активни вещества се съхраняват, 

транспортират и изнасят от територията на страната; 

3. видът на документите, които се необходими, за получаване на удостоверение 

за внос или въвеждане на територията на страната на неодобрени активни 

вещества 

 

Новата уредба, която се създава с проекта, се нуждае от разходване на 

допълнителни финансови средства.  

Прилагането на проекта ще гарантира, че Република България изпълнява 

поетите ангажименти пред Европейската комисия. 

Проектът на наредба не въвежда изисквания на европейски актове. В 

съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба 

заедно с проекта на настоящия доклад са подложени на обществено обсъждане. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за защита на 

растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.), предлагам да одобрите предложения проект на 

Наредба за условията и реда за съхраняване, транспортиране и износ на неодобрении 

активни вещества, одобряване на активни вещества, антидоти и синергисти. 

С уважение, 

 

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ 

 

Заместник – министър 

на земеделието и храните 
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ПРОЕКТ! 

 

НАРЕДБА № ………ОТ….. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ, 

ТРАНСПОРТИРАНЕ И ИЗНОС НА НЕОДОБРЕНИ АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, 

ОДОБРЯВАНЕ НА АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, АНТИДОТИ И СИНЕРГИСТИ 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Тази наредба урежда: 

1. условията и реда за издаване на удостоверение за внос или въвеждане на 

неодобрени активни вещества; 

2. условията и реда за съхраняване на неодобрени активни вещества; 

3. условията и реда за транспортиране и износ на неодобрени активни вещества; 

4. редът, по който Република България участва в процедурата по одобряване, 

подновяване и преразглеждане на активно вещество, антидот или синергист в 

качеството й на държава членка докладчик или съдокладчик по реда на глава II, 

раздели 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета  

от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна 

защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета. 

 

Глава втора 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВНОС ИЛИ ВЪВЕЖДАНЕ НА 

НЕОДОБРЕНИ АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

 

Чл. 2. (1) Неодобрените активни вещества се внасят или въвеждат, ако са 

предназначени за производство на територията на страната на продукти за растителна 

защита (ПРЗ), предназначени за износ. 

(2) Вносът или въвеждането на неодобрените активни вещества с 

предназначението по ал. 1 се извършва след издаване на удостоверение за внос или 

въвеждане на партида от неодобрени активни вещества от изпълнителния директор на 

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) или оправомощено от него 

длъжностно лице. 

(3) Изпълнителния директор на БАБХ одобрява образец на удостоверение за 

внос или въвеждане на партида от неодобрени активни вещества.  

Чл. 3. (1) За получаване на удостоверение за внос или въвеждане на партида от 

неодобрени активни вещества лицата подават в Централно управление (ЦУ) на БАБХ 

заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ, към което 

прилагат: 

1. информационен лист за безопасност на български език в съответствие с чл. 31 

от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH); 

2. информация за номер на партидата и нейното количество, което ще се внася 

или въвежда;  

3. техническа спецификация на неодобреното активно вещество; 

4. декларация по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ, за 

обстоятелството, че заявената партида от неодобрени активни вещества е 

предназначена за производство на ПРЗ с цел износ; 

5. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1 ЗЗР. 

(2) Заявлението и приложените документи по ал. 1 се проверяват от експерти на 

БАБХ. При установяване на непълноти и/или несъответствия изпълнителният директор 

на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице писмено уведомява заявителя и 

определя срок за отстраняването им. 
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(3) При неотстраняване на непълнотите и/или несъответствията по ал. 2 

заявлението се оставя без разглеждане, за което заявителят писмено се уведомява. 

(4) В 7-дневен срок от извършване на проверката по ал. 2 или от отстраняване на 

непълнотите и/или несъответствията изпълнителният директор на БАБХ или 

оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за внос или въвеждане 

на партида от неодобрени активни вещества. 

(5) Удостоверението за внос или въвеждане на партида от неодобрени активни 

вещества се издава със срок на валидност една година и се вписва в регистъра по чл. 6, 

ал. 1, т. 7 от Закона за защита на растенията (ЗЗР).  

(6) При непроизнасяне в срока по ал. 4 е налице мълчаливо съгласие и се 

прилагат съответно чл. 28 и 29 от Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. В този случай 

заявителят има право да внесе или въведе заявените неодобрени активни вещества, 

след като предварително писмено уведоми за това ЦУ на БАБХ и изпълнителният 

директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице не се произнесе с отказ 

в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. 

(7) В случаите на мълчаливо съгласие вписването в регистъра се извършва в 14-

дневен срок от уведомяването по предходната алинея. 

 

Глава трета 

СЪХРАНЕНИЕ НА НЕОДОБРЕНИ АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

 

Чл. 4. (1) Неодобрените активни вещества, внесени или въведени при условията 

на чл. 2 и 3, както и неодобрените активни вещества по чл. 41, ал. 2 ЗЗР, се съхраняват 

в обособена складова база, която следва да разполага с: 

1. помещение за съхранение на неодобрените активни вещества; 

2. санитарен възел с течаща вода; 

3. система за физическа защита. 

(2) Складовата база по ал. 1 следва да отговаря на следните изисквания: 

1. стените и подовете на помещенията в складовата база се изграждат с гладко 

покритие, което позволява влажно почистване и дезинфекция; 

2. прозорците в помещенията се монтират така, че да не се допусне попадането 

на пряка слънчева светлина върху съхраняваните неодобрени активни вещества; 

3. помещенията за съхранение на неодобрени активни вещества се осветяват с 

изкуствена светлина; 

4. помещенията на складовата база следва да разполагат с вентилация и 

осветление, съобразени с вида и количествата на неодобрени активни вещества, които 

се съхраняват;  

5. помещенията за съхранение на неодобрени активни вещества се оборудват с:  

а) технически средства за контрол и поддържане на температурата в определени 

температурни граници;  

б) пожароизвестителни и пожарогасителни системи съгласно приложимото 

законодателство в съответствие с пожароопасните и взривоопасните свойства на 

съхраняваните вещества и смеси. 

(2) Забранява се изграждане на складови бази за неодобрените активини 

вещества в пояси I и II на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, 

определени съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
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водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни 

и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.). 

Чл. 5. Лицата, които съхраняват неодобрени активни вещества, са длъжни:  

1. да поддържат в наличност актуална информация за класификацията на 

неодобрени активни вещества;  

2. да поддържат в наличност лист за безопасност на български език в 

съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) на местата, където тези 

вещества се съхраняват;  

3. да осигуряват спазването на общите изисквания към складовете за съхранение 

на неодобрени активни вещества съгласно чл. 4;  

4. да определят лица, отговорни за съхранението на неодобрени активни 

вещества и лица, имащи право на достъп до складовете с неодобрени активни 

вещества;  

5. да разработят и прилагат инструкции за безопасно съхранение на неодобрени 

активни вещества в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства 

по т. 1;  

6. да разработват и прилагат инструкции за осъществяване на собствен контрол 

по изпълнението на правилата по т. 5;  

7. да разработват и прилагат инструкции и програми за обучение на лицата, 

отговорни за съхранението на неодобрени активни вещества, относно мерките за 

контрол на рисковете, свързани със съхранението им;  

8. да разработват и прилагат инструкции за обезвреждане на отпадъци от 

неодобрени активни вещества, образувани при разлив и разпиляване, и на почви, 

абсорбенти и други материали, замърсени с отпадъци от опасни химични вещества и 

смеси, в съответствие със законодателството за управление на отпадъците;  

9. да планират и осъществяват необходимите мерки за защита на работещите в 

обектите и прилежащите им площи при възникване на аварии по реда на Закона за 

защита при бедствия; 

10. да ограничават достъпа на външни лица до помещенията за съхраняване на 

неодобрени активни вещества; 

11. да съхраняват веществата, класифицирани като силнотоксични или като 

канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, с категория на опасност 1 и 

2, в заключени помещения или шкафове, с достъп до тях само на оторизиран персонал. 

Чл. 6. (1) Лицата по чл. 5 осигуряват организация за съхранението на 

неодобрени активни вещества чрез разработване, прилагане и контрол на изпълнението 

на инструкциите по чл. 5, т. 5 - 8.  

(2) Инструкциите по ал. 1 въвеждат правила за:  

1. безопасно съхранение, товарене и разтоварване на неодобрени активни 

вещества;  

2. достъп до неодобрени активни вещества, които са предмет на съхранение;  

3. употреба на лични предпазни средства и/или индивидуални средства за 

защита, когато това се налага;  

4. предоставяне на информация относно опасните свойства на неодобрени 

активни вещества;  

5. поставяне на указателни табели на склада за неодобрени активни вещества, 

указващи категориите на опасност на съхраняваните химикали.  

 

Глава четвърта 

ТРАНСПОРТИРАНЕ И ИЗНОС НА НЕОДОБРЕНИ АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

 

 Чл. 7. Неодобрените активни вещества се превозват с пътни превозни средства 

по реда и при спазване изискванията на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за 
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извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.), 

Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (обн., 

ДВ, бр. 73 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2005 г.) и Закона за движението по 

пътищата. 

 Чл. 8. Транспортирането на неодобрени активни вещества по море и по 

вътрешни водни пътища се извършва по реда и при спазване изискванията на 

Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code), 

Международния кодекс на конструкция и оборудване на кораби за превоз на опасни 

химикали в наливно състояние (IBC Code), Правилата за превоз на ПРЗ по вътрешни 

водни пътища, приети от Дунавската комисия и от Икономическата комисия на Европа 

на ООН, и на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море 

и по вътрешни водни пътища (ДВ, бр. 53 от 2006 г.). 

 Чл. 9. Транспортирането на неодобрени активни вещества с железопътен превоз 

се извършва по реда и при спазване на Правилника за международен железопътен 

превоз на опасни товари (RID). 

 Чл. 10. Неодобрените активни вещества се транспортират по въздух по реда и 

при спазване на Техническите инструкции на Международната организация за 

гражданско въздухоплаване (ИКАО) по безопасен превоз на опасни товари по въздуха - 

документ 9284-AN/905 (ТИ), Правилника на Международната организация за въздушен 

транспорт (ИАТА) за превоз на опасни товари по въздуха (ПИ), специфичните 

изисквания на държавите и операторите, участващи в превоза на опасни товари по 

въздуха по целия маршрут (СИ) и на Наредба № 18 от 1999 г. за безопасен превоз на 

опасни товари по въздуха (ДВ, бр. 25 от 1999 г.). 

Чл. 11. (1) Неодобрените активни вещества се транспортират и при спазване на 

изискванията на техните производители по начин, който не позволява: 

1. промяна в характеристиките им; 

2. замърсяване на околната среда; 

3. увреждане или нарушаване на целостта на опаковките и етикетите; 

4. излагането на неблагоприятни атмосферни условия, като влага, 

отрицателни  температури или температури над  + 25˚С и пряка слънчева светлина. 

(2) Леснозапалимите и горимите неодобрени активни вещества се 

транспортират и при спазване на изискванията и нормите за пожарна безопасност. 

   Чл. 12. Неодобрените активи вещества се транспортират с приложен 

информационен лист за безопасност на български език в съответствие с чл. 31 от 

Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). 

 Чл. 13. Износът на неодобрените активни вещества се извършва по реда и 

условията на глава VI от Закона за защита от вредно въздействие на химичните 

вещества и смеси и на Регламент (ЕС) № 649/2012. 

 

Глава пета 

РЕД ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В КАЧЕСТВОТО Й НА 

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ДОКЛАДЧИК ИЛИ СЪДОКЛАДЧИК, В ПРОЦЕДУРАТА 

ПО ОДОБРЯВАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА АКТИВНО 

ВЕЩЕСТВО, АНТИДИОТ ИЛИ СИНЕРГИСТ 

 

Чл. 14. Лицата, които произвеждат активни вещества, антидоти или синергисти, 

могат да предложат Република България за държава членка докладчик или съдокладчик 

в процедурата по одобряване, подновяване и преразглеждане на активно вещество 

антидот или синергист по реда на глава II, раздели 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 

1107/2009. 
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Чл. 15. (1) Производителят на активно вещество, антидот или синергист, който 

предлага Република България за държава членка докладчик или съдокладчик в 

процедурата по одобряване на активно вещество антидот или синергист по реда на 

глава II, раздели 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, подава заявление по чл. 7 от 

Регламент (ЕО) № 1107/2009 до ЦУ на БАБХ по образец, одобрен от изпълнителния 

директор на БАБХ. 

(2) Заявлението по ал. 1 може да бъде подадено съвместно от асоциация на 

производители, определена от производители с цел спазване на Регламент (ЕО) № 

1107/2009 

 (3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат: 

1. обобщено и пълно досие съгласно чл. 8, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 

1107/2009 или научно обосновани основания за непредаване на някои части от тези 

досиета, показващи, че активното вещество, антидотът или синергистът не отговаря на 

критериите за одобрение, посочени в чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009; 

2. списък на представените съгласно чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 

1107/2009 изпитвания и изследвания; 

3. списък на евентуални искания за защита на данните съгласно чл. 59 от 

Регламент (ЕО) № 1107/2009; 

4. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1 ЗЗР. 

Чл. 16. (1) В 45-дневен срок от получаване на заявлението по чл. 15, ал. 1 БАБХ 

изпраща на заявителя писмено уведомление, удостоверяващо датата на получаване на 

заявлението. 

(2) Заявлението по чл. 15, ал. 1 и приложените към него документи се 

проверяват от БАБХ. БАБХ проверява дали представените със заявлението досиета 

съдържат всички елементи, предвидени в чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като 

използва контролния списък за проверка, посочен в чл. 8, параграф 1, буква „д” от 

Регламент (ЕО) № 1107/2009. БАБХ проверява също исканията за поверителност, 

посочени в чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и пълните списъци с 

изпитвания и изследвания, представени съгласно чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 

1107/2009. 

(3) При установяване на непълноти изпълнителният директор на БАБХ или 

упълномощено от него лице писмено уведомява заявителя и определя срок за 

отстраняването им, не по-дълъг от 3 месеца. 

(4) При неостраняване на непълнотите в срока по ал. 3 БАБХ писмено уведомява 

заявителя, останалите държави членки и Европейската комисия, че заявлението е 

недопустимо. 

(5) Когато представените със заявлението досиета съдържат всички елементи, 

предвидени в чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, БАБХ уведомява заявителя, 

останалите държави-членки, Европейската комисия и Европейския орган за 

безопасност на храните, че заявлението е допустимо, и започва оценяването на 

активното вещество, антидота или синергиста. 

(6) След получаване на уведомлението по ал. 5 заявителят незабавно изпраща на 

останалите държави-членки, Европейската комисия и Европейския орган за 

безопасност на храните досиетата, както е предвидено в чл. 8 от Регламент (ЕО) № 

1107/2009, включително информация за онези части от досиетата, за които е поискано 

да имат поверителен характер съгласно чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 

1107/2009. 

Чл. 17. (1) В 12-месечен срок от датата на уведомлението, предвидено в чл. 16, 

ал. 5 БАБХ изготвя и представя на Европейската комисия, заедно с копие до 

Европейския орган за безопасност на храните, доклад, наричан ”проект на оценка”, в 

който се оценява дали може да се очаква активното вещество, антидотът или 
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синергистът да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в чл. 4 от Регламент 

(ЕО) № 1107/2009. 

 (2) В случай, че БАБХ се нуждае от допълнителни изследвания или информация, 

изпълнителният директор или оправомощено от него лице определя срок за 

предоставянето им от заявителя. В този случай срокът по ал. 1 се удължава с 

допълнителен срок, определен от БАБХ, но не повече от 6 месеца, който изтича в 

момента на получаване на допълнителната информация от БАБХ. БАБХ информира 

Европейската комисия и Европейския орган за безопасност на храните за 

представените от заявителя допълнителни изследвания или информация. 

 (3) Когато в допълнителния срок по ал. 2 заявителят не представи 

допълнителните изследвания или информация, БАБХ уведомява заявителя, 

Европейската комисия и Европейския орган за безопасност на храните, и посочва 

липсващите елементи в оценката, включена в проекта на доклад за оценка. 

 Чл. 18. (1) Европейският орган за безопасност на храните разпространява 

проекта на доклад за оценка, получен от БАБХ, до заявителя и останалите държави 

членки в срока по чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. 

 (2) В случай, че Европейският орган за безопасност на храните се нуждае от 

допълнителна информация, той определя максимален срок от 90 дни за предоставянето 

й от заявителя на държавите членки, на Европейската комисия и на Европейския орган 

за безопасност на храните. БАБХ оценява допълнителната информация и незабавно я 

предоставя на Европейския орган за безопасност на храните, но не по-късно от 60 дни 

след получаването й. В този случай 120-дневният срок, предвиден в чл. 12, параграф 2 

от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се удължава със срок, който изтича в момента на 

получаване от Европейския орган за безопасност на храните на допълнителната оценка. 

 Чл. 19. (1) Европейският орган за безопасност на храните изготвя заключение 

съгласно чл. 12 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. 

(2) В 6-месечен срок от получаване на заключението на Европейския орган за 

безопасност на храните Европейската комисия представя на Комитета, посочен в чл. 79, 

параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, доклад, наричан „доклад за 

преразглеждане", и проект за регламент, като взема предвид проекта на доклад за 

оценка от БАБХ и заключението на Европейския орган за безопасност на храните. Въз 

основа на доклада за преразглеждане по ред на чл. 13 от  Регламент (ЕО) № 1107/2009 

се приема регламент в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в чл. 79, 

параграф 3 от  Регламент (ЕО) № 1107/2009, който предвижда, че: 

1. активното вещество се одобрява при спазване на условията и ограниченията, 

посочени в чл. 6 от  Регламент (ЕО) № 1107/2009, когато е подходящо; 

2. активното вещество не се одобрява; или 

3. условията за одобрение се изменят. 

(3) В случай, че одобрението предвижда представяне на допълнителна 

потвърждаваща информация, посочена в чл. 6, буква „е”, регламентът по ал. 2 определя 

срока за представянето й на държавите членки, на Европейската комисия и на 

Европейския орган за безопасност на храните. БАБХ оценява допълнителната 

информация и незабавно представя своята оценка на останалите държави членки, на 

Европейската комисия и на Европейския орган за безопасност на храните, но не по-

късно от 6 месеца след получаването на допълнителната информация. 

(4) Одобрените активни вещества се включват в регламента, посочен в чл. 78, 

параграф 3 от  Регламент (ЕО) № 1107/2009, който съдържа списък на вече одобрените 

активни вещества.  

Чл. 20. (1) За подновяване одобрението на активно вещество, антидот или 

синергист по реда на глава II, раздели 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 заявителят 

подава заявление по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. 
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(2) Заявлението по ал. 1 се подава с копие до останалите държави членки, 

Европейската комисия и до Европейския орган за безопасност на храните, не по-късно 

от 3 години преди изтичане на срока на одобрението. 

(3) При подаване на заявление за подновяване заявителят посочва новите данни, 

които възнамерява да представи, и показва тяхната необходимост поради наличието на 

изисквания за данни или критерии, които не са били приложими при последното 

одобрение на активното вещество, антидота или синергиста, или поради искането му за 

получаване на изменено одобрение. Същевременно заявителят представя график за 

всички нови и текущи изследвания. 

(4) За подновяване одобрението на активно вещество, антидот или синергист по 

реда на глава II, раздели 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 заявителят заплаща такса 

съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1 ЗЗР. 

(5) Подновяване на одобрението на активно вещество, антидот или синергист се 

извършва при условията и реда на чл. 14 - 20 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. 

Чл. 21. (1) Преразглеждане на одобрението на активно вещество, антидот или 

синергист се извършва при условията и реда на чл.21 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. 

(2) За преразглеждане на одобрението на активно вещество, антидот или 

синергист по реда на чл.21 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 заявителят заплаща такса 

съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1 ЗЗР. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 § 1. По смисъла на наредбата: 

1. "Абсорбенти" са течности или твърди вещества, които имат свойството да 

поглъщат (всмукват, попиват) и задържат в своя обем газове, разтвори или твърди 

вещества. 

2. "Система за физическа защита" е комплекс от елементи за охрана на даден 

строеж или отделни негови обекти (сгради, помещения или съоръжения) съгласно 

Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (ДВ, бр. 70 от 

1998 г.). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 § 2. Наредбата се приема на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за защита на 

растенията. 

 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 
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