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                РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                Министерство на земеделието, храните и горите 

                Българска агенция по безопасност на храните 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ …………….  

София, ………………. 2018 г. 

На основание чл. 55, ал. 1 и 2, чл. 68, ал. 1 и ал. 2, чл. 69 от Закона за защита на 

растенията, чл. 33-39, чл. 45 и чл. 46  от 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 (ОВ, L 

309 от 24 ноември 2009 г.), и Предложение с вх. № …………………. от председателя на 

Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявление вх. № 17494/25.11.2016 

г. на фирма Sharda Europe b.v.b.a., упълномощен представител Химконсулт  ЕООД,  

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Изменям Разрешение № 01314-ПРЗ-6/04.05.2017 г. за пускане на пазара и употреба на 

продукт за растителна защита ТАРКЗА 250 ЕВ/ДОМНИК 250 ЕВ/ТАЗОЛ 250 

ЕВ/ТЕБУША 250 ЕВ/ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ (съдържащ активното вещество тебуконазол 

- 250 г/л) на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, 

като следва: 

 1.1. Разрешените употреби са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед. 

 

1.2.Добавям следните особени изисквания и/или ограничения: Да се осигури 

нетретирана буферна зона от 10 метра при пролетни зърнено-житни култури с 

включена 10 метра растително защитна ивица и 20 метра при зимни зърнено-житни 

култури до повърхностни води,  с цел опазване на водните организми. 

 

2. Промяната в разрешаването на продукта е за срока на неговата валидност. 

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба 

и разпространение и още 1 година за съхранение и употреба на съществуващи наличности 

от продукта за растителна защита ТАРКЗА 250 ЕВ/ДОМНИК 250 ЕВ/ТАЗОЛ 250 

ЕВ/ТЕБУША 250 ЕВ/ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ, разрешен за пускане на пазара и употреба с 

Разрешение № 01314-ПРЗ-6/04.05.2017 г. на изпълнителния директор на Българска 

агенция по безопасност на храните.  
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4. В 14-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед, разрешението за пускане 

на пазара и употреба на продукта за растителна защита по т.1 да се преиздаде. 

5. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от 

получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, 

с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява. 

6. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от 

издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на 

основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на 

Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, 

т. 1. 

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването 

й пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

                              

ИНЖ. AГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ 

 

                            (Съгласно Заповед № РД 11-2687 / 12.12.2017 г. 

                              на изпълнителния директор на БАБХ ) 

 

СЪГЛАСУВАЛИ:  

Директор на дирекция „Правна” при ЦУ на БАБХ, ………………………..2018 г.: 

/Анита Пашова/ 

 

Гл. юрисконсулт, дирекция „Правна”,  ЦУ на БАБХ, ……………………….. 2018 г.: 

         /Радослав Вутов/  

 

Директор на дирекция ПРЗТК, при ЦУ на БАБХ, .............................................2018 г.: 

        /Добринка Павлова/  

И.ф. началник отдел РПРЗТ, дирекция ПРЗТК при ЦУ на БАБХ, ………………..2018 г.: 

/Здравко Попдимитров/ 

ИЗГОТВИЛ:  

 

Ст.експерт, дирекция ПРЗТК при ЦУ на БАБХ, ………………..2018 г.: 

/Калинка Маринова/ 
КМ/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ  
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Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № ...................................... 

 

 

Търговско наименование на продукта: ТАРКЗА 250 ЕВ/ДОМНИК 250 ЕВ/ТАЗОЛ 250 ЕВ/ТЕБУША 250 ЕВ/ИНТЕЗОЛ 250 Е 

Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ) 

Концентрация на активно/и вещество/а:тебуконазол (250 г/л) 

 
 

Култура и/или 

описание 

П 

О 

ил

и 

З 

Вредител или 

група 

вредители, с 

които се води 

борба 

Приложение Норма на приложение 

Каран

тинен

срок 

(дни) 

Забележки 

№ 

(а) (b) (c) 

Метод 

Вид 

(f-h) 

Фази на развитие и 

сезон 

(j) 

Бро

й 

Ми

н/м

акс 

(k) 

Интерв

ал 

между 

прило

жен. 

(мин) 

мл 

продукт/д

ка 

Мин/макс 

Вода 

л/дка 

Мин/ 

макс 

га.в./дка (l) (m) 

1. Ечемик П 
Ръжди      

(Puccinia spp.)  

 

Конвенцион

алнаназемн

атехника 

BBCH 33-59   

(третият възел е най-

малко на 2 см над 

втория възел-край на 

изкласяването) 

 

1-2 45-60 
100 

мл / дка 

20-40 

л/дка 
25 

г/а.в./дка 
35  

2. Пшеница П 

Ръжди        

(Puccinia spp.), 

Септориоза 

(Septoria spp.) 

BBCH 33-59   

(третият възел е най-

малко на 2 см над 

втория възел-край на 

изкласяването) 

1-2 45-60 
100 

мл/ дка 

20-40 

л/дка 
25 

г/а.в./дка 
35 
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3. Лозя П 

Брашнеста 

мана    

Uncinula 

necator 

Конвенцион

алнаназемн

атехника 

BBCH 55-80: 

(съцветията набъбват 

– цветчетата са 

затворени и плътно 

прилепнали – начало 

на узряване на 

зърната 

 

1-3 7-14 
40   

мл/дка 

100 

л/дка 

10  

г/а.в./дка 
14  

 

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начинът на употреба (напр. фумигация на една структура) 
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З) 

(c) Напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени неприятели, листни гъби, плевели 

(d) Напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)  
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989 

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени 

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне 
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване 

(i) г/кг или г/л(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за 

сезона при приложението(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба 
 


