Задължителна регистрация в нова
платформа на БАБХ до 31 януари 2021 за
всички пчелари и стопани, които
третират площи

До 31 януари 2021 г. всички пчелари и стопани, обработващи площи със земеделски
култури, трябва да се регистрират в ЕПОРД (електронна платформа за оповестяване на
растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности).
За новорегистрирани земеделски стопани и животновъдни обекти (пчелини)
регистрацията в ЕПОРД се извършва в едномесечен срок от регистрацията на
земеделския стопанин или животновъдния обект (пчелин).
При практикуване на подвижно пчеларство новорегистрираните животновъдни
обекти (пчелини) се регистрират в ЕПОРД в срок до 2 дни от регистрацията на
пчелина.
Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и
дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, и собствениците на
животновъдни
обекти
(пчелини),
регистрирани
съгласно
Закона
за
ветеринарномедицинската дейност, се регистрират самостоятелно в ЕПОРД чрез
валиден адрес за електронна поща и персонален код.
Регистрираните в ЕПОРД собственици на животновъдни обекти (пчелини), включително
практикуващите подвижно пчеларство, следва да въведат в платформата информация за
местонахождението на всеки пчелин и да я актуализират своевременно.
Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и
дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок не по-малко от 3 дни
и не повече от 15 дни преди датата на третирането са длъжни да въведат информация
за дейностите в ЕПОРД, която включва: 1/ обозначаване на блок/блокове от слой
„Физически блокове“ на СИЗП, в които са планирани дейностите, съответната площ в
декари и вида на земеделската култура; 2/ дата и час (от – до) на извършване на
дейностите; 3/ продукт/препарат – търговско наименование, доза на декар.
Оповестяването се извършва автоматично от ЕПОРД, като на всеки регистриран
собственик на пчелин, чиито пчелини попадат в 3-километрова зона около блок с
планирана дейност, се изпраща електронно писмо и/или SMS.

От 1 март 2021 г. оповестяването става по новия ред през платфромата на
БАБХ
За третирания до 28 февруари 2021 г. уведомяването е по стария ред
В случай на третирания в периода до 28 февруари 2021 г. уведомяването ще се извършва
по досегашния ред – лично, чрез кмета на населеното място, който обявява и
разпространява информацията чрез местните средства за масово осведомяване и чрез
новата електронна платформа.
Промени в начина на взимане на проби от пчели и растителност
Променен е и начинът на взимане на проби от пчели и растителност. Пробите ще се
взимат от членове на комисията, която се сформира при постъпил сигнал за подмор. При
наличие на пестицидни остатъци в проби от пчели, анализите на растителните проби ще
се извършват за сметка на БАБХ. Промяната в механизма на уведомяване от страна на
пчеларите при установяване на подмор или признаци за отравяне ще се извършва чрез
подаване до о директора на ОД „Земеделие“ незабавно по телефона, не по-късно от
първия ден след констатираната смъртност.
Повишаване ефективността на официалния контрол чрез мобилни инспектори
Ежегодно в периода 15 март – 31 май ОДБХ осигуряват мобилни инспектори и
служители на разположение за приемане на сигнали и извършване на проверка при
необходимост от 8,00 до 18,00 ч. в почивните и празничните дни при спазване на
действащото законодателство.
Държавен вестник (брой 101 от 27.11.2020 г.) е обнародвана Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и
пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,
дезинфекционни и дезинсекционни дейности

