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На 12 и 13 октомври 2017 г. АРИБ 
(Асоциация Растителнозащитна ин-
дустрия България) беше домакин на го-
дишната международна среща-семи-
нар под наслов „Против нелегални-
те и фалшивите продукти за расти-
телна защита. Форумът се организи-
ра с участието на ЕСРА (Европейска-
та асоциация за растителна защита), 
HCPA (Националната асоциация Гър-
ция) и AIPROM (Националната асоци-
ация на Румъния), заедно с представи-
тели на съответните компетентни 
власти.

Срещата се проведе в гр. Сандански 
и беше открита официално от Лукаш 
Возниацки,  мениджър Нелегални про-
дукти ECPA, който изложи пред ауди-
торията нарастващия проблем с не-
легалните пестициди.

Всяка отделна страна представи 
своите основни партньори на нацио-
нално ниво, съвместните им инициа-
тиви, постигнати резултати и бъде-
щи планове за действие.

Конкретни примери за подобрява-
не на процеса на разпознаване и спира-

не на незаконни пестициди на грани-
ците както и начини за намаляване на 
търсенето чрез ангажиране на власти-
те и комуникация с фермерите бяха 
представени от Том МакХейл, пред-
седател на експертна група „Нелегални 
продукти“ в ЕСРА. Особен интерес 
предизвика информацията за актив-
ното участие на полицията в Шот-
ландия по отношение на ефективни 
превантивни мерки срещу нелегални-
те продукти за растителна защита.

Д-р Елени Карасали, ръководител 
лаборатория към Института по фи-
топатология Бенаки, Гърция, запозна 
участниците с лабораторните ана-
лизи и контрол на нелегалните и фал-
шивите ПРЗ (препарати за расти-
телна защита), оценка за еквивалент-
ност при паралелен внос, изследвания 
за стабилност при съхранение на ПРЗ, 
както и други иновативни методи за 
анализ на формулациите в съвременно 
оборудваната лаборатория на инсти-
тута. 

Г-н Дионисис Влахос от Министер-
ството на развитието на селските 

райони и храните, Гърция, предста-
ви Стратегия за контрол на незакон-
ните ПРЗ, която включва приорите-
ти и параметри на анализа на риска по 
отношение на употребата на фалши-
ви и незаконни ПРЗ.

Примери за предприети действия 
за  по-добър анализ на риска за откри-
ване на потенциални фалшиви проду-
кти бяха представени от румънска-
та страна, както и опитът за взаи-
модействие с всички заинтеросова-
ни страни, включително подходът на 
частно разследване. 

От българска страна участие взе-
ха и представители на БАБХ, Агенция 
„Митници“, МВР ГД „Гранична поли-
ция“. Експерти от БАБХ представиха 
организацията на работа и контрол-
ните дейности на Агенцията относ-
но продуктите за растителна защи-
та. Отчетено бе нарастване броя на 
нарушенията и заловените нелегални 
пестициди за 2016 г. и 2017 г. на те-
риторията на страната. Основен ак-
цент в разговорите бе прилагането 
на законодателството в областта 

ФОРУМ

Против нелегалните и фалшивите 
продукти за растителна защита 

на контрола на ПРЗ, санкциите за на-
рушенията и предстоящата работа 
по инициативата за криминализира-
не на тези деяния.

Участниците в международната 
среща-семинар посетиха ГКПП Зла-
тарево и ГКПП Кулата и обсъди-
ха добри практики за граничен кон-
трол, целящи превенция на вноса и 
употребата на нелегални пестици-
ди – въпрос от значение за всички зе-
меделски производители, за опазване 
здравето на хората и околната сре-
да.

В заключение от дискусиите по 
темата бяха набелязани конкретни 
предложения за бъдещи съвместни 
действия на индустрията с власти-
те в посока намиране на решения за 
предовратяване на разпространение-
то и употребата на нелегални пес-
тициди на територията на Репу-
блика България и на територията на 
други държави - членки на Европей-
ския съюз, както и за подобряване на 
режима за контрол и налагане на санк-
ции на заловените нарушители.

Купувайте ПРЗ само 
от регламентирани 

обекти или 
дистрибутори

Бъдете внимателни 
за извънредни 

специални оферти 
и / или прекалено 
големи отстъпки, 

предлагани 
от неизвестни 

доставчици

Етикетите на 
продукта трябва 

бъдат на български 
език и да са трайно 

закрепени към 
опаковката 

Винаги изисквайте 
Фактура и/или 

касова бележка

This store

This product.............0000

This product.............0000

This product.............0000

Total 0000

Купувайте 
само 

регистрирани 
и легални 
пестициди

Ако имате информация,  свързана с 
продажбата на незаконни продукти, 
свържете се и се консултирайте с 
инспекторите от съответната Областна 
Дирекция по Безопасност на Храните
www.babh.government.bg

За повече информация:
www.illegalpesticides.eu
www.ecpa.eu
www.bgcpa.eu
www.babh.government.bg

Търговията с фалшиви и незаконни пестициди нараства многократно. 
Фалшивите или нелегални продукти не са регистрирани и не са тествани,

за да се докаже тяхната безопасност. Те могат да са вредни за Вашето 
здраве, опасни за околната среда, токсични за Вашите култури

НЕЛЕГАЛНИ ПЕСТИЦИДИ! 
НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ВАШИТЕ КУЛТУРИ НА РИСК
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