
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 1995 г.
за санитарно- хигиенните изисквания към устройството и работата
на селскостопанските аптеки (обн., ДВ, бр. 37 от 1995 г.; изм. и доп.,

бр. 54 от 1999 г.)
Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 34 от 3.04.2002 г.

§  1.  В  чл.  1  думите  "с  оглед  правилното  съхранение  и  продажбата  на  силно  действащи  отровни
вещества  и  предотвратяване  на  вредното  им  въздействие  върху  хората,  растенията  и  околната  среда" се
заличават.

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

"1. продукти за растителна защита в малки опаковки от II и III категория за употреба, и торове;".

2. В т. 2 думите "които  са  разрешени  за  употреба  в  страната  от  Министерството  на  здравеопазването
съгласно чл. 21, т. 2 от Закона за народното здраве" се заличават.

3.  В  т.  3  думите  "и  технически  приспособления  за  приложение  на  фитофармацевтични  препарати  и
минерални торове" се заменят със "за работа с продукти за растителна защита и торове."

4. Създава се т. 4:

"4.  инструменти,  пособия,  приспособления,  материали  и  др.,  свързани  с  производството  на
селскостопанска продукция и приложението на продукти за растителна защита и торове."

§ 3. Член 4 се изменя така :

"Чл. 4. (1) Продавачът трябва да е лице с висше агрономическо образование.

(2)  В  аптеката  могат  да  работят  само  лица  над  18-годишна  възраст.  Лицата,  обслужващи
селскостопанската  аптека  (общи  работници,  снабдители  и  др.),  преминават  на  периодичен  инструктаж  за
безопасна работа с продукти за растителна защита, провеждан от продавача."

§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. В ал.  1,  т.  1  думите  "който  е  изготвен  от  Националната  служба  за  растителна  защита,  карантина  и
агрохимия  и  е  съгласуван  от  Министерството  на  земеделието,  горите  и  аграрната  реформа  и
Министерството на здравеопазването и  отговаря на изискванията на БДС  12717-84. Пестициди. Опаковка.
Маркировка;" се заменят със "заверен от Националната служба за растителна защита (НСРЗ)".

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

"(2) Продавачът в селскостопанската аптека дава на купувачите консултации  относно правилния избор
на продукта, дозата и  начина на приложение, карантинните  срокове  и  минималните  срокове  за  безопасна
работа,  забраната  за  приложение  за  някои  култури,  за  безопасна  работа  и  опазване  на  животните,
растенията и околната среда.

(3) Не се разрешава продажбата на:

1. продукти за растителна защита от I категория;



2.  продукти  за  растителна  защита  и  торове  с  повредени  опаковки,  неоригинални  опаковки  или
нечетливи етикети."

3. Създава се ал. 4:

"(4)  Не  се  разрешава  продажбата  на  продукти  за  растителна  защита  на  лица  във  видимо  нетрезво
състояние."

§ 5. Член 9 се изменя така:

"Чл. 9. Продавачът в  селскостопанската аптека осигурява отчетност на продажбата на продуктите, като
за целта води дневник на доставките, който съдържа:

1. датата на доставка;

2. регистрационен № на автомобила, с който е доставена стоката;

3. наименование на продукта;

4.  данни  за  доставчика  -  име  (наименование),  №  на  лиценза,  трите  имена  на  лицето,  което  доставя
стоката;

5. подпис на лицето, което доставя стоката."

§ 6. Член 10 се изменя така:

"Чл. 10. Собственикът на аптеката:

1.  осигурява  аптечка  за  оказване  на  първа  долекарска  помощ,  оборудвана  с  ампули  атропин,
медицински  въглен,  сода  бикарбонат,  превързочни  материали,  50  мл  винен  спирт,  2  броя  стерилни
спринцовки  от  5  куб.  см,  игли  за  еднократна  употреба  и  други  медикаменти  и  материали  за  първа
долекарска помощ;

2. извършва встъпителен  и  периодичен  инструктаж на работещите в  аптеката по санитарните правила
и безопасността на труда при работа най-малко веднъж месечно;

3.  изготвя  и  поставя  на  видно  място  инструкция  за  безопасността,  хигиената  на  труда  и
противопожарната  охрана  в  аптеката,  вкл.  мерките  за  сигурност  и  поведението  на  работниците  при
химическо замърсяване;

4.  осигурява  подходящо  защитно  работно  облекло  и  лични  предпазни  средства  (престилки,  маски,
очила, ръкавици, противогази, обувки и др.);

5.  осигурява  изпирането  и  дезактивирането  на  работното  облекло  и  почистването  на  личните
предпазни средства съобразно указанията на териториалната хигиенно-епидемиологична инспекция (ХЕИ);

6. поставя на видно място в  селскостопанската аптека списък на продуктите за  растителна  защита  със
заверените от НСРЗ етикети и утвърдените упътвания, фотокопие от дипломата на продавача, лиценза и  от
санитарното разрешително за селскостопанската аптека."

§ 7. В чл. 12 думите "се възлага на ръководителя й" се заменят със "се извършва от собственика или  от
упълномощено от него лице"

§ 8.§ 8. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Заглавието се изменя така:



"Допълнителна разпоредба".

2. В § 1 се създава т. 4:

"4. "малки  опаковки" са тези, с чието съдържание могат да се третират не  повече  от  50  декара  на  база
най-високата регистрирана доза от продукта за растителна защита, и  са с не по-голяма  вместимост  от  1  кг
или 1 л."

3. Параграфи 3, 4 и 5 се отменят.

§ 9. В заключителните разпоредби § 7 се отменя.

§ 10. В приложение № 1 към чл. 3 , в раздел I т. 6 се отменя.

§ 11. Приложение № 2 към § 4, ал. 3 се отменя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§  12.  Навсякъде  в  наредбата  думите  "фитофармацевтични  препарати"  и  "препаратите"  се  заменят  с

"продукти за растителна защита" и "продуктите".


