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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Промени при вписването на новите сортове в официалната листа на страната 

До 26 септември върви едномесечен срок за обсъждане на промени в Наредбата 

за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на 

сортовете растения от Официалната сортова листа на Република България, 

съобщиха от Министерството на земеделието. Корекциите са налагат заради 

приетата през 2022 г. директива на ЕС за процедурите за изследване на някои 

сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове. 

Поправките ще позволят да има различимост, хомогенност и стабилност (РХС) на 

сортовете земеделски растителни и зеленчукови видове, които се вписват от 

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Те се 

привеждат в съответствие с актуализираните протоколи на Европейския офис за 

сортовете растения (ЕОСР) за отделни култури. В България това се регулира от 

агенцията и важи за сортоизпитване на култури, включени в протоколи на ЕОСР. 

Новите изменения ще подобрят информираността на заявителите при подаване на 

заявления за нови сортове. Ще бъдат актуализирани и количествата на семената от 

соя и памук, необходими за изпитване за биологични и стопански качества (БСК). 

Методиката за сортоизпитване за БСК е актуализирана и се изискват по-малки 

количества семена за сортоизпитване. 

В преходните и заключителните разпоредби ще правят корекции и в още няколко 

наредби - наредба 3 от 2019 г. за условията и реда за получаване на разрешения за 

лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или 

селекционна дейност, и семена, предназначени за демонстративни и/или 

производствени опити, разрешените за целта количества в зависимост от 

растителните видове, опаковката и етикетирането на семената. 

С промените в Наредба 3 от 2019 г. се уточняват изискванията към заявителите 

относно процедурата за издаване на разрешения по чл. 39а, ал. 2 от Закона за 

посевния и посадъчния материал, тъй като разрешенията се издават за сортове, 

които са в процес на сортоизпитване, а заявлението за вписване в Официалната 

сортова листа на Република България се подава, когато сортът вече е признат. Също 

така срокът на валидност на разрешенията за полски култури ще може да се 

удължава неограничен брой пъти за периоди, които не превишават една година. В 

Наредба 13 от 2004 г. се добавя ЕИК номер на заявителя в приложението за 

регистрация и се добавя партиден номер в книгата на търговците на посадъчен 

материал, с цел по-добра проследимост на партидите семена. Промените са 

необходими, за да се избегнат неясноти и неточности за заявителите, които искат да 

получат съответните разрешения. 

Източник: Sinor.BG  
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ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
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МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


