
НАРЕДБА № 70 ОТ 29 МАЙ 2006 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ ЕТИКЕТА ИЛИ ДОКУМЕНТА, ИЗДАВАН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА

РАЗМНОЖИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ОТ ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

В сила от 01.01.2007 г.

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г.
Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията към етикета или документа, издаван от

производителя на размножителен посадъчен материал от декоративни растения, включително
семена като размножителен материал, съгласно чл. 8 на Директива 98/56/ЕС, въведена с Наредба
№ 16 от 2004 г. за производство и търговия с посевен и посадъчен материал от декоративни
растения (ДВ, бр. 51 от 2004 г.).

Чл. 2. (1) Етикетът или документът по чл. 1 се изготвя от подходящ материал, който до
този момент не е използван, отпечатва се на български език и/или на един от официалните езици
на Европейския съюз (ЕС) и съдържа следната информация:

1. обозначение "ЕС качество";
2. код на Република България; при внос - кода на държавата - членка на ЕС;
3. обозначение или отличителен код на ИАСАС; при внос - обозначение на официалния

орган или неговия отличителен код;
4. регистрационен номер на производителя;
5. индивидуален производствен, седмичен или партиден номер;
6. ботаническо наименование на вида;
7. наименование на сорта, когато се търгува като сорт; в случай на подложка -

наименование на сорта или неговото обозначение;
8. наименование на групата растения;
9. количество;
10. в случай на внос от трети страни - името на страната, в която материалът е

произведен.
(2) Когато материалът се придружава от фитосанитарен (растителен) паспорт, издаден в

съответствие с Наредба № 1 от 1998 за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.), към
етикета по ал. 1 може да се добави следната информация: обозначение или отличителен код на
НСРЗ, номер на фитосанитарния паспорт и регистрационният номер на производителя по
Наредба № 1 за фитосанитарен контрол.

(3) Когато материалът се придружава от фитосанитарен (растителен) паспорт, в
съответствие с Директива на Комисията 92/105/ЕС (2), въведена с Наредба № 1 от 1998 г. за
фитосанитарен контрол, документът по чл. 1 може да бъде заменен с фитосанитарния паспорт,
като се добави следната информация:

1. обозначение "ЕС качество";
2. обозначение или отличителен код на ИАСАС; при внос - обозначение на официалния

орган или неговия отличителен код;
3. наименованието на сорта, подложката или групата растения.
(4) В случаите по ал. 3 при внос от трети страни се посочва и името на страната, където

материалът е произведен.
(5) Информацията по ал. 3 и 4 може да се съдържа във фитосанитарния паспорт, като



бъде ясно отделена.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба "подложка" е част от декоративно растение като
размножителен материал, предназначена за формиране на подземната му част.

§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива на Съвета 99/66/ЕС от 28
юни 1999 г. за въвеждане на изисквания, на които трябва да отговаря етикетът или документът,
издаден от производителя, съгласно Директива на Съвета 98/56/ЕС.

Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 29, ал. 6 от Закона за посевния и посадъчния
материал.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1.I.2007 г.


