
МОТИВИ 

Относно: Проект на Наредба за условията и реда за извършване на дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

  

1. Причините, които налагат приемането му 

Проектът на нормативния акт е разработен на основание изменения в Закона за 

здравето и Закона за ветеринарномедицинската дейност от 2013 г., обн. в ДВ бр. 

99/2013 г., съгласно които условията и реда за извършване на дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации се определят с наредба на министъра на здравеопазването и 

министъра на земеделието и храните. 

 

2. Целите, които се поставят 

     Една от основните цели на настоящия нормативен акт е опазване здравето на хората 

и животните, опазване на околната среда и поддържане здравословна жизнена среда.   

      В проекта на наредбата са вписани обектите, в които се извършва дезинфекция, 

дезинсекция и дератизация (ДДД), като освен обекти с обществено предназначение, са 

включени и обекти от ветеринарномедицинско значение, вкл. и такива за производство 

и търговия с храни, регистрирани по Закона за храните. Извършването на дезинфекция, 

дезинсекция и дератизация в тези обекти има за цел унищожаване или намаляване на 

числеността на вредителите (патогенни микроорганизми, членестоноги и гризачи), 

които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по 

хората и животните. Разписани са изискванията към и задълженията на лицата, 

извършващи ДДД дейности в тях.  

Проектът предвижда обучението за придобиване на квалификация за ръководители 

и изпълнители на ДДД дейности да се провежда по програми, разработени от МЗ и 

МЗХ, съвместно с професионалните организации на извършващите ДДД. Разширен е 

списъка на лицата, имащи право да участват в квалификационни курсове за 

ръководители на ДДД. Предвидено е провеждане на курсове за поддържане и 

повишаване квалификацията на лицата, извършващи ДДД.  

Направени са промени в съдържанието на Протокола от извършена ДДД обработка, 

въвежда се воденето на Дневник за закупените и използвани биоциди.  

 

  

 



Въведено е създаването и поддържането на регистър на издадените удостоверения.  

 

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба  

Издаването на наредбата не води до необходимост от допълнителни финансови 

средства.  

 

4. Очакваните резултати от прилагането 

Намаляване случаите на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората, 

ограничаване разпространението на особено опасни инфекции при хората и животните. 

      Настоящият нормативен акт регламентира по-прецизно отговорностите и 

задълженията на изпълнителите на ДДД услуги, контрола върху тяхната дейност, както 

и възможността за по-универсален обхват на наредбата, независимо от спецификата на 

обслужваните обекти – с обществено предназначение и обекти от 

ветеринарномедицинско значение.  

     Поддържане квалификацията на лицата, извършващи ДДД ще допринесе за 

извършване на тези дейности без риск за здравето на хората и животните. 

Осигуряване на прозрачност по отношение на регистрираните лица в страната, 

имащи право да извършват ДДД дейности чрез поддържане на публична база данни от 

Министерство на здравеопазването. 

  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което 

не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.  

Обществените отношения, регулирани с проекта на наредба са предмет на 

национално решение и уредба и с тях не се въвеждат норми на европейското право.

  


