
Административна услуга No25  

I.Наименование  

Провеждане на обучение за придобиване на квалификация за изпълнител на 

дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности, изпит пред комисия и 

издаване на удостоверение.  

II.Обща информация за услугата:  

Целта на настоящата процедура е да се регламентира реда и условията за издаване на 

удостоверение за преминал/а успешно обучение за придобиване на квалификация за 

изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации с продължителност най-малко 

40 часа.  

III. Правно основание  

Чл.6, ал.1; чл.7, ал.2 и чл.8, ал.2; чл.9 от Наредба No1 на МЗ и Министерството на 

земеделието, храните и горите, за условията и реда за извършване на дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации - Обн. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г. Приложение No 4 към 

чл.29г от тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол 

по Закона за здравето.  

IV.Компетентни органи, които я събират и разполагат с информацията, както и начина 

на съхранение на тази информация  

РЗИ-Варна-дирекция „НЗБ“,отдел „ПЕК“  

V.Заявител  

Физически и юридически лица.  

VI.Такси  

Съгласно тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол 

и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.  

Приложение No 4 към чл.29г Такси, събирани от РЗИ, поискани от физически и 

юридически лица: код 05.01- 259 лева;  

Чл. 35. За издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ по 

тарифата се събира такса 6 лв  

Заплащане на административната услуга може да бъде извършено в касата на РЗИ-Варна, 

ул. Брегалница №3, ет.1, стаи № 27 и 31 в брой или чрез ПОС терминал - център за 

административно обслужване без прекъсване от 8:30 до 17 ч.; както и по банков път на 

сметката на РЗИ Варна, като се съобщи входящия номер на заявлението или Протокола 

при устно заявяване на услуга. 

IBAN: BG39 STSA 9300 3106 8734 01 

BIC: STSABGSF 

"Банка ДСК" АД 

Плащане по електронен път чрез виртуален ПОС на адрес: https://pay.egov.bg/eforms 

 

https://pay.egov.bg/eforms


VII.Изискуеми документи  

1.Заявление до Директора на РЗИ –по образец , за включване в курс на обучение  

2.Копие от диплома за завършено средно образование  

3.Актуална снимка на лицето  

4.Документ за платена такса.  

 

VIII.Образец/формуляр, с който се заявява услугата  

Заявление по образец.  

 

IX.Описание на процедурата – етапи:  

1.Юридическото или физическо лице, прилага по-горе изброените документи и заявява 

своето желание за включване в курс за придобиване на квалификация за изпълнител на 

дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности и получаване на 

удостоверение след успешно положен изпит: - устно - като искането се отразява в 

протокол по образец/Приложение No 1 към чл.7 ал.2 на Постановление No83/07.04.2015г 

за изм. и допълнение на Наредбата за административното обслужване /от служител на 

звеното за административно обслужване на РЗИ-Варна, ул.”Брегалница” No 3, етаж, І, 

стаи 27 и 31. - на място–заявлението с придружаващата го документация се попълват и 

подават от адресата към центъра за административно обслужване в сградата на РЗИ-

Варна, ул.”Брегалница” No 3, етаж, І , стаи 27 и 31. - заявяване чрез пощенски оператор 

за своя сметка - по електронен път на интернет адрес: office@rzi-varna.com. Съответната 

бланка се изтегля от сайта на инспекцията (раздел Каталог на услугите / Услуги и бланки) 

, попълва се и се изпраща на посочения е-маil. Характеристиките на електронните 

документи са посочени в раздел електронни услуги на сайта на РЗИ Варна. След 

получаване на формуляра се изпраща обратна поща на подателя за потвърждаване на 

получаването им и за резултата от проверката за редовността и достатъчността на 

документите.  

2.Изготвяне на списък на участниците в квалификационния курс за изпълнители на ДДД 

дейности с вписани име, адресна регистрация и ЕГН.  

3.Обучението за придобиване на квалификация за изпълнител на ДДД се организира и 

провежда от определени със заповед на министъра на здравеопазването регионални 

здравни инспекции (РЗИ) съвместно с Българската агенция по безопасност на храните 

(БАБХ) и професионалните организации на извършващите ДДД, по програма 

разработени от Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, 

храните и горите съвместно с професионални организации на извършващите ДДД 

.Програмата се утвърждава от министъра на здравеопазването и министъра на 

земеделието, храните и горите.  

4.Провеждане на редовни занятия / лекционни и практически/ в продължение най малко 

на 40 учебни часа.  

5.Демонстрация на начини, методи и средства за провеждане на дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации в обекти с обществено предназначение; използване на лични 

предпазни средства, спазване на изискванията за опазване на околната среда от 

замърсяване с биоциди и опазване на здравето на хората и животните; /съгласно 

изискванията на Наредба No1/05.01.2018г/  

6. Обучението завършва с изпит пред комисия, определена със заповед на директора на 

РЗИ. На преминалите успешно изпита, се издава удостоверение за придобита 

квалификация за изпълнител на ДДД по образец съгласно приложение No 2 към Наредба 

No 1 /05.01.2018г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации.  



7.Резултатите от изпита се отразяват в изпитен протокол, който се архивира и съхранява 

в отдел ПЕК, екип ДДД.  

8 .Удостоверенията за придобита квалификация за изпълнители на ДДД, се подписват от 

Директора на РЗИ-Варна. Издадените удостоверения се вписват в електронен регистър.  

Регистъра се подържа от РЗИ-Варна, отдел „ПЕК“, „Д НЗБ“ и съдържа: номер и дата на 

издаденото удостоверение, трите имена и ЕГН на лицето, на което е издадено 

удостоверението. РЗИ осигурява достъп на БАБХ до информацията, съдържаща се в 

електронния регистър.  

9.При изгубване или унищожаване на административния акт се издава копие /препис/ 

след подадено заявление до директор на РЗИ .  

Юридическото или физическо лице заявява желание, за получаване на издадения 

индивидуален административен акт/удостоверение за правоспособност/ за изпълнител 

на ДДД дейности:  

- на място- лично (респективно на упълномощен негов представител) срещу подпис, в 

центъра за административно обслужване при компетентния орган  

- чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес като декларира че 

пощенските разходи са за негова сметка. Цената за пощенската услуга се заплаща от 

заявителя при доставяне на пратката. При заявено получаване чрез лицензиран пощенски 

оператор изходящият документ се изпраща като:  

а)вътрешна препоръчена пощенска пратка  

б) вътрешна куриерска пратка  

в)международна препоръчана пощенска пратка  

X.Правно описание за срока на действие на документа/индивидуалния адм.акт  

Издаване на Удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дейности по 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации-безсрочно и до промяна в обстоятелствата по 

спазване изискванията на Наредба No 1/05.01.2018г. ДВ.бр.7 от 19 Януари 2018г, за 

условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.  

Лицата, притежаващи Удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации са длъжни да спазват изискванията на Наредба 

No 1/05.01.2018г. ДВ.бр.7 от 19 Януари 2018г, за условията и реда за извършване на 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации.  

Лицата, които притежават удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на 

дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации издадено преди влизането в сила 

на Наредба No1/05.01.2018г. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г, за условията и реда за 

извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, могат да извършват ДДД, без 

да е необходимо да преминават ново обучение по чл. 7 от наредбата.  

XI.Резултат от процедурата – вид на документа, който се издава и правното основание, 

на което се издава Удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

 


