
       БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЕСТ КОНТРОЛ

До Министъра на земеделието и храните

До Министъра на здравеопазването

Копие:

До Директора на Българска агенция по безопасност на храните

До Директора на Национален център по заразни и паразитни болести

До Председателя на комисията по биоциди към МЗ

СТАНОВИЩЕ

на

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЕСТ КОНТРОЛ

ОТНОСНО: Предоставения за становище проект на Наредба за условията и реда за 

регистрация и извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, която 

предстои да се приеме от Министъра на Земеделието и храните, в изпълнение чл.7, ал.2 

от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Уважаеми г-н Министър,

Относно предоставеният за разглеждане проект на Наредба за условията и реда за 

регистрация и извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации излагаме 

следните фактически констатации: 

1.  Проекта е много стар и почти изцяло неприложим към днешна дата 

предвид следните факти:

� Цитират се институции, които не съществуват вместо да се визират 

актуалните такива: Говори се МЗГ, а не за МЗХ. Визират се НВМС и РВМС вместо 

БАБХ и ОДБХ

� Основанието на тази Наредба не е # 11 от  ЗВД, а чл.7 ал.2 от ЗВД с 

предвидения в §194 от същия закон 6-месечен срок.

� Не е правилно да се пише, че се отменя Наредба 8, защото тя вече е 

отменена с Наредба 3 от 24 януари 2005г за условията и реда за извършване на 

дезинфекции, дезинсекци и дератизации, издадена от МЗ.

� Същевременно  МЗХ не може да отмени Наредба 3 / 24.01.2005 г., 

поради факта, че същата е на МЗ и само последното може да я отмени.

� В проекта на наредбата на МЗХ не би трябвало да се предвижда 

контрол на складовете за биоциди поради липсата на правно основание и 

делегирането на тези задължения на РЗИ, РИОСВ и ИТ съгласно разпоредбите на 
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ЗЗВВХВС, ЗЗ и др. подзаконови нормативни актове.

� Предвижда се издаване на Удостоверение за правоспособност за 

ръководител без участие в курс, а само след издържан изпит за лица с висше 

ветеринарно образование с придобита специалност по епизоотология, ДВСК или 

ДДД. Има ли такива специалности?

� Проекта на наредбата дублира почти на 90% съществуващата вече 

Наредба 3 от 24 януари 2005г за условията и реда за извършване на дезинфекции, 

дезинсекци и дератизации, издадена от МЗ и предвижда два регистъра в правния 

мир – този на МЗ и този на МЗХ /чл.8 от проекта /. Това обстоятелство ще доведе 

до колизия на правни норми. Мълчалива отмяна на един нормативен акт с 

друг е допустима когато автора е един – а тук имаме две различни институции 

– МЗ и МЗХ

От друга страна това обстоятелство ще създаде изключително затруднение при

- Контрола на услугата по отношение: 

                                     обхвата на лицата задължени да осигуряват численост на 

вредителите до степен, безопасна за здравето на човека и хигиената на храните

                                     правоспособността на лицата предлагащи услугата

                                     качеството на ДДД дейностите

                                     изпълнение на визираните задължения

- Качеството на предлаганата услуга 

� Не се регламентира статута на лицата придобили вече 

правоспособност за ръководители и изпълнители на ДДД дейностите 

2. Представения проект не е предшестван от анализ на сегашното развитие 

на пест контрол услугата и не предлага ефективно решение на двата основни 

проблема на бранша в България, а именно:

� Спешна необходимост от актуализация на съществуващата нормативна 

база във връзка с новите тенденции на развитие на услугата. 

� Подготовка на бранша за предстоящото въвеждане на единен европейски 

стандарт по инициатива на СЕРА/СЕN с работно заглавие ТС 404 - Европейски 

стандарт за услуги, предоставяни от организации, които ръководят, управляват и 

упражняват дейности по контрол на вредителите. 

Във връзка с гореизложеното и предвид законодателните инициативи на 

Конфедерация на европейските пест мениджмънт асоциации (СЕРА) и 

Европейския институт по стандартизация (СЕN) за приемане на единен 

европейски стандарт за пест контрол услугите, 

Предлагаме

Да се обмисли и обсъди приложения проект за съвместна Наредба на МЗ и МЗХ за 

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

девастации и след конституиране на НС да се внесе законопроект за промяна на 

ЗВД - чл.7 ал.2 както следва:

чл.7 ал 2 да се промени така: „ Дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и 

девастацията се извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на 

земеделието и храните и министъра на здравеопазването”.
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Надяваме се, че становището ни е изчерпателно и оставаме с надежда за 

съвместна  работа.

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

дезинсекции, дератизации и девастации, издадена от Министерство на 

здравеопазването и Министерство на земеделието и храните.

..........................................

Константин Тодоров

Председател на УС на БАПК

Членове на УС

Петър Лукарев

Пламен Петков

09 април 2013г.

София

3             София 1606, бул. Македония № 16В, e-mail: bpca@dir.bg, www.bpca-bg.org


