
Организация СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А  У С Л У Г А  

РУ № 558 Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител 

на дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

 

Звено за административно 

обслужване - дирекция "АПФСО" 

Административни звена, обслужващи издаването 

на документа 

Приемна: гише 2 и гише 3  

телефон: 02/8130 400 

адрес: гр. София, ул. "Враня" №20 

e-mail: priemna@srzi.bg 

приемно време: от 8:30 до 17:00 ч. 

Дирекция "Надзор на заразните болести” 

лице за контакт: началник отдел „Паразитология и 

ДДД“ 

телефон: 02/8130 433 

адрес: гр. София, ул. „Враня” № 20, ет. 1 

e-mail: no_pddd@ srzi.bg 

приемно време: вторник от 13:00 до 14:30 ч. и 

четвъртък от 13:00 до 14:30 ч 

 

І. Правно основание 

 

Наредба № 1 от 5.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации - чл. 7, ал. 2; чл. 9, ал. 3; чл. 9, ал. 4. 

 

ІІ. Характеристика 

 

Цел:  
Целта на настоящата процедура е да укаже реда и условията за издаване на 

удостоверение за правоспособност за изпълнител на дейности по дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации на съответното лице. 

 

Предмет:  

Документът се издава по искане на заинтересованото лице за придобиване на 

правоспособност за изпълнител на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

 

ІII. Процедура по извършване на административната услуга 

 

Орган по предоставянето на административната процедура:  

Директорът на Столична регионална здравна инспекция 

 

Заявител:  

Физически лица с потребност от административния акт. 

 

Необходими документи: 

1. Заявление по образец; 

2. Дипломa за завършено средно образование – копие, заверено за вярност. 

 

Начин на подаване на необходимите документи: 

Съобразно наличните технически възможности на заявителя, писменото заявление и 

приложенията към него могат да се подадат по: 

 електронен път на адрес: priemna@srzi.bg; 

 чрез официалния сайт на Столична РЗИ : https://srzi.bg/elektronni-uslugi 

 чрез лицензиран пощенски оператор на адрес 1233 гр. София, ул. „Враня“ № 20 

(разходите за доставка са за сметка на заявителя на услугата); 

 в Звеното за административно обслужване (Приемна) на ул. „Враня“ № 20, етаж 2 

 

 

mailto:priemna@srzi.bg
https://srzi.bg/elektronni-uslugi


Вътрешен ход на процедурата 

След приемане на документите, служител от звеното за административно обслужване, 

прави регистрация в деловодната система и ги представя на Директора СРЗИ за резолюция.  

В съответствие с резолюцията на директора, преписката се насочва служебно за резолюция от 

директор на дирекция "Надзор на заразните болести”, който от своя страна я възлага за 

изпълнение на началник отдел „Паразитология и ДДД“, а той насочва преписката към 

съответния главен експерт отговарящ за реализацията на курса и удостоверенията за ДДД.  

Продължителността на курса/обучението е не по-малко от 200 учебни часа за 

ръководители и не по-малко от 40 учебни часа за изпълнители в съответствие с разработената и 

утвърдена от министъра на здравеопазването учебна програма. 

Удостоверението се получава след успешно издържан изпит и въведен в регистър в отдел 

„Паразитология и ДДД“. 

 

Срок за предоставяне: 
След преминат курс на обучение не по-малко от 40/200 учебни часа и положен изпит. 

Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации се издава след успешно издържан изпит. 

 

Начини на получаване на резултата от услугата: 

 В Звеното за административно обслужване (Приемна) на ул. „Враня“ № 20, етаж 2 

лично или срещу предоставено нотариално заверено пълномощно; 

 чрез вътрешна или международна препоръчана пощенска пратка от лицензиран 

пощенски оператор на предварително посочен от заявителя точен адрес, като разходите за 

изпращането са за сметка на заявителя. Разходите за доставка за територията на Република 

България се заплащат при самата доставка, а в случай на международна пратка – при 

подаване на заявлението; 

 по електронен път с електронен подпис 

 

Срок на действие: 

Безсрочно. 

 

Такси: 

За провеждане на курс за обучение, изпит и издаване на удостоверение за изпълнители 

на ДДД дейности по утвърдена от министъра на здравеопазването програма, за 1 лице - 259 

лв., съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол 

и Националните центрове по проблемите на общественото драве по Закона за здравето, 

Приложение № 4, 05.01. 

 

Начин на плащане:  

 в брой на място в Звеното за административно обслужване (Приемна) на ул. „Враня“ 

№ 20, етаж 2  

 чрез ПОС терминал на място в Звеното за административно обслужване (Приемна) на 

ул. „Враня“ № 20, етаж 2  

 с банков превод, в който е цитирана административната услуга  

 

БАНКОВА СМЕТКА НА СТОЛИЧНА РЗИ  

 

Банка: УниКредит Булбанк – клон Батенберг  

IBAN: BG13 UNCR 9660 3120 6694 11 

BIC: UNCRBGSF  

ЕИК: 176034554 

 

 



Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на 

услугата: 

Министър на здравеопазването 

 

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:  

Неприложимо 

 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по 

предоставянето на услугата: 

Неприложимо 

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:  

https://srzi.bg/bg//elektronni-uslugi 

 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата и с облекчаване на 

режима:  
https://srzi.bg/bg/poday-signal 

 

Изисквания към документите  

1.  Когато се подават по електронен път  

 документите да са изготвени в един от следните формати: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, 

*.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.zip, *.rar  

 документите да са изготвени на кирилица и да съдържат прав (некриптиран) текст 

 документите да не съдържат препратки към други електронни адреси  

 сканираните документи да са с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч) 

 файловете да не са заразени с вируси  

 общият обем да не надхвърля 5MB  

 заявлението да е подписано с надлежен електронен подпис  

 

2. Когато се подават на хартиен носител  

 документите да са в оригинал  

 копия на документи, регламентирани в нормативна уредба следва да са заверени 

„Вярно с оригинала“  
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