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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКА  

 

 

I. Предметът на настоящата поръчката е “Извършване на услуги по 

дезинфекция, дезинсекция и дератизация за ТП на НОИ – Русе”, с цел унищожаване 

или намаляване на числеността на вредителите в сградите на ТП на НОИ - Русе (патогенни 

микроорганизми, членестоноги и гризачи), които могат да бъдат причинители, преносители 

и резервоари на заразни болести по хората и животните  по смисъла на Наредба №1 от 

05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации (издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на 

земеделието, храните и горите, Обн. ДВ бр. 7 от 19 януари 2018 г.). С извършването на 

посочените мероприятия се цели още поддържане на необходимия биологичен минимум на 

инсекти и гризачи в обработваните помещения. 

„Дезинфекции“ на помещенията в административната сграда на ТП на НОИ - Русе 

включва методи и средства за  обезвреждане или редуциране на броя на патогените 

микроорганизми във външната среда. 

„Дезинсекции“ на помещенията в административната сграда на ТП на НОИ - Русе 

включва методи и средства за унищожаване на вредните членестоноги – паразити и 

преносители на инфекциозни  и инвазионни болести по хората и животните. 

„Дератизации“ на помещенията в административната сграда на ТП на НОИ - Русе 

включва методи и средства  за унищожаване на гризачи – резервоари на инфекции, и 

вредители на селскостопанско и друго имущество.  

 

II. Обем и място на изпълнение на поръчката: административните сгради, ползвани 

от ТП на НОИ – Русе, както следва:  

1.  сграда,  находяща се на адрес: гр. Русе,  ул. “ Асен Златаров” № 26 , обща площ 

3244 кв.м., включително и пет архивни помещения; 

2. сграда, находяща се на адрес: гр. Русе, ул. “Ангел Кънчев” № 1 с обща площ 

1512 кв.м., включително и  2 архивни помещения,  

3. сграда, находяща се на адрес: гр. Русе, бул. “Трети март” № 15. Сградата е на 

един етаж и е обособена за архивохранилище с площ 608 кв.м. 

4. сграда, находяща се на адрес: гр. Бяла, пл. “Екзарх Йосиф I” № 8 - трети етаж – 

с площ 384 кв.м. 

Дезинфекция и дезинсекция на вътрешни помещения и площи срещу пълзящи и летящи 

инсекти, следва да се извършат - 4 /четири/ обработки годишно т.е. на всеки три месеца. 

 Дератизация на мазета, приземни етажи и архивохранилища - срещу гризачи, следва да 

се извършат – 2 /две/ обработки годишно т.е. на всеки шест месеца. 

 

III. Срок на валидност на офертите  
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   Срока на валидност на подадените оферти е не по-малко 3 (три) месеца от 

крайния срок за подаване на офертите. 

 

IV. Срок и стойност за изпълнение на поръчката 

Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири месеца) от датата на 

влизане в сила на договора. 

 

Максималната стойност определена от Възложителя за извършване на услугите по 

дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сгради на ТП на НОИ – Русе, включително 

всички необходими препарати, техника и персонал, е в размер на 2120.00 (две хиляди сто и 

двадесет) лева без ДДС, за целия срок на договора – 24 месеца. 

 

 

V. Изисквания към Изпълнителя 

Услугите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за сградите на ТП на НОИ – 

Русе, следва:  

 

1. Да се осъществяват от Изпълнител, който е вписан или да е в процес на вписване в 

публичната база данни за физически и юридически лица, които извършват ДДД дейности, 

поддържана от Министерство на здравеопазването, съгласно чл.13 на Раздел II, съответно §2 

от ПРЗ на Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации  /ДДД/. 

2. Дейностите по ДДД се извършват само от лица, които притежават необходимата 

правоспособност за това, съгласно изискванията на Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията 

и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а именно:  

2.1. Ръководител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, притежаващо 

Удостоверение за придобита квалификация за ръководител на дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации, издадено от Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), 

съгласно чл. 9, ал. 4 от Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации, или Удостоверение за правоспособност за 

ръководител на ДДД дейности издадено от НЦЗПБ, съгласно §3 от ПЗР на Наредба №1 от 

05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации;  

и/или  

2.2. Изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, притежаващо 

Удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации издадено от НЦЗПБ/РЗИ, съгласно чл. 9, ал. 4 от Наредба №1 от 05.01.2018 г. за 

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

Удостоверение за правоспособност за изпълнител на ДДД дейности, издадено от РЗИ, 

съгласно §3 от ПЗР на Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

Към датата на подаване на офертата участниците следва да разполагат с поне 1 /едно/ 

лице, притежаващо придобита квалификация за ръководител на ДДД дейности и с поне 1 

/едно/ лице, притежаващо придобита квалификация за изпълнител на ДДД дейности, вписани 

в електронния регистър на издадените удостоверения за придобита квалификация за 

ръководители и изпълнители на ДДД по чл.10 на Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и 

реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.  
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VI. Нормативни изисквания и изисквания към изпълнението на услугите по 

дезинфекция, дезинсекция и дератизация 

1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка е длъжен да 

извършва ДДД на договорената площ с оглед свеждане до биологичен минимум на 

вредителите, спазвайки изискванията на Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за 

извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.  

 2. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка извършва 

дейностите по дезинфекции, дезинсекции и дератизации със собствени препарати, техника и 

парсонал.  

3. При възможност Изпълнителят следва да прилага принципите за интегриран 

контрол на вредителите, като използват с предимство нехимичните методи и средства пред 

химичните, когато това е възможно.  

4. При обработка на площите Изпълнителят следва да извърши ДДД с биоциди, 

разрешени за пускане на пазара от министъра на здравеопазването или упълномощено от 

него длъжностно лице по реда на глава четвърта от Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси или по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и 

употребата на биоциди (ОВ, L 167 от 27.06.2012 г.), при спазване на условията на издаденото 

разрешение и на изискванията, посочени на етикета и в информационния лист за безопасност;  

5. При извършване на дейностите на ДДД Изпълнителят следва стриктно да спазва 

изискванията за опасване на околната среда от замърсяване с биоциди и опазване на здравето 

на хората и животните. 

6. Използваните препарати трябва да бъдат сертифицирани, приложими за съответния 

вид обработка; ниско токсични с широк спектър на действие и кратък карантинен период; 

бърз начален ефект и дългосрочна ефективност; не замърсяващи околната среда и не 

увреждащи здравето, като се спазват стриктно указаните от производителя начини на 

употреба на съответния препарат (доза, концентрация и време на експлоатация).  

7. Изпълнителят следва да води дневник на закупените и използвани биоциди по 

образец съгласно приложение № 4 от Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за 

извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на хартиен и електронен носител, 

който се съхранява в продължение на най-малко три години от последното вписване. 

8.  Изпълнителят запознава Възложителя с мерките за безопасност, рисковете от 

употребата на биоциди, времето, в което е ограничен достъпът на хора в обработените 

помещения и площи. 

9. Обработките следва да се провеждат само в свободни от хора помещения.  

10. Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в обработка на обектите 

срещу патогенни микроорганизми, членестоноги, гризачи и други и включва дейностите по 

дезинфекция, дезинсекция и дератизация, както следва: 

10.1. Извършване на дезинфекция и дезинсекция на вътрешни помещения и площи 

срещу пълзящи и летящи инсекти – 4 /четири/ обработки годишно или 8 /осем/ пъти за срока 
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на действие на договора т.е. на всеки три месеца, считано от датата на влизане в сила на 

договора за изпълнение на обществената поръчка. 

10.2. Извършване на дератизация на мазета, приземни етажи и архивохранилища - 

срещу гризачи – 2 /две/ обработки годишно или 4 /четири/ пъти за срока на действие на 

договора т.е. на всеки шест месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за 

изпълнение на обществената поръчка. 

10.3. Възложителят си запазва правото при възникване на извънредна необходимост, 

при възникване на локални проблеми, или регистрирано наличие на инсекти, гризачи и други 

вредители след проведените от Изпълнителя планови обработки да подава сигнал за 

извършване на допълнителни обработки в сградата и прилежащите площи, като 

Изпълнителят е длъжен да извършва обработките без допълнителни заплащания от страна на 

Възложителя. 

11. Дейностите по ДДД мероприятията се извършват от Изпълнителя след 

предварително уговорен с Възложителя ден и час. Изпълнителя дава указания на 

Възложителя за спазване на сроковете и условията на експлоатация на прилаганите 

препарати, с оглед постигането на максимална ефективност. 

           12. Всяко извършено от Изпълнителя ДДД мероприятие се доказва с двустранно 

подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя протокол за ДДД обработка за 

извършените дейности по образец, представляващ приложение № 5 към чл. 15, т.6 от 

Наредба № 1 на МЗ и МЗХГ от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации.   

13. При извършването на ДДД дейности е необходимо Изпълнителят да спазва 

изискванията на действащата нормативна уредба, в т.ч. на Закона здравословни и безопасни 

условия на труд, Закона за здравето, Закона за храните, Закона за опазване на околната среда, 

Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси, Наредба №1 от 05.01.2018г. за условията и реда за извършване 

на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, както и подзаконовите нормативни актове за 

осигуряване на здраве и безопасност при работа. 

14. Изпълнителят задължително извършва оглед на обектите преди подаването 

на офертата, като декларира това обстоятелство с декларация, приложена към 

документите в офертата. 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки работен ден от 8:30 ч. – 12:00 ч. и от 

13:00 ч. – 16:30 ч. в срока за подаване на офертите. Лице за контакти във връзка с огледа след 

предварителна уговорка: Петър Георгиев – главен експерт, отдел „Административен“, 

тел.082/81-64-09 или GSM: 0888 915 513; Христо Дикулаков – изпълнител домакин тел. 

082/81-64-12 или GSM: 0884 664 579. 

 

VII. Условия и начин на плащане:  

Заплащането се извършва чрез периодични плащания, след всяка ДДД обработка,  въз 

основа на представен от Изпълнителя протокол за ДДД обработка - приложение №5 към чл. 

15, т. 6 от Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации. В протокола се посочва конкретния вид извършена ДДД 

обработка и Възложителя извършва плащане за съответна изпълнена дейност, съгласно 

ценовото предложение на Изпълнителя. 
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Всяко плащане по сключения за възлагане на изпълнението договор, се извършва въз 

основа на следните документи:  

1. Протокол за вида извършена ДДД обработка - приложение №5 към чл. 15, т. 6 от 

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

и дератизации за съответните предоставени услуги, подписан от Възложителя и 

Изпълнителя; и  

2. Фактура за дължимата част от цената за съответните предоставени услуги, издадена 

от Изпълнителя и представена на Възложителя.  

Възложителят извършва всяко дължимо плащане в срок до 10 (десет) работни дни 

след получаването на фактурата на Изпълнителя, при спазване на условията на предходните 

т. 1 и т. 2.  

Всички плащания по сключения за възлагане на изпълнението договор се извършват в 

лева, чрез банков превод по банкова сметка, посочена от Изпълнителя. 


