ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБА № …….
от .......................... 2010 г.
за изменение на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на
дезинфекции, дезинсекции и дератизации
(обн., ДВ, бр. 12 от 2005 г.)

§ 1. Член 9 се изменя:
„Чл. 9. Обучението по чл. 7 се заплаща в НЦЗПБ в съответствие с Наредба №
17 от 2006 г. за платените услуги, извършвани от националните центрове по
проблемите на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
(обн., ДВ, бр. 60 от 2006 г.) или в РИОКОЗ в съответствие с Наредба № 8 от 2006 г.
за платените услуги, извършвани от регионалните инспекции за опазване и контрол
на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица (обн., ДВ,
бр. 41 от 2006 г.).”
§ 2. В чл. 10, ал. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Полагането на изпита по ал. 1 се заплаща в НЦЗПБ или в съответната
РИОКОЗ, която го е провела”.
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „биоцидни препарати” се заменят с „биоциди”, а думите
„глава IV, раздел II от Закона за защита от вредното въздействие на химични
вещества и препарати” се заменят с „глава IV от Закона за защита от вредното
въздействие на химични вещества и смеси”.
2. В ал. 2 думите „биоцидни препарати” се заменят с „биоциди”.
3. В ал. 3 думите „Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и препарати” се заменят със „Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси”.
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „препарати” се заменя с „биоциди”.
2. В т. 2 думата „препаратите” се заменя с „биоцидите”.
3. В т. 3 думите „биоцидните препарати” се заменят „биоцидите”.

§ 6. В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 7 думата „препаратите” се заменя с „биоцидите”.
2. В т. 8 думата „препарати” се заменя с „биоциди”.
3. В т. 9 думата „препарат” се заменя с „биоцид”.
4. В т. 10 думите „биоцидния препарат” се заменят с „биоцида”.
5. В т. 12 думата „препарата” се заменя с „биоцида”.
§ 7. В Приложение № 3 към чл. 13 думите „Дирекция „Опазване и контрол на
общественото здраве”” се заменят с „Дирекция „Обществено здраве””.
§ 8. В Приложение № 4 към чл. 18 думата „препарата” се заменя с „биоцида”.
Заключителна разпоредба
§ 9. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в Държавен
вестник.
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