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Специализирана група за борба с битови и складови
вредители, имащи епидемиологично и икономическо
значение:



На кои нужди отговаряме:

• Пест контролът е дейност по ограничаване на разпространението на
вредителите опасни за здравето на човека.

• Чрез него предпазваме от заразите, които пренасят инсектите (в
т. ч. акарите – кърлежи), гризачите и др. Пест контрол се осъществява
с т. нар. дейности по:

• ДЕЗИНФЕКЦИИ: Комплекс от мерки, насочени към оздравяване
на външната среда, намаляване на микробната контаминация на ниво
не опасно за здравето на човека.

• ДЕЗИНСЕКЦИИ: Мероприятия, насочени към унищожаване на
вредните за човека насекоми, преносители на редица заболявания.

• ДЕРАТИЗАЦИИ: Контрол на гризачите, естествен резервоар
на заразни болести.



На кои нужди отговаряме:

Ние можем да ви осигурим:

- Среда чиста от насекоми, гризачи и болестотворни микроорганизми;

- Системи за защита от птици - Бърд контрол; 

- Борба срещу влечуги;

- Безплатни консултации и препоръки по борбата с битови и складови 

вредители;

- Поддържане на документация според изискванията на Европейския 

съюз, стандартите за Добра Производствена Практика и НАССР –

процедури.

Допълнителни услуги по трудова медицина, лабораторни 

изследвания, Орган за контрол  на  климатични и вентилационни инсталации 

и физични фактори на работната среда.



Сертифицирани сме по:

- ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството

- ISO 14001:2004 – Система за управление на околната среда

- OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здравето и безопасността

- CEN Standard EN 16636:2015 – Изисквания и компетентности за 

предлагане на Услуги по Пест контрол

Горди сме, че наши партньори, са:

Нашите референции:



Нашите партньори:

Българска Асоциация по Пест Контрол

Конфедерация на европейските Пест контрол асоциации

Българска стопанска камара

Български институт за стандартизация



Нашите партньори:

Бургаска Регионална Туристическа Камара

Асоциация на месопреработвателите

Асоциация на млекопреработвателите

Асоциация на еколозите от общините в България



Нашите партньори в областта на туризма:









Нашите партньори в областта на ХВП:





Вериги супермаркети и за бързо хранене с 
национално покритие:



ОБЩИНИ:



Нашите партньори в Германия:



Индивидуална, онлайн мониторингова програма 
за провеждане на Пест контрол



Предимства:

 Актуално електронно досие с всички 

необходими документи касаещи пест контрола, 

достъпно по всяко едно време и от всякъде

 Актуална скица на обекта с интерактивни 

контролни точки 

 Тренд анализ в различни сечения

 Задължителен подпис от оторизиран служител 

за приключване на акцията

 Детайлен доклад за състоянието на всяка 

отделна контролна точка



Индивидуална, онлайн мониторингова програма 
за провеждане на Пест контрол

1. Обследване на контролни точки за вредни насекоми и гризачи – отчитане на резултатите в

индивидуално изготвените РС – Листи за инспекция на активността и разпространението на

вредители.

2. Корективни действия – в зависимост от отчетените резултати:

 Почистване на дератизационна кутия;

 Зареждане на допълнително количество родентицид;

 Пълна подмяна на необходимото количество родентициди и / или лепливи уловки;

 Своевременно попълване на корективните действия в РС – Листи за инспекция на

активността и разпространението на вредните гризачи.

 Обработка на отчетените резултати, след проведените мониторинги и изготвяне на

констатации и препоръки към Възложителя – При необходимост;

 Изготвяне и сравнение на анализи за активността на вредителите на територията на всеки

обект за 3/6/12 м.



Допълнителни средства за провеждане на 
мониторинг и Пест контрол

• Инсектицидна лампа по ХАССП – с различна визия, за различна площ на 
експлоатация 



• Инсектициден диспенсър с високоефективен, биологичен аерозол



.

• Дератизационни прибори с отровни и неотровни примамки за открити и 
закрити площи:

Съгласно изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 24 ЯНУАРИ 2005г.. за условията и 

реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от МЗ

    



Фактори, оказващи влияние върху 
ефективността на ДДД – мероприятия:

- НАВРЕМЕННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАБОТКИТЕ, СЪОБРАЗНО ЦИКЪЛА НА РАЗВИТИЕ НА 
ВРЕДИТЕЛИТЕ И КЛИМАТИЧНИТЕ УСЛОВИЯ;

- КРАТНОСТ НА ОБРАБОТКИТЕ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ, 
КЛИМАТИЧНИТЕ УСЛОВИЯ И РИСКОВИТЕ ЗОНИ НА ОБЕКТА;

- ПЛОЩ /ОБЕМ/ НА ТРЕТИРАНЕ / ПО-ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ СЕ НАБЛЮДАВА ПРИ МИНИМУМ 70% 
ТРЕТИРАНА ПЛОЩ ОТ СЪОТВЕТНИЯ ОБЕКТ/;

- ПОДХОДЯЩ БИОЦИД, РАЗРЕШЕН ОТ МЗ НА РБЪЛГАРИЯ, НАСОЧЕН СРЕЩУ СЪОТВЕТНИЯ 
ВРЕДИТЕЛ;

- ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБРАБОТКА:

- ПОДХОДЯЩА ТЕХНИКА

- ПОДХОДЯЩО ВРЕМЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ



Нашите конкурентни предимства:

• Осигуряваме национално покритие с помоща на 33 офиса, разположени на територията на цялата 

страна. 

• Не ползваме подизпълнители.

• Гордеем се с мотивиран и многоброен персонал от специалисти (биолози, химици, еколози, 

агрономи, ветеринарни техници, санитарни инспектори и дезинфектори), позициониран на 

територията на цялата страна.

• Директен внос на висококачествените препарати и помощни средства за борба с вредители.

• Полагаме грижи за опазване на околната среда и човешкото здраве.

• Разполагаме с най – съвременна техника за мащабни и локални третирания на водещи марки!.



Национално покритие:



- Обслужване по дейности, 

свързани с Трудова медицина:

- Акредитиран от БСА орган за контрол на

климатични и вентилационни инсталации

и физични фактори на работната среда:

- Услуги по HACCP и мониторинг;;

- Акредитирана изпитвателна лаборатория

предлагаща широка гама от

органолептични, физико-химични и

микробиологични изпитвания на храни,

води, напитки и козметика – “Фебалаб“:

- Измерване и контрол на детски площадки за игра,

съгласно Наредба №1 ог 12 Януари 2009г. За

условията и реда за устройството и безопастността на

площадките за игра:



Оставаме на Ваше 
разположение:

http://kilari.bg/

http://pcp-bg.com/

http://www.febalab.net/

http://bg.ddd-1.com



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

За контакти: 0700 1 95 95, 056 531151, 0882 511 905

e-mail: office.a@ddd-1.com, гр. Бургас, ул. „Адам Мицкевич“ №3

__________________________________________

Регионален мениджър южна България: Ангел Георгиев – 0887 596 935

Мениджър регионален офис Бургас: Петя Бързакова – 0888 701 341


