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Меморандум за разбирателство: 

Насърчаване на Интегрирания контрол 
на вредителите (IPM) в Европа 

Преамбюл 

Независимо дали животни, растения или насекоми, вредителите могат и действително 
оказват вредно въздействие върху хората и околната среда. Въпреки факта, че в историята 
на човечеството вредителите винаги са съществували, днес убедителни доказателства сочат, 
че градските райони са все по-изложени на тях и на болести, свързани с вредители. 

Продължаващото развитие на изменението на климата и непланираната урбанизация 
допринасят за разпространението на вредители и изострят тежестта на тяхното въздействие 
върху общественото здраве, биологичното разнообразие, снабдяването с храни и фуражи и 
дори възприятията на гражданите за хигиена и сигурност. От друга страна, не можем да 
изчакаме мерките за действие в областта на климата, например, да дадат желаните резултати, 
преди да се справим с неприемливата заплаха от вредителите и болестите, пренасяни от 
вредители. 

С цел постигане на по-добро и по-устойчиво бъдеще за всички, Организацията на 
обединените нации определи седемнадесет цели за устойчиво развитие за 2030 г. (Sustainable 
Development Goals - SGD). Професионалната борба с вредителите не може да осигури 
„магическо средство“ за постигане на всички тези цели. И все пак, тя играе съществена роля 
за осигуряване на общественото здраве и благосъстоянието на гражданите на ЕС в контекста 
на някои от тези цели, като в същото време свежда до минимум въздействието върху 
околната среда и повишава конкурентоспособността на икономиката на ЕС. 

По-специално, борбата с вредителите допринася за постигане на целите за по-добро здраве 
и благополучие (SDG 3), устойчиви градове (SDG 11) и смекчаване на климатичните 
промени (SDG 13). Основна предпоставка за изпълнение на тази жизненоважна мисия е да 
се гарантира ефективната и ефикасна професионализация на индустрията за борба с 
вредителите по целия свят. С тази инициатива секторът в Европа вече показва пътя и има за 
цел да продължи в тази посока. 

Професионалната борба с вредителите изисква задълбочено разбиране на самите вредители, 
тяхното различно поведение и среда, особено когато има вероятност да причинят вреда на 
здравето на хората и животните. В допълнение, вътрешните отдели за борба с вредителите в 
организации, както и компаниите за борба с вредителите и техните техници трябва да бъдат 
напълно запознати с гамата от техники и продукти, използвани в превантивните и контролни 
практики. 

Преди всичко, намесата на професионалист за борба с вредители има за цел да бъде 
устойчива – тоест да сведе до минимум рисковете за здравето на хората, за полезните и 
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нецелевите организми и за околната среда. Обратно, вътрешните органи за борба с 
вредителите и доставчиците на услуги за борба с вредителите, които действат без 
необходимите знания, квалификация или обучение, могат да причинят непреднамерена 
вреда. 

Намесата на неексперт може да повлияе неблагоприятно на здравето и безопасността както 
на работната сила, ангажирана с предоставянето на тази услуга, така и на хората, които са 
потърсили тези услуги, за да защитят своите домове, предприятия или квартали. 
Неподходящите мерки или интервенции, проведени по грешен начин, могат сериозно да 
навредят на околната среда. Това, разбира се, вреди на репутацията на професионалистите в 
целия сектор за борба с вредителите. 

Подход, основан на принципите и практиките на Интегрирания контрол на вредителите 
(IPM) и пълното спазване на всички приложими регулации е най-добрата гаранция за 
ефективен и професионален резултат. 

Интегрирания контрол на вредителите (IPM) 

Интегрирания контрол на вредителите (Integrated Pest Management - IPM) е подход, създаден 
от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, основан на научни изследвания и е 
стратегия, базирана върху екосистемите, която се фокусира върху дългосрочната превенция 
на вредителите или вредите от тях, като се фокусира главно върху техники около 
манипулиране на местообитанията и въздействие с цел изменение на културните практики, 
които могат да доведат до разпространението на вредители. 

Пестициди се използват само след като мониторинга покаже, че са необходими и само 
съгласно установени указания. Третиранията се правят с цел борба единствено с целевия 
организъм. Материалите за борба с вредителите се подбират и прилагат по начин, който 
свежда до минимум рисковете за човешкото здраве, за полезните и нецелевите организми и 
за околната среда. 

Разбирателството 

Ето защо ние, като представители на европейския сектор за борба с вредителите и на 
широкия кръг от потребители на услуги за борба с вредителите, разбираме и признаваме 
значението на професионалните и устойчиви практики за борба с вредителите, базирани на 
принципите и практиките на Интегрирания контрол на вредителите (IPM). Ще предприемем 
стъпки, за да гарантираме, че този професионализъм се разширява и засилва в Европа. 
Подобно действие е крайно важно, тъй като е необходимо условие много организации да 
изпълняват своята социална и разширена отговорност като доставчици на услуги, както пред 
своите клиенти, така и пред гражданите на Европа. 

В този контекст, ние сме благодарни на Европейския комитет на регионите за неговата 
подкрепа в насърчаването на Меморандума за разбирателство между доставчици и 
потребители на професионални услуги и продукти за борба с вредителите в Европа. През м. 
октомври 2018 г. г-н Микел Ируджо Амезага, представител на правителството на 
автономната област Навара към Комитета на регионите, заяви: 
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„Ще разгледаме начините, чрез които да координираме тази инициатива за правови норми 
без задължаващ характер в дневния ред на Комитета на регионите в рамките на 
инициативите „Програма за градско развитие” и „Здрави градове”, където регионите и 
местните общности трябва да си сътрудничат с професионални доставчици на услуги за 
борба с вредителите, за да защитят гражданите в градската среда.” 

Ние, подписващите настоящия Меморандум, призоваваме Европейската комисия, 
Европейския парламент, държавите-членки на ЕС и всички останали заинтересовани страни 
да признаят официално ключовата роля на професионалната борба с вредителите за 
подпомагане на сигурността на хигиената, общественото здраве и безопасността на 
потребителите в цяла Европа и необходимостта да се гарантира, че се предприемат стъпки 
за справяне с измамни дейности, които излагат на риск безопасността и благополучието на 
гражданите. 

Цел на Меморандума 

Всички подписали настоящия Меморандум за разбирателство подкрепят и одобряват 
ангажиментите и минималните изисквания, които са ключови характеристики на 
професионалната борба с вредителите, като начин за ограничаване на вредните дейности на 
неквалифицирани доставчици на услуги или импровизирани програми за борба с 
вредителите. 

Борбата с вредителите трябва да се извършва от обучени професионални техници в 
съответствие с принципите и практиките на Интегрирания контрол на вредителите (IPM). 

Подписващите организации/лица призовават за официално признаване от институциите на 
ЕС и от държавите-членки на ЕС за ключовата роля на професионалната борба с вредителите 
за: 

• Защита на здравето и безопасността на гражданите; 
• Насърчаване на безопасна и здравословна среда за всички; 
• Подпомагане на бизнеса и обществените съоръжения да осигурят високи хигиенни 

стандарти; 
• Подпомагане на опазването на биоразнообразието и застрашените видове; и, 
• Запазване на доверието в цялостния сектор за борба с вредителите като средство за 

осигуряване на безопасен и устойчив живот. 

Следователно, секторът за борба с вредителите в Европа и неговите клиенти са набелязали 
редица ключови ангажименти, които професионалистите за борба с вредители ще спазват, 
при извършване на своята жизненоважна работа. 

Ангажименти 

1. Професионалните компании за борба с вредителите и вътрешните отдели за борба с 
вредителите в организациите трябва да спазват пълно съответствие с всички приложими 
закони на местата, където работят, и най-малкото със стандарта CEN EN 16636 (в идеалния 
случай одитирани съгласно протоколите CEPA Certified®). 
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2. Техниците за борба с вредителите трябва да докажат, че изпълняват необходимите 
изисквания за решаване на проблеми, свързани с вредителите. Следователно, те трябва: 

а. Да разбират биологията, поведението на различни вредители и необходимостта от 
внимателен контрол на всякакъв вид нападение от вредители; 

б. Да бъдат в крак с всички подходящи методи за контрол на съществуващи и 
бъдещи предизвикателства, свързани с вредители; 

в. Да бъдат обучени за устойчива и разумна употреба на биоциди, когато това се 
изисква; 

г. Да бъдат наясно с по-широките предпоставки за здравето и безопасността на 
техните дейности, наред с използването на биоциди. 

3. Интервенциите по борба с вредителите, извършвани от компаниите за борба с вредителите 
и вътрешните отдели за борба с вредителите и техните техници, трябва да бъдат съобразени 
с нуждите и спецификите на различните частни и публични оператори, които разчитат на 
тези услуги, както и да отговарят на техните специфични хигиенни и санитарни изисквания. 

4. Обучените техници трябва да прилагат подхода на Интегрирания контрол на вредителите 
(IPM) и да следват йерархията за контрол на вредителите - тоест, внимателно 
диагностициране на първо място; изключване на второ място; ограничаване на трето; 
последвано от унищожаване, като се поема ангажимент за използване на химически или 
нехимически средства за унищожаване, само след като всички други техники са изчерпани. 

5. Професионалните компании за борба с вредителите и вътрешните отдели за борба с 
вредителите трябва да подлежат на сертифициране от независим сертифициращ орган. 

6. Професионалните компании за борба с вредителите и вътрешните отдели за борба с 
вредителите трябва да подлежат на редовен одит от независими, квалифицирани 
сертифициращи органи, съгласно стандарта CEN EN 16636 (в идеалния случай съгласно 
протоколите CEPA Certified®). 

7. Потребителите на услуги за борба с вредителите в Европа се ангажират да работят, 
където и когато е възможно, единствено с професионални компании за борба с 
вредителите (за предпочитане CEPA Certified® компании) като най-добрият начин да 
защитят домовете, предприятията и кварталите от опасностите от заразяване и по този начин 
да спомогнат за осигуряването на безопасността и благополучието на гражданите и/или на 
служителите; да насърчават високите стандарти за обществено здраве и безопасност; и за 
опазване на околната среда и биоразнообразието. 

8. Организациите, представляващи потребителите на услуги за борба с вредителите в Европа, 
се ангажират да се застъпват за своите членове/мрежи за използването само на 
професионални компании за борба с вредители (за предпочитане CEPA Certified® 
компании) като най-добрият начин за защита на домовете, бизнеса и кварталите от 
опасностите от заразяване и по този начин да спомогнат за осигуряването на безопасността 
и благополучието на гражданите и/или на служителите; да насърчават високите стандарти за 
обществено здраве и безопасност; и за опазване на околната среда и биоразнообразието. 
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Попълва се от подписващите Меморандума за разбирателство 

ВАЖНО: Организациите/лицата, които желаят да се ангажират с „Меморандума за 
разбирателство”, трябва да предприемат следните стъпки: 

> попълнете информацията по-долу 
> подпишете и поставете дата в долната част на тази страница 
> подпишете страници 1, 2 и 3 от Меморандума за разбирателство за приемане 
> изпратете оригинала с подписи и дата по пощата или по куриер до CEPA на адреса по-долу 
 
Mr. Arnaud Dufour 
CEPA #TheGoodPestManager 
avenue Livingstone 13-15, 1000 Brussels, Belgium. 

Организация: ……………………………………………………………………………………… 

Адрес: ………………………………………………………………………………………………  
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

Имена на Упълномощен представител: 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Длъжност: ………………………………………………………………………………………... 

Подпис:  
 

Дата на подпис: ………………………………… 


