
 

 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Ми н и с т ъ р  н а  з е ме д е ли е т о  и  х р а н и т е  

 
 

гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55 
Тел: (+3592) 985 11 199, Факс: (+3592) 981 79 55 

 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 

Д О К Л А Д 

 

 

от ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА - министър на земеделието и храните 

 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за 

определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната 

профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните 

за 2015 г.  

   

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 

 На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на 

Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по 

Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести 

по животните за 2015 г.  



 

Представеният проект определя размера на цените, които следва да се заплащат на 

ветеринарни лекари сключили договор и диагностичните лаборатории за изпълнението на 

мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране 

на болести по животните за 2015 г. 

 

Тарифата определя стойността на услугите, които предоставят ветеринарните 

лекари, включващи извършването на отделните мероприятия по видове, съгласно 

държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране болестите по 

животните – извършване на ваксинации на животни, вземане на проби от животни, 

алергични изследвания на животни, вземане на проби от мозъчен ствол за ТСЕ 

(трансмисивни спонгиформни енцефалопатии), прегледи на пчелни семейства, клинични 

обследвания на животновъдни обекти, и въвеждане на данните във Интегрираната 

информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните 

обекти (ВетИС), които се извършват от ветеринарни лекари, както и стойността за 

изследването на пробите и въвеждане на получените резултати във Интегрираната 

информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните 

обекти от диагностичните лаборатории. 

При изпълнението на Държавната профилактична програма и програмите за надзор 

и ликвидиране на болестите по животните за 2014 г., приета с Постановление №184 от 

04.07.2014 г. на Министерски съвет съществуваха редица проблеми, свързани с 

изпълнението й както и множество възражения от страна на Българския ветеринарен съюз 

(БВС).   

В направените разчети в тарифата за 2014 г., въз основа, на които са изготвени 

цените - необходимото време за извършване на манипулациите е силно занижено. Не е 

ясна базата, на която са определени външните услуги и косвените (непреки) разходи. По 

тази причина при изготвянето на Проект на Тарифа за определяне на цените, които се 

заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и 

Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г. се наложи 

изготвянето на нова методология за определяне на таксите като се стъпи на нормативно 

определени разходи, които да бъдат приемливи за всички заинтересовани страни. 

 

Приемането на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за 

изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор 

и ликвидиране на болести по животните за 2015 г. предложеният проект на тарифа няма 



да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради факта че 

финансовото обезпечение на Държавната профилактична програма и Програмите за 

надзор и ликвидиране на болести по животните се осъществява за сметка на държавния 

бюджет под формата на държавна помощ, която се одобрява от Европейската комисия. 

Помощта се предоставя на животновъдите чрез предоставяне на субсидирани услуги от 

ветеринарни лекари за извършване на диагностични изследвания на животните, като това 

се урежда в указанията за прилагане на схемата, които се приемат от Управителния съвет 

на ДФ „Земеделие“. Плащането към ветеринарните лекари и към лабораториите се 

извършва в края на периода, при окончателно представяне на заявките и прилагане на общ 

коефициент на редукция (в случай на надхвърляне на сумата за изплащане спрямо 

утвърдения бюджет по схемата). 

Към проекта на Постановление на Министерския съвет е приложена финансова 

обосновка за актове, които не оказват пряко и/или косвено въздействие върху държавния 

бюджет съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

Към проекта на Постановление на Министерския съвет е приложена и Стандартна 

оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта. 

Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на 

Европейския съюз, поради което не е приложена таблица на съответствието с правото на 

Европейския съюз. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на постановление 

и докладът от министъра на земеделието и храните бяха публикувани на интернет 

страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за обществени 

консултации с 14-дневен срок на заинтересованите лица за предложения и становища. 

Проектът на постановление е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Министерският съвет да приеме 

приложения проект на Постановление за Тарифа за определяне на цените, които се 



заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и 

Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.  

 

 

С уважение, 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

МИНИСТЪР 
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Проект 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

М И Н И С Т Е Р С К И    С Ъ В Е Т 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № .............................. 

 

от ......................................  година 

 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ПО ДЪРЖАВНАТА ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА И ПО 

ПРОГРАМИТЕ ЗА НАДЗОР И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ ЗА 2015 Г.  

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

ПОСТАНОВИ: 

Член единствен. Приема Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за 

изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за 

надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г. 

Заключителна разпоредба 

Параграф единствен. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в 

“Държавен вестник. 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        БОЙКО БОРИСОВ 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

                                                                      ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: 

 ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ”, МЗХ: МАГДАЛЕНА ДАКОВА 
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ТАРИФА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА МЕРКИТЕ ПО ДЪРЖАВНАТА ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА И ПО 

ПРОГРАМИТЕ ЗА НАДЗОР И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИ ПО 

ЖИВОТНИТЕ ЗА 2015 Г. 

 

 

Раздел I 

 

Общи разпоредби 

 

Чл. 1. С тарифата се определят цените, които се заплащат на ветеринарните лекари и на 

акредитираните диагностични лаборатории за извършените от тях мероприятия 

съгласно Държавната профилактична програма (ДПП) и по Програмите за надзор и 

ликвидиране на болестите по животните за 2015 г. 

Чл. 2. Заплащането по чл. 1 се извършва от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) до 

размера на утвърдения от Управителния съвет (УС) на ДФЗ бюджет по схемата за 

държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани за 2015 г. след 

представяне на отчетни документи за проведените мероприятия, заверени от 

съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). 

Чл. 3. Обемът на мерките по ДПП и по програмите за надзор и ликвидиране на 

болестите по животните и срокът за изпълнението им се определят с Национален 

годишен профилактичен план, утвърден от изпълнителния директор на Българската 

агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

Чл. 4. Цените за мероприятията, проведени по ДПП и по програмите за надзор и 

ликвидиране на болестите по животните, се заплащат по банков път от ДФЗ до размера 

на утвърдения от УС на ДФЗ бюджет, по схемата за държавна помощ за компенсиране 

разходите на земеделски стопани, съобразен с обема на мерките по чл. 3. 
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Раздел II 

Цени, които се заплащат на ветеринарните лекари, сключили договор за 

изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма и по 

Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2015 г., на 

терена 

Чл. 5. За извършване на ваксинация на: 

1. едро преживно животно (ЕПЖ)  и за въвеждане в Интегрираната информационна 

система (ВетИС) на БАБХ - за едно животно по 2,00 лв.; 

2. еднокопитно животно (ЕКЖ) и за въвеждане в Интегрираната информационна 

система (ВетИС) на БАБХ - за едно животно по 2,00 лв.; 

3. дребно преживно животно (ДПЖ) и свине (СВ) и за въвеждане в Интегрираната 

информационна система (ВетИС) на БАБХ - за едно животно по 1,00 лв.; 

4. за ваксинация на птици (очно-назално) се заплаща по 0,20 лв. 

5. За ваксинация срещу бяс по разпореждане от БАБХ и въвеждане на данните във 

ВетИС за едно животно по 3,00 лв. 

Чл. 6. За извършване на алергично изследване за туберкулоза на:  

1. едри преживни животни (ЕПЖ) и въвеждане на резултатите във ВетИС от 

извършеното мероприятие се заплаща- за едно животно по 10,00 лв.; 

2. свине (СВ) и въвеждане на резултатите във ВетИС от извършеното мероприятие се 

заплаща- за едно животно по 5,00 лв.;  

3. птица - за една птица по 2,00 лв.  

Чл. 7. За вземане и изпращане на проба за бактериологично и вирусологично 

изследване се заплаща: 

1. за проба от ЕПЖ и въвеждане на данните във ВетИС - за едно животно по 2,00 лв.; 

2. за проба от ДПЖ и въвеждане на данните във ВетИС - за едно животно по 2,00 лв.; 

3. за проба от СВ и въвеждане на данните във ВетИС - за едно животно по 2,00 лв.; 

4. за проба от птици - за една птица по 1,00 лв.; 

5. за проба от ЕКЖ и въвеждане на данните във ВетИС - за едно животно по 2,00 лв.; 

6. за проба от пчелни семейства за гнилцови заболявания и за болестта нозематоза - за 

една проба по 2,00 лв.; 
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Чл. 8. За вземане и изпращане на кръвна проба за серологично или вирусологично 

изследване се заплаща:  

1. за проба от едно животно и въвеждане на данните във ВетИС - по 4,00 лв.; 

2. за проба, взета от една птица - по 1,00 лв. 

Чл. 9. За вземане, изпращане и въвеждане на данните във ВетИС на проба от мозъчен 

ствол за ТСЕ от видовете и категориите животни се заплаща по 15,00 лв. за една проба, 

взета от ЕПЖ или от ДПЖ. 

Чл. 10. За вземане и изпращане на клоакална и/или трахеална тампон-проба или на 

фекална проба от птица се заплаща по 0,50 лв. за една проба. 

Чл. 11. За извършване на клиничен преглед на пчелни семейства за гнилцови 

заболявания и нозематоза се заплаща за едно пчелно семейство по 1,00 лв. 

Чл. 12. За извършване на клинични обследвания за остри заразни заболявания, в т. ч. 

класическа чума по свинете (КЧС), шап по чифтокопитните животни и син език, 

попълване на чек-лист и въвеждане във ВетИС на извършеното мероприятие се 

заплаща по 4,00 лв. за един животновъден обект. 

Чл. 13. За въвеждане на информация във ВетИС от извършена идентификация на 

животните в животновъдните обекти в законоустановените срокове за ЕПЖ, ДПЖ и СВ 

се заплаща по 1,00 лв. за едно животно. 

Чл. 14. За извършване на идентификация на животните в животновъдните обекти в 

законоустановените срокове и за въвеждане на данните във ВетИС за ЕКЖ се заплаща 

по 5,00 лв. за едно животно. 

Чл. 15. За изготвяне на заявка за подмяна на лазерно надписани идентификационни 

марки за ЕПЖ и за въвеждане на данните във ВетИС  се заплаща по 1,00 лв. за едно 

животно. 

Чл. 16. За въвеждане на данните във ВетИС от извършената идентификация при 

подмяна на паднали идентификатори за ДПЖ и СВ се заплаща по 1,00 лв. за едно 

животно. 
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Раздел III 

Цени, които се заплащат на лабораториите за извършените анализи във връзка с 

изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по 

програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г. 

 

Чл. 17. За изследване за антраксни бацили и въвеждане на резултатите от 

лабораторните анализи във ВетИС (Реакция преципитация (РП) - тип Асколи) чрез 

топла или студена асколи реакция за една проба се заплаща 10,00 лв. 

Чл. 18. За изследване при инфекции и въвеждане на резултатите от лабораторните 

анализи във ВетИС – (Класическа микробиология - култивиране, изолиране и 

типизиране на причинителя) се заплаща за една проба 12,00 лв. 

Чл. 19. За изследване при бактериални инфекции и въвеждане на резултатите от 

лабораторните анализи във ВетИС - Реакция за свързване на комплемента (РСК) за 

преживни животни и свине, се заплаща за една проба 13,00 лв. 

Чл. 20. За изследване при бактериални инфекции и въвеждане на резултатите от 

лабораторните анализи във ВетИС - Реакция за свързване на комплемента (РСК) за 

еднокопитни животни, се заплаща за една проба 18,00 лв. 

Чл. 21. За изследване при метода ELISA и въвеждане на резултатите от лабораторните 

анализи във ВетИС се заплаща за една проба 20,00 лв. 

Чл. 22. За изследване по метода Бърза аглутинация (Розбенгал тест (РА) и въвеждане на 

резултатите от лабораторните анализи във ВетИС се заплаща за една проба 6,00 лв. 

Чл. 23. За изготвяне на имунодифузионен тест при бактериални и вирусни заболявания 

(Имунодифузионен тест (АГИД) и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи 

във ВетИС се заплаща за една проба 20,00 лв. 

Чл. 24. За изследване по метода Микроаглутинация (Реакция микроаглутинация) и 

въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС се заплаща за една 

проба 5,00 лв. 

Чл. 25. За изследване серологични и вирусологични (Полимеразно верижна реакция 

(PCR) и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС се заплаща за 

една проба 23,00 лв. 

Чл. 26. За изследване чрез бърза аглутинация (Аглутинация (РВХА) и въвеждане на 

резултатите от лабораторните анализи във ВетИС се заплаща за една проба 10,00 лв. 
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Чл. 27 За изследване на пряка имунофлуоресценция на хистосрезове и ламели с 

клетъчни култури (Пряка имунофлуоресценция (ДИФ) и въвеждане на резултатите от 

лабораторните анализи във ВетИС се заплаща за една проба 20,00 лв. 

Чл. 28. За изследване на вируснеутрализация (ВН) и въвеждане на резултатите от 

лабораторните анализи във ВетИС се заплаща за една проба 20,00лв. 

Чл. 29. Цените на лабораториите за извършените анализи по този раздел включат 

стойността на диагностикумите. Извършените анализи се заплащат след въвеждане на 

резултатите от съответната лаборатория във ВетИС.  

 

Допълнителна разпоредба 

§ 1. По смисъла на тарифата: 

1. "Дребни преживни животни" са овце, кочове, кози майки, пръчове и приплодите им. 

2. "Еднокопитни животни" са коне, магарета, мулета, катъри и приплодите им. 

3. "Едри преживни животни" са говеда, биволи и приплодите им. 

4. "Свине" са всички животни от вида "Suis". 

5. "Птици" са птици от вида кокошки, пуйки и водоплаващи, отглеждани със стопанска 

цел, както и дивите птици. 

6. "ТСЕ" са трансмисивни спонгиформни енцефалопатии. 

 

Заключителна разпоредба 

§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 46 в от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност. 

 


