ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ
Д-Р МИРОСЛАВ
НАЙДЕНОВ
ТУК
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
С наши писма изх. № 0039/10.09.2009 г. и № 0041/05.10.2009 г.,
както и на проведените срещи с Вас, Ви информирахме за съществуващите
проблеми в отношенията между МЗХ и НВМС, като държавни органи,
отговарящи за ветеринарномедицинската дейност в Република България,
от една страна и от друга страна регистрираните практикуващи
ветеринарни лекари, обединени в БВС и осъществяващи тази дейност,
включително и ДПП за 2009 г. Ще си позволим да припомним въпросите,
които са с голямо значение за нормалното функциониране на системата и
които все още не са намерили своя отговор:
1. Годишният рамков договор за 2010 г.
Българският ветеринарен съюз с писмо изх. № 0030 от 26.06.2009 г. е
внесъл в Министерство на земеделието и храните проект за Годишен
рамков договор за 2010 г., придружен с всички необходими приложения
към

него.

Съгласно

разпоредбата

на

чл.46а

от

Закона

за

ветеринарномедицинската дейност всяка година до 31 юни се сключва
годишен рамков договор между Председателя на Националния съвет на

Българския ветеринарен съюз и Министъра на земеделието и храните.
Задължението за подписване на Годишен рамков договор за 2010 г. не е
отпаднало и такъв следва да се подпише. За осигуряване финансирането му
през следващата година е необходимо в бюджета на Министерство на
земеделието и храните да бъдат предвидени средства. Досега по
предадения от нас проект не са провеждани срещи и разговори и процесът
на договаряне не е стартирал. Необходимо е забавянето да бъде
преодоляно, поради което настояваме за спешна среща с Вас и с участието
Комисията за подготовка на Годишния рамков договор за 2010 г.
2.

Подготовка

на

нормативни

актове

в

областта

на

ветеринарномедицинската дейност.
Съгласно чл. 12, ал. 1 т. 5 от Закона за съсловната организация на
ветеринарните лекари в България Националният съвет на БВС дава
становища

по

проекти

ветеринарномедицинската

на

нормативни

дейност,

актове

здравеопазването

в

областта
на

на

хората

и

животните от зоонози и епизоотии. В Министерския съвет са изготвени
изменения на Закона за животновъдството, които са внесени за
разглеждане от Народното събрание. Предстоят изменения и в Закона за
ветеринарномедицинската дейност. При подготовката им не са взели
участие експерти и представители на БВС. Моля да разпоредите в
работните

групи

по

нормативните

актове,

свързани

с

ветеринарномедицинската дейност, да бъдат включвани легитимни
представители на БВС.
3. Разплащане на мероприятията по индивидуалните договори за
третото тримесечие на 2009 г.
Писмо на Генералния директор на НВМС изх. № 2707-ЗЖ от
30.09.2009 г. за изпълнение на ДПП и заплащане на труда на
регистрираните ветеринарни лекари за трето тримесечие на 2009 г., за
което сте информиран, изисква в документите за плащане да се включват
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само мероприятия, които са извършени и въведени в информационната
система за идентификация на животните. На проведените на 09.10.2009 г. и
15.10.2009 г. срещи с Вас и д-р Войнов получихме уверението, че това
изискване ще бъде отменено. До сега това не е направено, което пречи за
приключване на отношенията между изпълнителите на мероприятията по
ДПП и съответните РВМС за третото тримесечие на 2009 г. и създава
напрежение у хората. То се подсилва и от факта, че до сега няма яснота
дали извършеното ще бъде платено и кога. Няма гаранции за наличието на
средства, нито за това дали извършеното ще бъде разплатено изобщо.
Настояваме този важен въпрос да намери бързо разрешение и да бъдат
осигурени или гарантирани средствата, необходими за плащанията по
индивидуалните договори.
4. Информационната система за идентификация на животните.
Проблемите с тази система са Ви добре известни и няма да ги
излагаме отново. Спешно е необходимо да се извърши актуализация на
базата данни в нея. За целта трябва да се намери подходящ механизъм, за
да могат всички изпълнители на мероприятия по ДПП да имат достъп до
системата и в минало време, за да отразят всички извършени от тях
дейности. Нужна е мобилизация и на официалните лекари, за да изпълнят
и те своята част. Предлагаме да се даде в определен срок право на достъп
до системата, за да може тя да се актуализира напълно.
Същевременно

не

е

решен

въпросът

със

заплащането

на

извършеното чипиране на кучета и коне, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 12 от
индивидуалните договори. Информацията е предоставяна на хартиен
носител, а в момента информационната система не позволява въвеждане на
данни. Средства обаче не са изплащани. В разумен срок информационната
система следва да се адаптира, а отчетените мероприятия трябва да се
платят.
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5. Размяна на информация.
Съгласно споразумение между НВМС и БВС от 03.02.2009 г.
страните взаимно се задължават да се информират писмено на всяко
тримесечие за изпълнението на ДПП и усвоените финансови средства.
Това е изключително важно, за да може да се направи анализ на степента
на изпълнение на мероприятията по ДПП, както и да установи каква част
от финансовите ангажименти са изпълнени. Предоставянето на тази
информация е наложително и с оглед прилагането на коефициентите за
неблагоприятни ВУ за обслужване по отношение на: географското им
разположение, отдалеченост от седалището на практикуващия лекар и броя
на животните, съгласно чл. 3, ал. 4 от индивидуалните договори. Досега
такива коефициенти не са изплащани и следва да се предвидят за
изплащане.
6. Ускоряване на процедурата по предоставянето на лечебници –
държавна собственост.
Въпреки че в определени области този процес върви, в някои той
даже не е започнал. Непрекъснато се поставят нови и нови изисквания, а
реалните действия са малко. Настояваме за бързо ускоряване на процеса с
оглед на това той да приключи до Нова година.
7. Предоставяне на помещение за нуждите на Съюза.
Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
Министерският съвет, министърът на земеделието и продоволствието,
областните управители и кметовете на общини предоставят на Българския
Ветеринарен Съюз помещения - държавна собственост, необходими за
осъществяване дейността на централните и областните органи на
управление. Моля за Вашата помощ на Българския ветеринарен съюз да
бъде намерено подходящо помещение в гр. София, за установяване на
централните органи.
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Считаме, че повдигнатите въпроси следва да се разрешават навреме и в
срок, за да се избегне създаването на ненужно напрежение сред
практикуващите ветеринарни лекари. Предвид изразеното от Вас
становище на проведената на 04.09.2009 г. среща с регистрираните
ветеринарни лекари за предстояща реформа в областта на ветеринарното
дело призоваваме същата да се извърши цивилизовано и безконфликтно,
без да се създава напрежение в колегията на ветеринарните лекари. Помощ
в това би оказало внасянето на яснота за обхвата, целите и задачите на
реформата и навременното им разясняване. С решение № 14 от
заседанието на Националния съвет на БВС, проведено на 09 и 10 октомври
2009 г. в гр. Велико Търново, НС на БВС “...подкрепя Министъра на
земеделието и храните, за ускоряване на реорганизацията и структурните
реформи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: ............................................

д-р Трифон Цветков
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