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ДО
ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Становище на Български ветеринарен съюз
Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на
Тарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по
програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и
зоонози, приета с Постановление № 78 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр.
30 от 2016 г.)
Спазвайки срока в съответствие с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове
чл.34,ал.1
от
Устройствения
правилник
на
Министерския
съвет
и
на неговата администрация, Български ветеринарен съюз изразява следното становище
по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за
определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за
профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози,
приета с Постановление № 78 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2016
г.), качен за обществено обсъждане на страницата на МЗХГ на 22.10.2021г.:
1.
При определянето на цените за мероприятията през 2016 г. е
използвана Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по
чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. В
предложеният Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на
Тарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по
програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и
зоонози, приета с Постановление № 78 на Министерския съвет от 2016 г. е взет предвид
индекса на потребителските цени (ИПЦ) за август 2021 спрямо април 2016 г. в размер на
114.3 %. Това се предлага в съответствие с чл. 46в, ал. 2 от ЗВД, която гласи :
”Определените в Тарифата цени могат да се променят само съгласно индекса на
инфлация, определен от НСИ” и е съгласно официално предоставена информация с
писмо с рег. № 20-161/04.10.2021 г. от Националния статистически институт (НСИ)
индексът на потребителските цени (ИПЦ) за август 2021 спрямо април 2016 г. е 114.3%,
т.е. инфлацията е 14.3%.
Български ветеринарен съюз приема законосъобразността на предложеният проект
и го съгласува, тъй като той съответства на действащия чл.46в,ал.2 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
2.
Български ветеринарен съюз във връзка с правилата на определяне на
цените според Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.
7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност и разходването им и съобразено със Становище на

администрацията на Министерски съвет, което изисква конкретни примери и данни
за разходите /преки и непреки/ на ветеринарните лекари при извършване на съответните
манипулации за прегледност представя следната информация:
Сравнителни показатели на предложените в проекта цени, план - сметки на сега
действащата тарифа и на тарифа, която би действала при променените показатели,
определящи преките разходи, каквито са минимална работна заплата и цена на
бензин:
План сметка, приета като основа за определяне на цена на манипулация
според действащата Тарифа:
чл.5. т.1. и 2 . За извършване на ваксинация и за въвеждане в Интегрираната
информационна система (ВетИС) на едро преживно животно (ЕПЖ) и еднокопитно
животно (ЕКЖ)
№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи
Средна стойност на часовата
1 ставки на пряко отговорния
персонал (един изпълнител)
2 Външни услуги
Транспорт - разстояние 30 км, ср.
2.1 Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
2.2 Наемане на помощници
ІІ
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер,техника
Други непреки разходи
Общо

Разход за 1
минута

0,119318

0,039773

Заетост
минути

в

Стойност в
лева
1,70

5

5

0,60

0,90
0,20
0,31
0,13
0,09
0,09
2,00

*Изчисленията са направени за ферми от 8 бр. животни. Цената на горивото е към
01.01.2016 г. за бензин А95 - 2,00 лв./л. по данни на НСИ
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за
2016 г. - 420 лв. х 3 = 1260,00 лв.
Предложената цена в проекта за изменение на Тарифа в чл.5, т.1 и т.2 е 2.29 лв.
Към настоящият момент основни показатели, определящи преките разходи
каквито са минимална работна заплата и цена на бензин са силно повишени.
Минималната работна заплата в момента е 650.00лв., а цената на бензин А95 е
2,40лв.
Така че план сметката, изработена от БВС и определяща цената на тази
манипулация към сегашният момент изглежда по следният начин:

чл.5. т.1. и 2 . За извършване на ваксинация и за въвеждане в Интегрираната
информационна система (ВетИС) на едро преживно животно (ЕПЖ) и еднокопитно
животно (ЕКЖ)
№
по
ред

Наименование на
разходите
Разход за 1 Заетост
минута
минути

в

Стойност в лева

І Преки разходи
1 Средна стойност на
0,18465
5
часовата ставки на пряко
отговорния персонал
(един изпълнител)
2 Външни услуги
2.1 Транспорт - разстояние 30 км, ср. Разход на гориво
10 л/100 и допълнителни разходи 20%

2,31
0,92

2.2 Наемане на помощници
ІІ Непреки разходи
Режийни-стопански
нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМАсофтуер,техника
Други непреки разходи
Общо

0,31
0,39
0,17

0,06155

5

1,08

0,11
0,11

2,70

*Изчисленията са направени за ферми от 8 бр. животни. Цената на горивото е към
01.10.2021 г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за
2021 г. - 650 лв. х 3 = 1950,00 лв.
План сметка, приета като основа за определяне на цена на манипулация
според действащата Тарифа:
чл.5.т.3. За извършване на ваксинация и за въвеждане в Интегрираната
информационна система (ВетИС) за дребно преживно животно (ДПЖ) и свине (СВ)
№
по
ред

Наименование на
разходите

2016 г.

Разход за Заето Стойност в лева
1 минута ст в
мину
ти
І Преки разходи
1 Средна стойност на
0,119318 3,00
часовата ставки на пряко
отговорния персонал
(един изпълнител)
2 Външни услуги
2.1 Транспорт - разстояние 30 км, ср. Разход
на гориво 10 л/100 и допълнителни
разходи 20%
2.2 Наемане на помощници
0,039773 3,00
ІІ Непреки разходи
Режийни-стопански
нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

0,88
0,36

0,40

0,12
0,12
0,06
0,03
0,03
1,00

Предложената цена в проекта за изменение на Тарифа в чл.5, т.3 е 1.14 лв.
План сметка, изработена от БВС и определяща цената на тази манипулация към
сегашният момент:
чл.5.т.3. За извършване на ваксинация и за въвеждане в Интегрираната
информационна система (ВетИС) за дребно преживно животно (ДПЖ) и свине (СВ)
№
по
ред

Наименование на
разходите

2021 г.

Разход Заетос Стойност в лева
за 1
т в
минута минут
и
І Преки разходи
1 Средна стойност на
0,18465
3,00
часовата ставки на пряко
отговорния персонал
(един изпълнител)
2 Външни услуги
2.1 Транспорт - разстояние 30 км, ср. Разход
на гориво 10 л/100 и допълнителни
разходи 20%

1,21
0,55

0,48

2.2 Наемане на помощници 0,06155
ІІ Непреки разходи
Режийни-стопански
нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

3,00

0,18
0,19
0,09
0,05
0,05
1,40

План сметка, приета като основа за определяне на цена на манипулация според
действащата Тарифа:чл.5 т.4. За извършване на ваксинация на птици (очно-назално)
№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи
1
2

Средна стойност на часовата
ставки на пряко отговорния
персонал (един изпълнител)
Външни услуги

2016 - 2018 г.
Разход за
1 минута

Заетост
в минути

Стойност в лева
0,17

0,119318

0,5

Транспорт - разстояние 30 км,
2.1 ср. Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
2.2 Наемане на помощници
ІІ
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

0,06

0,07
0,039773

1,0

0,04
0,03
0,01
0,01
0,01
0,20

*Изчисленията са направени за ферми от 91 бр. животни. Цената на горивото е към 01.01.2016
г. за бензин А95 - 2,00 лв./л. по данни на НСИ
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2016 г. 420 лв. х 3 = 1260,00 лв.

Предложената цена в проекта за изменение на Тарифа в чл.5, т.4 е 0.23 лв.
План сметка, изработена от БВС и определяща цената на тази манипулация към
сегашният момент:
чл.5 т.4. За извършване на ваксинация на птици (очно-назално)

№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи
1
2

Средна стойност на часовата
ставки на пряко отговорния
персонал (един изпълнител)
Външни услуги

2021
Разход за
1 минута

Заетост
в минути

Стойност в лева
0,24

0,184650

0,5

0,09

Транспорт - разстояние 30 км,
2.1 ср. Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
2.2 Наемане на помощници
ІІ
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

0,09
0,061550

1,0

0,06
0,06
0,02
0,02
0,02
0,30

*Изчисленията са направени за ферми от 91 бр. животни. Цената на горивото е към 01.10.2021
г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2021 г. 650 лв. х 3 = 1950,00 лв.

План сметка, приета като основа за определяне на цена на манипулация
според действащата Тарифа:
чл5.т.5т. За ваксинация срещу бяс по разпореждане от БАБХ и въвеждане на данните във
ВетИС
№
по
ред
І
1
2

2016 - 2018 г.
Наименование на разходите

Разход за
1 минута

Заетост
в
минути

Преки разходи
Средна стойност на часовата
ставки на пряко отговорния
персонал (един изпълнител)
Външни услуги

Стойност в лева
2,65

0,119318

9,7

1,16

Транспорт - разстояние 30 км, ср.
2.1 Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
2.2 Наемане на помощници - 2 бр.
ІІ

0,72
0,079545

9,7

0,77

Непреки разходи

0,35

Режийни-стопански нужди

0,14

Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи

0,10
0,11

Общо

3,00

*Изчисленията са направени за ферми от 10 бр. животни. Цената на горивото е към
01.01.2016 г. за бензин А95 - 2,00 лв./л. по данни на НСИ
**Ставката за труд е изчислено на база 3 МРЗ за страната за 2016 г. -420 лв. х 3 = 1260,00 лв.

Предложената цена в проекта за изменение на Тарифа в чл.5, т.5 е 3.43 лв.
План сметка, изработена от БВС и определяща цената на тази манипулация към
сегашният момент:
чл5.т.5т. За ваксинация срещу бяс по разпореждане от БАБХ и въвеждане на данните във
ВетИС
№
по
ред
І
1
2

2021
Наименование на разходите

Разход за
1 минута

Заетост
в
минути

Преки разходи
Средна стойност на часовата
ставки на пряко отговорния
персонал (един изпълнител)
Външни услуги

3,85

0,184650

9,7

Транспорт - разстояние 30 км, ср.
2.1 Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
2.2 Наемане на помощници - 2 бр.
ІІ

Стойност в лева

1,79

0,86
0,123100

9,7

1,20

Непреки разходи

0.50

Режийни-стопански нужди

0.20

Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи

0.10
0.20

Общо

4,35

*Изчисленията са направени за ферми от 10 бр. животни. Цената на горивото е към
01.10.2021 г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.
**Ставката за труд е изчислено на база 3 МРЗ за страната за 2021 г. -650 лв. х 3 = 1950,00 лв.

План сметка, приета като основа за определяне на цена на манипулация
според действащата Тарифа:
чл.6.т.1. За извършване на алергично изследване за туберкулоза и въвеждане на
резултатите във ВетИС от извършеното мероприятие на едри преживни животни
(ЕПЖ)
№
по
ре
д

Наименование на разходите

Разход за Зает Стойност в лева
1 минута ост
в
мин
ути
І Преки разходи
1 Средна стойност на
0,119318 34,5
часовата ставки на
пряко отговорния
персонал (един
изпълнител)
2 Външни услуги
2.1 Транспорт - разстояние 30 км, ср.
Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
2.2 Наемане на
0,119318 34,5
помощници - 3 бр.
2.3 Предпазно облекло и дезинфекционни
средства
ІІ Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

9,39
4,12

0,90

4,12
0,26
0,61
0,21
0,20
0,20
10,00

*Изчисленията са направени за ферми от 8 бр. животни. Цената на горивото е към
01.01.2016 г. за бензин А95 - 2,00 лв./л. по данни на НСИ
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за
2016 г. - 420 лв. х 3 = 1260,00 лв.
Предложената цена в проекта за изменение на Тарифа в чл.6, т.1 е 11.43 лв.
План сметка, изработена от БВС и определяща цената на тази манипулация към
сегашният момент:
чл.6.т.1. За извършване на алергично изследване за туберкулоза и въвеждане на
резултатите във ВетИС от извършеното мероприятие на едри преживни животни
(ЕПЖ)
№
по
ре
д

Наименование на разходите

Разход Заето Стойност в лева
за 1
ст в
минута минут
и
І Преки разходи
1 Средна стойност на
0,18465 34,5
часовата ставки на
пряко отговорния
персонал (един
изпълнител)
2 Външни услуги
2.1 Транспорт - разстояние 30 км, ср.
Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
2.2 Наемане на
0,18465 34,5
помощници - 3 бр.
2.3 Предпазно облекло и дезинфекционни
средства
ІІ Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо
*Изчисленията са направени за ферми от 8 бр. животни. Цената на горивото е към
01.10.2021 г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.

14,12
6,37

1,08

6,37
0,30
0,88
0,30
0,29
0,29
15,00

**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за
2021 г. - 650 лв. х 3 = 1950,00 лв.
План сметка, приета като основа за определяне на цена на манипулация
според действащата Тарифа:
чл.6.т.2 За извършване на алергично изследване за туберкулоза и въвеждане на
резултатите във ВетИС от извършеното мероприятие на свине (СВ)
№
по
ред
І
1
2
2.1
2.2
2.3
ІІ

Наименование на разходите

2016 - 2018 г.
Заетост
Разход за
в
Стойност в лева
1 минута
минути

Преки разходи
Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги
Транспорт - разстояние 30 км, ср.
Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
Наемане на помощници - 2 бр.
Предпазно облекло и дезинфекционни
средства
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

4,53

0,119318

0,079545

18

2,15

18

0,72
1,43
0,23
0,47
0,19
0,15
0,13
5,00

*Изчисленията са направени за ферми от 10 бр. животни. Цената на горивото е към
01.01.2016 г. за бензин А95 - 2,00 лв./л. по данни на НСИ
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за
2016 г. - 420 лв. х 3 = 1260,00 лв.
Предложената цена в проекта за изменение на Тарифа в чл.6, т.2 е 5.72 лв.
План сметка, изработена от БВС и определяща цената на тази манипулация към
сегашният момент:
чл.6.т.2 За извършване на алергично изследване за туберкулоза и въвеждане на
резултатите във ВетИС от извършеното мероприятие на свине (СВ)

№
по
ред
І
1
2
2.1
2.2
2.3
ІІ

2021
Наименование на разходите

Заетост
Разход за
в
Стойност в лева
1 минута
минути

Преки разходи
Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги
Транспорт - разстояние 30 км, ср.
Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
Наемане на помощници - 2 бр.
Предпазно облекло и дезинфекционни
средства
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

6,67

0,184650

0,123100

18

3,32

18

0,86
2,22
0,27
0,53
0,21
0.17
0,15
7,20

*Изчисленията са направени за ферми от 10 бр. животни. Цената на горивото е към
01.10.2021 г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за
2021 г. - 650 лв. х 3 = 1950,00 лв.
План сметка, приета като основа за определяне на цена на манипулация
според действащата Тарифа:
чл6.т.3. За извършване на алергично изследване за туберкулоза - за една птица
№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи
Средна стойност на часовата ставки на
1 пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
2 Външни услуги
Транспорт - разстояние 30 км, ср. Разход
2.1 на гориво 10 л/100 и допълнителни
разходи 20%
2.2 Наемане на помощници
2.3 Предпазно облекло и дезинфекционни
средства

Разход за
1 минута

2016 - 2018 г.
Заетост
Стойност в лева
в минути
1,96

0,119318

13

1,55

0,08
0,039773

8

0,32
0,01

ІІ

Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

0,04
0,02
0,01
0,01
2,00

*Изчисленията са направени за ферми от 91 бр. животни. Цената на горивото е към 01.01.2016
г. за бензин А95 - 2,00 лв./л. по данни на НСИ
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2016 г. 420 лв. х 3 = 1260,00 лв.

Предложената цена в проекта за изменение на Тарифа в чл.6, т.3 е 2.29 лв.
План сметка, изработена от БВС и определяща цената на тази манипулация към
сегашният момент:
чл6.т.3. За извършване на алергично изследване за туберкулоза - за една птица
№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи
Средна стойност на часовата ставки на
1 пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
2 Външни услуги
Транспорт - разстояние 30 км, ср. Разход
2.1 на гориво 10 л/100 и допълнителни
разходи 20%
2.2 Наемане на помощници
2.3 Предпазно облекло и дезинфекционни
средства
ІІ
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

2021
Разход за
1 минута

Заетост
в минути

Стойност в лева
3,01

0,184650

13

2,40

0,09
0,061550

8

0,49
0,03
0,06
0,03
0,01
0,02
3,07

*Изчисленията са направени за ферми от 91 бр. животни. Цената на горивото е към 01.10.2021
г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.

**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2016 г. 650 лв. х 3 = 1950,00 лв.

План сметка, приета като основа за определяне на цена на манипулация
според действащата Тарифа:
чл.7.т. 1.2.3.5 и 6 За вземане и изпращане на проба за бактериологично и вирусологично
изследване и въвеждане на данните във ВетИС от ЕПЖ, ДПЖ, СВ, ЕКЖ и пчелни семейства
№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи
1
2

Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги

Разход за
1 минута

2016 - 2018 г.
Заетост
Стойност в лева
в минути
1,79

0,119318

10

Транспорт - разстояние 30 км, ср. Разход
2.1 на гориво 10 л/100 и допълнителни
разходи 20%
2.2
ІІ

Наемане на помощници - 1 бр.
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

1,19

0,40
0,039773

5

0,20
0,21
0,08
0,06
0,07
2,00

*Изчисленията са направени за ферми от 18 бр. животни. Цената на горивото е към 01.01.2016
г. за бензин А95 - 2,00 лв./л. по данни на НСИ
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2016 г. 420 лв. х 3 = 1260,00 лв.

Предложената цена в проекта за изменение на Тарифа в чл.7, т.1,2,3,5,6 е 2.29 лв.
План сметка, изработена от БВС и определяща цената на тази манипулация към
сегашният момент:
чл.7.т. 1.2.3.5 и 6 За вземане и изпращане на проба за бактериологично и вирусологично
изследване и въвеждане на данните във ВетИС от ЕПЖ, ДПЖ, СВ, ЕКЖ и пчелни семейства
Наименование на разходите

2021

№
по
ред
І Преки разходи
1
2

Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги

Разход за
1 минута

Заетост
в минути

Стойност в лева
2,63

0,184650

10

Транспорт - разстояние 30 км, ср. Разход
2.1 на гориво 10 л/100 и допълнителни
разходи 20%
2.2
ІІ

Наемане на помощници - 1 бр.
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

1,85

0,48
0,061550

5

0,31
0,22
0,08
0,06
0,08
2,85

*Изчисленията са направени за ферми от 18 бр. животни. Цената на горивото е към 01.10.2021
г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2021 г. 650 лв. х 3 = 1950,00 лв.

План сметка, приета като основа за определяне на цена на манипулация според
действащата Тарифа:
чл.7.т.4 . За вземане и изпращане на проба за бактериологично и вирусологично изследване
oт птици
№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи
Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
2 Външни услуги
Транспорт - разстояние 30 км, ср.
2.1 Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%

2016 - 2018 г.
Разход за 1 Заетост
Стойност в лева
минута
в минути
0,94

1

2.2 Наемане на помощници
ІІ
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди

0,119318

5

0,60

0,14
0,039773

5

0,20
0,06
0,04

Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

0,01
0,01
1,00

*Изчисленията са направени за ферми от 50 бр. животни. Цената на горивото е към 01.01.2016
г. за бензин А95 - 2,00 лв./л. по данни на НСИ
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2016 г. 420 лв. х 3 = 1260,00 лв.

Предложената цена в проекта за изменение на Тарифа в чл.7, т.4 е 1.14 лв.
План сметка, изработена от БВС и определяща цената на тази манипулация към
сегашният момент:
чл.7.т.4 . За вземане и изпращане на проба за бактериологично и вирусологично изследване
oт птици
№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи
Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
2 Външни услуги
Транспорт - разстояние 30 км, ср.
2.1 Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%

2021
Разход за 1 Заетост
минута
в минути

Стойност в лева
1,40

1

2.2 Наемане на помощници
ІІ
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

0,184650

5

0,92

0,17
0,061550

5

0,31
0,10
0,05
0,02
0,03
1,50

*Изчисленията са направени за ферми от 50 бр. животни. Цената на горивото е към 01.10.2021
г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2021 г. 650 лв. х 3 = 1950,00 лв.

План сметка, приета като основа за определяне на цена на манипулация

според действащата Тарифа:
чл.8.т.1. За вземане и изпращане на кръвна проба за серологично или вирусологично
изследване и въвеждане на данните във ВетИС от едно животно
2016 - 2018 г.
№
по
Наименование на разходите
Разход за 1 Заетост в
Стойност в лева
ред
минута
минути
І Преки разходи
3,44
Средна стойност на часовата ставки на
1
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
0,119318
14
1,67
2
Външни услуги
2.1

Транспорт - разстояние 30 км, ср.
Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%

2.2

Наемане на помощници - 2 бр.

2.3

Предпазно облекло и дезинфекционни
средства
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

ІІ

0,48
0,079545

14

1,11
0,18
0,56
0,29
0,13
0,14
4,00

*Изчисленията са направени за ферми от 10 бр. животни. Цената на горивото е към 01.01.2016
г. за бензин А95 - 2,00 лв./л. по данни на НСИ
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2016 г. 420 х 3 = 1260,00 лв.

Предложената цена в проекта за изменение на Тарифа в чл.8, т.1 е 4.57 лв.
План сметка, изработена от БВС и определяща цената на тази манипулация към
сегашният момент:

чл.8.т.1. За вземане и изпращане на кръвна проба за серологично или вирусологично
изследване и въвеждане на данните във ВетИС от едно животно
№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи

Разход за 1 Заетост
минута
минути

2021
в

Стойност в лева
4,57

Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги

1
2
2.1

14

Транспорт - разстояние 30 км, ср.
Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%

2.2

Наемане на помощници - 2 бр.

2.3

Предпазно облекло и дезинфекционни
средства
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

ІІ

0,184650

2,59

0,86
0,062167

14

0,87
0,25
0,63
0,30
0,15
0,18
5,20

*Изчисленията са направени за ферми от 10 бр. животни. Цената на горивото е към 01.10.2021
г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2021 г. 650 х 3 = 1950,00 лв.

План сметка, приета като основа за определяне на цена на манипулация
според действащата Тарифа:
чл.8. т.2 За вземане и изпращане на кръвна проба за серологично или вирусологично
изследване от една птица
№
по
Наименование на разходите
ред
І
Преки разходи
1
2
2.1

Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги

0,94

0,119318

5

Транспорт - разстояние 30 км, ср.
Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%

2.2

Наемане на помощници

2.3

Предпазно облекло и дезинфекционни
средства
Непреки разходи

ІІ

2016 - 2018 г.
Разход за 1 Заетост
Стойност в лева
минута
в минути

0,60

0,08
0,039773

6

0,24
0,03
0,06

Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

0,04
0,01
0,01
1,00

*Изчисленията са направени за ферми от 91 бр. животни. Цената на горивото е към 01.01.2016
г. за бензин А95 - 2,00 лв./л. по данни на НСИ
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2016 г. 420 лв. х 3 = 1260,00 лв.

Предложената цена в проекта за изменение на Тарифа в чл.8, т.2 е 1.14 лв.
План сметка, изработена от БВС и определяща цената на тази манипулация към
сегашният момент:
чл.8. т.2 За вземане и изпращане на кръвна проба за серологично или вирусологично
изследване от една птица
№
по
Наименование на разходите
ред
І
Преки разходи
1
2
2.1

Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги

Разход за 1 Заетост
минута
в минути

Стойност в лева
1,37

0,184650

5

Транспорт - разстояние 30 км, ср.
Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%

2.2

Наемане на помощници

2.3

Предпазно облекло и дезинфекционни
средства
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

ІІ

2021

0,92

0.09
0,061550

5

0,31
0,05
0,13
0,06
0.02
0.05
1,50

*Изчисленията са направени за ферми от 91 бр. животни. Цената на горивото е към 01.10.2021
г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.

**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2021 г. 650 лв. х 3 = 1950,00 лв.

План сметка, приета като основа за определяне на цена на манипулация
според действащата Тарифа:
чл.9 За вземане, изпращане и въвеждане на данните във ВетИС на проба от мозъчен ствол
за ТСЕ от видовете и категориите животни за една проба, взета от ЕПЖ или от ДПЖ
№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи
1
2

Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги

2016 - 2018 г.
Разход за 1 Заетост
Стойност в лева
минута
в минути
14,26

0,119318

65

Транспорт - разстояние 30 км, ср.
2.1 Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
2.2 Наемане на помощници - 2 бр.
Предпазно облекло и дезинфекционни
2.3
средства
ІІ
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

7,76

0,90
0,079545

65

5,17
0,43
0,74
0,34
0,20
0,20
15,00

*Изчисленията са направени за ферми от 8 бр. животни. Цената на горивото е към 01.01.2016
г. за бензин А95 - 2,00 лв./л. по данни на НСИ
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2016 г. 420 лв. х 3 = 1260,00 лв.
***Наемането на помощници - предвидено е да бъдат наети 2 бр.

Предложената цена в проекта за изменение на Тарифа в чл.9 е 17,15 лв.
План сметка, изработена от БВС и определяща цената на тази манипулация към
сегашният момент:
чл.9 За вземане, изпращане и въвеждане на данните във ВетИС на проба от мозъчен ствол
за ТСЕ от видовете и категориите животни за една проба, взета от ЕПЖ или от ДПЖ
Наименование на разходите

2021

№
по
ред
І Преки разходи
1
2

Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги

Разход за 1 Заетост
минута
в минути

Стойност в лева
21,58

0,184650

65

Транспорт - разстояние 30 км, ср.
2.1 Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
2.2 Наемане на помощници - 2 бр.
Предпазно облекло и дезинфекционни
2.3
средства
ІІ
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

12,00

1,08
0,123100

65

8,00
0,50
0,82
0,35
0,22
0,25
22,40

*Изчисленията са направени за ферми от 8 бр. животни. Цената на горивото е към 01.10.2021
г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2021 г. 650 лв. х 3 = 1950,00 лв.
***Наемането на помощници - предвидено е да бъдат наети 2 бр.

План сметка, приета като основа за определяне на цена на манипулация
според действащата Тарифа:
чл.10 За вземане и изпращане на клоакална и/или трахеална тампон-проба или на фекална
проба от птица - за една проба
№
по
Наименование на разходите
ред
І
Преки разходи
1
2
2.1

Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги
Транспорт - разстояние 30 км, ср.
Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%

2016 - 2018 г.
Разход за 1 Заетост
Стойност в лева
минута
в минути
0,40

0,119318

2

0,24

0,08

2.2
ІІ

Наемане на помощници
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

0,039773

2

0,08
0,10
0,06
0,02
0,02
0,50

*Изчисленията са направени за ферми от 91 бр. животни. Цената на горивото е към 01.01.2016
г. за бензин А95 - 2,00 лв./л. по данни на НСИ
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2016 г. 420 лв. х 3 = 1260,00 лв.

Предложената цена в проекта за изменение на Тарифа в чл.10 е 0,57 лв.
План сметка, изработена от БВС и определяща цената на тази манипулация към
сегашният момент:
чл.10 За вземане и изпращане на клоакална и/или трахеална тампон-проба или на фекална
проба от птица - за една проба
№
по
Наименование на разходите
ред
І
Преки разходи
1
2
2.1
2.2
ІІ

Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги

2021
Разход за 1 Заетост
минута
в минути

Стойност в лева
0,58

0,184650

2

Транспорт - разстояние 30 км, ср.
Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
Наемане на помощници
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

0,37

0,09
0,061550

2

0,12
0,12
0,07
0,02
0,03
0,70

*Изчисленията са направени за ферми от 91 бр. животни. Цената на горивото е към 01.10.2021
г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.

**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2021 г. 650 лв. х 3 = 1950,00 лв.

План сметка, приета като основа за определяне на цена на манипулация според
действащата Тарифа:
чл.11 За извършване на клиничен преглед на пчелни семейства за гнилцови заболявания и
нозематоза- за едно пчелно семейство
№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи
1
2

Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги

2016 - 2018 г.
Разход за 1 Заетост в
Стойност в лева
минута
минути
0,87

0,119318

4

Транспорт - разстояние 30 км, ср.
2.1 Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
2.2
ІІ

Наемане на помощници
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

0,48

0,23
0,039773

4

0,16
0,13
0,05
0,04
0,04
1,00

*Изчисленията са направени за 31 бр. пчелни семейства в стопанство. Цената на горивото е
към 01.01.2016 г. за бензин А95 - 2,00 лв./л. по данни на НСИ
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2016 г. 420 лв. х 3 = 1260,00 лв.

Предложената цена в проекта за изменение на Тарифа в чл.11 е 1,14 лв.
План сметка, изработена от БВС и определяща цената на тази манипулация към
сегашният момент:
чл.11 За извършване на клиничен преглед на пчелни семейства за гнилцови заболявания и
нозематоза- за едно пчелно семейство
Наименование на разходите

2021

№
по
ред
І Преки разходи
1
2

Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги

Разход за 1 Заетост
минута
минути

в

Стойност в лева
1,26

0,184650

4

Транспорт - разстояние 30 км, ср.
2.1 Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
2.2
ІІ

Наемане на помощници
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

0,74

0,28
0,061550

4

0,25
0,24
0,10
0,04
0,10
1,50

*Изчисленията са направени за 31 бр. пчелни семейства в стопанство. Цената на горивото е
към 01.10.2021 г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2021 г. 650 лв. х 3 = 1950,00 лв.

План сметка, приета като основа за определяне на цена на манипулация според
действащата Тарифа:
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 - за един животновъден
обект
№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи
1
2

Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги

Транспорт - разстояние 30 км, ср.
2.1 Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%

Разход за
1 минута

2016 - 2018 г.
Заетост
Стойност в лева
в минути
3,70

0,119318

15

1,79

0,72

2.2
ІІ

Наемане на помощници - 2 бр.
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

0,079545

15

1,19
0,30
0,15
0,07
0,08
4,00

*Изчисленията са направени за ферми от 10 бр. животни. Цената на горивото е към 01.01.2016
г. за бензин А95 - 2,00 лв./л. по данни на НСИ
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2016 г. 420 лв. х 3 = 1260,00 лв.

Предложената цена в проекта за изменение на Тарифа в чл.12 е 4,57 лв.
План сметка, изработена от БВС и определяща цената на тази манипулация към
сегашният момент:
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 - за един животновъден
обект
№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи
1
2

Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги

2021
Разход за
1 минута

Заетост
в минути

5,48

0,184650

15

Транспорт - разстояние 30 км, ср.
2.1 Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
2.2
ІІ

Наемане на помощници - 2 бр.
Непреки разходи
Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение
Р/ди за ДМА-софтуер, техника
Други непреки разходи
Общо

Стойност в лева

2,77

0,86
0,123100

15

1,85
0,32
0,16
0,07
0,09
5,80

*Изчисленията са направени за ферми от 10 бр. животни. Цената на горивото е към 01.10.2021
г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2021 г. 650 лв. х 3 = 1950,00 лв.

План сметка, приета като основа за определяне на цена на манипулация според
действащата Тарифа:
чл.13. За въвеждане на данните на извършена идентификация на животните в
животновъдните обекти в законоустановените срокове във ВетИС за ЕПЖ, ДПЖ и СВ - за
едно животно
№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи
1
2

Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги

Разход за
1 минута

2016 - 2018 г.
Заетост
Стойност в лева
в минути
0,95

0,119318

8

0,95

Транспорт - разстояние 30 км, ср. Разход
2.1 на гориво 10 л/100 и допълнителни
разходи 20%
2.2 Наемане на помощници
ІІ

Непреки разходи

0,05

Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение

0,03
0,01

Р/ди за ДМА-софтуер, техника

0,01

Други непреки разходи
Общо

1,00

*Изчисленията са направени за ферми от 10 бр. животни. Цената на горивото е към 01.01.2016
г. за бензин А95 - 2,00 лв./л. по данни на НСИ
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2016 г. 420 лв. х 3 = 1260,00 лв.

Предложената цена в проекта за изменение на Тарифа в чл.13,14,15 е 1,14 лв.
План сметка, изработена от БВС и определяща цената на тази манипулация към
сегашният момент:
чл.13. За въвеждане на данните на извършена идентификация на животните в
животновъдните обекти в законоустановените срокове във ВетИС за ЕПЖ, ДПЖ и СВ - за
едно животно

2021

№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи
1
2

Разход за
1 минута

Заетост
в минути

Стойност в лева
1,48

Средна стойност на часовата ставки на
пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги

0,184650

8

1,48

Транспорт - разстояние 30 км, ср. Разход
2.1 на гориво 10 л/100 и допълнителни
разходи 20%
2.2 Наемане на помощници
ІІ

Непреки разходи

0,12

Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение

0,04
0,01

Р/ди за ДМА-софтуер, техника

0,07

Други непреки разходи
Общо

1,60

*Изчисленията са направени за ферми от 10 бр. животни. Цената на горивото е към 01.10.2021
г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2021 г. 650 лв. х 3 = 1950,00 лв.
Чл. 14. За изготвяне на заявка за подмяна на лазерно надписани идентификационни марки за
ЕПЖ и за въвеждане на данните във ВетИС - за едно животно
№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи
Средна стойност на часовата
1 ставки на пряко отговорния
персонал (един изпълнител)
2 Външни услуги

2021
Разход за
1 минута

Заетост
в минути

Стойност в лева
1,51

0,184650

8,2

1,51

Транспорт - разстояние 30 км, ср.
2.1 Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
2.2 Наемане на помощници
ІІ

Непреки разходи

0,04

Режийни-стопански нужди

0,02

Раходи за обучение

0,02

Р/ди за ДМА-софтуер, техника

0,00

Други непреки разходи
Общо

1,55

*Изчисленията са направени за ферми от 22 бр. животни. Цената на горивото е към 01.10.2021
г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2021 г. 650 лв. х 3 = 1950,00 лв.
Чл. 15. За въвеждане на данните във ВетИС от извършената идентификация при подмяна на
паднали идентификатори за ДПЖ и СВ - за едно животно
№
по
Наименование на разходите
ред
І Преки разходи
1

Средна стойност на часовата
ставки на пряко отговорния
персонал (един изпълнител)

2021
Разход за
1 минута

Заетост
в минути

Стойност в лева
1,51

0,184650

8,2

1,51

2

Външни услуги
Транспорт - разстояние 30 км, ср.
2.1 Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
2.2 Наемане на помощници
ІІ

Непреки разходи

0,09

Режийни-стопански нужди

0,04

Раходи за обучение

0,02

Р/ди за ДМА-софтуер, техника

0,03

Други непреки разходи
Общо

1,60

*Изчисленията са направени за ферми от 22 бр. животни. Цената на горивото е към 01.10.2021
г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2021 г. 650 лв. х 3 = 1950,00 лв.
За извършване на идентификация на животните в животновъдните обекти в
законоустановените срокове и за въвеждане на данните във ВетИС за ЕКЖ - за едно
животно
Наименование на разходите

2021

№ по
ред
І
Преки разходи
1
2
2.1
2.2
ІІ

Средна стойност на часовата ставки
на пряко отговорния персонал (един
изпълнител)
Външни услуги

Разход за
1 минута

Заетост
в минути

Стойност в лева
5,76

0,184650

20

Транспорт - разстояние 30 км, ср.
Разход на гориво 10 л/100 и
допълнителни разходи 20%
Наемане на помощници

3,69

1,08
0,061550

16

0,98

Непреки разходи

0,44

Режийни-стопански нужди
Раходи за обучение

0,22
0,11

Р/ди за ДМА-софтуер, техника

0,11

Други непреки разходи
Общо

6,20

*Изчисленията са направени за ферми от 8 бр. животни. Цената на горивото е към 01.10.2021
г. за бензин А95 - 2,40 лв./л.
**Ставката за труд е изчислено на база 3 минимални работни заплати за страната за 2021 г. 650 лв. х 3 = 1950,00 лв.

Представяме сравнителна таблица на цените по сега действащата тарифа,
предложения от МЗХГ проект на промяна на тарифа и цените, обосновани от плансметките, изработени към настоящия момент, които следва да бъдат приети,
защото са изработени съобразно Методиката за определяне на разходоориентиран
размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и
разходването им.

Член от тарифа
Чл.5,т1,2
Чл5,т.3
Чл.5,т4
Чл.5,т.5
Чл.6,т.1
Чл.6,т.2
Чл.6,т.3
Чл.7,т1,2,3
Чл.7,т.4
Чл.7,т.5,6

Сега действаща
цена
2.00
1.00
0.20
3.00
10.00
5.00
2.00
2.00
1.00
2.00

Предложена цена
по проект МЗХГ
2.29
1,14
0.23
3.43
11.43
5.72
2.29
2.29
1.14
2.29

Цена по нова
план сметка
2.70
1.40
0.30
4.35
15.00
7.20
3.07
2.85
1.50
2.85

Чл.8,т.1
Чл.8,т.2
Чл.9
Чл.10
Чл.11
Чл.12
Чл.13,14,15

4.00
1.00
15.00
0.50
1.00
4.00
1.00

4.57
1.14
17.15
0.57
1.14
4.57
1.14

5.20
1.50
22.40
0.70
1.50
5.80
1.60

Анализа на новите план сметки изработени по Методиката за определяне на
разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската
дейност и разходването им показва категорично, че предложеният проект за
промяна на действащата тарифа не компенсира разходите, които правят
регистрираните ветеринарни лекари при изпълнението на мерките по
Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на
болестите по животните, включително зоонозите. Тези разходи са значително повисоки от предвиденото увеличение на цените с 14.3% и те остават за сметка на
изпълнителите. Българския ветеринарен съюз изразява категорично становище, че
това ще доведе до отказ на много регистрирани ветеринарни лекари да изпълняват
тези мерки, защото особено в региони с малък брой животни, това би довело до
нерентабилност и дори фалити на лекарите, които влагат лични средства за
изпълнението на тези манипулации и след това очакват възстановяване на
средствата от ДФ „Земеделие”.
Важно е да се отбележи и следният пример: Хуманните лекари, които поставят ваксина
срещу Ковид-19, получават - 10.00 лв. за всяка една манипулация, която по същество
представлява мускулна инжекция, а за същото действие ветеринарните лекари в момента
получават - 1.00 лв., а след предложеното увеличение -1.14 лв. Очевидна и
контрастираща е тази разлика, като трябва да се вземат в предвид и много по-големите
разходи при ветеринарните лекари!
В заключение, Български ветеринарен съюз изразява категорична позиция
за отмяна на текста на чл.46в,ал.2 в новия проект на Закон за
ветеринарномедицинската дейност, защото той създава противоречие и дисбаланс
при актуализирането на Тарифата с реалните и обективни промени в основните
показатели на ценообразуването на манипулациите.

С уважение,
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС

