БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН
СЪЮЗ
e-mail: bvsbg@abv.bg; Телефон: 0887876969

ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
МИНИСТЪР НА МЗХ

УВАЖАЕМА Г-ЖО ТАНЕВА,
Във връзка с публикувания на 21.10.2015 г. на официалния сайт на
МЗХ проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за
ветеринарномедицинската дейност, Българският ветеринарен съюз изразява
следното становище:

СТАНОВИЩЕ
по
проект на ЗИДЗВД
прието на Национален съвет на БВС
Българския ветеринарен съюз участва в работната група към МЗХ за
промени в ЗВД със свои представители и в тази връзка проекта, който
получихме в готов вид, без да е одобрен от самата работна група, за нас е
голяма изненада и противоречи на решенията, взети в самата работна група.
Освен това срокът за мнения и забележки, с който разполагаме, е
изключително малък за сериозно разглеждане и обсъждане на предложените
промени. Оставаме с впечатлението, че въпреки широко рекламираното
обществено обсъждане на всички законодателни инициативи от страна на
правителството и в частност МЗХ, то няма реално покритие. По този повод
БВС проведе заседание на своя Национален съвет, на което съсловната
организация на ветеринарните лекари в България излезе с официална
позиция, която Ви представяме.
По предложения проект състоящ се от 64 параграфа, БВС има
сериозни възражения и то по текстове, които смятаме, че са абсолютно
неприложими, биха останали като „мъртви” разпоредби и не биха
постигнали ефекта, обяснен в мотивите към законопроекта.
1. БВС възразява срещу §3 и §4 от проекта. Предложената промяна
на чл. 8 и създаването на чл. 8а, заедно със разпоредбата на чл.46ж са
насочени в една посока – да се даде възможност на държавни служители на
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БАБХ да изпълняват мерки по профилактичните програми. Нашата
съсловна организация многократно е възразявала срещу опитите да се даде
възможност на контролния орган, какъвто е БАБХ, да изпълнява такива
мерки, които контролира. Освен конфликта на интереси, който е очевиден,
въпреки опитите за промяна на текстове в ЗВД, които забраняват такава
дейност на агенцията, тук става въпрос за нещо много по-сериозно –
противопоставят се ветеринарни лекари с различен статут, чрез поставяне
на различни изисквания и съответно наказания на двете групи.
Регистрираните ветеринарни лекари, могат да осъществяват мерки, ако са
членове на съсловната организация, ако имат регистрирано лечебно
заведение и ако са регистрирани в съответната ОДБХ и за тях при
нарушения на чл. 39 от ЗВД са предвидени наказания до 20 хил. лв. За
държавните служители обаче, такива правила не важат, достатъчно е някой
да ги верифицира и да им нареди и всичко е ок. Това, че не отговарят на
никакви изисквания, очевидно е без значение, съответно и санкциите ги
няма или са символични. От една страна, такъв двоен стандарт е
недопустим, от друга - европейските регламенти са в посока на това
контролни и изпълнителни функции да са ясно диференцирани. Точно
заради тези основни принципи МЗХ предлага законопроект за отделяне на
Центъра за оценка на риска от БАБХ. Идеята е да не се допуска и най-малък
риск от пристрастие и зависимости и там основния мотив е да се разграничи
оценката на риска от управлението и контрола му. Необяснимо е как БАБХ
в същото време се опитва да изземе дейности, които безпристрастно трябва
да контролира.
2.Възразяваме и срещу текста на § 6 от проекта. В чл. 26 се правят
следните изменения и допълнения:
Алинея 1 се отменя.
С това изменение се премахва законовото определяне на вида на
ветеринарномедицинските заведения. Не е ясно кой и как ще определя вида
на тези заведения – вероятно това ще бъде ветеринарномедицинската
администрация. Това е изключително опасно и лишава от гаранции за
техните инвестиции всички лица, които са създали и притежават
ветеринарномедицински заведения.
По принцип със закон се уреждат трайни обществени отношения,
съгласно Закона за нормативните актове. Какво по-трайно обществено
отношение от създаването, поддържането и функционирането на
ветеринарномедицинско заведение? Собствениците им са инвестирали в
сгради, съоръжения, специални изисквания, хиляди и милиони левове и
изведнъж – няма вече заведения. По-тежко посегателство върху частната
собственост (защото тези заведения с огромната си част са частна
собственост) няма как да бъде извършено.
Приемането на това изменение ще доведе до тежки последствия,
изразяващи се в отлив от инвестиции в сектора, отказ от дейности и в крайна
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сметка до влошаване на ветеринарномедицинската обстановка в страната.
Отказът от уреждането на вида заведения със закон е голямо
отстъпление от принципите на правовата държава. Евентуалното
предоставяне възможността за определяне на вида на заведенията от
администрацията ще представлява отказ на законодателя да върши
вменените му от Конституцията дейности. Кой може да гарантира, че
администрацията след всеки едни избори няма да променя вида на
заведенията, в зависимост от конюнктурните желания на управляващите.
3.Категорично сме против т.5 и т.6 на § 9:
§ 9. В чл. 39, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1.
В т. 5 думите „на хартиен носител“ се заличават;
2.
В т.6 след абревиатурата „ОДБХ“ се добавя „отчети“;
3.
В т. 7 думите „на ветеринарните лекари“ се отменят;
4.
Точка 11 се отменя;
5.
В т. 14 след думата „въвеждат“ се добавя „в срок до 48 часа от
съответното събитие“;
6.
Създава се т.15 :
„15. най-малко веднъж на 2 месеца посещават животновъдните обекти, за
които имат договори за ветеринарномедицинско обслужване, като извършват
клинични прегледи и проверка на официалната идентификация на животните. За
извършените прегледи и проверки се съставя протокол, който се подписва от
стопанина на животните и обслужващия ветеринарен лекар. Ветеринарният
лекар, обслужващ животновъдния обект съхранява в срок от 3 години протокола и
го представя при поискване от официалните ветеринарни лекари.“.

3.1. § 9, т. 5 от проекта предвижда промяна в т.14 на чл.39, ал.2, като
поставя срок за въвеждане на данни в информационната система 48 часа.
Този срок е очевидно не добре преценен, защото поради спецификата на
ветеринарно медицинската дейност извършвана във всякакви отдалечени
райони на страната с несигурни комуникации /интернет/ и трудоемката
дейност по извършването на самите манипулации и съответното тяхно
отразяване в информационната система, ние смятаме, че срок по-малък от 7
дни би бил практически неизпълним. Още повече, че чрез параграф 44 в чл.
413 се правят драстични промени за наказания за не спазване разпоредбите
на чл. 39 измерими със суми от 1000лв до 20000лв, които по никакъв начин
не кореспондират с реалните доходи на един ветеринарен лекар,
практикуващ със селскостопански животни, нито пък целят превантивно и
възпиращо действие.
Предлаганият текст за въвеждане на данни в системата в срок от 48
часа по отношение на буква „г“ от т. 14 на чл.39, ал.2 – за новородени,
закупени, продадени, заклани и умрели животни от видовете, подлежащи на
идентификация противоречи на разпоредбата на чл. 132, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от
ЗВД.
Тя предвижда в тридневен срок собствениците на животни писмено
да уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за
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новородени и закупени животни от видове, които подлежат на
идентификация, както и незабавно писмено уведомяват за умрели животни
ветеринарния лекар, обслужващ обекта.
Няма как ветеринарният лекар да въведе информацията в срок от 48
часа от настъпване на събитието, ако трябва да е бил уведомен от
собственика в 3-дневен срок.
3.2. § 9, т. 6 от проекта, който въвежда нова т.15 на чл.39, ал.2 е също
разпоредба, която няма практическа стойност и не би довела до желания
ефект, посочен в мотивите към законопроекта. За да бъдем разбрани
правилно, ще дадем следния пример:
-При подписани средно 300 договора от един ветеринарен лекар/тук
включваме приблизително всички обекти - ферми и заден двор в един
среден район, обслужван от ветеринарен лекар/, по силата на тази
разпоредба той трябва за годината 6 пъти да ги посети и да направи протокол
от извършена проверка, което означава 1800 бр. проверки и протоколи.
Отделен е въпроса, че заплащане за този фантастично непосилен труд не е
предвидено. Трябва да стане пределно ясно, че по-неприложима разпоредба
на закон едва ли някога, някой е успял да измисли. Иначе санкциите за
неизпълнение са същите 1000 - 20000лв.
Предложеният текст на т. 6 представлява недопустима намеса на
държавата в отношенията между собственика на животните и
ветеринарният лекар. Това са облигационни отношения, при които всяка
страна има права и задължения, престират се услуги и пари. С въвеждането
на някакви количествени показатели, по никакъв начин не се гарантира
изпълнението на задълженията по договора. Още повече, че няма нужда
държавата да се явява защитник на стопаните, защото така нарушава
равнопоставеността на страните в гражданскоправните отношения. Те
затова са и гражданскоправни, защото държавата няма право да се меси в
тях. Посещението на обектите зависи не от желанието на държавата, а от
състоянието на животните и преценката на ветеринарния лекар, която е
строго лична и субективна и за нея той носи професионална отговорност.
Какво се цели тогава с предлаганото изменение – държавата да
администрира граждански отношения. Но тогава тя трябва да осигури и
финансов ресурс за изпълнение на исканото от нея.
Категорично възразяваме срещу това изменение, което е недопустимо
и с оглед заложения в чл. 9 от ЗЗД основен принцип на свобода на
договарянето, което е крайъгълен камък на гражданското право. Вместо да
се оттегля от гражданския оборот с административните си изисквания и
ограничения, държавата грубо нахлува в една чужда територия.
Още по-голямо недоумение буди вменяването на ветеринарните
лекари на контролни функции по отношение на проверката на
идентификацията на животните. Идентификацията е задължение на
стопаните, съгласно закона, а контролът за това е на официалните
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ветеринарни лекари, т.е. на държавата. Защо ветеринарният лекар да
проверява идентификацията, и какво ако констатира нередност? Нищо.
Проверките и контролът трябва да се извършват от ветеринарната
администрация, за това те имат права и задължения, получават заплата от
данъкоплатците.
4. Възразяваме и срещу предложенията на § 10 от проекта.
4.1. По отношение на промяната на чл. 46е. Предложеният текст на чл.
46е: „Ветеринарните лекари, сключили договори по реда на чл. 137а и 137б,
сключват договори с директора на съответната ОДБХ за изпълнение на
мерките по програмата по чл. 46б“ противоречи на чл. 137а, ал. 1 и чл.
137б, ал. 1 от ЗВД. Последните предвиждат стопаните да сключват договори
с регистрираните ветеринарни лекари - договори за профилактика, лечение
и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на мерките по
държавната профилактична програма и по програмите за надзор и
ликвидиране на болести по животните. Излиза, че регистрираният
ветеринарен лекар ще има два договора за едно и също нещо – изпълнение
на ДПП. От правна гледна точка това е нонсенс и е ненужно.
След като с промяна на т. 10 от чл. 132, ал. 1 от ЗВД (§19 от проекта)
се предвижда стопаните не да отговарят, а да съдействат за изпълнение на
мерките по ДПП, то включването на тази част в договорите с РВЛ е излишно
и безсмислено. Ако се приеме изменението на чл. 46е, то следва да отпаднат
изискванията на чл. 137а и 137б относно изпълнението на ДПП.
С предлаганото изменение на чл. 46е се връща положението от преди
изменението на ЗВД през 2013 г., когато в изпълнение на годишния рамков
договор директорите на ОДБХ сключваха индивидуални договори с РВЛ.
Ако ще се връща старо положение, то подходящо е да се обсъди и връщането
на годишния рамков договор.
4.2. По отношение на §10, въвеждащ следния текст на Чл.46г: „Чл. 46г.
Изпълнители на мерките по програмата по чл. 46б са ветеринарни лекари.”
БВС категорично настоява след думите ветеринарни лекари да бъде добавен
следния текст ”,регистрирани по чл.25 от ЗВД” Тази добавка беше приета
от целия състав на работната група към МЗХ и е изключително важна,
защото гарантира, че мерките срещу заразните болести ще бъдат
извършвани от квалифицирани ветеринарни лекари минали през целия
регистрационен режим разписан в ЗВД.
4.3. В тази посока е и нашето предложение по отношение на чл.46ж
от ЗВД, което също беше прието от работната група и е със същите
мотиви като тези за член 46г. БВС настоява да бъде върнат стария текст на
чл.46ж, който гарантираше покритието на непривлекателните обекти – тип
„заден двор”, а именно: „Когато в срок до 1 ноември собствениците или
ползвателите на обекти, регистрирани по реда на чл. 137, или
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собствениците на животни, отглеждани само за лични нужди, не са
сключили договор по реда на чл. 137а, съответно чл. 137б, БВС, съгласувано
с директора на съответната ОДБХ, определя ветеринарен лекар, с който
да се сключат договорите.”
Ние бихме желали да предложим промяна в чл.51 от ЗВД, чрез която
да бъде облекчен режима на регистрация на животновъдни обекти в които
се отглеждат животни за лична консумация, като единствен документ, който
би следвало да се изисква, е заявление за създаване на обект, попълнено и
подписано от собственика на животните.
Българския ветеринарен съюз категорично възразява срещу
приемането на неприложими текстове в закона, както и на такива които
нарушават основните принципи и духа на самият закон, с цел да бъдат
задоволени конюнктурни интереси. Ние заявяваме нашата готовност да
участваме в разговори и консултации, както винаги сме го правили с една
основна цел - използване на нашия капацитет като специалисти от
практиката, за да бъде постигнат и защитен нашият общ с държавата
интерес – защита на обществото.
В заключение, предложения проект не отразява в пълна степен
обективната необходимост за промени на ЗВД.
БВС е изразявал
многократно своето становище за изработване на изцяло нов Закон за
ветеринарномедицинската дейност.

С уважение,
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
Председател на НС на БВС
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