МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ПРОЕКТ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА
ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 47, АЛ.
1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ
Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за разходване на средствата за
обезщетяване на собствениците на животни при прилагане на мерки за профилактика,
ограничаване и ликвидиране от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на някои
особено опасни заразни болести, посочени в заповед на министъра на земеделието.
Чл. 2. С тази наредба се определят условията и реда за разходване на средствата за
прилагане на спешните ветеринарни мерки, съгласно Регламент (ЕС) 2021/690 на Европейския
парламент и на съвета, от 28 април 2021 година за създаване на програма за вътрешния пазар,
конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия,
областта на растенията, животните, храните и фуражите, и европейската статистика (програма
„Единен пазар“), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014 и
(ЕС) № 652/2014, наричан по-нататък „Регламент (EС) 2021/690 “.

Раздел II.
Условия и ред за обезщетяване
Чл. 3. (1) Обезщетения се изплаща със средства от бюджета на БАБХ или с целево
предоставени средства по бюджета на Министерството на земеделието (МЗм) съответно по
бюджета на БАБХ, средства от държавния бюджет и/или получени трансфери от други бюджети
по държавния бюджет или Европейската комисия, в срок до 30 дни от обявяване на огнището.
(2) Когато средствата по ал. 1 не са осигурени по бюджета на Министерството на
земеделието, съответно по бюджета на БАБХ, и/или при настъпил недостиг, изпълнителният
директор на БАБХ изготвя мотивирано искане до министъра на земеделието, за тяхното

осигуряване
(3) В срок до в срок от 30 дни след официалното потвърждение на появата на болест от
списъка по чл. 9, параграф 1, буква „д” от Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и
на Съвета от 9 март 2016 година за заразните болести по животните и за изменение и отмяна
на определени актове в областта на здравеопазването на животните (ОВ, бр. 84, 31.03.2016 г.)
, наричан по-нататък „Регламент (EС) 2016/429“, БАБХ подава заявление за безвъзмездни
средства и искания за плащане до Европейската Комисия в съответствие с изискванията, посочени
в Решение за изпълнение (ЕС) 2015/144 на Комисията от 28 януари 2015 година за определяне на
процедурите за подаване на заявления за безвъзмездни средства и искания за плащане, както и на
свързаната с тях информация, по отношение на спешните мерки срещу болестите по животните,
посочени в Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета
Чл. 4. Със средствата по чл. 3 ал. 1 и 2 се обезщетяват собствениците на следните групи
животни в границите на пазарната им стойност
1. умрели животни, когато смъртта е настъпила след датата на обявяване на съмнение за
възникване на болест от списъка по чл. 9, параграф 1, буква „д” от Регламент (ЕС) 2016/429 на
Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година за заразните болести по животните и за
изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (ОВ, бр.
84, 31.03.2016 г.) , наричан по-нататък „Регламент (EС) 2016/429“.
2. заклани или умъртвени животни, ако те не са били засегнати от болестта;
3. животни, умъртвени за поставяне на диагноза;
4. заразени и контактни животни, умъртвени/унищожени с цел ликвидиране на болестите
от списъка от чл. 9, параграф 1, буква „д” от Регламент (ЕС) 2016/429.
5. животни, третирани с имунологични ветеринарномедицински препарати срещу
болестите от списъка от чл. 9, параграф 1, буква „д” от Регламент (ЕС) 2016/429.
а) умрели животни вследствие на непредвидим риск;
б) неотложно заклани животни преди изтичане на карентния срок след третиране на
животните с имунологичен продукт;
6. умрели или неотложно заклани животни след налагане на възбрана от БАБХ при
съмнение за поява на болест от списъка от чл. 9, параграф 1, буква „д” от Регламент (ЕС) 2016/429.
6. зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични
животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки,
комбинирани фуражи, слама и инвентар, унищожени при ликвидиране на болести от списъка от
чл. 9, параграф 1, буква „д” от Регламент (ЕС) 2016/429.

7. стойността на унищожени продукти от животински произход, в границите на пазарната
стойност на тези продукти непосредствено преди да възникне или да бъде потвърдено каквото и
да е било съмнение за болестта;
Чл. 5 .Със средствата по чл. 3 се покриват и направените разходи, посочени в Приложение
1, т. 1.4 от Регламент (ЕС) 2021/690.
Чл. 6. (1) Комисията по чл. 142, ал. 2 от ЗВД:
1. В срок до 5 работни дни от датата на заповедта за обявяване на болестта от списъка от чл.
9, параграф 1, буква „д” от Регламент (ЕС) 2016/429 извършва епидемиологично проучване в
съответствие с критериите, посочени в член 57, параграф 1 на същия Регламент.
2. В срок до 5 работни дни от прочуването по ал. 1, изготвя доклад до министъра на
земеделието.
3. Копие от доклада по т. 2 представя на:
- ресорния заместник-министър на земеделието;
- Изпълнителния директор на БАБХ;
- директора на областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия
се намира животновъдният обект; и
- собственика/ ползвателя на животновъдния обект.
(2) При неспазване на критериите и сроковете по ал. 1 епидемиологичното проучване се счита
за недействително.
Чл. 7 (1) Обезщетението за животни се определя съгласно Регламент (ЕС) 2021/690.
(2) При обезщетяване на животни, за които се прилага развъдна програма, одобрена от
министъра на земеделието

горите или от компетентен орган на друга държава членка,

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството предоставя оценка на
директора на ОДБХ в срок 3 работни дни преди крайната дата за издаване на акта за обезщетение.
Чл. 8. (1) В случаите по чл. 144, ал. 3, чл. 145, ал. 1 и чл. 146, ал. 2 от ЗВД независимият
оценител трябва да притежава необходимата правоспособност. Оценителят при определяне
стойността на унищожените животни ползва одобрена от БАБХ методика за определяне на цените
на унищожените животни, когато за същите не се води цена от НСИ.
(2) Независимият оценител извършва оценка и проверка на място и изготвя оценителски
доклад в срок до 7 работни дни от предоставянето на всички необходими документи от страна на

възложителя.
(3) В случай, на неспазване на срока по ал. 2 , в срок до 5 работни дни, директора на ОДБХ
възлага извършването на оценката на друг оценител.
Чл. 9. Обезщетението за инвентар се определя по реда на чл. 145 от ЗВД.
Чл. 10. (1) Обезщетението за зародишни продукти, суровини и храни от животински
произход, слама, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни
суровини, фуражни добавки и комбинирани фуражи се определя по реда на чл. 146 от ЗВД.
(2) Когато за зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични
животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки и/или
комбинирани фуражи има фактура за закупуването им, обезщетението се изплаща по фактурната
стойност, но не може да бъде по-голямо от предоставената от Националния статистически
институт цена на производител за тримесечието, което предхожда възникването на болестта.
(3) Когато няма цени на НСИ, цените се определят от независим оценител, по утвърдена
от БАБХ методика или на база на фактури или други финансови документи.
Чл. 11. (1) По реда на чл. 148 от ЗВД, директорът на ОДБХ съставя акт за обезщетение по
образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, към което се прилагат съотносимите
документи.
(2) Обезщетението се изплаща в срок до 30 дни от датата на изготвянето на акт по ал. 1 със
средства от бюджета на БАБХ или с целево предоставени средства от държавния бюджет.
(3) при неспазване на срока по ал. 2 се начислява лихва и компенсация върху дължимата
сума, посочена в акта по ал.1.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Инвентар" е движимото имущество в животновъдния обект, чрез което може
механично да се предаде източникът на болест по животните.
2. "Странични животински продукти" са продукти, определени в чл. 3, т. 1 от Регламент
(ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване
на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти,
непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300
от 14.11.2009 г.).
3. „Методика за оценка на животни“- e методика, с която се определят цени на животни,

за които няма информация от Националния статистически институт и се одобрява със заповед на
изпълнителния директор на БАБХ.
4. „Пазарна цена“ – цената, която собственикът нормално би могъл да получи за
животното непосредствено преди то да се зарази или да бъде заклано, като се вземат предвид
неговата годност, възраст и качество и без да се приспада загубата на стойност поради появата на
болестта. Същите принципи се прилагат за компенсацията на продуктите от животински произход,
които е трябвало да бъдат унищожени.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 109 във връзка с чл. 108, ал. 2, т. 1, чл. 144, ал.
5 и чл. 148, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба за условията и реда за разходване на средствата за
обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от закона за
ветеринарномедицинската дейност, в сила от 05.05.2020 г., приета с ПМС № 81 от 27.04.2020 г.,
обн. ДВ. бр.40 от 5 май 2020г.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
§ 5. Наредбата е нотифицирана по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година установяваща процедура за предоставянето на
информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на
информационното общество (обн., ОВ, бр. L 241, 17.9.2015 г.).
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник”.

