Утвърден със Заповед № РД 11-39/16.01.2014 г. от изпълнителния директор на БАБХ

ДОГОВОР
№........................../.........................

Днес .............................201... г. в гр.................................................................. между:
1.Областна дирекция по безопасност на храните – гр. ...........................................................
Представлявана от ....................................................................................... - директор и
.............................................................................................. - началник отдел ФСД от една
страна, наричана по- долу ОДБХ и от друга страна :
2. Д-р ............................................................................................................................................
Вписан в регистъра на ОДБХ-гр..............................................................................................с
Регистрационен №....................................... в регистъра на Българския ветеринарен съюз
гр. ....................................................., с регистрационен №.........................................................
за
осъществяване
на
ветеринарномедицинска
практика
в
амбулатория/клиника/лаборатория, регистриран в ............................................... категория,
съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 42 от 12.12.2008 г. за изискванията към
ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската
дейност, която може да се извършва в тях, обн.,ДВ. Бр. 1 от 6.01.2009 г. находящ се в
гр./с.....................................................................................................
................................................................................................................................(точен адрес)
представител на ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ /ако е регистриран като
такова ......................................................................................с
адрес .................................................... област ..................................................
наричана по-долу РЕГИСТРИРАН ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР,
се сключи настоящия договор за следното
І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
чл. 1.(1) Настоящият договор урежда реда за изпълнение на мерките по
Държавната профилактична програма (ДПП) и Програмите за надзор и ликвидиране на
болестите по животните (ПНЛБЖ), отчета за изпълнението и контрола върху това
изпълнение.
(2) Договорът се сключва за срок до 31.12.2014 г.
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ІІ. ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
чл. 2. (1) Изплащането на средствата за изпълнение на мерките по ДПП и
ПНЛБЖ се извършва съгласно Схемата на държавна помощ за компенсиране
разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнението на мерките по ДПП и
ПНЛБЖ, нотифицирана от Европейската комисия.
(2) За изплащане на помощта по ал.1 ОДБХ подготвя необходимите документи за
представяне от БАБХ пред ДФ „Земеделие” на заявка за изплащане, съгласно
сключеното споразумение между БАБХ и ДФ „Земеделие”.
(3) За целите на изплащането на помощта по ал.1, БАБХ сключва споразумението
по ал.2, според което :
1. ДФ „Земеделие” изплаща средства на регистрирания ветеринарен лекар за
покриване на разходи по изпълнение на мерките, предвидени в държавната помощ
„Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на
мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране
на болести по животните”, по цени определени с Тарифата по чл. 46в от ЗВД, както и в
рамките на утвърдения от УС на Фонда бюджет по схемата и разпределението по
направления.
2. Средствата по ал.1 се изплащат след представяне на отчетни документи за
извършената работа и копие от първичните ветеринарномедицински документи и след
представяне на заявка за плащане от БАБХ.
3. Плащанията по ал.1 се извършват до 10 работни дни след представяне на
заявка за плащане от БАБХ пред ДФЗ, а окончателното плащане за годината се
извършва до 20 декември 2014 г.
4. Плащането по договорените дейности се извършва, след представяне на заявка
за плащане от БАБХ пред ДФ ” Земеделие” и извършена проверка.
5. За целите на бюджетирането, към заявката се представя списък на
ветеринарните лекари с посочване на IBAN сметки и допустимия размер на средствата,
на база сключените договори със земеделските стопани и дейности, подпомагани по
схемата.
6. В случай на надвишаване общия размер на утвърдения от УС бюджет по
схемата и направлението (към ветеринарните лекари) се прилага коефициент на
редукция.
7. Коефициентът на редукция се определя като съотношението на общия размер
на допустимите разходи, определени като сбор на всички допустими разходи по
сключените договори, спрямо одобрения държавен бюджет по направлението.
8. При представяне на заявка за изплащане, плащането се извършва на база
първоначално допустимия по т. 5 (в случай, че не е приложена редукция) или на база
редуцирания по т. 6 (в случай на наложен коефициент на редукция).
(4) Регистрираният ветеринарен лекар предава на официалния ветеринарен лекар
на здравеопазване на животните отчетните документи за извършената работа, за което се
подписва приемателно-предавателен протокол.
(5) Клиничните обследвания на свиневъдните обекти се заверяват в
декларациите–опис и се включват в отчетите след отразяване в ИИС-ВетИС на
извършеното обследване и представен на официалния лекар контролен лист на хартиен
носител.
(6) При установяване на несъответствие между представените отчетни документи
на хартиен носител от страна регистрирания ветеринарен лекар, гарантиращи
извършването на мероприятието и данните в ИИС-ВетИС, официалният лекар е длъжен
да установи каква е причината за несъответствието, съвместно с упълномощен
представител на ОК на БВС.
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чл. 3. (1) За издадените ветеринарномедицински свидетелства на животни при
транспортирането им на територията на страната, регистрираният ветеринарен лекар
внася до 25-число на всеки месец събрана такса в касата на ОДБХ.
(2) Нов кочан с ветеринарномедицински свидетелства (за животни, които не
подлежат на идентификация в ИИС-ВетИС), се дава от ОДБХ само след отчитане на
стария кочан. В случай, че определен кочан се отчита частично, при внасяне на сумата в
касата на ОДБХ, регистрираният ветеринарен лекар представя целия кочан, за да бъде
заверен в счетоводството на гърба на последната отчетена бланка.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОДБХ
чл. 4. (1) ОДБХ има право да извършва контрол на дейността на регистрирания
ветеринарен лекар по всяко време, без това да пречи на работата му.
(2) Правото по ал.1 се реализира чрез официалния ветеринарен лекар, отговарящ
за съответната община , определен със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
(3) При осъществяване на контрола официалният ветеринарен лекар има право:
1. Да прави справки по всички документи, издадени от регистрирания
ветеринарен лекар, свързани с изпълнението на този договор и по време на неговото
действие.
2. Да извършва проверка за изпълнението на мерките по ДПП и ПНЛБЖ от
регистрирания ветеринарен лекар и да докладва на началник отдел ЗЖ към ОДБХ при
констатирани нарушения.
(4) ОДБХ може да възлага и други мероприятия извън мерките по ДПП и ПНЛБЖ
на регистрирания ветеринарен лекар при опасност и/или поява на епизоотии и зоонози,
срещу допълнително уговорено възнаграждение , определено с анекс, след осигуряване
на необходимите средства.
чл. 5. (1) ОДБХ се задължава:
1. Да извършва контрол по изпълнението на мерките по ДПП и ПНЛБЖ.
2. Да осигури на регистрирания ветеринарен лекар 24-часов достъп до
Интегрирана информационна система на БАБХ - ВетИС, за въвеждане на данните,
съгласно настоящия договор;
3. Да предоставя авансово на регистрирания ветеринарен лекар:
а) ваксините и диагностикумите, необходими за изпълнението на мерките по ДПП
и ПНЛБЖ в количества, заявявани периодично от регистрирания ветеринарен лекар.
Всяка следваща заявка да се приема след представяне на първични отчетни документи за
изразходваните преди това ваксини и диагностикуми, включително копия от сключените
договори по чл. 137а и чл. 137б от ЗВД и списък на животновъдните обекти и животните
в тях;
б) ваксините и диагностикумите, необходими за прилагане на мерки при промяна
на епизоотичната обстановка, довела до изменение и допълнение на ДПП;
в) бланки на първичните ветеринарномедицински документи, като
предоставянето на бланките може да се осъществи и чрез публикуването им на интернет
сайта на БАБХ, а регистрираният ветеринарен лекар си ги изтегля оттам;
г) консумативи за вземане проби за ТСЕ.
4. Да оказва съдействие на регистрирания ветеринарен лекар при изпълнението
на мерките по ДПП и ПНЛБЖ в съответствие с нормативните документи във
ветеринарномедицинската дейност или по негово искане.
5. Да осигурява регулярен достъп до писмата-отговор от лабораторен анализ на

пробите, взети по ДПП и ПНЛБЖ, изпращайки ги на подателя.
6. Да уведомява навременно писмено председателя на ОК на БВС за определените
от БАБХ акредитирани лаборатории, в които ще се извършват изследванията по
изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ, както и за евентуални промени в
акредитацията им.
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7. При констатирани нарушения на регистрирания ветеринарен лекар, да
уведомява писмено председателя на ОК на БВС.
(2) Предаването на ваксини, диагностикуми и консумативи за ТСЕ се извършва с
предавателно-приемателни протоколи, съставени в два екземпляра – по един за всяка
страна.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕГИСТРИРАНИЯ ВЕТЕРИНАРЕН
ЛЕКАР
чл. 6. Регистрираният ветеринарен лекар има право:
1. Да иска комплектоването на документите към заявката за плащане от ДФ
„Земеделие”.
2. Да иска и получава от ОДБХ съдействие при изпълнението на мерките по ДПП
и ПНЛБЖ.
чл. 7. (1) Регистрираният ветеринарен лекар се задължава:
1. Предварително да уведоми ОДБХ за всяко свое отсъствие с продължителност
повече от пет работни дни, като в уведомлението посочи регистриран ветеринарен лекар,
който ще го замества.
2. Да изпълнява добросъвестно мерките по ДПП и ПНЛБЖ, при спазване на
изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), Закона за
съсловната организация на ветеринарните лекари в България (ЗСОВЛБ), Закона за
защита на животните (ЗЗЖ) и подзаконовите нормативни актове, издадени по
прилагането им.
3. Да не изпълнява мерките по ДПП и ПНЛБЖ в животновъдни обекти, с които
няма сключен договор по чл. 137а или чл. 137б от ЗВД.
4. Да предоставя на ОДБХ до 2-ро число на всеки месец попълнените отчетни
документи за извършената от него работа през предходния месец с приемателно предавателен протокол, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ.
5. Да води, поддържа и съхранява документацията, предвидена в чл. 9. от Наредба
№ 42 от 12 декември 2008 г.
6. Да съхранява в законоустановения срок екземпляри от всички издадени
документи, свързани с дейността му.
7. Да извършва идентификация на животните от видовете, подлежащи на
идентификация в животновъдните обекти по Приложение 1, при поискване от
собствениците им.
8. Да отразява в ИИС-ВетИС движението на животните (родени, закупени,
продадени, умрели и заклани), тяхната идентификация и извършените профилактични
мероприятия по ДПП и ПНЛБЖ.
9. Да извършва подмяна на паднали идентификатори на дребни преживни
животни и свине след уведомление и искане от собствениците.
10. Да изготвя заявки за подмяна на лазерно надписани идентификатори за едри
преживни животни, съгласно Регламент 1760/2000/ЕС при поискване от собствениците
им.
11. При поискване от ОДБХ да предоставя разчет за планираните масовите
профилактични мероприятия за срока на настоящия договор.
12. Да издава ветеринарномедицинските документи, свързани с дейността му.
13. Да издава ветеринарномедицински свидетелства за придвижване на животни
само на идентифицирани живатни, от видовете, които подлежат на идентификация
според изискванията на ЗВД и на които са извършени мероприятията по ДПП.
14. Да извършва профилактичните мероприятия при спазване изискванията за
асептика и антисептика.
15. Да взима всички кръвни проби във вакутейнери, които да предоставя
незабавно на съответните акредитирани лаборатории за изследване.
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16. Да предоставя всички взети проби при изпълнение на ДПП и ПНЛБЖ на
съответната лаборатория за изследване и извършва групово въвеждане на информацията
за взети и изпратени проби за лабораторни изследвания в ИИС-ВетИС.
17. До даване достъп и извършване на обучение на лабораториите за въвеждане
на получаваните резултати от лабораторните изследвания, групово въвежда получените
лабораторни резултати от изпратените проби за лабораторни изследвания.
18. Да спазва изискванията за правилна експлоатация на техническите средства,
които са му предоставени от БАБХ.
19. Да извършва и други мероприятия извън мерките по ДПП и ПНЛБЖ, след
възлагане и заплащане от ОДБХ.
20. Да предоставя всички проби за Скрейпи и ТСЕ за изследване от съответната
лаборатория и ги въвежда във ИИС-ВетИС.
21. (1) След приключване на изпълнението на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за срока
на настоящия договор, да представи на официалния ветеринарен лекар на съответната
община актуален списък на сключените договори по чл. 137а и 137б и съответния
списък на животновъдните обекти и животните в тях.
(2) Идентификацията по ал. 1, т. 7 на еднокопитните животни се извършва
съгласно Инструкцията за работата по идентификация и регистрация на еднокопитни
животни като всички дейности, посочени в инструкцията се извършват от регистрирания
ветеринарен лекар, сключил договора.
Чл. 8. (1) При прекратяване на договора, регистрираният ветеринарен лекар
връща в срок до 14 дни на ОДБХ:
1. клещите за поставяне на ушни марки;
2. неизползваните ваксини, диагностикуми и консумативи за ТСЕ;
3. предоставените му за ползване от БАБХ технически средства в изправност.
(2) Връщането по ал.1 се извършва с предавателно-приемателен протокл, съставен
в два екземпляра, по един за всяка една от страните по договора.
V. ОТГОВОРНОСТИ
чл. 9. (1) Страните носят отговорност по изпълнение на този договор според
действащото законодателство на Република България.
(2) Не се допуска частично изпълнение на дейностите, както и прехвърляне на
дейности след срока на договора, като в този случай не се подава заявка за плащане.
чл. 10. Регистрираният ветеринарен лекар се задължава при увреждане на
техническите средства, след тяхната преоценка да заплати стойността на причинените от
него вреди или да отстрани повредите, ако те са виновно причинени от него.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
чл. 11. (1) Договорът се прекратява, без която и да е от страните да дължи
предизвестие:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
2. с изтичане на уговорения срок;
3. при смърт или поставяне под запрещение на регистрирания ветеринарен лекар от момента на смъртта или от датата на влизане в сила на съдебното решение за
поставяне под запрещение;
4. при заличаване на регистрацията на лечебното заведение на регистрирания
ветеринарен лекар – от датата на влизане в сила на заличаването;
5. при заличаване на регистрирания ветеринарен лекар от регистъра на
Българския ветеринарен съюз, за което председателят на Областната колегия незабавно
уведомява ОДБХ - от датата на влизане в сила на заличаването.
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6. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на
регистрирания ветеринарен лекар - юридическо лице или едноличен търговец – от
момента на настъпване на съответното юридическо събитие;
7. при лишаване на регистрирания ветеринарен лекар от правото да упражнява
ветеринарномедицинска дейност в България.
(2) Договорът може да се прекрати предсрочно от ОДБХ:
1. при виновно неизпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ ;
2. при грубо, виновно нарушение на ЗВД, ЗСОВЛБ, ЗЗЖ и актовете по
прилагането им, извършено при и /или по повод изпълнение на договора;
(3) В случаите по ал. 2 договорът се счита за прекратен от деня на получаването
от регистрирания ветеринарен лекар на писменото уведомление от ОДБХ.
(4) Договорът може да се прекрати предсрочно от регистрирания ветеринарен
лекар при неизпълнение на задължение по чл. 5, ал. 1, т. 2, 3.и 4. В този случай
договорът се счита прекратен от деня на получаването от ОДБХ на писменото
уведомление от страна на регистрирания ветеринарен лекар.
VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 12. Всички спорове по настоящия договор се решават по взаимно съгласие на
страните, изразено писмено, а при не постигане на такова – по съдебен път.
чл. 13. Страните по настоящия договор следва да отправят писмено всички
съобщения и уведомления помежду си .
чл. 14. Настоящият договор може да бъде изменян с допълнителни споразумения
между страните, изразени писмено.
чл. 15. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за
всяка от страните.
ОДБХ изпраща копие от договора на председателя на ОК на БВС за сведение.

ДИРЕКТОР НА ОДБХ:

РЕГИСТРИРАН ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР :
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