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ГОДИШЕН РАМКОВ ДОГОВОР (ГРД) ЗА 2009 г.
МЕЖДУ

БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ
И
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Днес…08.12… 2008 г., в град София, на основание чл. 46 а от Закона
за ветеринарномедицинската
дейност (ЗВМД) се сключи
настоящия договор между:
1. Председателя на Националния Съвет на Българския Ветеринарен
Съюз – д- р Трифон Цветков , от една страна и
2. Министъра на Земеделието и Храните – г- н Валери Цветанов ,от
друга страна, за следното:

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) Този договор е рамков, защото определя финансовите,
ветеринарномедицинските, организационно-управленските, информационните и правните рамки, в съответствие с които се сключват договорите
между Регионалните ветеринарномедицински служби и изпълнителите на
мерките по Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните
(ПНЛБЖ) и Държавната профилактична програма (ДПП) за 2009 г.
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(2) Всички клаузи на ГРД са съобразени с действащото законодателство
на Република България.
(3) Договорът се отнася за територията на цялата страна.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 2 (1) Предмет на настоящия договор са условията и редът за
изпълнение на мерките по Програмите за надзор и ликвидиране на
болести по животните и Държавната профилактична програма за 2009 г.
(2) Отделните видове мерки по ПНЛБЖ и ДПП за 2009 г. са:
1. Клинични прегледи
2. Диагностични изследвания
3. Епизоотологично проучване
4. Лабораторни изследвания на :
- кръвни проби
- органни проби
- мозъчни проби
- клоакални проби
- трахеални проби
- фуражни , водни и др. проби.
5. Имунопрофилактика и химиопрофилактика
6. Имунотерапия и химиотерапия
7. Карантина
8. Изолация
9. Възбрана
10. Тримесечен ветеринарно-санитарен доклад за ветеринарен участък .
Докладът включва:
- Декларация – опис за наличните животни, представена от
собствениците.
- идентификация на животните по видове
- изпълнение на мерките по ПНЛБЖ
- изпълнение на мониторингови програми
- оценка и контрол за качеството на животинската продукция –
мляко,месо
- оценка и контрол на екологията
-самолечение с лекарства с карентни срокове
- хуманно отношение към животните
(3) Докладът по ал.2, т.10 се изготвя в три еднообразни екземпляра – по
един за стопанина,официалния лекар и практикуващия лекар.
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ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО

ПНЛБЖ и ДПП
Чл.3
-Финансовите средства в размер на 18 000 000 лева се осигуряват от
бюджета на МЗХ на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити
НВМС за 2009 г., и са предназначени за практикуващите ветеринарни
лекари.
---Финансовите средства по договора са целеви и не могат да бъдат
пренасочвани за други разходи на НВМС и ще се използват в
изпълнение на ГРД за 2009 г. за:
- идентификация на животните по видове;
- изпълнение на мерките срещу болестите, включени в
ДПП и списъка по чл. 18, ал. 1 от ЗВМД;
-изпълнение на мерките по ПНЛБЖ;
-изпълнение на мониторингови програми;
-поддържане
на
компютризирани
системи
за
ветеринарномедицинска информация.

Чл.4 В случаите на масови епизоотии необходимите средства за прилагане
на мерките срещу болестите, включени в ДПП и в списъка по чл. 118, ал. 1
се осигуряват допълнително от бюджетните средства, предвидени за
предотвратяване и ликвидиране на последиците от кризи.
Чл. 5 (1) Единичните цени за изпълнение на мерките в индивидуалните
договори са по утвърден ценоразпис в рамките на финансовите средства
посочени в чл.3.
(2) За различните райони цените по ал. 1 могат да се умножават по
коефицент за неблагоприятни условия за работа (труден достъп до
района, липса на комуникации, отдалеченост на села, махали и ферми,
разпокъсаност на района и малко животни разпръснати на голяма
територия).
(3) Районите с неблагоприятни условия, критериите за
определянето им и методиките за заплащане при тях се определят в
списък, изготвен от НВМС и БВС.
(4) Плащанията по индивидуалните договори се извършва
ежемесечно до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се плаща.
(5) За направените разходи (консумативи, транспорт и фиксиране
на животните) във връзка с изпълнение по ПНЛБЖ и ДПП, Областните
колегии на БВС да разработят единен ценоразпис, по който
собствениците на животни да заплащат тези разходи.
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ІV.ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА
ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
МЕРКИТЕ ПО ПНЛБЖ И ДПП
Чл. 6. Индивидуалните договори за изпълнение на мерките по ПНЛБЖ и
ДПП се изработват на основата на ГРД и след съгласуване между НВМС
и БВС се сключват съгласно утвърдения образец между директорите на
РВМС и
регистрираните ветеринарни лекари съгласувани с
председателите на областните колегии на БВС при условията на глава
ІV ”Условия и ред за осъществяване на ветеринарномедицинска практика
и изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма” от
ЗВМД:
- чл.25 ал.1,ал.2
- чл.27 ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4
- чл.28
- чл.29 ал.1, ал.2 и ал.3
- чл.30 ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.7
и чл.12 ал.1 т.11 и чл.17 ал.4 т.7 от Закона за съсловната организация
на ветеринарните лекари в Република България.
Чл. 7 Изпълнението на мерките по ПНЛБЖ и ДПП за ВУ (райони), в
които няма регистрирани практикуващи ветеринарни лекари и няма
сключени договори с практикуващ ветеринарен лекар, се възлага при
следните условия:
(1) Областните колегии на БВС създават регистър на ВУ (районите), в
които няма регистриран практикуващ ветеринарен лекар, който се
публикува в интернет страницата на БВС.
(2) В срок до 15 дни след изтичането на срока по чл. 46 от ЗВМД,
ръководствата на областните колегии на БВС и директорите на РВМС
съгласуват предложения, които отразяват в протокол за предлагане на
незаетите ВУ на практикуващи ветеринарни лекари, отговарящи на
изискванията по чл. 5 (1) (2) от ГРД както следва:
- Първо на практикуващи ветеринарни лекари от съседни ВУ (райони)
на територията на общината, на която се намира незаетия ВУ
- Второ – на практикуващи ветеринарни лекари от съседни ВУ
(райони) на територията на областта
- Трето – на практикуващи ветеринарни лекари от цялата страна.
(3) В срок до 1 месец от подписването на ГРД между директорите на
съответните РВМС и изпълнителите по чл. 46 в се сключват договори за
изпълнение на мерките по ПНЛБЖ и ДПП при условията на чл.5 и чл.6
на ГРД.
(4)Ако в срок до два месеца от изтичането на срока по чл.46 от ЗВМД
не се сключат договорите съгласно т. 2, се прилагат мерките по чл. 46 от
същия закон.
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V. ОБЕМ, КАЧЕСТВО И РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
МЕРКИТЕ ПО ПНЛБЖ И ДПП
Чл. 8 (1)Обемът на мерките в индивидуалните договори се определя от
Профилактичния план, който е неразделна част от индивидуалните
договори. Профилактичният план се изготвя за страната и по области от
НВМС и БВС, съобразно одобрените от Министъра на земеделието и
храните мерки по ПНЛБЖ и ДПП. РВМС и областните структури на БВС
изготвят общинските профилактични планове и въз основа на тях
индивидуалните ПП за всеки практикуващ ветеринарен лекар.
(2) В Профилактичния план се посочват видовете животни, видовете
мерки и сезон и срокове за тяхното изпълнение.
Чл. 9 Страните по договора извършват системни оценки, мониторинг,
контрол и непрекъснато подобряване на ветеринарномедицинската
дейност съгласно утвърдените стандарти и правила за добра
ветеринарномедицинска практика.
Чл. 10 Редът за изпълнение на мерките по ПНЛБЖ и ДПП съответства на
изискванията на нормативните актове за отделните болести и национални
програми, утвърдени от Министъра на земеделието и храните и включва
целия период на действие на ГРД (януари – декември 2009 г.)
VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНДИВИДУАЛНИТЕ
ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО ДПП И ГРД
ЧЛ.11 За осъществяване на обективен контрол по изпълнение на мерките
по ПНЛБЖ и ДПП, НВМС и БВС да разработят единна , всеобхватна и
унифицирана ветеринарномедицинска документация, която се заверява
само от страните по договора.
Чл.12 Практикуващият ветеринарен лекар, с който е сключен
индивидуален договор за изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ, води
и
съхранява в продължение на пет години
следната
ветеринарномедицинска документация:
- амбулаторен дневник
- книга за биопродукти
- сведениe за извършена туберкулинизация
- протоколи за извършено масово профилактично мероприятие
- списъци на стопаните, чиито животни са прегледани, изследвани и
манипулирани
- писма за изпратени проби за изследване
- описи на животните, от които са взети кръвни проби
- писма за получените резултати от лабораторията, изследвала
пробите
-регистър на животновъдните обекти на територията на ВУ (района)
и декларация на стопаните за наличните животни в тях.
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Чл.13 НВМС и РВМС осигуряват и предоставят на изпълнителите ваксини
и диагностикуми ритмично всяко тримесечие, осигуряващи изпълнението
на мерките по ПНЛБЖ и ДПП.
Чл.14 Страните по индивидуалните договори са длъжни да спазват
изискванията на нормативните актове, уреждащи мерките по ПНЛБЖ и
ДПП.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОТО
ОСИГУРЯВАНЕ И ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл.15.(1) НВМС издава ежемесечен електронен бюлетин, който включва :
1. Епизоотичната обстановка в света
2. Епизоотичната обстановка в съседните страни
3. Епизоотичната обстановка в страната
4. Напомня за изтичащи срокове на мерките по ПНЛБЖ и ДПП за
следващия календарен месец
5. Актуални заповеди на Министъра на земеделието и храните и
НВМС по ветеринарномедицински проблеми
6. Новости или промени в Европейското и национално
законодателство в областта на ветеринарната медицина
7. Други.
(2) БВС издава публичен регистър и бюлетин.

VІІІ. КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРД И
ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
МЕРКИТЕ ПО ПНЛБЖ И ДПП
Чл.16 (1) Министърът на земеделието и храните по предложение на
БВС, съгласувано с Генералния директор на НВМС утвърждава
ветеринарните участъци (райони) на територията на Република
България.
(2) Списъкът по ал.(1) съдържа областта, седалището на ветеринарния
участък и включените в него населени места.
(3) Данните по ал.(2), данните на ветеринарните лекари, които
упражняват професията и данните от личните им щемпели се вписват в
публични регистри на БВС и НВМС.
(4) От 1.01.2009г. да стартира процедурата по отдаването на
ветеринарните лечебници държавна собственост на практикуващите
ветеринарни лекари в съответствие със ЗСОПВЛ
Чл.17(1) НВМС и БВС осъществяват контрол върху дейността на
практикуващите ветеринарни лекари по изпълнение на мерките по
ПНЛБЖ и ДПП.
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(2) БВС осъществява контрол за спазване изискванията на Кодекса за
добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на
ветеринарния лекар.
Чл.18 (1) Създават се арбитражни комисии за разглеждане на жалбите
по констатациите на контролните органи.
а) Национална арбитражна комисия
в) Областни арбитражни комисии.
(2) Съставът на арбитражните комисии се определя в едномесечен срок
от подписването на ГРД по писмено споразумение между Генералния
директор на НВМС и на Председателя на БВС за Националната
арбитражна комисия и между Директора на РВМС и Председателя на
областната колегия на БВС за Областната арбитражна комисия.

ІХ. ИМУНОПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСИРАНИ
ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ПО ЧЛ.120, АЛ.3 ОТ ЗВМД,
КОИТО СЕ ВЪЗЛАГАТ С ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОГОВОРИ

1. Ваксинация против Антракс
Мероприятието включва следните действия :
1. Организация и обявяване, чрез органите на местната власт, и
разходите свързани с това, както и получаване на тяхното
съдействие.
2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
3. Същинска дейност по мероприятието, което включва :
3.1. Фиксиране на животното.
3.2.
Подготовка на полето за апликация на имунобиологичния
продукт. Дезинфекция .
Забележка : Поради спецификата на това поле са необходими и поспецифични дезинфектанти.
3.3. Необходими консумативи (еднократни игли, спринцовки, памук
и еднократни ръкавици ).
3.4.
Субкутанно инжектиране на .
4. Отразяване на мероприятието (списъците на стопаните и протоколи)
върху хартиен носител в три екземпляра
5. Доставяне на носителите в РВМС.
6. Отразяване на мероприятието на електронен носител и включване
на резултатите в информационната система на НВМС.
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Забележка: Ваксинацията против Антракс се извършва в стационарните
огнища (през последните 30 години заболяването е констатирано наймалко два пъти) двукратно – пролет и есен на всички говеда и
еднокопитни над тримесечна възраст, и овце и кози над двумесечна
възраст.
В селища, в които е констатиран Антракс еднократно през последните 30
години, се извършва еднократна ваксинация на говедата, еднокопитните и
овцете при навършване на горепосочената възраст.

2. “Орална” ваксинация на дивите свине срещу Класическа чума по
свинете (КЧС)

Мероприятието включва следните действия :
1. Организация и обявяване, чрез органите на местната власт и БЛРС
разходите свързани с това , както и получаване на съдействие от тях.
2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
Забележка : Тази ваксинация се извършва в труднодостъпни горски
райони и транспортните разходи са много по-високи.
3. Поставяне на ваксинални примамки през 10-14 дни, двукратно през
годината (пролет и есен).
Забележка : Самото поставяне на примамките е трудоемък процес,
изискващ познаването и намирането на местата за хранене и водопой на
дивите свине.
4. Отразяване на мероприятието върху хартиени носители в три
екземпляра.
5. Доставяне на носителите в РВМС.
Забележка : Тази ваксинация е одобрена от ЕК и е включена в Програмата
за надзор и ерадикация на КЧС.

3. Ваксинация срещу Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците от
кокошия вид

Мероприятието включва следните действия :
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1. Организация и обявяване, чрез органите на местната власт, и
разходите свързани с това, както и получаване на тяхното
съдействие.
2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
3. Същинска дейност по мероприятието, което включва :
3.1. Пролетна ваксинация с ваксини изготвени от “лептогенни “
щамове / “Ла Сота” или “В” /, които се прилагат съгласно
указанията на фирмата производител, чрез очно – назалния метод,
което прави от своя страна мероприятието трудоемко.
3.2. Есенна реваксинация на същите птици с ваксини изготвени от
“инактивирани “ щамове на причинителя, което включва
фиксиране на птицата и апликиране на нужната доза посредством
интрамускулна инжекция .
4. Отразяване на мероприятието (списъците на стопаните и протоколи)
върху хартиени носители в три екземпляра.
5. Доставяне на носителите в РВМС.
Забележка : Задължителната поголовна ваксинация срещу Нюкясълска
болест (псевдочума) по птиците - кокошки-носачки, родителски стада и
бройлери, фазани, пуйки, спортни гълъби и гълъби за представление се
извършва на основание чл.5 от Наредба № 31 от 29.12.2005 год.

4. Бяс
Мероприятието включва следните действия :
1. Организация и обявяване, чрез органите на местната власт, и
разходите свързани с това, както и получаване на тяхното
съдействие.
2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
3. Същинска дейност по мероприятието, което включва :
3.1. Фиксиране на животното.
3.2.
Подготовка на полето за апликация на имунобиологичния
продукт. Дезинфекция .
3.3. Необходими консумативи (еднократни спринцовки и игли ,
памук и еднократни ръкавици).
3.4. Субкутанно инжектиране на ваксината.
7. 4. Отразяване на мероприятието (списъците на стопаните и
протоколи) върху хартиен носител в три екземпляра .
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Отразяване на мероприятието на хартиени носители в три
екземпляра – списъци и протоколи.
5. Доставяне на носителите в РВМС.
Забележка : Ваксинация против бяс се извършва при констатиран случай,
след лабораторно потвърждаване на болестта. В засегнатото населено
място или в част от него задължително се ваксинират всички кучета, котки
и домашни животни, излизащи на паша / съгласно чл.17, т.7 от Наредба
№ 23 от 17.05.2002 г. /.

5. Идентификация на животните
Мероприятието включва следните действия :
1. Организация и обявяване, чрез органите на местната власт, и
разходите свързани с това, както и получаване на тяхното съдействие.
2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
3. Същинска дейност по мероприятието, което включва :
3.1 Фиксиране на животното.
3.2 Поставяне на ушната марка или микрочип (манипулация).
4. Отразяване на мероприятието върху два хартиени носителя
(декларация и регистър) в четири екземпляра.
5. Доставяне на носителите в РВМС.
6. Отразяване на мероприятието върху електронен носител и
включване на резултатите в информационната система на НВМС.
Забележка : Всички едри и дребни преживни животни и разплодни свине
се идентифицират с индивидуална ушна марка, съгласно Наредба № 61
от 09.05.2006 г., а конете и кучетата с идентификационен микрочип.

Х. ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ФИНАНСИРАНИ ОТ
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ПО ЧЛ.120, АЛ.3 ОТ ЗВМД, КОИТО
СЕ ВЪЗЛАГАТ С ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОГОВОРИ

1. Алергични диагностични изследвания
1.1.Туберкулоза по говедата
Мероприятието включва следните дейности :
1. Организация и обявяване, чрез органите на местната власт, и
разходите свързани с това, както и получаване на тяхното
съдействие.
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2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
Забележка : Мероприятието се извършва двукратно през три дни.
3. Същинска дейност по мероприятието, което включва :
3.1.Фиксиране на животното.
3.2. Подготовка на полето за апликация (застригване , туширане с
подходящ дезинфектант, измерване на дебелината на кожната гънка и
записване на резултата).
3.3. Апликиране на имунобиологичното средство посредством
интрадермална инжекция.
3.4. При отчитане на резултата от изследването след три дни се
извършва отново : фиксиране на животното, измерване на дебелината
на кожната гънка и записването на резултата.
4. Отразяване на мероприятието върху три различни хартиени
носителя в три екземпляра.
5. Доставяне на носителите в РВМС.
6. Отразяване на мероприятието върху електронен носител и включване
на данните в информационната система на НВМС.
Забележка : Мероприятието се извършва посредством еднократно
интрадермално изследване през пролетта на всички говеда, навършили 6седмична възраст в стада свободни от туберкулоза. През есента се
изследват всички говеда пропуснати при пролетното изследване и всички
новородени телета , навършили 6-седмична възраст, които не са били
изследвани през пролетта, съгласно Наредба № 26 от 05.07.2001г.

2. Клинични диагностични изследвания :

2.1. Американски гнилец по пчелите – прегледи :
Мероприятието включва следните дейности :
1. Организация и обявяване, чрез органите на местната власт, и
разходите свързани с това, както и получаване на тяхното
съдействие.
2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
Забележка : По правило пчелините са разположени извън населените
места (в гористи и полски райони) , което ги прави по-труднодостъпни ,
в резултат на което се увеличават транспортните разходи.
3. Същинска дейност по мероприятието, което включва :
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Подход и отваряне на кошера.
Преглед на две до четири рамки от семейството.
Вземане на проби за изследване при съмнение за гнилцови
заболявания.
4. Отразяване на мероприятието върху хартиен носител.
5. Доставяне на носителите в РВМС.
Забележка : На пчелните семейства се извършват задължителни
пролетни и есенни профилактични прегледи съгласно Наредба № 30 от
24.07.2002 г.
3.1.
3.2.
3.3.

2.2.

Нозематоза по пчелите.

Мероприятието включва същите дейност , както при прегледите за
американски гнилец.
Забележка : Задължителен преглед и вземане на проби от подмора
през периода 01.02. до 15.05. на всички майкопроизводни стопанства.
Пробите се изпращат за изследване в НДНИВМИ, гр.София.

2.3.

Екзотични заболявания – шап по чифтокопитните, шарка по
овцете и козите, чума по говедата, чума по дребните
преживни, африканска чума по свинете, син език, африканска
чума по конете, меди-висна по овцете, везикулозна болест по
свинете.
Мероприятието включва следните дейности :
1. Организация и обявяване, чрез органите на местната власт, и
разходите свързани с това, както и получаване на тяхното съдействие.
2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
3. Същинската дейност по мероприятието включва :
3.1. Клинични прегледи, специфични за отделните видове животни
и нозеологични единици.
3.2. Вземане на кръвни проби за серологични и вирусологични
изследвания (съгласно Програмите за надзор на тези заболявания и
одобрените от ЕК Програми за кофинансиране), което включва :
3.2.1. Фиксиране на животното.
3.2.2. Необходимите консумативи (еднократни игли, фиоли,
ръкавици и маски ).
3.2.3.Подготовка на полето (туширане с дезинфектант).
3.2.4.Кръвна проба (интравенозна манипулация).
4.Отразяване на мероприятието върху три хартиени носителя в три
екземпляра.
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5. Доставяне на носителите в РВМС.
6. Отразяване на мероприятието върху електронен носител и
включване на данните в информационната система на НВМС.
Забележка :
Извършват се ежедневни клинични прегледи в
пограничните селища при влошаване на епизоотичната обстановка в
съседни страни и ежеседмични клинични прегледи в останалите селища
на страната със заповед на Генералния директор на РВМС, съгласно
Наредба № 46 от 04.11.2002г.

2.4. Бяс
Мероприятието включва следните дейности :
1. Организация и обявяване, чрез органите на местната власт, и
разходите свързани с това, както и получаване на тяхното
съдействие.
2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
3. Същинската дейност по мероприятието включва :
3.1. Клинични прегледи
Забележка : Извършват се ежедневни клинични прегледи през 14 –
дневния период на изолация на животните при съмнение за бяс,
съгласно Наредба № 23 от 17.05. 2002 г.

3.Лабораторно – диагностични изследвания :

3.1. Спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ)
Мероприятието включва следните дейности :
1. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
2. Използване на индивидуални защитни средства при вземане на
пробата (еднократни ръкавици и маски).
3. Същинската дейност по мероприятието включва :
3.1. Вземане на диагностичен материал от главен мозък през
foramen magnum на черепа.
3.2. Отразяване на мероприятието върху два хартиени носителя в
два / три / екземпляра.
3.3. Доставяне на хартиените носители и пробите в РВМС.
3.4. Отразяване на мероприятието върху електронен носител и
включване на данните в информационната система на НВМС.
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Забележка : Вземането на проби от мозъчен ствол се извършва на :
1. Всички умрели говеда на възраст над 24 месеца
2. Всички говеда, предназначени за неотложно клане на възраст 24
месеца
3.Всички говеда показали клиника на заболяване (независимо какво)
при извършване на предкланичния преглед, на възраст над 24 месеца
4.Всички говеда показали клинични признаци, сходни с клиничните
признаци на заболяването Спонгиформна енцефалопатия,
според Наредба № 28 от 16. 12.2005 г.
3.2. Скрейпи ДПЖ
Мероприятието включва същите дейности, както при Спонгиформна
енцефалопатия говеда (ТСЕ).
Забележка : Вземат се проби от мозъчен ствол на овце и кози, както
следва :
1. Овце на възраст над 18 месеца, предназначени за редовно клане
2. Всички умрели овце и кози на възраст над 18 месеца
3. Всички овце, предназначени за неотложно клане на възраст над 18
месеца
4. Всички овце и кози на възраст над 12 месеца , показали клиника
сходна с тази на заболяването “скрейпи”, съгласно Наредба № 28 от
16.12.2005 г.
3.3. Класическа чума по свинете (КЧС)
Мероприятието включва следните дейности :
1. Организация и обявяване, чрез органите на местната власт, и
разходите свързани с това, както и получаване на тяхното
съдействие.
2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
3. Същинската дейност по мероприятието включва :
3.1. Клиничен преглед на свиня.
3.2. Фиксиране.
3.3. Термометриране.
3.4. Вземане на кръвна проба от свиня :
3.4.1 Фиксиране.
3.4.2 Необходими консумативи (еднократни игли, фиоли и ръкавици).
3.4.3 Интравенозна манипулация.
4. Отразяване на мероприятието върху четири хартиени носителя в три
екземпляра.
5. Доставяне на хартиените носители и пробите в РВМС.
6. Отразяване на мероприятието върху електронен носител и включване
на данните в информационната система на НВМС.
14

Забележка : Мероприятията са въз основа на Наредба № 4 от
15.02.2007г. и са във връзка с одобрена от ЕК Програма за
кофинансиране на надзора и ерадикация на заболяването.
5.1. Бруцелоза по говедата (Brucella abortus)
Мероприятието включва следните дейности :
1. Организация и обявяване, чрез органите на местната власт, и
разходите свързани с това, както и получаване на тяхното
съдействие.
2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
3. Същинската дейност по мероприятието включва :
3.1 Фиксиране на говедото.
3.2. Необходими консумативи (еднократни игли, фиоли, ръкавици и
маски).
3.3. Дезинфекция на полето.
3.4.Кръвна проба (интравенозна манипулация).
4. Отразяване на мероприятието върху три хартиени носителя в три
екземпляра.
5. Доставяне на хартиените носители и пробите в РВМС.
6. Отразяване на мероприятието върху електронен носител и включване на
данните в информационната система на НВМС.
Забележка : Мероприятието е въз основа на Наредба № 48 от
20.04.2006 г.
и е във връзка с одобрена от ЕК Програма за
кофинансиране на надзора и ерадикация на болестта.

3.5. Бруцелоза по овцете и козите (Brucella melitensis)
Мероприятието включва следните дейности :
1. Организация и обявяване, чрез органите на местната власт, и
разходите свързани с това, както и получаване на тяхното съдействие.
2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
3. Същинската дейност по мероприятието включва същите
манипулации описани в т.4 и застригване на полето.
4. Отразяване на мероприятието върху три хартиени носителя в три
екземпляра.
5. Доставяне на хартиените носители и пробите в РВМС.
6. Отразяване на мероприятието върху електронен носител и включване
на данните в информационната система на НВМС.
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Забележка : Мероприятието е въз основа на Наредба № 52 от
28.04.2006г. и е във връзка с одобрена от ЕК Програма за
кофинансиране на надзора и ерадикация на болестта.

3.6. Бруцелоза по свинете (Brucella suis)
Мероприятието включва следните дейности :
1.Организация и обявяване, чрез органите на местната власт, и
разходите свързани с това, както и получаване на тяхното съдействие.
2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
3. Същинската дейност по мероприятието включва :
3.1. Фиксиране на свинята.
3.2. Необходимите консумативи (еднократни игли, фиоли, ръкавици)
3.3. Кръвна проба (интравенозна манипулация).
4. Отразяване на мероприятието върху три хартиени носителя в три
екземпляра.
5. Доставяне на хартиените носители и пробите в РВМС.
6. Отразяване на мероприятието на електронен носител и включване на
данните в информационната система на НВМС.
Забележка : Еднократно серологично изследване се извършва на 20%
от всички свине майки и всички собствени ремонтни прасета в
свинекомплексите и свинефермите. Двукратно серологично изследване
се извършва на всички нерези .
3.7. Заразен епидидимит по кочовете (Brucella ovis)
Мероприятието включва следните дейности :
1.Организация и обявяване, чрез органите на местната власт, и
разходите свързани с това, както и получаване на тяхното съдействие.
2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
3. Същинската дейност по мероприятието включва:
3.1.Фиксиране на животното.
3.2.Необходимите консумативи (еднократни игли, фиоли и ръкавици).
3.3.Подготовка на полето (застригване и туширане с дезинфектант).
3.4.Кръвна проба (интравенозна манипулация).
4. Отразяване на мероприятието върху три хартиени носителя в три
екземпляра.
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5. Доставяне на хартиените носители и пробите в РВМС.
6. Отразяване на мероприятието на електронен носител и включване на
данните в информационната система на НВМС.
Забележка : Двукратно серологично изследване се извършва на всички ,
предназначени за разплод кочове и пръчове – два месеца преди случната
кампания и 30 дни след приключването и .

3.8. Бруцелоза по кучета (Brucella canis)
Мероприятието включва следните дейности :
1. Организация и обявяване, чрез органите на МО и МВР, и разходите
свързани с това, както и получаване на тяхното съдействие.
2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
3. Същинската дейност по мероприятието включва:
3.1.Фиксиране на животното.
3.2.Необходимите консумативи (еднократни игли, фиоли ,
ръкавици и маски).
3.3.Подготовка на полето (застригване и туширане с
дезинфектант).
3.4. Кръвна проба (интравенозна манипулация).
4. Отразяване на мероприятието върху три хартиени носителя в
три екземпляра.
5. Доставяне на хартиените носители и пробите в РВМС.
Забележка : Извършва се еднократно серологично изследване на
всички кучета в питомниците на МО и МВР.
3.9. Ензоотична левкоза по говедата
Мероприятието включва следните дейности :
1.Организация и обявяване, чрез органите на местната власт, и
разходите свързани с това, както и получаване на тяхното съдействие.
2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
3. Същинската дейност по мероприятието включва:
3.1.Фиксиране на говедото.
3.2.Необходими консумативи (еднократни игли, фиоли, ръкавици и
маски).
3.3.Подготовка на полето (туширане с дезинфектант).
3.4.Кръвна проба (интравенозна манипулация).
5. Отразяване на мероприятието върху три хартиени носителя в три
екземпляра.
6. Доставяне на хартиените носители и пробите в РВМС.
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7. Отразяване на мероприятието на електронен носител и на данните в
информационната система на НВМС.
Забележка : Еднократно серологично изследване на всички говеда на
възраст над 12 месеца.

3.10. Лептоспироза по говедата и свинете
Мероприятието включва следните дейности :
1.Организация и обявяване, чрез органите на местната власт, и
разходите свързани с това, както и получаване на тяхното съдействие.
2.Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
свързаните с това разходи по него.
3.Същинската дейност по мероприятието включва:
3.1. Фиксиране на животното.
3.2. Необходими консумативи (еднократни игли, фиоли, ръкавици и
маски).
3.3. Подготовка на полето (туширане с дезинфектант).
3.4 Кръвна проба (интравенозна манипулация).
4.Отразяване на мероприятието върху три хартиени носителя в три
екземпляра.
5. Доставяне на хартиените носители и пробите в РВМС.
6. Отразяване на мероприятието на електронен носител и на данните в
информационната система на НВМС.

Забележка : Серологично изследване се извършва на 20% от кравите,
на всички нерези и на 10% от свинете в племенните и в основните
стада.

3.11. Инфекциозен ринотрахеит при говедата
Мероприятието включва дейностите описани в т.4 , т.8 и т.9.

Забележка:
1. Двукратно серологично изследване на кръвни проби и проби от
семенната течност на биците в станциите за изкуствено осеменяване.
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2. Еднократно серологично изследване на кръвни проби от
регистрирани бици, използвани
за извършване на естествено
осеменяване.
3. Сондажни серологични изследвания на кръвни проби, взети от
племенни крави.

3.12. Мукозна болест – вирусна диария по говедата
Мероприятието включва дейностите описани в т.10.

Забележка :
1. Двукратно серологично изследване на кръвни проби от бици ,
отглеждани в станциите за изкуствено осеменяване
2. Еднократно серологично изследване на кръвни проби от
регистрирани бици, използвани за извършване на естествено
осеменяване.
3. Сондажни серологични изследвания на кръвни проби, взети от
племенни крави.

3.13. Псевдочума (Нюкясълска болест) по птиците
Мероприятието включва вземане на кръвни проби от :
1. Промишлените птицеферми – по 20-30 кръвни проби от всяко стадо
птици, след проведената ваксинация за контролиране напрежението
на имунитета.
2. Личните дворове, отстоящи в радиус до 5 км от промишлените
ферми.
3. Вирусологични изследвания на различните категории птици
(клоакални и трахеални проби).

3.14. Салмонелоза по птиците
Мероприятието включва следните дейности :
1. Ежегоден бактериологичен контрол (вземане на органни проби за
бактериологично изследване със съответния консуматив и
съответните транспортни разходи).
2. Извършване на серологични изследвания, чрез реакция
сероаглутинация на всички птици от изходните линии и
прародителските стада.
3. Кръвно-капчеста реакция аглутинация на всички подрастващи
птици от изходните линии и прародителските стада .
4. Изследване в люпилните на фекални проби или черупки от яйца.
5. Фекални проби от пуйки.
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3.15. Салмонелоза по свинете
Мероприятието включва следните дейности :
1. Ежегоден бактериологичен контрол (вземане на органни проби за
бактериологично изследване със съответния консуматив и
съответните транспортни разходи).
- при прасета за угояване (следкланична обработка),
- при прасета за разплод (фекална проба).
Забележка : Изследванията се извършват, съгласно изискванията на
Наредба № 38 от 04.04.2006 г.
3.16. Инфлуенца / грип / по птиците
Мероприятието включва следните дейности :
1. Серологични и вирусологични изследвания на проби от домашни
птици от кокошия вид , от домашни водоплаващи птици, от диви
водоплаващи птици и от мигриращи птици.
2. Вирусологични изследвания на клоакални и трахеални проби.

Забележка : Изследванията се извършват , съгласно изискванията на
Наредба № ДВ-103 от 21.08.2006 г.

3.17. Сап – коне
Мероприятието включва следните дейности:
1. Организация и обявяване на мероприятието пред органите на
Националната асоциация по коневъдство (НАК) и Българската
федерация по конен спорт (БФКС) и разходите свързани с това,
както и получаване на тяхното съдействие.
2. Придвижване на изпълнителя до мястото на мероприятието и
разходите свързани с това.
3. Същинската дейност по мероприятието включва следните дейности:
3.1. Фиксиране на животното.
3.2. Подготовка на полето (застригване и туширане с дезинфектант).
3.3. Необходими консумативи (еднократни игли, фиоли, ръкавици и
маски).
3.4. Кръвна проба (интравенозна манипулация).
4. Отразяване на мероприятието върхунхартиен носител .
5. Доставяне на хартиените носители и пробите в РВМС.
Забележка : Извършва се двукратно серологично изследване
всички регистрирани коне в НАК и БФКС .

на
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3.18. Инфекциозна анемия
Мероприятието включва дейностите, описани в т.3.17.

Забележка : Извършва се двукратно серологично изследване на всички
регистрирани коне в НАК и БФКС .

3.19. Американски гнилец по пчелите
Мероприятието включва вземане на проби от пчелни пити с пило за
лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване.

3.20. Нозематоза по пчелите
Мероприятието включва вземане на проби от подмора за лабораторнодиагностично изследване по време на прегледа на майкопроизводни
стопанства.

3.21. Пебрина по бубите
Мероприятието включва вземане на проби от женски пеперуди и яйца за
лабораторно-диагностични изследвания от производствените стопанства.

3.22. Антракс
Мероприятието включва вземане на проби (органни и кръвни) за
лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване.
3.23. Бяс
Мероприятието включва вземане на проби (органни и кръвни) за
лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване и при
контрол на оралната ваксинация на хищниците(лисици).
3.24. Ехинококоза по кучета
Мероприятието включва вземане на проби (фекални) за сондажни
лабораторно-диагностични изследвания и изследвания в изпълнение на
Националната програма за контрол на ехинококозата.
3.25. Холера по птиците
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Мероприятието включва вземане на проби (органни и кръвни) за
лабораторно-диагностични изследвания при съмнения за заболяване.
3.26. Орнитоза по птиците
Мероприятието включва вземане на проби (кръвни проби) за сондажно
серологично изследване на водоплаващи птици.
3.27. Туларемия
Мероприятието включва вземане на проби (кръвни проби) за сондажно
серологично изследване в ендемичните райони при съмнение за
заболяване.
3.28. Лабораторни изследвания на фуражни проби
Мероприятието включва вземане на проби (фуражна проба) за
изследване безопасността на фуражите.
3.29. Дезинфекция
Мероприятието включва дейности , които са съобразени с технологията
на отглеждане на животните, като се спазва принципът “ всичко пълно всичко празно “, както и вземане на проби (смивки) , които се изпращат
за изследване в лаборатории, одобрени от ЦУ на НВМС.
Забележка : В обявените огнища на заразни болести се провеждат
задължителни (текущи и заключителни) дезинфекции, предвидени в
съответната наредба.
3.30. Дератизация
Мероприятието включва
поставянето на отровни точки по
предварително одобрен план от директора на РВМС във всички
животновъдни обекти и в предприятията за добив, съхранение и
преработка на суровини и продукти от животински произход, фураж и
фуражни компоненти, ветеринарномедицински препарати.
Забележка : В обявените огнища на заразни болести се провеждат
задължителни (текущи и заключителни) дератизации, предвидени в
съответната наредба.
3.31. Дезинсекция
Мероприятието включва комплекс от мерки, насочени към унищожаване
на вредните насекоми във всички стадии от тяхното развитие по
предварително разработена програма от РВМС.
провеждат
Забележка : В обявените огнища на заразни болести се
задължителни (текущи и заключителни) дезинсекции, предвидени в
съответната наредба.
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ХІ.Прекратяване на договора
Чл.19(1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока.
(2) Договорът може да се прекрати предсрочно при виновното му
неизпълнение на една от страните.
(3) При нарушения на задълженията по ЗВМД и на Закона за съсловната
организация на ветеринарните лекари в България.

ХІІ.Допълнителни условия
Чл.20 (1) Всички спорове по настоящия договор се решават чрез
споразумение на страните, изразено писмено.
(2) Настоящия ГРД може да бъде изменян с допълнителни споразумения
между страните, изразени писмено.
(3) За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство.
Настоящият годишен рамков договор се състави
еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

в

два
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