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ДО  

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

ДОКЛАД  

ОТ ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА – МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и 

храните за 2015 г. 
 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, представям за разглеждане от Министерския съвет проект на 

Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета 

на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.  

Националната програма за контрол и изкореняване на болестта бяс чрез орална 

ваксинация на лисиците за 2015 г. е одобрена за съфинасиране от Европейската комисия с 

Решение № SANTE/VP/2015/BG/S12.700760 от 30.01.2015 г., съгласно което 

безвъзмездното финансиране е под формата на възстановяване на до 75 % от допустимите 

разходи. Същите ще се възстановят в края на 2016 г., като за целта Р България следва да 

представи отчет и гаранции за правилното изпълнение на програмата и докаже изградения 

имунитет чрез изследване на максимален брой проби от лисици годишно. 

При стартирането на програмата през 2009 г. се предвиждаше това да стане чрез 

орална ваксинация на лисиците на територията на цяла Северна България, където е и 

преобладаващото разпространение на болестта бяс, поради географските особености на 

страната. Ваксинацията се извършва 2 пъти годишно, за минимум 5-7 години 

(ваксинацията се провежда задължително най-малко 2 години след последния 

констатиран положителен случай на бяс!). 

Програмата се изпълнява вече 6 години, като положителните случаи на бяс вече са 

редуцирани до минимум:  

- 2007 г. – 40 броя; 

- 2008 г. – 49 броя; 



- 2009 г. – 59 броя; 

- 2010 г. –   6 броя; 

- 2011 г. –   1 броя; 

- 2012 г. –   1 броя; 

- 2013 г. – няма 

- 2014 г. –   2 броя; 

- 2015 г. – от последния констатиран положителен случай на бяс през 2014 г. до 

настоящия момент вече в продължение на една година няма констатиран нов положителен 

случай. 

Резултатите от извършването на оралната ваксинация на лисиците срещу бяс в 

нашата страна до настоящия момент показват тенденция за изкореняване на болестта от 

територията на Република България. 

 Намаляването на случаите на бяс у нас се дължи изключително на 

профилактичната орална ваксинация на лисиците срещу болестта.  

В Европа заболяването е широко разпространено в съседните на Р България 

държави, с преобладаващи случаи при лисици и други диви животни. В Румъния и Анадола 

бесът е констатиран ежемесечно. През последните три години болестта се разпространи и в 

Гърция в непосредствена близост до Българската граница, като Гърция също започна 

изпълнение на програма за орална ваксинация на лисиците срещу бяс. В Република Сърбия 

и Република Македония също провеждат кампании за орална ваксинация на лисиците.  

Програмата за бяс, заедно с тези за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, 

инфлуенца по птиците, класическа чума по свинете, син език и салмонелози по птиците е от 

изключителна важност за България и е задължителна за изпълнение, независимо дали има 

финансиране от Общността или не.  

Програмата за орална ваксинация на лисиците срещу бяс се съфинансира от 

Европейската Комисия като за целта Р България трябва да представя гаранции за 

правилното и изпълнение. 

Всяко неизпълнение на заложените в програмата дейности ще компрометира поетия 

от БАБХ ангажимент пред ЕК и останалите държави членки на ЕС.  

Непровеждането на ваксинационна кампания би довело до липса на задоволителен 

брой имунизирани животни. Още повече при неизпълнение на елементи от програмата, 

включително и кампаниите за орална ваксинация на лисиците, ЕК може да наложи 

финансови санкции на Р България. Така например поради изпълнение само на една 

кампания, поради финансови затруднения, ЕК наложи финансови санкции на България в 

размер на 10% от стойността на програмата за 2010 г. и в размер на 20% от стойността на 

програмата за 2011 г. 

Кампания за орална ваксинация през 2015 г. не стартира досега, поради чисто 

финансови причини. БАБХ има готовност за сключване на договор с компания, която да 

извърши ваксинацията – т. е. всички административни процедури са спазени. 

Предвид гореспоменатото, за стартиране на програмата за орална ваксинация на 

лисиците срещу бяс за 2015 г., е необходимо да се преведе авансовата сума за стартиране на 

кампаниите за 2015 г. 

 Първата ваксинална кампания, която трябва да се проведе през 2015 г. ще обхваща 

част от територията на Северна България - административни области Видин, Монтана, 

Враца, Плевен, В. Търново, Русе, Разград, Силистра, Добрич, (9 административни области) 

и административни области в югозападната част на страната - София-град, София-област, 

Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян и Пазарджик (7 области) - общата площ на 

програмата за ваксиниране е 50 473 кв км. 

 Втората ваксинация трябва да се извършва като цяло на горепосочената територия, 

на която ще бъде извършена първата ваксинация. 

 Във връзка с гореизложеното е необходима да бъдат осигурени допълнителни 

разходи по бюджета на БАБХ в размер на 4 535 274 лв., тъй като неосигуряването им ще 

доведе до невъзможността МЗХ (БАБХ) да изпълнява одобрената Национална програма за 

контрол и изкореняване на болестта бяс чрез орална ваксинация на лисиците във връзка със 

Законът за ветеринарномедицинската дейност (в Р България) и Наредба за здравните 



изисквания към говеда и свине при тяхното движение и транспортиране между Р България 

и държавите членки на ЕС и за определяне на здравния статус на територии и стада на 

техния произход и допълнителни гаранции, с които трябва да се съобразяват 

(транспонирана версия на Директива 64/432/EК и Директива 97/12 на ЕС. 

 Предложеният проект на постановление предвижда да бъдат отпуснати 4 535 274 лв. 

по бюджета на МЗХ за 2015 г. за стартиране на изпълнението на програмата за контрол и 

изкореняване на болестта бяс чрез орална ваксинация на лисиците през 2015 г. 

 Предложения проект на постановление оказва въздействие върху държавния 

бюджет, поради което е приложена финансова обосновка, съгласно изискванията на  чл. 35, 

ал. 1, т. 4, б. „а“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

поради което не е приложена таблица на съответствието с правото на Европейския съюз. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Постановление и 

докладът от министъра на земеделието и храните бяха  публикувани на интернет 

страницата на Министерството на земеделието и храните.  

Проектът е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32-34 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените 

целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Министерския съвет да приеме представения 

проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи 

по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 година. 

 

 

С уважение,  

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 



 

 

 

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

 М И Н И С Т Е Р С К И    С Ъ В Е Т 

Проект 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № .............................. 

от ......................................  година   

 

 

ЗА  ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2015 Г. 

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я   С Ъ В Е Т 

П О С Т А Н О В И : 

 

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер на  4 535 274  лв. по бюджета 

на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. за изпълнение на Националната 

програма за контрол и изкореняване на болестта бяс чрез орална ваксинация на 

лисиците. 

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите 

по централния бюджет за 2015 г. 

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в 

областта на земеделието и селските райони”, бюджетна програма „Безопасност по 

хранителната верига” по бюджета на Министерството на земеделието и храните за  

2015  г.  

(2) Със сумата по чл.1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл.23, ал.3 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2015 г. 

Чл. 3. Министърът на земеделието и храните да извърши съответните промени по 

бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. и да уведоми 

министъра на финансите. 

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния 

бюджет за 2015 г. 



 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси. 

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието и 

храните. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 

вестник”. 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

    БОЙКО БОРИСОВ 

 

 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

ВЕСЕЛИН ДАКОВ  

 

 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:  

                                          ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ"  

НА МИНИСТЕРСТВОТО  

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: 

МАГДАЛЕНА ДАКОВА 
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т  

           Проект 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

ЗА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ 

Министерския съвет на Република България прие постановление за одобряване 

на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 

2015 година, в размер на 4 535 274 лв. за изпълнение на Националната програма за 

контрол и изкореняване на болестта бяс чрез орална ваксинация на лисиците. 

Одобрените мерки от Министерския съвет целят изпълнението на Националната 

програма за контрол и изкореняване на болестта бяс от територията на Република 

България чрез орална ваксинация на лисиците, тъй като всяко неизпълнение на 

заложените в програмата дейности ще компрометира поетия от МЗХ ангажимент пред 

ЕК и останалите държави членки на ЕС.. 

В резултат на предприетите мерки се очаква да се ограничат неблагоприятните 

последици за българското животновъдство от възникване и разпространяване на 

болестта. 

 

Съгласувал: 

АСЯ ТАСКОВА 

Съветник на министъра на земеделието и храните 

 


