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                                                                           ПРОЕКТ! 
 
 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА     
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ 

 
 

/ Обн. ДВ, бр.87 от 1.11. 2005 г., изм.бр.30 от 2006 г., изм. и доп. бр.31 от 2006 г., изм., 
бр.55 от 2006 г., изм. и доп., бр.88 от 2006 г., бр.51 от 2007 г., бр.84 от 2007 г., бр.13 от 
2008 г., изм.,бр.36 от 2008 г., бр.100 от  2008 г., бр.27 от 2009 г., бр.35 от 2009 г., бр.74 
от 2009 г., бр.95 от 2009 г., доп., бр.102 от 2009 г., изм. и доп., бр.25 от 2010 г., изм., 
бр.41 от 2010 г., бр.8 от 2011 г., изм. и доп., бр.92 от 2011 г., изм.бр.77 от 2012 г., изм. и 
доп., бр.82 от 2012 г., изм., бр.97 от 2012 г., изм. и доп., бр.7 от 2013 г., изм., бр. 15 от 
2013 г., изм. и доп.,бр.66 от 2013 г., изм., бр.68 от 2013 г.,  изм. и доп., бр.83 от 2013 г., 
бр.99 от 2013 г. / 

 
 

§ 1. В чл. 46б, ал.1 накрая  се добавя  “или определено от него длъжностно 
лице”. 

§ 2. В чл.46ж след думите “изпълнителният директор на БАБХ” се добавя “или 
определено от него длъжностно лице”. 

§ 3. В чл.47, ал.2, 4 и 5 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено 
от него длъжностно лице”. 

§ 4. В чл.51б се правят следните допълнения : 
1. В ал.3 и 4 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице” ; 
2. В ал.5 след думите “изпълнителният директор на БАБХ” и накрая се добавя 

“или определено от него длъжностно  лице”; 
3. В основния текст на ал.6 накрая се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 
§ 5. В чл.51в се правят следните допълнения : 
1. В ал.3 след думите” изпълнителният директор на БАБХ” и “изпълнителния 

директор на БАБХ” се добавя “или определено от него длъжностно лице” ; 
2. В ал.4 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 
§ 6. В чл.69 се правят следните допълнения : 
1. В основния текст на ал.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или 

определено от него длъжностно лице” ; 
2. В ал.2 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 
§ 7. В чл.126, ал.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 

него длъжностно лице”. 
§ 8. В чл.153, ал.1 накрая се добавя “или определено от него длъжностно лице”. 
§ 9. В чл.155 ал.2, 5 и 6  след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено 

от него длъжностно лице”. 
§ 10. В чл.157, в основния текст на ал.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя 

“или определено от него длъжностно лице”. 
 



§ 11. В чл.165, ал.2, 3 и 4 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено 
от него длъжностно лице”. 

§ 12. В чл.166 се правят следните допълнения : 
1. В основния текст на ал.3 накрая се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”; 
2. В основния текст на ал.4 накрая се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 
§ 13. В чл.195, в основния текст на ал.3 след абревиатурата “БАБХ” се добавя 

“или определено от него длъжностно лице”. 
§ 14. В чл.212, ал.1, т.1, б.”а” накрая се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 
§ 15. В чл.213, ал.2 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 

него длъжностно лице”. 
§ 16. В чл.217, т.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 

него длъжностно лице”. 
§ 17. В чл.219, ал.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 

него длъжностно лице”. 
§ 18. В чл.275 се правят следните изменения и допълнения : 
1. В ал.2  след думата “собствениците” се добавя “или на ползвателите”; 
2. Алинея 3 се изменя така : 

            “/3/ Собствениците или ползвателите на обекти за обезвреждане на странични 
животински продукти са длъжни да предават получените от обезвреждането продукти 
за унищожаване или оползотворяване съгласно Регламент /ЕО/ № 1069 / 2009. 
Разходите по унищожаване или оползотворяване се договарят между собственика или 
ползвателя на обекта за обезвреждане и собственика или ползвателя на обекта за 
унищожаване или оползотворяване на продуктите, с изключение на случаите, когато 
двете дейности се съвместяват.”; 
 3. В ал.5  след думата “собствениците” се добавя “или ползвателите”. 

§ 19. В чл.277, ал.1 и 4 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено 
от него длъжностно лице”. 

§ 20. В чл.278 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 
длъжностно лице”. 

§ 21. В чл.280, ал.2 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 
него длъжностно лице”. 

§ 22. В чл.285, ал.5 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 
него длъжностно лице”. 

§ 23. В чл.286, ал.2 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 
него длъжностно лице”. 

§  24. В чл.288 се правят следните допълнения : 
1. В ал.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”; 
2. В основния текст на ал.3 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или 

определено от него длъжностно лице”. 
§ 25. В ал.4 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 
§ 26. В чл.288а в ал.1 и 3 след думите “изпълнителният директор на БАБХ” се 

добавя “ или определено от него длъжностно лице”. 
§ 27. Навсякъде в текста на чл.289 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или 

определено от него длъжностно лице”. 
§ 28. В чл.291, ал.3 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 

него длъжностно лице”. 
§ 29. В чл.292, ал.4, 5 и 8 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено 

от него длъжностно лице”. 
§ 30. В чл.293 се правят следните допълнения : 
1. В ал.2 накрая се добавя “или определено от него длъжностно лице”. 



2. В ал.3 и 4 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 
длъжностно лице”. 

§ 31. В чл.294 навсякъде в текста след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или 
определено от него длъжностно лице”. 

§ 32. В чл.298б, ал.7 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 
него длъжностно лице”. 

§ 33. В чл.300 се правят следните допълнения: 
1. В ал.4 след думите “изпълнителният директор” се добавя “или определено от 

него длъжностно лице” ; 
2. В ал.5, 6, 8 и 9 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице” ; 
3. В основния текст на ал.10 накрая се добавя “или определено от него 

длъжностно лице” . 
§ 34. В чл.302, ал.2 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 

него длъжностно лице” . 
§ 35. В чл.303 накрая се добавя “или определено от него длъжностно лице” . 
§ 36. В чл.304, в основния текст на ал.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя 

“или определено от него длъжностно лице”. 
§ 37. В чл.306, ал.1 и 5 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено 

от него длъжностно лице”. 
§ 38. В чл.309 се правят следните допълнения : 
1. В ал.1 накрая се добавя “или определено от него длъжностно лице”. 
2. В ал.4 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 
§ 39. В чл.310  след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 
§ 40. В чл.314, ал. 5 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 

него длъжностно лице”. 
§ 41. В чл.315 се правят следните допълнения : 
1. В ал.4 накрая се добавя “или определено от него длъжностно лице”. 
2. В ал.5 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 
§ 42. В чл.316, в основните текстове на ал.1 и 2 след абревиатурата “БАБХ” се 

добавя “или определено от него длъжностно лице”. 
§ 43. В чл.316а, ал.1 и 2 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено 

от него длъжностно лице”. 
§ 44. В чл.317, ал.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 

него длъжностно лице”. 
§ 45. В чл.320 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 
§ 46. В чл.320а, ал.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 

него длъжностно лице”. 
§ 47. В чл.321 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 
§ 48. В чл.328, ал.6 и 7 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено 

от него длъжностно лице”. 
§ 49. В чл.329а, ал.3 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 

него длъжностно лице”. 
§ 50. В чл.332, ал.7 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 

него длъжностно лице”. 
§ 51. В чл.333, ал.1 и 6 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено 

от него длъжностно лице”. 
§ 52. В чл.343 се правят следните допълнения : 
1. В ал.1 накрая се добавя “или определено от него длъжностно лице” ; 
2. В ал.5 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 



§ 53. В чл.347 се правят следните допълнения : 
1. В основния текст на ал.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или 

определено от него длъжностно лице” ; 
2. В ал.4 накрая се добавя “или определено от него длъжностно лице”. 
3. В ал.5 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 
§ 54. В чл.348, ал.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 

него длъжностно лице”. 
§ 55. В чл.348а се правят следните допълнения : 
1. В ал.1 след думите “изпълнителният директор на БАБХ” се добавя “или 

определено от него длъжностно лице” ; 
2. В ал.2 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 
§ 56. В чл.351 ал.3 и 4 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 

него длъжностно лице”. 
§ 57. В чл.352 се правят следните допълнения : 
1. В ал.1 след думите “изпълнителният директор на БАБХ” се добавя “или 

определено от него длъжностно лице” ; 
2. В основния текст на ал.2 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или 

определено от него длъжностно лице”. 
§ 58.Член 352а се изменя така:  
“Чл.352. Когато от изпълнителния директор на БАБХ или определено от него 

длъжностно лице е издадена заповед за промяна в обхвата на лиценза за производство 
на ВМП, лицензът се преиздава и промяната се вписва в регистъра по чл.350, ал.1.”. 

§ 59. В чл.353а, ал.6 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 
него длъжностно лице”. 

§ 60. В чл.363, ал.1 накрая се добавя “или определено от него длъжностно лице”. 
§ 61. В чл.365 се правят следните допълнения: 
1. В ал.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице” ; 
2. В ал.4 накрая се добавя “или определено от него длъжностно лице” ; 
3. В ал.5 и 8 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 
§ 62. В чл.367, в основния текст на ал.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя 

“или определено от него длъжностно лице”. 
§ 63. В чл.368, ал.3, 5 и 6 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено 

от него длъжностно лице”. 
§ 64. В чл.370, ал.2 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 

него длъжностно лице”. 
§ 65. В чл.373, ал.1 накрая се добавя “или определено от него длъжностно лице”. 
§ 66. В чл.376 се правят следните допълнения : 
1. В ал.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице” ; 
2. В ал.3 накрая се добавя  “или определено от него длъжностно лице” ; 
3. В ал.4 и 7 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 
§ 67. В чл.378, в основния текст на ал.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя 

“или определено от него длъжностно лице”. 
§ 68. В чл.379, ал.4 и 6 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено 

от него длъжностно лице”. 
§ 69. В чл.383 навсякъде в текста след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или 

определено от него длъжностно лице”. 
§ 70. В чл.388а, ал.1 и 3 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено 

от него длъжностно лице”. 
§ 71. В чл.389, ал.2, т.2 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено 

от него длъжностно лице”. 



§ 72. В чл.410г, ал.2 и 3 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено 
от него длъжностно лице”. 

§ 73. В чл.410д, в основния текст на ал.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя 
“или определено от него длъжностно лице”. 

§ 74. В чл.410е, в основния текст на ал.1 след абревиатурата “БАБХ” се добавя 
“или определено от него длъжностно лице”. 

§ 75. В чл.410ж, ал.2 след абревиатурата “БАБХ” се добавя “или определено от 
него длъжностно лице”. 

§ 76. В чл.449б, ал.1 след думата “собственик се добавя “или ползвател”. 
§ 77. В чл.449в след думата “собственик се добавя “или ползвател”. 
§ 78. В § 2 от Допълнителните разпоредби накрая се добавя “или определено от 

него длъжностно лице”. 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 
 

 
§ 79. В Закона за защита на растенията / обн. ДВ, бр.91 от 1997 г., изм., бр.90 

от 1999 г., изм и доп., бр.96 от 2001 г., доп., бр.18 от 2004 г., изм. и доп., бр.26 от 2006 
г., изм., бр.31 от 2006 г., бр.96 от 2006 г., изм. и доп., бр.13 от 2008 г., изм.,бр.36 от 2008 
г., бр.43 от 2008 г., бр.82 от 2009 г., изм. и доп., бр.8 от 2011 г., бр.28 от 2011 г. / се 
правят следните допълнения: 

1. В чл.14, ал.1 и 6 накрая се добавя “или оправомощено от него длъжностно 
лице” ; 

2. В чл.15, в основния текст на ал.1 след думата “храните” се добавя “или 
оправомощено от него длъжностно лице” ; 

3. В чл.15а, в основния текст на ал.4 след думата “храните” се добавя “или 
оправомощено от него длъжностно лице” ; 

4. В чл.15б, в основния текст след думата “храните” се добавя “или 
оправомощено от него длъжностно лице” ; 

5. В чл.15в, ал.1 накрая  се добавя “или оправомощено от него длъжностно 
лице” ; 

6. В чл.15г, ал.8 след думата “храните” се добавя “или оправомощено от него 
длъжностно лице” ; 

7. В чл.15д, ал.5 след думата “храните” се добавя “или оправомощено от него 
длъжностно лице” ; 

8. В чл.15ж, ал.7 след думата “храните” се добавя “или оправомощено от него 
длъжностно лице” ; 

9. В чл.15з, ал.3 след думата “храните” се добавя “или оправомощено от него 
длъжностно лице” ; 

10. В чл.15и, ал.5 след думата “храните” се добавя “или оправомощено от него 
длъжностно лице” ; 

11. В чл.15л, ал.9 след думата “храните” се добавя “или оправомощено от него 
длъжностно лице” ; 

12. В чл.15п, в основните текстове на ал.1, 2 и 3  след думата “храните” се 
добавя “или оправомощено от него длъжностно лице” ; 

13. В чл.16, ал.1 след думата “храните” се добавя “или оправомощено от него 
длъжностно лице” ; 

14. В чл.16а, ал.2, т.1 накрая се добавя “или оправомощено от него длъжностно  
15. В чл.18а, ал.4 след думата “храните” се добавя “или оправомощено от него 

длъжностно лице” ; 
16. В чл.23, накрая в ал.1, 3 и 5 се добавя “или оправомощено от него 

длъжностно лице” ; 
17. В чл.23а, ал.4 след думата “директор” се добавя “на Българската агенция по 

безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице” ; 



18. В чл.23б, в основния текст на ал.1 след думата “храните” се добавя “или 
оправомощено от него длъжностно лице” ; 

19. В чл.24д, ал.8 след думата “храните” се добавя “или оправомощено от него 
длъжностно лице” . 

§ 80. В Закона за фуражите / обн. ДВ, бр.55 от 2006 г., изм., бр.36 от 2008 г. , 
изм. и доп., бр.54 от 2008 г., бр.100 от 2008 г., бр.41 от 2010 г., бр.88 от 2010 г., бр.8 от 
2011 г., доп., бр.83 от 2012 г., изм. и доп. бр.97 от 2012 г.,доп., бр.7 от 2013 г. / се 
правят следните допълнения : 

1. В чл.14б, ал.2 накрая се добавя “или определено от него длъжностно лице”. 
2. В чл.34а се правят следните допълнения : 
а/ в основния текст на 2 след думата храните се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”; 
б/ в ал.5 накрая се добавя “или определено от него длъжностно лице”. 
3. В чл.49, ал.2 след думата “храните” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице”. 
4. В чл.53з, ал.3 накрая се добавя “или определено от него длъжностно лице”. 
5. В чл.78, ал.1 накрая се добавя “или определено от него длъжностно лице”. 
§ 81. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите  

/обн. ДВ, бр.30 от 1999 г., изм.бр.63 от 2000 г., бр.74 от 2002 г.1 бр.75 от 2002 г.,изм.и 
доп., бр.120 от 2002 г., бр.56 от 2003 г., изм., бр.76 от 2005 г., изм.и доп., бр. 79 от 2005 
г., изм., бр.103 от 2005 г., бр.30 от 2006 г., доп., бр.75 от 2006 г., изм., бр.82 от 2006 г., 
бр.31 от 2007 г., изм. и доп., бр.55 от 2007 г., изм.,бр.36 от 2008 г., изм. и доп., бр.43 от 
2008 г., изм., бр.69 от 2008 г., доп., бр.41 от 2009 г., изм. бр.74 от 2009 г., бр.82 от 2009 
г., бр.93 от 2009 г., изм. и доп., бр.22 от 2010 г., попр., бр.23 от 2010 г., изм., бр.29 от 
2010 г., бр.59 от 2010 г., бр.98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., изм. и доп., бр.12 от 2011 г., 
изм., бр.60 от 2011 г., изм. и доп. бр.61 от 2011 г., бр.83 от 2012 г., изм. бр.102 от 2012 
г., изм. и доп., бр.52 от 2013 г., изм., бр.68 от 2013 г./ се правят следните допълнения : 

1. В чл.36а се правят следните допълнения : 
а/ в ал.1 след думата “храните” се добавя “или определено от него длъжностно 

лице” ; 
б/ в ал.4 накрая се  добавя “или определено от него длъжностно лице” ; 
в/ в ал.5 след думите “Българската агенция по безопасност на храните” се добавя 

“или определено от него длъжностно лице”. 
2. В чл.36г се правят следните допълнения : 
а/ в основния текст на ал.3 след думата “храните” се добавя “или определено от 

него длъжностно лице” ; 
б/ в ал.1 след думите “Българската агенция по безопасност на храните” се добавя 

“или определено от него длъжностно лице” ; 
3. В чл.36д, ал.2 след думите “Българската агенция по безопасност на храните” 

се добавя “или определено от него длъжностно лице”. 
4. В чл.42 се правят следните допълнения : 
а/ в ал.3 ал.1 след думата “храните” се добавя “или определено от него 

длъжностно лице” ; 
б/ в ал.4 накрая се добавя “или определено от него длъжностно лице” ; 
в/ в ал.5 след думите “Българската агенция по безопасност на храните” се добавя 

“или определено от него длъжностно лице”. 
            § 82. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на 
земеделски продукти на Европейския съюз / обн. ДВ, бр.96 от 2006 г., изм. и доп., 
бр.16 от 2008 г., бр.10 от 2009 г., изм. бр.82 от 2009 г., изм. и доп., бр.26 от 2010 г., 
бр.80 от 2010 г., бр.8 от 2011 г., бр.99 от 2013 г./ се правят следните допълнения : 
           1. В чл.25а, ал.4 след думите “Българската агенция по безопасност на храните” се 
добавя “или оправомощено от него длъжностно лице”. 
           2. В чл.40 ал.1 след думата “храните” се добавя “или оправомощено от него 
длъжностно лице”. 



           § 83. В  Закона за защита на животните / обн. ДВ, бр.13 от 2008 г., изм., бр.80 
от 2009 г., бр.8 от 2011 г., изм. и доп., бр.92 от 2011 г. / в чл.76, ал.5 т.3 след думата 
“храните” се добавя “или определено от него длъжностно лице”. 
           § 84. Параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за съсловната 
организация на ветеринарните лекари в България /обн. ДВ, бр.84 от 2007 г., изм., бр.8 
от 2011 г./ се отменя .  
           § 85. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”  . 
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МОТИВИ 
КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА 

ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ 
 
 

Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност се предлагат няколко вида промени : 

 
На първо място се предоставя възможност на изпълнителния директор на 

Българската агенция по безопасност на храните, по своя преценка, да възлага някои от 
правомощията си, свързани с издаване на индивидуални административни актове, на 
други служители на ръководни длъжности в агенцията – напр. заместник-
изпълнителните директори, главния секретар, директорите на областни дирекции по 
безопасност на храните, директорите на специализирани структури.  

 
С тези промени ще се постигне  оперативност и бързина при издаването на 

индивидуалните административни актове, които действащият Закон за 
ветеринарномедицинската дейност  предвижда да се издават единствено от 
изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, което в 
някои случаи създава практически затруднения. 
           
  Този подход е възприет и в Закона за Българската агенция по безопасност на 
храните в чл.6, ал.3, от който е предвидено, че : “Изпълнителният директор със заповед 
може да делегира правомощия на заместник-изпълнителните директори.”. 
            
  Предлаганите промени в никакъв случай няма да накърнят правата и законните 
интереси на физическите и юридическите лица - адресати на съответните 
индивидуални административни актове, а напротив - ще направят процедурите по 
издаване на тези актове по-бързи и ефективни, като ще намалят продължителността на 
съответните нормативно установени срокове от подаване на заявлението до 
компетентния орган до издаването на съответния индивидуален административен акт.  
            
 На второ място се предлагат промени в някои разпоредби на чл.275 и свързани с 
него текстове от действащия Закон за ветеринарномедицинската дейност като се 
предвижда възможност и ползватели на обекти за обезвреждане и съхранение на 
странични животински продукти до получат заплащане на разходите за  събиране, 
транспортиране, обезвреждане и съхранение на тези продукти.  
 
 Съгласно чл.275, ал.2 от действащия закон е предвидено, че разходите за 
събирането, транспортирането, обезвреждането и съхранението на страничните 
животински продукти се заплащат на собствениците на обекти за обезвреждане и 
съхранение на странични животински продукти. В този си вид разпоредбата изключва 
възможността за възстановяване на посочените разходи на лице, което не е собственик 
на подобен вид обект. 
  
 В тази връзка отдаването за ползване на такъв вид обект би било финансово 
неатрактивно, тъй като ползвателя на обекта няма да има възможност за 
възстановяване на посочените по-горе разходи. Тази празнота в закона би възпряла 
евентуални инвеститори, които имат желание да експлоатират обекти за обезвреждане 
и съхранение на странични животински продукти, без да придобиват собственост 
върху тях.  Това от една страна би довело до затруднения при обезвреждането и 
съхранението на странични животински продукти, а от друга - до риск за живота и 
здравето на хората и животните и до замърсяване на околната среда. 
  



 В заключителните разпоредби на Законопроекта са предвидени аналогични 
изменения на първата група промени, посочени по-горе, в Закона за защита на 
растенията,  Закона за фуражите, Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите, Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски 
продукти на Европейския съюз и Закона за защита на животните, с които ще се 
реализират целите, свързани с подобряване ефективността на административното 
обслужване на физическите и юридическите лица.  
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