
 
 

Среща на браншовите синдикални съвети към НВМС на 
КНСБ и КТ Подкрепа със ген. Директор д-р Йордан Войнов 

 
 
На 13.07.2010г. в сградата на Националната ветеринарно-медицинска служба се 
проведе среща  на браншовите синдикални съвети  от КНСБ и КТ Подкрепа със 
генералния директор д-р Йордан Войнов, г-жа Севдалина Чепелова - директор ФСД. 
На срещата присъстваха и председателя на ФНСЗ Светла Василева, на НФ земеделие 
и гори Анелия Начева. Разискваната тема бе „Преструктуриране на НВМС и създаване 
на Българска Агенция по безопасност на  храните”. Д-р Войнов направи преглед на 
настоящата ситуация на работата  в Националната ветеринарно-медицинска служба 
като не спести критичните си бележки за безотговорността  на служители при 
изпълнението  на  някои от дейностите  в определени  звена от системата. Открои 
лабораториите, които ще бъдат запазени след преминаването на НВМС към БАБХ,  
анализира дейността  на  лабораториите  в страната които подлежат на акредитация и 
необходимите финансови средства за това. 
Генералния директор изброи  функциите и дейностите, които се  препокриват между 
НВМС, НСРЗ, НСЗФ и РИОКОЗ. Това налага обединяването на тези структури в 
единен орган за осъществяване на официален контрол по безопасността и качеството 
на храните, обхващащ всички звена и етапи от хранителната верига. 

В тази връзка, Работна група, създадена със заповед на министъра на 
земеделието и храните  изготви  Стратегия за създаване на Българска агенция по 
безопасност на храните (БАБХ). Документът е приет с Решение №403 на МС от 
14.06.2010г. В Стратегията е предвидено НВМС да стане част от новата Националната 
агенция по безопасност на храните.  

Ръководството  на НВМС увери представителите на синдикатите, че при 
евентуална оптимизация на числеността на персонала ще бъде засегната  само 
общата администрация и ще бъде подписано споразумение със синдикатите за 
смекчаване на социалните последици. 

На срещата  се отбеляза, че една голяма част от исканията на синдикалните 
организации, изразени в  декларацията от 19.03.2010 г. пред МЗХ и МС са отразени  и 
посочени за изпълнение в бъдещата дейност на системата, касаещи финансовите 
средства за имунопрофилактичната програма, ушните марки, консумативите, 
разходите по екарисажите. 

В заключение  се изрази становище  за съвместни действия и подкрепа от страна на 
синдикатите  за промяна  в законодателни текстове, относно  финансирането на част 
от  разходите  за посочените по горе дейности и консумативи, които  да са за  сметка 
на собствениците на животни, а не за сметка на държавния бюджет. 

 


