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ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. (1) Български ветеринарен съюз, наричан за краткост в
текста на устава БВС, е съсловна организация на ветеринарните
лекари в Република България, учреден съгласно ЗСОВЛБ / Обн. ДВ
бр.84 от 19 октомври 2007 г./.
(2) БВС е независима, самоуправляваща се, самофинансираща
се и саморегулираща се организация на упражняващите
професията ветеринарни лекари в Република България.
(3) БВС е неведомствена, неполитическа организация и
нейните структури не могат да бъдат финансирани и използвани от
политически сили.
(4) В дейността на БВС участват всички ветеринарни лекари,
които упражняват професията си, с изключение на посочените в
ЗСОВЛБ, без ограничения по пол, възраст, партийна, етническа и
религиозна принадлежност. Членството на ветеринарните лекари,
които не упражняват професията си, е доброволно.
Чл.2. (1) БВС е юридическо лице, чието седалище и управление
се намира в гр.София.
(2) Наименованието на БВС се изписва на английски език като
BULGARIAN VETERINARY UNION.
(3) На територията на страната са изградени 28 областни
колегии на БВС, които не са юридически лица.
(4) Членовете на БВС осъществяват дейността си в
съответствие с изискванията и разпоредбите на нормативните
актове, регламентиращи отглеждането, развъждането и опазване
здравето на животните.
(5) Членовете на БВС извършват всички необходими
превантивни
и последващи действия за предотвратяване и
ограничение разпространението на заразни, паразитни и други
заболявания по животните, които биха нанесли сериозни вреди на
обществените интереси – икономически, екологични и социално –
здравни.
(6) Членовете на БВС извършват общественополезна дейност в
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областта на животновъдството и ветеринарната медицина. Общото
събрание на БВС гласува рамките и насоките на тази дейност.
Чл.3. изм. ОС-28.03.2009 Членовете на БВС, упражняващи професията
си, задължително следва да се застраховат за професионална
отговорност от БВС.
ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чл.4. БВС обединява упражняващите професията си
ветеринарни лекари в страната с цел:
1. Да ги представлява.
2. Да защитава професионалните им права и интереси.
3. Да гарантира защитата на обществения интерес при и по
повод осъществяването на ветеринарномедицинската професия.
4. Да осъществява сътрудничество с други организации и
институции в страната и в чужбина.
5. Да представлява практикуващите ветеринарни лекари при
сключване на годишния рамков договор по Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
6. Да издава печатни и електронни издания.
7. Да организира и поддържа постоянна ежегодна система за
повишаване квалификацията на ветеринарните лекари.
Чл.5. Задачите на БВС са:
1. Да оказва професионална помощ на своите членове;
2.
Да спомага за повишаване на професионалната
квалификация на практикуващите ветеринарни лекари за
извършване на по-качествена ветеринарномедицинска дейност,
чрез организиране на дискусии, лектории, курсове и симпозиуми с
българско и международно участие;
3. изм. ОС-16.05.2010 Да подпомага социално членовете си по
определени критерии, разработени от НС;
4. Да организира дейността на членовете си по начин,
гарантиращ:
а) здравето на животните, съобразно видовите им
особености;
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б) общественото здраве;
в) защита правата на потребителя.
5. отм. ОС-16.05.2010
6. Да участва в решаването на екологични проблеми и да
гарантира хуманно отношение към животните;
7. Да внедрява научните постижения сред стопаните за
повишаване ефективността от животновъдството.
Чл.6. За осъществяване на целите и задачите си БВС може да
сключва договори с държавни институции, обществени
организации, юридически и физически лица от страната и чужбина.
Чл.7. (1) За постигане на целите и задачите си БВС избира
ръководни органи.
(2) Ръководните органи на БВС са централни и областни.
(3) Централни органи на БВС са Общото събрание,
Националният съвет и Комисията по контрол и професионална
етика.
(4) Областни органи са Общо събрание, Областен съвет и
Областна комисия по контрол и професионална етика.
Чл. 8. (1) За постигане на целите и задачите си БВС избира
постоянни и временни работни комисии.
(2) Постоянни работни комисии са:
1. Комисия по ветеринарномедицинска практика и професионална
защита.
2. изм. ОС-17.05.2013 Комисия по нормативните документи и връзки с
държавните институции.
3. отм. ОС-16.05.2010
4. Комисия за връзки с ветеринарномедицинските факултети и
следдипломна квалификация на членовете на БВС.
5. отм. ОС-17.05.2013
6. нова ОС-17.05.2013 Комисия за управление на фондовете
(3) Националният съвет (НС) избира ръководствата и
членовете на постоянните и временните комисии.
(4) изм. ОС-16.05.2010 Работните комисии в определени срокове
представят на НС писмени становища по проблемите, за които са
избрани.
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ГЛАВА ТРЕТА
ЧЛЕНСТВО
Чл.9. (1) Членството в БВС възниква с вписването на
ветеринарния лекар в регистъра на областната колегия.
(2) изм. ОС-16.05.2010 Регистрираните членове получават членска
карта и удостоверение, издадено от Председателя на ОК. Бланката
за удостоверението се одобрява от НС.
(3) Вписването се извършва след подаване на заявление от
ветеринарният лекар до председателя на областната колегия, на
чиято територия ще упражнява дейността си, в която се посочват:
1.Трите имена.
2. ЕГН (за чужденец не се изисква).
3.Място и дата на раждане.
4.Гражданство.
5. Постоянен адрес.
6. Месторабота – адрес.
(4) Към заявлението по ал.3 се прилагат:
1. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено
висше ветеринарно медицинско образование.
2. Свидетелство за съдимост.
3. За чужденци – разрешение за постоянно пребиваване в
страната, с изключение на граждани на страни – членки на
Европейския съюз или на друга държава – страна по
Споразумението на Европейското икономическо пространство и на
Швейцария.
4. Документ за признаване на правото на упражняване на
ветеринарномедицинската професия
в Република България,
издаден
съгласно
чл.17
и
чл.18
от
Закона
за
ветеринарномедицинската
дейност,
за
лица
завършили
ветеринарномедицинско образование в чужбина.
5. Клетвен лист с подписа на кандидата, положил следната
клетва:
изм. ОС-16.05.2010 Аз, ветеринарният лекар, се заклевам:
Да спазвам Конституцията и законите на Република
България.
Да спазвам Устава на Българския ветеринарен съюз,
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Кодекса за добра ветеринарна практика и професионална етика и
Решенията на ръководните органи на съюза.
Да се отнасям грижовно към пациентите и внимателно
към техните стопани.
Да съдействам активно за осигуряване здраве и
благоденствие на животните.
Да изпълнявам служебните си задължения и да
гарантирам интересите на клиента и потребителя, здравето на
обществото и опазване на околната среда.
Да бъда достоен за оказваните във ветеринарната
професия доверие и уважение.
(5) В седемдневен срок от подаване на документите по ал.3 и
ал.4, отговарящи на законовите изисквания, председателят на
областния съвет вписва лицето в регистъра, като издава
съответното удостоверение.
Чл.10 (1)
изм. ОС-28.03.2009 Възстановяване на прекъснатото
членство или промяна на същото от една областна колегия в друга
се извършва служебно по реда на чл.9 от Устава. Към заявлението
се прилага и удостоверение, подписано от председателя на
колегията, в която е членувал ветеринарният лекар, в което се
посочват личните данни на заявителя, датата, видът и причините за
наложените наказания, ако има такива.
(2) изм. ОС-16.05.2010 С протокол оригиналните документи се
предават на секретаря на новата Областна колегия, а копия от тях
остават в архива на колегията , в която е членувал до сега .
Чл.11. (1) Председателят на областния съвет може да даде
писмен отказ за регистрация, когато:
1. изм. ОС-16.05.2010 Не са спазени изискванията на ал.3 и ал.4 на
чл.9 и ал.1 на чл.21 от Устава.
2. Заявителят е заличен поради наложено наказание от
регистъра на друга или същата областна колегия – до
изтичане на срока на наказанието.
(2) Отказът за вписване може да се обжалва пред Комисията за
контрол и професионална етика (ККПЕ) при БВС в седемдневен
срок от получаването.
(3) ККПЕ се произнася с решение в 14–дневен срок от
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получаването на жалбата.
Чл.12. Решението по чл. 11, ал.3 от Устава може да се обжалва
по реда на Административно-процесуалния кодекс.
Чл.13. Секретарят на областния съвет уведомява НС на БВС в
3-дневен срок от издаване на удостоверението.
Чл.14. Председателят на НС на БВС или упълномощено от
него лице вписва в 3-дневен срок лицето в националния регистър
на БВС.
Чл.15. изм. ОС-17.05.2013 Ветеринарните лекари, граждани на
държави – членки на Европейския съюз или на друга държава –
страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство и на Швейцария се вписват служебно в регистъра на
БВС от председателя на областния съвет в тридневен срок от
уведомяването от директора на областната дирекция за бедопасност
на храните за регистриране на такива лица.
Чл.16.(1) Регистърът на БВС е публичен, без информацията за
неговите членове, която е обект на Закона за защита на личните
данни.
(2)В регистъра на областната колегия се вписват:
1. Трите имена
2.ЕГН / за чужденец не се изисква/
3.Място и дата на раждане.
4.Гражданство.
5. Постоянен адрес.
6. Месторабота – адрес.
7. Номерът и датата на издаване на диплома за висше
ветеринарномедицинско образование, а за лица, придобили
образованието си в чужбина – номерът и датата на документа по
чл.21, ал.3 ,т.4 от ЗСОВЛБ.
8. Влезлите в сила наказания по реда на ЗСОВЛБ.
(3) При промяна на обстоятелствата по ал.2 членовете на БВС
писмено информират в 14-дневен срок от настъпването и
председателя на областния съвет, който вписва промяната в
регистъра на колегията.
(4) В тридневен срок от вписването на промените
председателят на областния съвет писмено информира
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председателя на националния съвет.
Чл.17. (1) Членството в БВС на ветеринарен лекар се
прекратява и заличава от регистъра:
1. По негово писмено искане;
2. При неплащане на членския внос повече от три месеца.
3. При поставяне под пълно запрещение.
4. По решение на ККПЕ за системни нарушения на Закона, Устава,
Кодекса за добра ветеринарна практика и професионална етика и
решение на органите на БВС.
5. При смърт
(2) изм. ОС-17.05.2013 За прекратяване на членството в БВС
председателят на областния съвет уведомява НС за отразяване в
националния регистър, както и директора на съответната
Областна дирекция по безопасност на храните.
(3) Временно се прекратява членство в БВС при:
1. Започване на работа в държавната ветеринарна
администрация по чл.2, ал.2 от ЗСОВЛБ.
2. изм. ОС-16.05.2010 Налагане на наказание – за срока на
наказанието.
3. Заемане на изборна длъжност в ръководните органи на
централната власт.
4. изм. ОС-16.05.2010 Подадено заявление от ветеринарния лекар.
Чл.18. Членовете на БВС имат право:
1. Да избират и да бъдат избирани в централните и областни
органи на управление, с изключение на случаите по чл.6, ал.3 и ал.4
от ЗСОВЛБ.
2. Да се ползват от защитата на организацията при спорове и
проблеми, свързани с упражняване на професията.
3. На материална помощ.
4. Да бъдат информирани за всички организационни дела и за
решенията на централните и областни органи на управление.
5. Да се ползват от помощта на организацията за
професионалното си усъвършенстване.
6. изм. ОС-17.05.2013 Да ползват защитата на БВС при неправомерен
отказ на ОДБХ да сключи договор с тях за възлагане изпълнението
на държавната профилактична програма.
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Чл.19. (1) Членовете на БВС са длъжни да:
1. Упражняват професията си в съответствие с нормативните
актове, устава и кодекса за добра ветеринарна практика и
професионална етика на ветеринарния лекар.
2. Изпълняват решенията на централните и областни органи на
управление.
3. Уведомяват областния съвет и областната колегия, в която
членуват, за промените, свързани с упражняването на професията
им.
4. Плащат редовно членския си внос.
5. Не уронват доброто име на БВС.
Чл.20. (1) Всеки член дължи членски внос.
(2) Членският внос може да подлежи на ежегодна актуализация
от общото събрание на БВС.
(3) Членския внос се плаща до 15 число всеки месец, за който
се отнася.
(4) Новопостъпващите членове плащат членски внос за
оставащия период до края на годината – от момента на вписване в
регистъра.
Чл.21. (1) Всички членове на БВС, упражняващи професията
си, плащат членски внос:
1. изм. ОС-17.05.2013 Встъпителна вноска – в размер на петдесет лева се
внася от членовете при първоначалното им вписване в
регистъра на Областната колегия, а при последващо такова
встъпителната вноска е в десетократен размер, освен при
преминаване от една областна колегия в друга.
2. нов ОС-16.05.2010, изм. ОС-17.05.2013
Ветеринарните лекари, които
осъществяват ветеринарна практика и не са спазили § 6 от
Преходните и заключителните разпоредби, дължат вноска в
десеткратен размер на първоначалната встъпителна вноска.
3. нов ОС-26.03.2011, изм. ОС-17.05.2013 Месечна вноска – в размер на 10 (десет)
лева.
(2) пенсионерите, доброволни членове на БВС, които не
упражняват професията си, плащат по един лев - встъпителна
вноска и по един лев - месечна вноска.
(3) Членовете на БВС, които не упражняват професията си,
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плащат половината от членския внос по ал.1.
(4) Редовен член, не упражняващ професията си поради
отпуск по майчинство, временна нетрудоспособност, отсъствие от
страната за повече от 3 месеца плаща членски внос съгласно ал.2,
след подаване на декларация.
(5) изм. ОС-26.03.2011 При еднократно плащане на членския за 12
месеца до петнадесети февруари, членът на БВС ползва отстъпка в
размер на 7 % (седем процента).
(6) изм. ОС-26.03.2011 Приходите от членския внос се използват за
финансиране на:
а/ областните колегии на БВС в размер на 60%;
б/ НС на БВС – отчисления в размер на 30%;
в/ за попълване на фондовете на БВС – 10 %.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ НА БВС
Чл.22. (1) Централни органи на БВС са:
1. Общо събрание
2. Национален съвет.
3. Комисия по контрол и професионална етика (ККПЕ).
(2) БВС се представлява от председателя на НС, а в негово
отсъствие – от заместник-председател, определен от председателя.
(3) Членовете на ръководните органи не получават
възнаграждение за труда си по делата на Съюза, с изключение на
главния секретар, който получава възнаграждение, определено от
НС.
(4) Органите на БВС водят протоколи на своите заседания в
протоколни книги, които се съхраняват в централен и областни
архиви на БВС.
Чл.23. (1) Върховен орган на БВС е общото събрание.
(2) ОС на БВС се състои от представители на областните
колегии и председателя на НС.
(3) Представителите се избират на общите събрания на
областните колегии при норма на представителство 5 делегати на
колегия до 50 члена, а на колегия над 50 члена по 1 на десет члена,
съгласно изискванията на ЗСОВЛ.
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(4) ОС е редовно и извънредно.
(5) изм. ОС-26.03.2011 Редовно ОС се свиква ежегодно в София, в
последната събота на м.март. Мястото за провеждане се определя от
НС.
(6) Ако ОС не е изборно, по решение на НС може да се проведе
и на друго място в страната.
(7) Общото събрание на БВС се провежда, ако присъстват
повече от половината от делегатите на областните колегии.
(8) Участието в заседанията на ОС е лично или чрез
пълномощник - избран представител. Един пълномощник не може
да представлява повече от един представител на Общото събрание.
Упълномощаването е писмено, като преупълномощаване не се
допуска.
Чл.24. (1) Извънредното ОС се свиква от НС при
предварително определен дневен ред.
(2) изм. ОС-26.03.2011 НС е длъжен да свика Извънредното ОС след
писмено искане на една трета от членовете на БВС, една трета от
членовете на ОС или натоварено от тях лице в едномесечен срок.
(3) Поканата за извънредното общо събрание трябва да
съдържа датата, часа, мястото за провеждане, дневния ред и по чия
инициатива се свиква.
(4) Поканата се публикува в печатния орган на БВС и на
интернет страницата му и се поставя на мястото за обявления в
сградите, в които се намира управлението на БВС и областните
колегии, най – малко един месец преди насроченият ден.
(5) нов ОС-16.05.2010 Председателят на НС е длъжен да свика
извънредно Общо събрание, в двумесечен срок от внасянето на
подписката.
Чл.25. (1) ОС решава следните основни въпроси от дейността
на БВС.
1. Приема, изменя и допълва устава на БВС.
2. Приема, допълва и изменя Кодекса за добра ветеринарна
практика и професионална етика на ветеринарния лекар
(КДВППЕВЛ).
3. Приема бюджета на БВС
4. Избира и освобождава председателя, заместник-председателя
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и членовете на националния съвет и председателите, заместникпредседателите и членовете на комисията по контрол и
професионална етика.
5. Приема отчетите на националния съвет и на комисията по
контрол и професионална етика
6. Приема основните насоки и програми за дейността на БВС.
Определя минималния размер на членския внос и размера на
отчисленията от областните колегии към централните органи на
управление.
7. Утвърждава символите, отличителните и почетните знаци
на БВС;
8. Приема правилник за дейността на националния съвет, в
който се определят правомощията и задълженията на председателя
и членовете му;
9. Приема правилник за работата на органите на областните
колегии, който не може да противоречи на устава на БВС;
10. Взема решения за участие в други организации.
11. Приема вътрешни актове на БВС – правилници,
нормативни и други.
12. Отменя решения на други органи на БВС, които
противоречат на закона, Устава, Кодекса за добра ветеринарна
практика и професионална етика, правилници и други вътрешни
актове, регламентиращи дейността на Съюза.
13. Взема решения и по други въпроси, свързани с дейността на
БВС.
(2) изм. ОС-17.05.2013 Решенията по ал.1, т.1-4 и 12, се приемат с
мнозинство от две трети от всички делегати, а по точки 5-13 - с
мнозинство повече от половината от присъстващите делегати.
(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на
БВС.
(4) Решенията на орган на БВС, взети в противоречие със
закона, Устава, могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на
заинтересовани членове на БВС или негов орган. Оспорване може
да бъде отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по –
късно от една година от датата на вземането на решението.
Чл.26. (1) НС на Съюза се състои от Председател, двама
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заместник-председатели, главен секретар и двадесет и осем
членове – представители на всяка областна колегия.
(2) За членове на НС могат да бъдат избирани
практикуващи ветеринарни лекари с минимум 5 годишен
професионален стаж.
(3) Националният съвет е с мандат 5 години без
ограничение на броя на мандатите на членовете му, а председателят
и главният секретар не могат да бъдат преизбирани за повече от два
мандата.
(4) Членовете на Националния съвет изпълняват
задълженията си до встъпването в длъжност на новите членове.
(5) С право на съвещателен глас в заседанията му
участват всички Председатели на областните съвети.
(6) отм. ОС-17.05.2013
Чл.27. (1) НС се свиква от Председателя му веднъж минимум
на четири месеца, по предварително обявен от него дневен ред.
(2) Председателят е длъжен да свиква извънредно
заседание на НС по писмено искане на една трета от членовете му
по предварително посочен от тях дневен ред. Ако Председателят не
направи това в седемдневен срок от постъпването на искането,
извънредното заседание се свиква от членовете на НС, направили
искането.
(3) изм. ОС-17.05.2013 Председателят е длъжен да свиква НС в
тридневен срок по искане на министъра на МЗХ или
Изпълнителния директор на БАБХ за решаване на неотложни
проблеми при възникване на епизоотична обстановка или други
масови заболявания по животните в страната.
Чл.28. (1) Заседанието на НС е редовно, ако на него присъстват
две трети от членовете му (22 члена).
(2) НС взема решение с мнозинство повече от половината
от присъстващите му членове.
(3) При равен брой гласове решаващ е гласът на
Председателя.
(4) изм. ОС-17.05.2013 Решение на НС може да се вземе и
неприсъствено, ако всички членове с право на глас са дали
предварително съгласието си, дадено по факс, електронна поща или
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лично. Копия и разпечатки на писменото съгласие се прилагат към
протокола и са неразделна негова част.
Чл.29. (1) Правомощия на Националния съвет:
1. свиква общото събрание, осигурява изпълнението на
неговите решения и се отчита пред него;
2. избира главния секретар ;
3. координира управлението на имуществото и финансовите
средства ;
4. създава и поддържа публичен национален регистър на
членовете на БВС;
5. дава становища по проекти на нормативни актове в
областта на ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването
на хората и животните от зоонози и епизоотии;
6. ръководи дейността на БВС при изпълнението на функциите
му;
7. предлага на общото събрание приемането на бюджета на
БВС;
8. утвърждава бюджетите на областните колегии;
9. ежегодно определя размера на минималните цени за
извършване
на
ветеринарномедицински
дейности
от
регистрираните ветеринарни лекари.
10. организира и провежда курсове за повишаване на
квалификацията, семинари и други за професионално обучение на
ветеринарните лекари;
11. отм. ОС-17.05.2013
12. създава и поддържа страница в интернет.
13. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на БВС.
14. Защитава доброто име на БВС.
Чл. 30 (1) Мандатът на член на Националния съвет се
прекратява предсрочно при освобождаване на лицето от
длъжност или при смърт.
(2) Освобождаването на член на Националния съвет се
извършва с решение на Общото събрание:
1.при постъпване на писмено заявление, подадено до
председателя на Националния съвет от лицето, което подава
оставка;
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2.при трайна фактическа невъзможност да изпълнява
задълженията си повече от шест месеца;
3.при установяване на несъвместимост с изискванията на
Устава на Съюза;
4.при влизане в сила на присъда, с която е наложено
наказание “лишаване от свобода” за умишлено престъпление;
5. по искане на съответната областна колегия или областен
съвет, когато лицето системно не изпълнява задълженията си по
устава.
(3) При предсрочно прекратяване на мандат на член на
Националния съвет, Общото събрание избира на негово място
нов член до края на съответния мандат.
Чл.31. (1) Председателят на НС:
1. Ръководи и представлява БВС. Осъществява всички
взаимоотношения на съюза с държавни и общински органи,
юридически и физически лица и международни институции.
2. Свиква и ръководи заседанията на НС, взема оперативни
решения извън тях.
3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори със
служителите на БВС.
4. Налага наказания по ЗСОВЛБ.
5. Определя отговорностите и правомощията на заместник
председателите на БВС.
6. Връчва почетни знаци по предложение на НС.
7. Одобрява размерите и вида на печатите и образците на
официалните бланки.
(2) За председател на БВС може да бъде избран практикуващ
ветеринарен лекар с минимум пет години стаж.
(3) При невъзможност Председателят да изпълнява своите
задължения /болест, смърт, присъда, отказ до избиране на нов
Председател от ОСП задълженията му се изпълняват от Зам.
председател, определен от НС.
Чл.32. Заместник-председателите работят в екип с
Председателя и при негово отсъствие изпълняват задълженията по
чл.31, ал.1, т.1-7.
Чл.33. (1) Главният секретар на БВС.
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Ръководи дейността по изпълнение решенията на НС.
2. Организира заседанията на ОС и на НС.
3. Организира воденето на протоколни книги на заседанията на
ОС и на НС.
4. Организира дейността по техническото осигуряване на НС.
5. изм. ОС-17.05.2013 Организира съхраняването на архива на БВС и го
предава по опис на своя приемник.
6. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите.
7. Организира
поддържането на интернет страницата и
регистъра на членовете на БВС и съхранява данните на
електронен и хартиен носител;
8. Изпраща решенията на НС до областните колегии.
9. Контролира набирането и изразходването на средствата на
БВС в съответствие с Устава и вътрешните финансови
правила.
10. Координира работата на областните колегии.
11. Прави предложения до НС за подобряване ефективността на
работата на БВС.
12. Уведомява ККПЕ и председателите на областните съвети на
колегиите за наложените наказания.
13. Изпълнява и други функции, определени в устава или
възложени с решение на общото събрание или от председателя
на националния съвет.
(2) Главния секретар се освобождава предсрочно:
1. Когато не изпълнява функциите си, след решение на НС;
2. По негова молба;
3. При обективна невъзможност да изпълнява функциите си;
4. При възникване на несъвместимост с изискванията на
ЗСОВЛБ
(3) При предсрочно освободен главен секретар, новоизбраният
довършва мандата.
Чл.34. (1) Комисията по контрол и професионална етика
/ККПЕ/ се избира от ОС.
(2) За председател и членове на ККПЕ могат да бъдат избирани
членове на БВС с минимум пет години стаж като ветеринарни
лекари.
1.

16

(3) ККПЕ се състои от Председател, двама заместникпредседатели и десет членове.
(4) Комисията по контрол и професионална етика:
1. Контролира законосъобразността на взетите решения от НС и
тяхното изпълнение.
2. Контролира спазването на кодекса за добра ветеринарна
практика и професионална етика.
3. Контролира целесъобразността и законосъобразността на
разходите на БВС.
4. Произнася се по отчетите на областните ККПЕ пред общите
събрания на колегиите.
5. Произнася се по жалби за финансови нарушения, нарушения
на устава и решения на ОС и за нарушения, извършени от
ветеринарни
лекари
при
осъществяване
на
ветеринарномедицинската практика.
6. Прави предложения на председателя на НС за налагане на
наказания и води регистър на наложените наказания.
7. Представя пред ОС отчет за дейността си.
8. Публикува решенията си на страницата в интернет и в
печатното издание на БВС.
9. нов ОС-28.03.2009 Прави веднъж годишно финансова проверка на
НС.
(5) Приема правилник за своята дейност.
(6) Заседанията на ККПЕ са закрити.
(7) Членовете на ККПЕ могат да участват в заседанията на НС
с право на съвещателен глас.
(8) Решенията на ККПЕ се взимат с гласовете на две трети от
присъстващите членове.
ГЛАВА ПЕТА
ОРГАНИ НА ОБЛАСТНИТЕ КОЛЕГИИ НА БВС
Чл.35. (1) Областните колегии се изграждат по области,
съгласно административното делене на страната.
(2) Колегиите получават името си „Областна колегия” с името
на Областния център.
Чл.36. (1) Органи на областните колегии са:
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1. Общото събрание (ОС).
2. Областен съвет (ОбС).
3. Областна
комисия по контрол и професионална
етика(ОККПЕ).
(2) Мандатът на Областния съвет и Областната комисия по
контрол и професионална етика е пет години, като няма
ограничения в броя на мандатите.
Чл.37. (1) Общото събрание на Областната колегия се състои
от всички членове, вписани в регистъра й.
(2) изм. ОС-17.05.2013 Членовете на областната колегия участват в
дейността на ОС задължително лично или чрез пълномощник,
който следва да е член на Областната колегия. Пълномощникът
представя писменото си пълномощно при регистрацията в
началото на събранието. Всеки пълномощник
може да
представлява само един член на Областната колегия.
(3) Всеки член на Областната колегия има право на един глас,
равен на гласовете на останалите членове.
(4) Общото събрание на Областната колегия се провежда при
кворум от две трети от членовете на областната колегия.
(5) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след
което се провежда с присъстващите членове, които не могат да
бъдат по-малко от половината от членовете на Областната колегия.
(6) Общото събрание се свиква на определено място, дата и час
с предварително обявен дневен ред.
(7) Общото събрание на Областната колегия се свиква чрез
съобщение в електронната страница на БВС, в издание на БВС,
съобщение в сградата на офиса на Областния съвет. Съобщението
следва да бъде направено един месец по-рано от обявената дата.
Чл.38. (1) ОС се свиква на редовно заседание от Председателя
на Областния съвет един път годишно в областния град,
обикновено един месец преди редовното ОС на БВС.
(2) Редовното заседание, което не е изборно, може да се свика и
в друго населено място от областта, по решение на ОБС.
Чл.39. (1) ОС на Областната колегия може да се свиква и на
извънредни заседания.
(2) Извънредното заседание се свиква и по писмено
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предложение на една трета от членовете на ОС.
(3) Областният съвет е длъжен да свика Извънредно ОС след
писмено искане на една трета от членовете на Областната колегия
при
посочен от тях дневен ред. Ако в едноседмичен срок
Областният съвет не отправи писмена покана за свикване на
Извънредното ОС, то се свиква от заинтересованите членове или
натовареното от тях лице.
Чл.40. (1) Общото събрание на Областната ветеринарна
колегия:
1. Взема решения за управление на утвърдения от НС бюджет.
2. Определя щата на техническия помощен персонал.
3. Избира и освобождава председателя, заместник-председателя,
секретаря и членовете на Областния съвет и председателя и
членовете на ОККПЕ.
4. Избира делегати за общото събрание на БВС. Приема отчетите
за дейността на органите на Областната колегия и взема
решения по тях.
5. Приема правила за набиране и разходване на средствата на
Областната колегия.
6. изм. ОС-17.05.2013 Ежегодно приема, съгласувано с директора на
ОДБХ регистрирани ветеринарни лекари, с които да се
сключат договори по чл. 137а и чл.137б от ЗВД, съгласно
чл.46ж от ЗВД.
7. Взема решение на коя регистрирана ветеринарна практика да
се отдадат областните, общинските и участъковите
ветеринарни лечебници – държавна собственост.
8. Приема клетвата на новорегистрираните членове.
(2) Решението по ал. 1, т. 1 се вземат с мнозинство от две трети,
а по т. 2-8 – с мнозинство повече от половината от присъстващите.
Чл.41. (1) Областният съвет се състои от председател,
заместник – председател, секретар и от два до девет членове.
(2) За членове на ОБС могат да бъдат избирани членове на
БВС с минимум три години стаж като практикуващ ветеринарен
лекар
(3) ОБС се свиква от председателя на редовни заседания наймалко веднъж на три месеца по предварително обявен дневен ред.
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(4) При необходимост се свикват извънредни заседания.
(5)
Извънредното заседание се свиква и по писмено
предложение на една трета от състава на Областния съвет.
(6) Председателят на Областната колегия служебно заличава
от регистъра членовете на БВС, които не са платили членския си
внос 4 месеца.
Чл.42. (1) Областната комисия по контрол и професионална
етика /ОККПЕ/ се състои от председател и от два до шест членове.
(2) За председател и членове на ОККПЕ могат да бъдат
избирани членове на БВС с минимум пет години стаж като
практикуващ ветеринарен лекар.
(3) Областната комисия по контрол и професионална етика:
1. Контролира законосъобразността на взетите решения от ОС
на колегията и ОБС и следи за тяхното изпълнение.
2. Контролира целесъобразността и законосъобразността на
извършените разходи на областната колегия;
3. Разглежда жалби:
а/ за финансови нарушения, нарушения на устава, нарушения
на решения на общото събрание на представителите и общото
събрание на областната колегия и за нарушаване правилника за
работата и нейните органи;
б/ За нарушаване на кодекса за добра ветеринарна практика и
професионална етика и за нарушения при осъществяване на
ветеринарномедицинската практика.
4. Прави предложения за подобряване работата и отчетността
на колегията.
5. Представя пред ОБС и ОС отчет за дейността си
6. Публикува решенията си на страницата в интернет и в
печатното издание на БВС
7. Упражнява контрол и извършва проверки за спазване на
Кодекса за добра ветеринарна практика и професионална
етика.
8.

отм. ОС-17.05.2013

9. Дава становище по заявления за регистрация на
ветеринарните лечебни заведения и за вида и обема на
извършваната от тях ветеринарномедицинска дейност.
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Извършва и други контролни дейности и констатации при
нарушения на този устав.
(5) ОККПЕ провежда закрити заседания. При необходимост
могат да бъдат канени и други лица.
(6) ОККПЕ се произнася писмено по всички въпроси и
писмено уведомява заинтересованите лица.
10.

ГЛАВА ШЕСТА
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БВС
Чл.43. (1)Имуществото на БВС е движимо и недвижимо.
(2) Имуществото се стопанисва съобразно изискванията на
действащото законодателство.
Чл.44. (1) Дейността на БВС се финансира от приходи от:
1. Членски внос.
2. Наложени глоби.
3. Консултантска и експертна дейност.
4. Издателска и рекламна дейност.
5. Спонсорство и дарения.
6. Субсидии от държавния бюджет.
7. Други.
Чл.45. (1) Към БВС се създават следните фондове:
1. Социален – за осигуряване и подпомагане на членовете.
2. Материално – техническо осигуряване, за текущи нужди по
поддържане на офисите и дейността на БВС.
3. Квалификация и информационно обслужване.
(2) Източниците за финансиране на фондовете са дейностите по
чл. 44, ал. 1 т.3 и 4 .
Чл.46. БВС и областните колегии водят счетоводна отчетност.
ГЛАВА СЕДМА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.47. (1) БВС може да членува в международни
организации с еднакви или подобни цели и задачи, след решение
на НС и утвърждаване на ОСП.
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Чл.48. БВС има елипсовиден печат „Български ветеринарен
съюз” и емблема на БВС в средата.
Чл.49. (1) Настоящият устав може да бъде изменян на
Редовно или Извънредно заседание на ОС по предварително
обявен дневен ред и присъствие на две трети от делегатите на
БВС.
(2) изм. ОС-17.05.2013 При приемане на нов Закон за съсловната
организация на ветеринарните лекари в България или Закон за
ветеринарномедицинската дейност в България в срок от един
месец НС е задължен да свика Извънредно ОС с дневен ред
„Промяна на Устава съобразно изискванията на новия Закон”.
Чл.50. (1) За заслуги към БВС и ветеринарномедицинската
дейност в Република България Общото събрание на
представителите определя „Почетни членове на БВС” и
„Почетни членове на Националния съвет”.
(2) С правилник Общото събрание регламентира
критериите и процедурата за определяне на тези членове.
Настоящият Устав е приет на Учредително Общо събрание
на БВС, проведено на 22 март 2008 г. в София и е изменен и
допълнен на Общо събрание на БВС, проведено на 28.03.2009 г.,
16.05.2010г., 26.03.2011г. и 17.05.2013 г.
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