
 

 

 

 

ПРОГРАМА  

НА  

ЕКИПА НА НОВОТО РЪКОВОДСТВО НА БВС  

ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2028 г. 
 

Основните цели на нашия екип, кандидат за ръководство на 

Българския ветеринарен съюз (БВС) за периода 2023 – 2028 г., са 

приемственост и продължаване утвърждаването на БВС, като основен 

фактор не само в саморегулацията на ветеринарномедицинската 

професия, но и водещата му роля в защита на обществото при 

практикуването на цялата ветеринарномедицинска професия. В тази 

връзка новото ръководство на БВС си поставя приоритетни задачи в 

следните области: национална (законодателна) дейност, 

професионална дейност, работа с държавни, общински и 

неправителствени организации и международна дейност. 

 

 

НАЦИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 
Законодателна дейност 

1. Активно участие в работата по изменението на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). 

Текстовете, свързани с делегирането на официалните дейности на 

регистрираните ветеринарни лекари в съответствие с Известие на 

Комисията относно прилагане на Регламент (ЕС) 2017/625: 

✓ финансиране на ветеринарномедицинската дейност и на 

дейностите за обезпечаване на епизоотични рискове; 

✓ условия и ред за упражняване на ветеринарномедицинска практика 

– категорично регулиране на ветеринарномедицинската професия 

от съсловната организация; 

✓ отговорности на оператори, регистрирани ветеринарни лекари, 

специалисти по отглеждане на животни, стопани и собственици 

на домашни любимци и органите на местното самоуправление и 

местната администрация, физическите и юридическите лица по 

здравеопазване на животните, в т.ч. договорите с регистрирани 

ветеринарни лекари; 



 

 

✓ съхранение, обезвреждане и унищожаване на странични 

животински продукти и ролята на регистрираните ветеринарни 

лекари, работещи с домашни любимци и продуктивни животни; 

✓ търговска дейност и търговия от разстояние с 

ветеринарномедицински лекарствени продукти, козметични 

ветеринарномедицински средства и тяхното прилагане. 

2. Разработване на критерии за различните видове 

ветеринарномедицински заведения и квалификацията на персонала, 

работещ в тях. Въвеждане на системи за качествено управление на 

ветеринарномедицинските практики (СУК) в съответствие с Кодекса 

на добрата ветеринарномедицинска практика на Федерацията на 

ветеринарните лекари в Европа (FVE).  

В по-дългосрочен план издигането на нивото и престижа на 

нашата професия е невъзможно без тази европейска и световна 

тенденция. СУК са въведени в много страни членки, но те все още не са 

облечени в законодателна рамка със задължителен характер. Въпреки 

този факт, повечето съсловни организации са въвели свои СУК. 

Предимствата на тези системи са свързани с три основни елемента – 

прозрачност, високо качество и защита, а в сектора с продуктивни 

животни дават съответствие със системите на официалния контрол. 

Основната цел е да се защити авторитета на ветеринарния лекар, а 

също и интереса на обществото. В тази връзка е необходимо да се 

направи следното: 

✓ Анализ на възможностите за въвеждане на качественото 

управление на дейностите във ветеринарномедицинските 

организации, включващ детайлно разписване на протоколи за 

работа, съответстващи на вида и обема на 

ветеринарномедицинската дейност. 

✓ До каква степен въведения в някои ветеринарномедицински 

организации софтуер за управление на качеството отговаря на 

изискванията на Част 3 от на Кодекса за добрата 

ветеринарномедицинска практика на FVE? Можем ли да смятаме, 

че с неговото въвеждане тези организации са въвели принципите на 

Кодекса? 

✓ Дали е необходимо въвеждането на качествено управление за всички 

видове ветеринарномедицински организации? 

✓ Вземане под внимание делегираните дейности съгласно Член 14 на 

Регламент (ЕС) 2016/429. 

✓ Разработване на пътна карта за предприемане на необходимите 

действия на база на направения анализ, включваща кой ще извършва 



 

 

въвеждането на СУК в тези организации. БВС или всеки 

индивидуално? 

3. Преглед и изменения на Закона за съсловната организация 

на ветеринарните лекари в България: 

а) областните колегии на Българския ветеринарен съюз да бъдат 

юридически лица; 

б) преглед и осъвременяване на въведената система за 

продължаващото ветеринарномедицинско обучение (ПВО) в 

съответствие промените по т. 3.  

Трябва да се отбележи, че ПВО е в основата на поддържането на високо 

ниво на професионализъм и е утвърдена практика във 

ветеринарномедицинските професии в европейските страни. След 

разумен гратисен период, от въвеждането му като нормативна база в 

Устава на 30.03.2019 г., в рамките на мандата 2023 – 2028 г., то трябва 

да стане задължително! 

Затова е необходима да се направи следното: 

✓ Преглед и оптимизация на обученията, извършвани от БВС, 

включващ обучения, отговарящи на вида и обема на 

ветеринарномедицинската дейност, извършвана в съответната 

ветеринарномедицинска организация. 

✓ Критерии за селекция на обучители: висши учебни заведения, научни 

организации и отделни лектори от България, държави членки на ЕС 

и  трети страни. 

✓ Метод за контрол на обученията и въвеждане на точкова система 

при оценката на квалификацията на практикуващите ветеринарни 

лекари и помощен персонал. 

✓ Дългосрочни специализации на практикуващи ветеринарни лекари в 

дадена дисциплина или област, съобразена с профила,  вида и обема 

на ветеринарномедицинската дейност, извършвана в съответната 

ветеринарномедицинска организация – покани за специализация от, 

и обмен с, национални и международни учебни заведения и 

международни ветеринарномедицински организации. 

Предприеманите действия трябва да са в съответствие с Кодекса 

за добрата ветеринарна практика на FVE и новия законодателен пакет 

по ЕС по безопасност на храните и по специално Глава III на Дял II на 

Регламент (ЕС) 2017/625 относно делегиране на някои задачи на 

компетентните органи относно официалния контрол на 

агрохранителната верига, Регламент (ЕС) 2016/429 относно 

здравеопазване на животните и техните съответни делегирани 

регламенти и регламенти за изпълнение. 



 

 

Националният съвет, като орган на управление на съсловната 

организация, трябва да обсъди тези теми и да се предложи вземане на 

решение за създаване на работни групи, които да подготвят проекти за 

изменение на някои нормативни документи. Тези документи включват 

ЗВД, Закон за съсловната организация (ЗСОВЛБ), Наредба №42 за 

изискванията към ветеринарномедицинските лечебни заведения, Кодекс за 

добрата ветеринарномедицинска практика и нормативната база на ПВО. 

Тези проекти, които след одобрението на Националния съвет на БВС 

бъдат официализирани, като предложения на БВС, трябва да се  

използват при бъдещи законодателни инициативи. Обемът от работа, 

който предстои да бъде извършен в рамките на съсловната организация е 

доста голям и амбициозен, изисква време и ресурси. Предстои да се 

изработят нови и съвременни критерии към ветеринарномедицинската 

практика, ПВО, ветеринарномедицинските специализации, изработване 

на професионални протоколи и др.  

Ролята на БВС, като съсловна организация, е отредена със 

ЗСОВЛБ и тя е да осъществява саморегулацията на професията 

ветеринарен лекар. Именно затова ние сме длъжни, като страна 

членка на Европейския съюз и в частност на FVE, да отговорим на 

съвременните изисквания към нашата професия. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 
1. Единение и саморегулация на ветеринарномедицинската 

професия. 

Практиката от последните години да се разделя професията на 

частна, държавна, на такава, свързана с продуктивни животни и с 

домашни любимци, на преподаватели и търговци трябва да спре, защото 

е самоунищожителна. Българското общество възприема нашата 

професия като една. Факт е саботирането на саморегулацията от 

страна на държавните органи (Министерство на земеделието и 

Българска агенция по безопасност на храните) в продължение на 15 

години, откакто е приет ЗСОВЛБ чрез откритото и преднамереното му 

неспазване и непризнаване. Изкуствено се поддържа и реанимира Съюзът 

на ветеринарните лекари в България (СВЛБ), който не е съсловна 

организация, а е доброволно сдружение, регистрирано по реда на Закона 

за юридическите лица, каквито са и много други асоциации на 

ветеринарни лекари (БАВЛПЖ, БАВЛДЖ, БАВОТ, БАВД, АВХБ и т.н.). 

Освен това СВЛБ е типична казионна организация, която се финансира 

от БАБХ, както и печатния й орган. Членовете на СВЛБ умишлено не 

стават членове на БВС. Членовете на всички други организации са членове 



 

 

на БВС. Ветеринарните лекари, макар и държавни служители, които не 

изпълняват контролни функции на ветеринарномедицинската практика 

трябва да станат членове на БВС. Такива са изискванията на ЗСОВЛБ и 

принципите на FVE. Искането за обединение между БВС, като съсловна 

организация и доброволно сдружение, регистрирано по реда на Закона за 

юридическите лица е нелогично. Затова е необходимо да се започнат 

дискусии между работни групи под егидата на БВС за единение и единна 

ветеринарномедицинска общност. Започване на дискусия с 

ръководителите на останалите професионални организации, на 

структури, осъществяващи ветеринарномедицинска дейност, декани 

на ветеринарномедицинските факултети и други за постигане на 

синергични действия между всички. 

2. Създаване на консултантска група за подпомагане 

членовете на БВС по прилагане на европейското и националното 

ветеринарномедицинско законодателство. 

3. Промяна в класификатора на професиите ––

класификацията – ветеринар.  

Няма нищо срамно в тази дума и в много страни по света това е 

възприето като термин, но статутът на нашата професия е 

медицински и правилното звучене и възприемане трябва да бъде – 

ветеринарен лекар. 

Професията ветеринарен лекар трябва да излезе от 

селскостопанските науки и да влезе в медицинските. Това няма как да 

стане без подкрепата на факултетите, защото по закон те имат 

правомощието да изискват тази промяна. Промяната трябва да се 

направи в „Класификацията на областите на образование и обучение 

от 2015 г. (КОО-2015)“. Според чл. 10 на Правилника за прилагане на 

класификацията на областите на образование и обучение, 

актуализирането става със заповед на председателя на НСИ. Нашата 

цел е ветеринарната медицина да бъде извадена от групата – широка 

област №08 „Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина” 

и да се включи към група – широка област №09 „Здравеопазване и 

социални услуги”, като тясна област – Ветеринарна медицина. 

Концепцията за „One Health” (Едно здраве) признава взаимовръзката 

между здравеопазването на животните, хората и екосистемите за по-

добро справяне с предизвикателствата на настоящото и бъдещото 

здравеопазване. Все повече се потвърждава значимостта на подхода 

„Едно здраве“ и ветеринарните лекари участват активно в научни 

изследвания, академични среди и създаване на политики, 

взаимодействайки с другите професии, като част от 



 

 

мултидисциплинарен екип, за грижа за здравето на човечеството. 

Мястото на нашата професия е сред медицинските науки, а не сред 

селскостопанските такива. По този  въпрос сме изпратили запитване и 

до двата декана на ВМФ с писма №98 и 99/22.12.2020 г., но за съжаление 

още нямаме официален отговор.  

 

РАБОТА С ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И  

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Организиране на срещи на ръководните органи на 

Българския ветеринарен съюз с ръководствата на Парламентарните 

комисии, Министерство на земеделието, Българска агенция по 

безопасност на храните и други правителствени и неправителствени 

организации за обсъждане на въпроси, засягащи нашата дейност за 

следващия петгодишен период 2023 – 2028г. 

2. Участие в Консултативните съвети към министъра на 

земеделието по въпроси, свързани с ветеринарномедицинската 

дейност. 

3. Популяризиране на концепцията „One Health“ – връзката 

между здравето на животните, хората и екосистемите и координация с 

отговорните структури.  

„Едно здраве“ е понятие, използвано, за да се опише принцип, който 

признава, че здравето на хората и на животните е взаимосвързано, че 

болестите се предават от хора на животни и обратно и поради това 

трябва да бъдат третирани при едните и при другите. Подходът „Едно 

здраве“ обхваща и околната среда, друга връзка между хората и 

животните и също така потенциален източник на нови резистентни 

микроорганизми. Това понятие е световно признато, тъй като е широко 

използвано в ЕС и в Политическата декларация на ООН относно 

антимикробната резистентност от 2016 г. Също така понятието е 

възприето и от СЗО, Световната организация за здравеопазване на 

животните и FVE  и БВС като част от семейството на FVE. Според 

СЗО повече от 230 болести са зоонози. БВС, воден от мотото: 

„Лекарят лекува хората, ветеринарният лекар – човечеството“ 

трябва да поеме водещата роля, която ни се полага! 

4. Дискусия и търсене на възможности за справяне с 

демографската криза във ветеринарномедицинската област. 

5.  Дискусия по отношение на дигитализацията на 

ветеринарномедицинската дейност. 

6.  Продължаване на сътрудничеството с 

ветеринарномедицинските факултети, МЗХГ, БАБХ, ЦОРХВ, както и 



 

 

разширяване на връзките с хуманната медицина, чиято основа беше 

поставена с подписаното споразумение с НЦЗПБ. 

 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
1. Продължаване и развитие на международното 

сътрудничество на Българския ветеринарен съюз със съсловните 

организации от други държави. 

2. Участие в работата на FVE и включване на български 

представители на работните групи на FVE. 

3. Организиране среща на ръководителите на 

ветеринарномедицинските камари и съюзи на балканските страни за 

сондиране на мнения за създаването на Балканка асоциация на 

ветеринарните камари и съюзи като колективен член на FVE. 

 

Уважаеми колеги, програмата на нашия екип, кандидат за 

ръководство на Българския ветеринарен съюз за мандата 2023 – 2028 

г. остава отворена и ако делегатите на Общото събрание ни гласуват 

доверие, сме готови за всякакви предложения с надежда, че всички 

заедно можем да направим нашата професия подредена и 

просперираща, като част от европейското семейство на FVE! 


