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 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

 През 2023 г. се навършват 15 години от създаването на Българския 

ветеринарен съюз (БВС) като съсловна организация на ветеринарните лекари в 

Република България. БВС се установи като легитимен изразител на волята на 

упражняващите професията си ветеринарни лекари и сложи началото на 

обединението на цялата гилдия. Усилията на множество деятели за 

просперитета на професията бяха увенчани с успех. Но това беше само 

началото. В продължение на 15 години БВС, воден от вмененото му от закона 

задължение да гарантира обществения интерес при упражняването на 

ветеринарномедицинската професия, отстояваше ежедневно принципно и 

неотклонно правата и законните интереси на обществото. БВС се структурира и 

утвърди като равнопоставен участник и партньор на Министерство на 

земеделието и Българска агенция по безопасност на храните в процеса на 

управление на здравеопазването на животните в Република България. 

 Предстои нов етап от дейността на БВС, свързан с издигане на ролята му 

в обществото, с осъществяване на единението на професията и утвърждаването 

й в България като сигурен гарант за защита на обществения интерес. За да се 

отговори на новите изисквания и предизвикателства на времето са необходими 

и нови лица, които да поемат ръководството на Съюза. Същевременно е нужно 

да се запази и приемствеността сред ръководните органи, за да се гарантира 

плавен преход в дейността на БВС. 

 Водени от принципите на приемственост, обновление и единение, Ние – 

Инициативен комитет, в съответствие с решение № 9 от Заседанието на НС на 

БВС, проведено на 10.12.2022 г., издигаме кандидатурите на следните 

членове на БВС за предстоящото на 25.03.2023 г. Общо отчетно-изборно 

събрание, както следва: 

1. Д-р Димитър Цанков – за председател на БВС; 

2. Д-р Димитър Яновски – за зам.-председател на БВС; 

3. Д-р Илиян Костов, д.в.м – за зам.-председател на БВС. 

 Смятаме, че оперативната дейност на ръководството на БВС ще се 

подпомага най-успешно и от д-р Петър Дойчев като главен секретар на БВС. 

 Нашето мнение е, че всички посочени по-горе кандидати са подходящи да 

осъществят в екип, ръководството на БВС през следващия мандат, като ще се 

допълват взаимно в отговорностите, които предстои да поемат. 



 

 

 

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ: 

 

1. Д-р Сибила Георгиева – председател на ОК на БВС  Видин 

2. Д-р Иван Иванов – член на НС на БВС Монтана 

3. Д-р Мартин Георгиев – председател на ОК на БВС София 

област 

4. Д-р Христо Кънев –член на НС на БВС София град 

5. Д-р Георги Гавазов –зам.-председател на БВС 

6. Д-р Павел Тодоров – председател на ОК на БВС Кърджали 

7. Д-р Иван Вангелов – председател на ОК на БВС Пловдив 

8. Д-р Тодор Тодоров – председател на ОК на БВС Варна 

9. Проф.д-р Станимир Йотов – член на УС на Българска 

асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни 

животни 

10.  Доц. Красимира Генова – Декан на ВМФ на ЛТУ 

11.  Д-р Влади Кирилов – вет.клиники „Добро Хрумване“, 

председател на ККПЕ към Българска асоциация по 

ветеринарна ортопедия и травматология  

12.  Д-р Ранко Георгиев –председател  на Българска асоциация 

по ветеринарна кардиология 

13.  Д-р Владислав Златинов - председател на Българска 

асоциация по ветеринарна ортопедия и травматология  

14.  Д-р Мила Бобадова – председател на Българска асоциация 

по ветеринарна дерматология 

15.  Д-р Мирослав Първанов – председател на Българска 

асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни 

животни 

16.  Д-р Стефка Здравкова – ОК на БВС Хасково 
  


