
ПРАВИЛНИК
за дейността, устройството и управлението на Акредитационния

съвет, относно продължаващото ветеринарномедицинско
обучение /ПВО / в  Република България.

Приет на Национален съвет на БВС с Решение №8 от Протокол №50/08-
09.01.2020г.

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.   Този правилник урежда статута, устройството, дейността и
управлението  на  Акредитационния  съвет  за  Продължаващото
ветеринарномедицинско обучение към БВС, права и задължения.
Чл.  2.    Правилникът  се  основава  на  ЗСОВЛБ,  Устава  на  БВС,
Кодекса за добра ветеринарномедицинска практика и професионална
етика на ветеринарните лекари в Република България.

ГЛАВА II. СТУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ  НА
 АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ

Чл.3.   Органи на управление.
Чл.4.   Избор на органи на управление.
Чл.5.   Свикване на заседания на Акредитационен съвет.

ГЛАВА III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чл.6.   Цели.
Чл.7.  Правомощия  на  Акредитационен  съвет –  координиране,
администриране, регистриране и изготвяне на нормативната уредба
на ПВО в България.
Чл. 8. Задължения  и отчетна дейност на Акредитационен съвет.

ГЛАВА IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ
на Акредитационния съвет /АС/ за продължаващото

ветеринарномедицинско обучение /ПВО/ в
Република България

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
     Чл.1. Този правилник урежда структурата, управлението,  целите, задачите
на  Акредитационния  съвет  за  Продължаващото  ветеринарномедицинско
обучение   към  БВС,  правата  и  задълженията   по  отношение  на  неговата
дейност.
     Чл.2.    Правилникът се основава на ЗСОВЛБ, Устава на БВС, Кодекса за
добра  ветеринарномедицинска  практика  и  професионална  етика  на
ветеринарните лекари в Република България.



ГЛАВА II. СТУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ  НА АС
     Чл.3.   Органи на управление.
      3.1    Акредитационният съвет  /АС/  към БВС е  със  статут на  основен
ръководен  орган  в  системата  на  продължаващото  ветеринарномедицинско
обучение ( за краткост по-долу посочвано като „ПВО”).
      3.2   АС е на пряко подчинение и дава годишен отчет за   извършената
дейност на заседание на Националния съвет /НС/ на БВС, преди ОС.
Чл.4.    Избор на органи на управление.
4.1. Съставът на АС и председателят на същия се определят  от    Националния
съвет на БВС.
4.2.  АС се състои от 7 члена: председател, двама членове, представители на
ветеринарномедицинските факултети и  четирима членове – двама, работещи в
практики  с  дребни  животни/  домашни  любимци/  и  двама,  работещи  с
продуктивни животни, коне и птици.
4.3. Мандатът на АС е 5 години.
4.4.  Членовете  на  АС  могат  да  бъдат  преизбирани  за  повече  от  два
последователни мандата.
4.5.  Мандатът  на  лицата  избрани  в  АС  се  прекратява  предсрочно  по  тяхно
желание  или  чрез  отзоваване  с  решение  на  НС  на  БВС  при  обикновено
мнозинство /50%+1/ на следното основание:
4.5.1.Системно неизпълнение на възложените функции.
4.5.2.Прекратяване на членство в БВС.
4.5.3. При здравословни проблеми.
    Чл.5.     Свикване на заседания на АС. 
5.1. Комисията заседава веднъж на всеки три месеца в избрано от председателя
на АС място или 4 пъти годишно.
5.2. Заседанията на АС са законни, когато присъстват не по-малко от 2/3 от
членовете.
5.3. Членовете на АС се уведомяват чрез електронната поща на АС за всяко
заседание не по-късно от 14 дни преди провеждането му. В поканата се посочва
проекта за дневен ред, а при необходимост се изпращат и материали, които ще
бъдат обсъждани за предварително запознаване. 
5.4. Заседанията  са закрити, като председателят на АС може да покани гости по
своя преценка.
5.5.  Членовете  на  АС  имат  право  на  командировъчни  разходи  за  дните  на
заседанието, които са за сметка на бюджета на НС на БВС.

ГЛАВА III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
    Чл.6.    Цели.
6.1.  Основна  цел  на  АС  е  осъществяване  на   качествено   продължаващо
обучение на   ветеринарните лекари в България чрез лесен достъп до знания и
информация, новости и методи във ветеринарната медицина. Продължаващото
следдипломно  образование  на  ветеринарните  лекари  е  неделима  част  от
Европейското образование.
6.2.  Поддържане  на  непрекъснатото  професионално  развитие  на
практикуващите  ветеринарни  лекари  в  България  в  системата  на  ПВО  се
реализира чрез тясно сътрудничество с ветеринарномедицинските факултети,



регистрираните  асоциации  по  направления  и  интереси  в  областта  на
ветеринарната  медицина  в  България,  фирми,  дистрибутори  на
ветеринарномедицински продукти и други.
   Чл.7.     Правомощия на АС.
7.1. АС координира, администрира и регистрира продължаващото обучение на
ветеринарните лекари в Република България.
7.1.1   Координирането  се  състои  в  приемане  и   утвърждаване  на   годишна
програма за продължаващо  ветеринарномедицинско обучение. Актуализация
на годишната програма се извършва за всяко тримесечие на годината на сайта
на БВС.
7.1.2. Администрирането се състои в разглеждане на  заявления за организиране
на  обучителни  събития,   оценяване  на  предложените  от  организаторите
лекционни  материали  и  уъркшопове,  определяне  на  събитието  според
изискванията на Единната точкова система за оценка  на формите и дейностите
на ПВО в Република България. Уведомяването се извършва в двуседмичен срок
след проведените  редовни заседания на АС през годината.
7.2.  Процедурата  по  атестация  на   участниците  в  обучителните  събития  се
определя от следните условия:
 (1) Един месец преди края на всяко тримесечие на годината всички участници-
организатори,  желаещи  да  се  включат  в  годишната  програма  за
продължаващото  ветеринарномедицинско обучение подават  до АС заявление
по образец, приложен в интернет страницата на БВС /Приложение 3/.
(2)  Дипломите или удостоверенията/сертификати/,   доказващи завършването
или участието в обучителните мероприятия, организирани на територията на
Република  България,  включват  следното:  логото  на  БВС,  името  на
организатора, названието на събитието, датата и мястото на събитието, името и
фамилията  на  участника,  броят  точки,  дата  на  издаване  и  подпис  на
лектор(и)  /организатор(и).
(3)  Организаторите  на  обучителните  събития  трябва  да  изготвят  присъствен
списък на участниците в ПВО по образец, приложен в интернет страницата на
БВС  /Приложение 4/  и да го подпишат по време на обучението.  Дипломите
или сертификатите се получават след провеждане на събитието. Списъкът на
участниците  се  подписва  от  лектор(и)/организатор(и),  а  копие,  подписано  и
заверено от организатора вярно с  оригинала, се подава в АС на ПВО в рамките
на 14 дни след приключване на събитието. 
7.3.  АС  участва  в  разработването  на  нормативната  уредба,  регламентираща
системата на продължаващото обучение на ветеринарните лекари като приема
Единна точкова система за оценка на формите, дейностите и събитията на ПВО
в  Република България /Приложение 1/
    Чл.8.      Задължения  и отчетна дейност на АС
8.1.  Разглежда,   атестира и акредитира индивидуалните годишни доклади за
самооценка на членовете на БВС. Секретарят на всяка областна колегия на БВС
събира, съхранява   и обработва  годишните доклади на всеки член на областна
колегия на БВС.



8.2.1.Всички  регистрирани  ветеринарни  лекари  са   задължени   един  път
годишно да подават своя доклад за самооценка на ПВО по образец, приложен в
интернет страницата на БВС /Приложение 2/.
8.2.2.  Освен  годишния  доклад  за  самооценка  на  ПВО  ветеринарният  лекар
трябва да приложи и ксерокопия към документите, удостоверяващи присъствие
на организирани събития на ПВО, като срока за подаване в областната колегия
на БВС, в която членува лицето, е между 01 и 31 декември на текущата година,
за която се прави докладването.
8.3.1. Всички подадени документи се съхраняват в архив при секретарите на
областните колегии на БВС.
8.3.2. Секретарите на областните колегии на БВС обобщават данните подадени
в края на текущата година и изготвят  годишен отчет за  събраните точки от
участие  в  ПВО  на   всички   свои  членове  ветеринарни  лекари.  Срокът  за
подаване на докладите от всички областни колегии към АС на ПВО е между 16
до 31 януари  на следваща годината. 
8.4.1.  АС  разглежда   годишните  отчетни  доклади  за  ПВО   подадени  от
секретарите на областните колегии  на БВС и на всеки три години на свободен
принцип  избира  две  лица  от  всички  колегии  на  БВС,  на  които  проверява
коректността на докладите за самооценка на ПВО за период от три години. При
необходимост  проверяваното   лице може да  бъде  призовано да  предостави
необходимите  документи  в  оригинал  за  справка  при  възникнали
несъответствия.
8.4.2. На всеки  три години АС издава удостоверение за акредитация  на всички
регистрирани ветеринарни лекари, завършили ПВО за тригодишния период и
събрали   минимум 150 точки или средно годишно  минимум 50 точки, като 2/3
от точките да са от присъствени събития.
8.4.3.  При  невъзможност  за  покриване  на  минимума  от  150  точки  за
тригодишен период на ПВО,  за период от една година се дава възможност на
всеки член да навакса и възстанови липсващите точки.
8.4.4. При констатирани нарушения и сигнали за злоупотреби с декларираната
документация на  даден член, АС уведомява ККПЕ към БВС. 
8.5. АС е задължен да дава отчет за дейността си пред Националния съвет на
БВС  и  представя  ежегоден  отчет  за  изразходваните  финансови  средства,
натрупаните  точки  от  формите  на  ПВО  и  организираните  образователни
събития през отчетната година.

ГЛАВА IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
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