
Акредитационен 

съвет 

към БВС

      Изх. № 17 
   Дата: 09/03/2020 год. 

С Т А Н О В И Щ Е 

      Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 1 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет на 05.03.2020 год., двудневното 
семинарно събитие на Роял Канин България на тема:   
„ Гастроенетерология при кучето и котката“  на  22 - 23.02.2020 
год, проведено в гр. Пловдив, е акредитирано и носи на 
участниците 20 точки (10 т./ден).  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                    Към Доклад на АС за ПВО 2020-2022/28.02.2022



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 18 
                       Дата: 09/03/2020 год. 
 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 
 

        Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 2 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет на 05.03.2020 год., събитието, 
организирано  от „ АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД на  тема: 
„Ветеринарномедицински решения на някои проблеми в 
говедовъдството“, проведено на 15.02.2020 год. в гр. Стара Загора, 
е акредитирано и носи на участниците в семинара 10 точки.   
  

 

 

                            

      
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          
                          Изх. № 20 
                       Дата:09/03/2022 год. 
 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 
 

              Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на ПВО в Република България, 
на основание Решение 6 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет на 05.03.2020 год., двудневният уъркшоп, 
организиран  от Д-р Ранко Георгиев на тема: „ Ехографско 
изследване на коремна кухина - workshop basic level” , проведено 
в гр. София на 23 – 24.02.2020 год., е акредитиран и носи на 
участниците 100 точки  (50 т./ ден). 
                      

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 26 
                       Дата: 15/10/2020 год. 
 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 
 

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение  в Република България, на 
основание Решение 1 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, 
състояло се  на 15.10.2020 год., се издава следното становище: 
        Уебинарът, организиран  от Hill’s Pet Nutrition на тема: „ All 
you need to know about nutrition for Canine Atopic Dermatitis“ на  
24.03.2020 год. е акредитиран и носи на участниците 5 точки.  
 Одобреният сертификатът за участие се връчва на ветеринарни 
лекари и студенти по ветеринарна медицина и е официален 
документ, удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско 
обучение /ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен 
съюз /БВС/. 

 
 
 
 



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 27 
                       Дата: 15/10/2020 год. 
 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 
  

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение в Република България, на 
основание Решение 2 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет  към Български ветеринарен съюз,  
проведено на 15.10.2020 год., се издава следното становище: 
     Уебинарът, организиран онлайн от Hill`s Pet Nutrition нa   
тема: „ Hill`s Global Symposium 2020“на  20.04.2020 и 21.04.2020, 
е акредитиран и носи на участниците одобрен сертификат с 
отбелязани 20 точки. 
 Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
  



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 28 
                       Дата: 15/10/2020 год. 
 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 
  

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение в Република България, на 
основание Решение 3 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет  към Български ветеринарен съюз,  
проведено на 15.10.2020 год., се издава следното становище: 
  Уебинарът, състоял се на живо в интернет на  20.05.2020 год., 
организиран  от “САМ БС” ЕООД на тема: „ Атопичен дерматит“, 
с лектор Д-р Ивелина Вачева, е акредитиран и с одобрен 
сертификат с отбелязани 5 точки. Сертификатът за участие се 
връчва на ветеринарни лекари и студенти по ветеринарна 
медицина и е официален документ, удостоверяващ продължаващо 
ветеринарномедицинско обучение /ПВО/ за колеги, членове на 
Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
  



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 29 
                       Дата: 15/10/2020 год. 
 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 

           Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение в Република България, на 
основание Решение 4 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, 
състояло се  на 15.10.2020 год., се издава следното становище: 
       Двудневният уъркшоп, организиран  от Д-р Ранко Георгиев на 
тема: „ Ехографско изследване на коремна кухина - workshop basic 
level “, проведен в гр. София на 28.06.2020 и 29.06.2020 год., е 
акредитиран и е одобрен сертификат  с  отбелязани 100 точки 
 (50 т./ ден). 
   Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 30 
                       Дата: 15/10/2020 год. 
 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение  в Република България, на 
основание Решение 5 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, 
състояло се  на 15.10.2020 год., се издава следното становище: 
  Уебинарът, организиран  от Българска Асоциация по 
Ветеринарна Ортопедия и Травматология, представлявана от     д-
р Светослав Христов, на тема: „Подход при вътреставни фрактури, 
фокус лакътна става“  и проведен онлайн в платформа ZOOM на  
na 27.07.2020 год., е акредитиран и носи на участниците  одобрен  
сертификат с отбелязани 5 точки.  
       Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 

 
 
 
 



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 31 
                       Дата: 15/10/2020 год. 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

              
  

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение в Република България, на 
основание Решение 6 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет  към Български ветеринарен съюз,  
проведено на 15.10.2020 год., се издава следното становище: 
     Двудневният онлайн симпозиум, организиран от Роял Канин 
България на тема: „Vet Symposium 2020 “ на  09.09.2020 и 
10.09.2020 год., е акредитиран и носи на участниците одобрен 
сертификат с отбелязани 20 точки. 
 Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 32 
                       Дата: 15/10/2020 год. 
 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 
 

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение в Република България, на 
основание Решение 7 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, 
състояло се на 15.10.2020 год., се издава  следното становище: 
   Проведеното на 12.09.2020 в гр. София събитие “Втори 
ветеринарен паразитологичен форум”, организирано от д-р  
Евгени Евтимов и д-р Георги Маринов, основатели  на 
Ветеринарен паразитологичен форум България /VPF/, е 
акредитирано за конференция с одобрен сертификат за лекторите 
с 40 точки и за участниците с 20 точки. Сертификатът за участие 
се връчва на ветеринарни лекари и студенти по ветеринарна 
медицина и е официален документ, удостоверяващ продължаващо 
ветеринарномедицинско обучение /ПВО/ за колеги, членове на 
Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
  

                              
 
 



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 33 
                       Дата: 15/10/2020 год. 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение  в Република България, на 
основание Решение 8 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, 
състояло се  на 15.10.2020 год., се издава следното становище: 
    Двудневният  присъствен уъркшоп, организиран от                       „ 
Инфинитa“ ООД, представлявана от д-р Александър Гроздев, на 
тема:  „ Анестезия, вентилация, мониторинг и флуидна терапия” с 
лектор д-р Питър Кронен и с предстоящи дати на провеждане 
27.10.2020 и 28.10.2020 год.  в гр. София, е акредитиран и носи на 
участниците 100 точки (50 т./ден).  
      Одобреният сертификатът за участие се връчва на ветеринарни 
лекари и студенти по ветеринарна медицина и е официален 
документ, удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско 
обучение /ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен 
съюз /БВС/. 

 
 
 
 



 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 34 
                       Дата: 15/10/2020 год. 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение  в Република България, на 
основание Решение 9 и 10 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, 
състояло се  на 15.10.2020 год., се издава следното становище: 
  Уъркшопът, организиран от: „Вет Академия” ЕООД, 
представлявана от д-р Евелина Рабаджийска-Тодорова на тема: 
„Anaesthesia in Small Animals, basic ” с лектор Доц. д-р Ева 
Ебершпехер-Шведа, е акредитиран и за предстоящите дати  
24.10.20, 25.10.20, 03.11.20, 10.11.20 и 17.11.20 интерактивните 
онлайн сесии са оценени с 25 точки, а  присъственото занятие в          
с. Мокрище на 30.10.20 - с 50 точки.  В тази връзка одобреният 
сертификат за уъркшопа  в цялостната му форма на провеждане 
носи на участниците 75 точки.  
    Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 

 
 
 
 



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. №35 
                       Дата:07/07/2021 год. 
 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
  

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение в Република България, на 
основание Решение 1 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет  към Български ветеринарен съюз,  
проведено на 07.07.2021 год., се издава следното становище: 
Уебинарът, състоял се на живо в интернет на  05.11.2020 год., 
организиран  от Boehringer Ingelheim и  “САМ БС” ЕООД на тема: 
„Актуализации относно ваксинацията на котки. Фокус върху FeLV 
и протоколи за ваксинация“, с лектор Проф. Карин Мьостл, е 
акредитиран и с одобрен сертификат с отбелязани 5 точки.          
Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
  



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 36 
                       Дата: 07/07/2021 год. 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение  в Република България, на 
основание Решение 2 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, 
състояло се  на 07.07.2021 год., се издава следното становище: 
   Уебинарът, организиран  от „ KRKA България“ ЕООД, 
представлявана  от Д-р Даниел Младенов, на тема: „Дезинфекция 
във ветеринарни клиники: Критични моменти, грешки и 
пропуски“, с лектор Доц. Д-р Георги Желев и в онлайн форма на 
протичане  на  16.12.2020 год., е акредитиран и носи на 
участниците  одобрен сертификат с  отбелязани 5 точки.  
     Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 

 
 
 
 



 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 37 
                       Дата:07/07/2021 год. 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение  в Република България, на 
основание Решение 3 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, 
състояло се  на 07.07.2021 год., се издава следното становище: 
  Уебинарът, организиран от: „Вет Академия” ЕООД, 
представлявана от д-р Евелина Рабаджийска-Тодорова на тема: 
„Тhe multimodal therapeutic approach of atopic dermatitis ”, с лектор 
д-р Кармен Лоренте-Мендес и онлайн форма на провеждане в 
платформа ZOOM на 26.01.2021, е акредитиран и носи на 
участниците одобрен сертификат с отбелязани 5 точки. 
    Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 

 
 
 
 



 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 38 
                       Дата: 07/07/2021 год. 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 

          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение  в Република България, на 
основание Решение 4 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, 
състояло се  на 07.07.2021 год., се издава следното становище: 
          Двудневният интерактивен уъркшоп, организиран от:  
„Вет Академия” ЕООД, представлявана от д-р Евелина 
Рабаджийска-Тодорова на тема: „Anaesthesia in Small Animals, 
Advanced ”, с лектор Доц. д-р Ева Ебершпехер-Шведа и с онлайн 
форма на протичане в платформа ZOOM на 13.02.2021 и 
14.02.2021 год., е акредитиран и с одобрен сертификат с 
отбелязани 100 точки( 50 т./ден).  
    Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
 
 



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 39 
                       Дата: 07/07/2021 год. 
 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
  

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение в Република България, на 
основание Решение 5 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет  към Български ветеринарен съюз,  
проведено на 07.07.2021 год., се издава следното становище: 
      Уебинарът, състоял се на живо в интернет на  23.02.2021 год., 
организиран  от Hill`s Pet Nutrition и “ САМ БС” ЕООД на тема: 
„Nutritional Management of canine allergic disease“, с лектор   Dana 
Hutchinson, DVM, DACVN, е акредитиран и  носи на участниците 
одобрен сертификат с 5 точки.  
    Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
  



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 40 
                       Дата: 07/07/2021 год. 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
  

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение в Република България, на 
основание Решение 6 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет  към Български ветеринарен съюз,  
проведено на 07.07.2021 год., се издава следното становище: 
       Уебинарът, състоял се на живо в интернет на  15.03.2021 год., 
организиран  от Hill`s Pet Nutrition и “ САМ БС” ЕООД на тема: 
„Хранителните алергии - кога, какво, защо?“, с лектор   Д-р Мила 
Бобадова, е акредитиран и  носи на участниците одобрен 
сертификат с 5 точки.  
    Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
  



 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 41 
                       Дата:07/07/2021 год. 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение  в Република България, на 
основание Решение 7 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, 
състояло се  на 07.07.2021 год., се издава следното становище: 
  Уебинарът, организиран от: „Вет Академия” ЕООД, 
представлявана от д-р Евелина Рабаджийска-Тодорова на тема: 
„90 minutes Introduction into Veterinary Dentistry ”, с лектор д-р 
Матиас Ебершпехер-Шведа  и проведен онлайн в платформа 
ZOOM на 14.04.2021 год., е акредитиран и носи на участниците 
одобрен сертификат с отбелязани 5 точки. 
    Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 

 
 
 
 



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 42 
                       Дата: 07/07/2021 год. 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
           Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение в Република България, на 
основание Решение 8 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, 
състояло се на 07.07.2021 год., се издава  следното становище: 
           Проведеното на 03.07.2021 в гр. София събитие  
„Трети национален ветеринарен паразитологичен форум”  на тема: 
„Паралел между векторно-предаваните заболявания при хора и 
животни и ролята на паразитите”, организирано от д-р  Евгени 
Евтимов и д-р Георги Маринов, основатели  на Ветеринарен 
паразитологичен форум България /VPF/, е акредитирано за 
конференция с одобрен сертификат за лекторите с 40 точки и за 
участниците с 20 точки. Сертификатът за участие се връчва на 
ветеринарни лекари и студенти по ветеринарна медицина и е 
официален документ, удостоверяващ продължаващо 
ветеринарномедицинско обучение /ПВО/ за колеги, членове на 
Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
  

                              
 
 



 

Акредитационен съвет 

към БВС 
 

                          Изх. № 43 
                       Дата:07/07/2021 год. 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, дейностите 
и събитията на продължаващото ветеринарномедицинско обучение  в Република 
България, на основание Решение 9 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, състояло се  на 
07.07.2021 год., се издава следното становище: 
  Уебинарите, организирани от: „Вет Академия” ЕООД, представлявана от д-р 
Евелина Рабаджийска-Тодорова на теми, засегнати в седем модула от 
обучението по Ветеринарен мениджмънт  и проведени онлайн в платформа 
ZOOM, са акредитирани и носят на участниците сертификати с 5 точки за всеки 
модул.  
За общия брой точки на целия курс на обучение по Ветеринарен мениджмънт, 
включващ седемте модула, се издава сертификат с 35 точки. Темите на Модулите 
са:  

1. „Business Management in Veterinary Practices”, Модул 1 на 23.04.2021 год. 
2.  „Ефективната ветеринарна практика”, Модул 2 на 07.05.2021 год. 
3. „СТОП на стреса в ежедневието на ветеринарния лекар”, Модул 3 на  

19.05.2021 год. 
4. „Мениджмънт на служителите”, Модул 4 на 02.06.2021 год. 
5. „Комуникация с клиенти, Модул 5 на 16.06.2021 год.  
6. „Ефективни стратегии и тактики при оплаквания и трудни клиенти”, 

Модул 6 на 26.06.2021 год. 
7.  „Протокол за лоши новини”, Модул 7 на 03.07.2021 год. 

 
 Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и студенти по 
ветеринарна медицина и е официален документ, удостоверяващ продължаващо 
ветеринарномедицинско обучение /ПВО/ за колеги, членове на Българския 
ветеринарен съюз /БВС/. 



 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 44 
                       Дата:07/07/2021 год. 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на продължаващото ветеринарномедицинско 
обучение  в Република България, на основание Решение 10 по т. 1 от 
Дневния ред на заседание на Акредитационния съвет към Български 
ветеринарен съюз, състояло се  на 07.07.2021 год., се издава следното 
становище: 
       Уебинарът, организиран от „Вет Академия” ЕООД, представлявана от 
д-р Евелина Рабаджийска-Тодорова на тема: „Easy way how to perform eye 
examination in small animals”, с лектор Проф. д-р Александра Троболова, 
PhD  и с онлайн форма на провеждане в платформа ZOOM на 12.05.2021 
год., e акредитиран и носи на участниците сертификат с 5 точки. 
    Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и студенти 
по ветеринарна медицина и е официален документ, удостоверяващ 
продължаващо ветеринарномедицинско обучение /ПВО/ за колеги, 
членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 



 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 45 
                       Дата:07/07/2021 год. 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение  в Република България, на 
основание Решение 11 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, 
състояло се  на 07.07.2021 год., се издава следното становище:  
 Двудневният уъркшоп, организиран от „Инфинита” ООД, 
представлявана от Д-р Александър Гроздев на тема:  
„ Ехографско изследване на коремна кухина - workshop basic 
level ”, с лектор Д-р Ранко Георгиев  и проведен  в гр. София на 
16-17.05.2021 год., е акредитиран и носи на участниците 100 
точки  (50 т./ ден). 
Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско 
обучение /ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен 
съюз /БВС/. 
 



 

 
Акредитационен съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 46 
                       Дата:07/07/2021 год. 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на продължаващото ветеринарномедицинско 
обучение  в Република България, на основание Решение 12 по т. 1 от 
Дневния ред на заседание на Акредитационния съвет към Български 
ветеринарен съюз, състояло се  на 07.07.2021 год., се издава следното 
становище: 
       Уебинарът, организиран от „Вет Академия” ЕООД, представлявана от 
д-р Евелина Рабаджийска-Тодорова на тема: „Парвовироза и хомеопатия 
или как успешно да лекуваме вирусни гастроентерити“, с лектор Д-р Невена 
Микова и онлайн форма на провеждане в платформа ZOOM на 11.07.2021 
год., e акредитиран и носи на участниците сертификат с 5 точки. 
    Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и студенти по 
ветеринарна медицина и е официален документ, удостоверяващ 
продължаващо ветеринарномедицинско обучение /ПВО/ за колеги, членове 
на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 

 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. № 47 
                       Дата: 01/05/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 1 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет състояло се на 01.05.2022 год.,   
двудневният  4-ти конгрес на Българска Асоциация по 
Ветеринарна Дерматология на 04-05.06.2022 г. в Боровец  
представлявана   от Д-р Мила Бобадова , е акредитиран и носи на 
участниците 40 точки (20 т./ден). 
            Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари 
и студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
 
 
01.05.2022 г.                                               Акредитационен съвет         
 
 
 
  
 



 
 
 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 48 
                       Дата: 01/05/2022 год. 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
           Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение в Република България, на 
основание Решение 2 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, се 
издава  следното становище: 
 „Четвърти национален ветеринарен паразитологичен форум: 
„Ветеринарна и хуманна медицина в помощ на хората” на 
02.07.2022, организиран от д-р  Евгени Евтимов и д-р Георги 
Маринов, основатели  на Ветеринарен паразитологичен форум 
България /VPF/, е акредитирано събитие и носи 20 точки за 
участниците и 40 точки за лекторите. 
Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
  

                              
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Акредитационен 

съвет 

                       към БВС 
 
                          Изх. № 49 
                       Дата: 01/05/2022 год. 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 

 
              Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение в Република България, на 
основание Решение 3 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, се 
издава  следното становище: 
        За второто поредно издание на книга: „Алманах на 
противопаразитните продукти” с ISSN: 978-619-7621-03-7 на 
издателска къща ВИДЖИ, авторите й д-р Георги Маринов и       
д-р  Евгени Евтимов  получават по 50 точки.  

                              
 
 
 

 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. № 50 
                       Дата: 01/05/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 4 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет на 01.05.2022 год., събитията 
организирани от "ВЕТ АКАДЕМИЯ" ЕООД и протекли онлайн в 
платформа zoom  на тема:" Интензивен курс по ендокринология" с 
лектор д-р Сузана Визи, са акредитирани както следва: 
 - семинарно събитие с дати 20-21.11.2021 год. - 20 точки; 
 - запис на семинарно събитие с дати: 10-11.12.21,24.12.21,29.12.21 
и 14.01.2022 год. -10 точки за всеки гледан запис“ 
- запис на уебинар на тема: „90 minutes Introduction 
into Veterinary Dentistry“ с лектор д-р Матиас Шведа с дати: 
24.12.21 и 29.12.21 -5 точки за всеки гледан запис. 
            Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
01.05.2022 г.                                               Акредитационен съвет         
 
 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. № 51 
                       Дата: 01/05/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на основание 
Решение 5 по т. 1 от Дневния ред на заседание на Акредитационния 
съвет на 01.05.2022 год., семинарът на 14.05.22 г. в Старозагорски 
Минерални Бани,  организиран от Асоциация на Ветеринарните 
Мениджъри с представител д-р Даниела Сакаджийска  с  теми:  
1. „Цени и ценообразуване на услугите във ветеринарните 

практики. Работа в екип и сплотяване на колектива. Лоялност 
и трудова етика“ с лектор доц. д-р Гергана Балиева, 

          2. „Представяне на ситуации от практиката“ с лектор д-р Здравко 
Тодоров,  е акредитиран и носи на участниците 10 точки. 
            Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
01.05.2022 г.                                               Акредитационен съвет         
 
 



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          
                          Изх. № 52 
                       Дата: 01/05/2022 год. 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 

              Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на ПВО в Република България, 
на основание Решение 6 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет на 01.05.2022 год. са акредитирани 
следните събития с лектор д-р Ранко Георгиев: 

-  двудневен уъркшоп, организиран  от „Инфинита” ООД на 
тема: „ Ехографско изследване на коремна кухина - basic level „ 
с дати на провеждане 04-05.12.21 г. и 14-15.05.22 г -  100 точки. 
-   уъркшоп, организиран  от „Инфинита” ООД на тема: „ 
Ехографско изследване на коремна кухина  advanced level“  
проведен на 06.12.2021 - 50 точки 

     Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 

01.05.2022 г.                                               Акредитационен съвет      
 
 
 
 



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 53 
                       Дата: 01/05/2022 год. 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение  в Република България, на 
основание Решение 7 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, 
проведено  на 01.05.2022 год., се издава следното становище: 
       Уебинарът, организиран  на 21.05.2022 в платформа zoom  от   
„KRKA България“ ЕООД с представител Д-р Александър 
Коджаманов  на тема: „Ветеринарна и хуманна медицина заедно в 
полза на общественото здраве“ с лектори ас. д-р Петър Илиев и 
доц. д-р Борислава Чакърова, д.м., е акредитиран и носи на 
участниците   одобрен сертификат с 5 точки.  
     Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 

 

01.05.2022                                                     Акредитационен съвет 

 
 
 
 



Акредитационен съвет 

към БВС 
                          
  Изх. № 54 

                       Дата: 01/05/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
 
 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на основание 
Решение 8 по т. 1 от Дневния ред на заседание на Акредитационния съвет 
към Български Ветеринарен Съюз на 01.05.2022 год., двудневните 
модулни  уъркшопи по хирургия, организирани от "ВЕТ АКАДЕМИЯ" 
ЕООД в с.Мокрище с лектор  доц. д-р Галина Симеонова, са акредитирани 
както следва: 
• "Модул 1 - Спешна хирургия" на 11-12.06.22 - 100 точки; 
• "Модул 2 - Хирургия на глава и перинеум" на 27-28.08.22 -100 точки; 
• " Модул 3 -Коремна хирургия" на 24-25.09.22 -100 точки. 

 
         Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение /ПВО/ 
за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
 
01.05.2022 г.                                               Акредитационен съвет         
 
 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

  Изх. № 55 
       Дата: 01/05/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на ПВО в Република България, 
на основание Решение 9 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български Ветеринарен Съюз на 
01.05.2022 год., дългосрочният тримесечен курс,  организиран от 
ЦПО в гр. София на тема: "Ветеринарна акупунктура" с лектори 

проф. д-р Зоя Горанов, д-р Валери Кръстев  и д-р Лиляна 
Лазарова -Донева е акредитиран и носи на участниците 200 
точки. 
         Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари 
и студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско 
обучение     /ПВО/ за колеги, членове на Българския 
ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
 
01.05.2022 г.                                               Акредитационен съвет         
 
 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. № 56 
                       Дата: 15/09/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 1 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет на 15.09.2022 год., модулният уъркшоп по 
Рентгенография, организиран от "Инфинита" ООД и БАВОТ  
състоял се на дати: 02.10.21, 03.10.21, 09.10.21 и 10.10.21 е 
акредитиран и носи на участниците по 50 точки за всеки модул или 
общо 200 точки за целия практичен курс. 
            Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
 
 
15.09.2022 г.                                               Акредитационен съвет         
 
 
 
  
 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. № 57 
                       Дата: 15/09/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 2 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет на 15.09.2022 год., двудневният уъркшоп 
на тема: "Въведение в ортопедията"- част 1 модул 1, организиран от 
"Инфинита" ООД и БАВОТ,  състоял се  три пъти на дати:                  
06-07.11.21, 15-16.01.22, 22-23.10.22, е акредитиран и носи на 
участниците 100 точки. 
            Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
 
 
15.09.2022 г.                                               Акредитационен съвет         
 
 
 
  
 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. № 58 
                       Дата: 15/09/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 3 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български Ветеринарен Съюз на 
15.09.2022 год. , се издава следното становище: 
Уъркшопът, организиран от "Инфинита " ООД и БАВОТ  на тема:  
"Остеосинтези с външна костна фиксация"-част 2 модул 1" , 
състоял се на две поредни дати - 19.02.22 и 20.02.22, е акредитиран 
и носи на участниците 50 точки.  
            Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
 
 
15.09.2022 г.                                                   Акредитационен съвет         

 
  
 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. № 59 
                       Дата: 15/09/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 4 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български Ветеринарен Съюз на 
15.09.2022 год. , се издава следното становище: 
Уъркшопът, организиран от "Инфинита " ООД и БАВОТ  на тема: 
"Остеосинтези с плаки"- част 3 модул 1 ", състоял се на две поредни 
дати - 26.03.22 и 27.03.22, е акредитиран и носи на участниците 50 
точки.  
            Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
 
 
15.09.2022 г.                                                   Акредитационен съвет         

 
  
 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. № 60 
                       Дата: 15/09/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 5 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български Ветеринарен Съюз на 
15.09.2022 год. , се издава следното становище: 
    Уъркшопът, организиран от "Инфинита " ООД и БАВОТ  на тема: 
"Сложни фактури и усложнения"- част 4 модул 1 на 28.05.22, е 
акредитиран и носи на участниците 50 точки.  
            Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
 
 
15.09.2022 г.                                                   Акредитационен съвет         

 
  
 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. № 61 
                       Дата: 15/09/2022 год. 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 6 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български Ветеринарен Съюз на 
15.09.2022 год. , се издава следното становище: 
              Семинарите, организирани от "Биовет АД "с представител 
д-р Траян Бонев на тема: "Римувак -Сигурна и ефективна 
бивалентна ваксина срещу Инфекциозен ринотрахеит и Мукозна 
болест Вирусна диария" с лектори Проф. д-р Райко Пешев д.в.м., 
Иван Димитров, Д-р Борис Гаврилов, са акредитирани, както 
следва: 

- Семинар на 07.06.2022 в с. Арбанаси  - 10 точки; 
- Семинар на 10.06.2022 в гр. Стара Загора - 10 точки; 
- Семинар на 22.06.2022 в гр. Стара Загора - 10 точки; 
 

            Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
15.09.2022 г.                                                   Акредитационен съвет    



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. № 62 
                       Дата: 15/09/2022 год. 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 7 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет на 15.09.2022 год., се издава следното 
становище: 
          Семинарът, организиран в гр. София на 02.07.2022 от 
Българска Асоциация на Ветеринарните Лекари за Продуктивни 
Животни /БАВЛПЖ/ с председател д-р Мирослав Първанов на 
теми:    

• „ Актуални бактериални заболявания при ДПЖ. Листериоза   
и псевдотуберкулоза“ с лектор д-р Пламен  Маруцов;      

• Основни аспекти в приложението на сексирана сперма при 
млечни крави“ с лектор  проф. Станимир Йотов, е  
акредитиран и носи на участниците  10 точки. 
       

 Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
15.09.2022 г.                                               Акредитационен съвет         
 
 
 
  
 



 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
 
                          Изх. № 63 
                       Дата: 15/09/2022 год. 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
  

            Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение в Република България, на 
основание Решение 8 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет  към Български ветеринарен съюз,  
проведено на 15.09.2022 год., се издава следното становище: 
     Двудневният семинар, организиран в гр. Стара Загора  на   
27-28.07.2022 от Hill’s Pet Nutrition и „САМ БС‘ ЕООД на тема: 
"Ефективната комуникация с клиентите във ветеринарната 
клиника и в екипа на клиниката – път към здравето" с лектор 
Елмира Томилина,е акредитиран и носи на участниците 20 точки. 
 
        Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 

 15.09.2022 г.                                               Акредитационен 



 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          Изх. № 64 
                       Дата: 15/09/2022 год. 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 
 

              Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на ПВО в Република България, 
на основание Решения 9,10 и 11 по т. 1 от Дневния ред на заседание 
на Акредитационния съвет на 15.09.2022 год., събитията, 
организирани  от „ Ветеринари Партнерс Къмпани “ ООД с 
представител д-р Йовко Хараланов, са акредитирани и носят на 
участниците следните точки: 

1.     40 точки (20 т./ ден) за конференция на тема: „ VVC 
Конференция 2022 “ на 09-10.09.2022 г. в гр. Варна, Златни 
пясъци в хотел Интернационал; 

2. 50 точки за уъркшоп на тема:„Мастър клас образна“ на 
08.09.2022 г.; 

3. 50 точки за уъркшоп на тема:„Мастър клас Мениджмънт“ на 
08.09.2022 г. 

                           

15.09.2022                                               Акредитационен съвет         
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          
                          Изх. № 65 
                       Дата: 15/09/2022 год. 
 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 
 

              Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 12 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет на 15.09.2022 год., двудневният   „Втори 
международен ветеринарномедицински конгрес“, организиран от 
Български ветеринарен  съюз на 29.09.22-01.10.2022 год. в гр. 
Пловдив, е акредитиран и носи на участниците 40 точки (20 т./ ден). 
           
   Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 

 

15.09.2022 г.                                               Акредитационен съвет         
 
 
 
 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. № 66 
                       Дата: 15/09/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 13 и 14 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български Ветеринарен Съюз, 
проведено на 15.09.2022 год. , се издава следното становище: 
     Уъркшопите, организирани в гр. София от "Инфинита " ООД и 
БАВОТ, са  акредитирани, както следва:  

1.     На 17.09.22 г. на тема: "Подход към луксация на 
патела" основни техники -част 1 - 50 точки; 

2.     На 18.09.22 г. на тема: "TPLO  техника за скъсана 
предна кръстна връзка" -част  1 - 50 точки. 
 

      Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
 
15.09.2022 г.                                                   Акредитационен съвет         

 
  



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. № 67 
                       Дата: 10/12/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 1 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български Ветеринарен Съюз на 
15.09.2022 год. , се издава следното становище: 
           Двудневният уъркшоп, организиран в гр. София от 
"Инфинита " ООД на тема: "Клинична патология - хематология и 
биохимия“ с лектор д-р Аглика Йорданова и състоял се три пъти 
през 2022 год. на дати:- 12-13.01.22, 23-24.02.22 и 13-14.04.22, е 
акредитиран и носи на участниците 100 точки.  
            Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
 
 
10.12.2022 г.                                                   Акредитационен съвет         

 
  
 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. № 68 
                       Дата: 10/12/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 2 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, 
проведено на 10.12.2022 год., двудневният уъркшоп по коремна 
ехография, организиран от "ВЕТ АКАДЕМИЯ" ЕООД в                         
с. Мокрище на 09-10.04.2022 с лектори д-р Тодор Калинов и  
д-р Николай Маринков, е акредитиран и носи на участниците 100 
точки.  
            Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
 
 
10.12.2022 г.                                               Акредитационен съвет        
 
 
  



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. № 69 
                       Дата: 10/12/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 

дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 3 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, 
проведено на 10.12.2022 год., се издава следното становище: 
       Двудневният уъркшоп, организиран в гр. София от 

"Инфинита" ООД на тема:"Анестезиология и контрол на болката " 
с лектори Д-р Надежда Петрова и д-р Никола Пенчев и състоял се 
два пъти през 2022 год. на дати: 16-17.04.22 и 08-09.11.22 г.,                  
е акредитиран и носи на участниците 100 точки.  
           
  Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
10.12.2022 г.                                               Акредитационен съвет         

 
  
 



 
 

 
 
 
 

Акредитационен съвет 

                       към БВС 
 
                          Изх. № 70 
                       Дата: 10/12/2022 год. 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
              Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение в Република България, на 
основание Решение 4 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, се издава  
следното становище: 
   Уебинарите, публикувани в платформа 
https://www.thewebinarvet.com  на теми: „The rabbit friendly clinic“ и 
„Managing the snuffly rabbit“ с лектор Елизабета Манчинели, DVM 
Cert Zoo Med DECZM/Small Mammals/, MRCVS и уебинарът 
„Emergency and critical care in rabbits“ с лектор Чарли Пигнън DVM, 
DECZM (Small Mammals), са акредитирани и носят по 5 точки за 
уебинар или общо 15 точки за тритe уебинара . 
        

 

10.12.2022                                                Акредитационен съвет                       

 

 

 

https://www.thewebinarvet.com/


 
 

 
 
 
 

Акредитационен съвет 

                       към БВС 
 
                          Изх. № 71 
                       Дата: 10/12/2022 год. 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
              Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на продължаващото ветеринарномедицинско 
обучение в Република България, на основание Решение 5 по т. 1 от Дневния 
ред на заседание на Акредитационния съвет към Български ветеринарен 
съюз, се издава  следното становище: 
           Уебинаритe, организирани от British Small Animal Veterinary 
Association на теми:  
          1. „Surgery of the urinary tract” 
          2. „Spinal disease in The Consult room:identifying,diagnosing and  treating” 
          3 .„Trauma-What lies beneath” 
          4. „What to do when NSAIDs aren’t the answer”, 
 са акредитирани и носят по 5 точки за уебинар или общо 20 точки за 
четирите уебинара . 
       Въз основа на предоставените документи на Д-р Пламена Арсова се 
признават 22 точки от гледаните онлайн лекции по време на 63-я конгрес на 
British Small Animal Veterinary Association. 
 

 

 

10.12.2022                                                Акредитационен съвет                       

 

 

 



Акредитационен съвет 

към БВС 
                          
  Изх. № 72 

                       Дата: 10/12/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, дейностите и 
събитията на ПВО в Република България, на основание Решение 6 по т. 1 от 
Дневния ред на заседание на Акредитационния съвет към Български Ветеринарен 
съюз,  проведено на 10.12.2022 год., модулните уъркшопи по Ветеринарна  
кардиология - ниво Вasic, организирани в гр. София от "Инфинита" ООД с 
лектори: д-р Ранко Георгиев, д-р Тодор Калинов, д-р Христина Шукерова,                           
д-р Лилия Михайлова и д-р Стоян Николов, са акредитирани, както следва: 

• Модул  1. „Клиничен преглед. Аускултация“- част 1 на 25.07.22 г. - 50 точки; 
• Модул  2. „Електрокардиография (ЕКГ)“- част 2 на 28.08.22 г. - 50 точки; 
• Модул  3. „Рентгенография на гръден кош“, част 3 на 26.09.22 г. -50 точки; 
• Модул 4. „Ехокардиография“, част 4 на 08-09.10.22 и 15-16.10.22 г. - 100 
точки; 
• Модул 5.  „Терапия“,част 5 на 28.11.22 г.- 50 точки: 
• Модул 6. „Процедури в кардиологията“,част 6 на 01.2023 г.- 50 точки. 

     Общият брой за всички шест модулни уъркшопи е 350 точки. 
 

            Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и студенти по 
ветеринарна медицина и е официален документ, удостоверяващ продължаващо 
ветеринарномедицинско обучение /ПВО/ за колеги, членове на Българския 
ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
10.12.2022 г.                                               Акредитационен съвет         
  
 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. № 73 
                       Дата: 10/12/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 

дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 7 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, 
проведено на 10.12.2022 год., се издава следното становище: 
       Уъркшопът, организиран в гр. София на 04.11.2022 г. от 

"Инфинита" ООД на тема:" "Артериална хипертензия при куче и 
котка" с лектори: Д-р Лилия Михайлова,  Д-р Христина Шукерова,                                               
Д-р Гергана Георгиев и Д-р Валентин Златанов, е акредитиран и 
носи на участниците 50 точки.  
           
  Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
10.12.2022 г.                                               Акредитационен съвет         

 
  
 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. № 74 
                       Дата: 10/12/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 

          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 3 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български Ветеринарен Съюз на 
15.09.2022 год. , се издава следното становище: 
           Уъркшопът, организиран от "Инфинита " ООД и БАВОТ  на 
тема:  "Остеосинтези с външна костна фиксация"-част 2 модул 1" , 
състоял се  на 13.11.2022, е акредитиран и носи на участниците 50 
точки.  
            Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и 
студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
 
 
10.12.2022 г.                                                  Акредитационен съвет         

 
  
 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                          Изх. №75 
                       Дата: 10/12/2022 год. 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 
дейностите и събитията на ПВО в Република България, на основание 
Решение 8 по т. 1 от Дневния ред на заседание на Акредитационния съвет на 
10.12.2022 год., се издава следното становище: 
            Семинарът, организиран в гр. Стара Загора на 25.11-26.11.2022 от 
Българска Асоциация на Ветеринарните Лекари за Продуктивни Животни 
/БАВЛПЖ/  представлявана от д-р Мирослав Първанов, с лектори д-р Павел 
Рашка, доц. Д-р Чавдар Филипов, Д-р Йозеф Зайц и с  теми:    

1. “Неонатални диарии при телета.” 
2. “Някой аспекти на респираторните инфекции при телета“ 
3. ,,Мероприятия за преодоляването на неонаталните диарии и 
респираторни инфекции при телетата и продуктите на Биовета АД  
Р Чехия“ 
4. “Извършване на цезарово сечение при правостоящо животно и 
оперативни решения при ляво странна дислокация на Абомазуса.“ 
5. „Мастити: клиника, диагностика и нови решения в борбата с 
клиничните мастити.“,  

 е акредитиран и носи на участниците  10 точки. 
       

           Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и студенти 
по ветеринарна медицина и е официален документ, удостоверяващ 
продължаващо ветеринарномедицинско обучение /ПВО/ за колеги, членове 
на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
10.12.2022 г.                                               Акредитационен съвет         
  
 



Акредитационен съвет 

към БВС 
                          
  Изх. № 76 

                                Дата: 10/12/2022 год. 
 
 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
 

 
     Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 

дейностите и събитията на ПВО в Република България, на основание 
Решение 9 по т. 1 от Дневния ред на заседание на Акредитационния 
съвет към Български ветеринарен съюз, проведено на 10.12.2022 год., 
се издава следното становище: 
   Двудневният уъркшоп, организиран в гр. София на  06-07.12.2022 г. 

от "Инфинита" ООД на тема:  "Въведение в ендоскопията" с лектори: 
доц. д-р Диан Канъков, д-р Симеон Пачев-младши, д-р Пламен Кьосев 
и д-р Сабина Лучкова, е акредитиран и носи на участниците 50 точки.  
           
  Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и студенти 
по ветеринарна медицина и е официален документ, удостоверяващ 
продължаващо ветеринарномедицинско обучение /ПВО/ за колеги, 
членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
10.12.2022 г.                                               Акредитационен съвет         

 
  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Акредитационен 

съвет 

                       към БВС 
 
                          Изх. № 77 
                       Дата: 10/12/2022 год. 
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
 

 
              Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на 
формите, дейностите и събитията на продължаващото 
ветеринарномедицинско обучение в Република България, на 
основание Решение 10 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български ветеринарен съюз, се 
издава  следното становище: 
        За трето поредно издание на книга: "Алманах на 
противопаразитните продукти" от издателска къща „Арт Етърнал 
Синема” ООД с ISSN:978-619-191-794-5, авторите й д-р Георги 
Маринов, д.в.м. и д-р  Евгени Евтимов  получават по 50 точки.  
        

 

10.12.2022                                                Акредитационен съвет                          

 
 
 
 

 



Акредитационен съвет 

към БВС 
                          
  Изх. № 78 

                       Дата: 10/12/2022 год. 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, дейностите и 
събитията на ПВО в Република България, на основание Решение 11 по т. 1 от 
Дневния ред на заседание на Акредитационния съвет към Български Ветеринарен 
Съюз на 10.12.2022 год., модулните уебинари  по Спешна медицина в платформа 
zoom, организирани от "ВЕТ АКАДЕМИЯ" ЕООД с лектор д-р Галина Мастърс, са 
акредитирани както следва: 
•  Модул   1 - "Припадъци при кучето и котката" на 29.06.22 - 5 точки; 
• Модул 2 - "Кардио-пулмонарна реанимация. Хиповолемичен шок; Терапия с венозни 

вливания-кога и какви разтвори да използваме" на 27.07.22 - 5 точки; 
• Модул 3 - "Сърдечносъдова недостатъчност - остра и хронична" на 17.08.22 - 5 точки; 
• Модул 4  - "Травми - удар от МПС, падане от високо, черепно-мозъчни травми" на 

31.08.22 - 5 точки; 
• Модул  5 -   "Диабетична кетоацидоза " на 13.09.22 - 5 точки; 
• Модул  6 - "Колапс на трахеята. Пациентът с диспнея" на 28.09.22 - 5 точки;                                     
•     Модул 7 -"Заболяване на долните уринални пътища" на 12.10.22 - 5 точки. 

Общо всички седем уебинара са 35 точки. 
              
             Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари и студенти по 
ветеринарна медицина и е официален документ, удостоверяващ продължаващо 
ветеринарномедицинско обучение /ПВО/ за колеги, членове на Българския 
ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
10.12.2022 г.                                               Акредитационен съвет         
 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                           Изх. № 79 
                       Дата: 10/12/2022 год. 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 

дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 12 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български Ветеринарен Съюз на 
10.12.2022 год., уъркшопът, организиран от "ВЕТ АКАДЕМИЯ" 
ЕООД в с. Мокрище четири поредни дни -на 08.10, 09.10,10.10 и 
11.10.2022 на тема: „Surgical principals on elective surgery“,с 
лектор д-р д-р Урсула Гьоц, е акредитиран и носи на участниците 
одобрен сертификат с 50 точки/ден. 
              
             Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари 
и студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
10.12.2022 г.                                               Акредитационен съвет         
 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                           Изх. № 80 
                       Дата: 10/12/2022 год. 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 

дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 13 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български Ветеринарен Съюз на 
10.12.2022 год., двудневният уебинар, състоял се на 08.11.22 и 
15.11.22 в платформа zoom, организиран от "ВЕТ АКАДЕМИЯ" 
ЕООД на тема: „Екзотичните пациенти – чести грешки и решения 
или Леснотата в екзотиката" с лектор д-р Мелинда дел Мул,              
е акредитиран и носи на участниците одобрен сертификат с 10 
точки. 
              
             Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари 
и студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
10.12.2022 г.                                               Акредитационен съвет         
 



Акредитационен 

съвет 

към БВС 
                          

                           Изх. № 81 
                       Дата: 10/12/2022 год. 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
          Съгласно  Единната точкова система за  оценка  на формите, 

дейностите и събитията на ПВО в Република България, на 
основание Решение 14 по т. 1 от Дневния ред на заседание на 
Акредитационния съвет към Български Ветеринарен Съюз на 
10.12.2022 год., двудневният семинар, състоял се на 26-27.11.22 в 
гр. Пазарджик, организиран от "ВЕТ АКАДЕМИЯ" ЕООД на 
тема: „Инфекциозни заболявания при кучето и котката" с лектор 
д-р Сузана Визи, е акредитиран и носи на участниците одобрен 
сертификат с 10 точки. 
              
             Сертификатът за участие се връчва на ветеринарни лекари 
и студенти по ветеринарна медицина и е официален документ, 
удостоверяващ продължаващо ветеринарномедицинско обучение 
/ПВО/ за колеги, членове на Българския ветеринарен съюз /БВС/. 
 
 
10.12.2022 г.                                               Акредитационен съвет         
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