
ПРОГРАМА  

НА  

КАНДИДАТИ ЗА РЪКОВОДСТВО  

НА  

БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ  

ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2028 г. 



Предстои нов етап от дейността на Български ветеринарен съюз,  

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. 



КАНДИДАТИ ЗА РЪКОВОДСТВО  

на  

БЪЛГАРСКИЯ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ  

за периода 2023 – 2028 г. 



Председател 

Д-р Димитър Цанков 
Георгиев 

Роден е на 08.11.1970 г. в гр. Кула.  

Работи като ветеринарен лекар от 1996 г., последователно в държавен ветеринарен участък в Бойница; ординатор в Районна 

лечебница Кула; районен инспектор в ДВСК-Кула; граничен ветеринарен инспектор на ГКПП Връшка чука. 

От 01.04.2008 г. е регистриран ветеринарен лекар в гр. Кула и член на БВС.  

От 2013 г. до 2018 г. е председател на ОК на БВС във Видин. 

От 2015 г., в продължение на два мандата, е председател на Общинския съвет на гр. Кула.  

През 2017 г. е учредител на БАВЛПЖ, първи мандат като секретар на УС и в настоящия момент член на УС. 

От 2018 г. е зам.-председател на БВС. 



Зам.-председател 

Д-р Димитър Яновски 

Роден е на 03.08.1986 г. в гр. София. 

Средното си образование завършва в 55 СОУ „Петко Каравелов“ в гр. София през 2005 г. 

Дипломира се през месец май 2011 г. във Факултета „Ветеринарна медицина“, при Лесотехнически университет, гр. София. По 

време на следването си е член на Факултетния съвет на ФВМ. Активно взема участие в дейността на факултета. 

От юни 2011 г. е активен член на БВС, през 2015 г. е избран за член на Областен съвет, а от 2017 г.  - за  председател на 

софийската колегия. Член на Комисията по нормативни документи към БВС, както и на Акредитационния съвет на БВС. 

Член е на Редакционния съвет на сп. „Ветеринарна практика“. 



Зам.-председател 

Роден е на 26.07.1971 г. в гр. Враца 

От 1994 до 2006 г. работи като ветеринарен лекар с дребни животни и в търговия с лекарствени продукти. 

От 2006 г. и настоящия момент работи с продуктивни животни на територията на област Враца. 

От 2013 г. е два мандата председател на ОК на БВС във Враца.  

От 2017 г. е учредител и председател на Българска асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни, преизбран 

за втори мандат до 2027 г.  

Председател е на Комисията по нормативни документи към НС на БВС.  

Член е на Редакционния съвет на сп. „Ветеринарна практика“. 

Д-р Мирослав Първанов 



Основните цели на нашия екип – кандидати за ръководство на БВС 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. 



ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ:  

I. НАЦИОНАЛНА (ЗАКОНОДАТЕЛНА) ДЕЙНОСТ 

II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 

III. РАБОТА С ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

IV. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 



1. Активно участие в работата по изменението на Закона за ветеринарномедицинската 

дейност (ЗВД). 

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).  

 

НАЦИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 

Законодателна дейност 



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.  

 

НАЦИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 

Законодателна дейност 



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. 

НАЦИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 



1. Единение и саморегулация на ветеринарномедицинската професия. 

2. Създаване на консултантска група за подпомагане членовете на БВС по прилагане на 

европейското и националното ветеринарномедицинско законодателство. 

3. Промяна в класификатора на професиите от класификацията – ветеринар на 

ветеринарен лекар.  

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 



Мястото на нашата професия е сред медицинските науки, а не  

сред селскостопанските такива! 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 



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 – 2028 г. 

2. Участие в Консултативните съвети към министъра на земеделието по въпроси, свързани 

с ветеринарномедицинската дейност. 

РАБОТА С ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И  

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 



3. Популяризиране на концепцията „One Health“ – връзката между здравето на животните, 

хората и екосистемите и координация с отговорните структури.  

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. 

 

 

 

РАБОТА С ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И  

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 



БВС, ВОДЕН ОТ МОТОТО:  

„Лекарят лекува хората, ветеринарният лекар – човечеството“  

трябва да поеме водещата роля, която ни се полага! 

РАБОТА С ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И  

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 



1. Продължаване и развитие на международното сътрудничество на Българския 

ветеринарен съюз и 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. 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 



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 и с надежда, че  

всички заедно можем да направим нашата професия подредена и просперираща, като 

част от европейското семейство на FVE! 


