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ПРОГРАМА: „НИЕ ВИ ЧУВАМЕ !” 

с 

ПРОЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ 

От 

КАНДИДАТА  

ЗА  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БВС, 

Д-Р ТРАЙКО ПАНОВ АЛЧЕВ 

 

 Уважаеми Колеги, Ветеринарни Лекари! 

 Българския Ветеринарен Съюз е създаден със Закона за съсловната организация 

на Ветеринарните Лекари в Република България през 2007.г. Това обаче не би било 

възможно ако не бяха множеството опити по места и региони за организирано 

сплотяване и най-вече създадената през 1993.г. Камара на Ветеринарните Лекари с 

Председател Д-р Исмаил Мустафов, чията структура и традиции се вплете в гръбнака 

на новосъздадения Български Ветеринарен Съюз. 

 Като един от основателите на споменатите организации и най-вече вследствие 

на натрупания организационен опит и доказаното ми чувство за справедливост и 

безкористност през всичките тези години, направих решителна крачка към Вас и се 

кандидатирам за Председател на НС на БВС, за да повярвате, че има кой да Ви чуе и 

да поведе и постави Българския Ветеринарен Съюз на заслуженото авторитетно място 

в обществения и икономически живот на страната ни, Република България! 

 През всичките тези години многократно съм доказвал и отстоявал заедно с 

редица колеги-съмишленици принципите на нашата организация. Всякакви опити за 

отклонение от начертаната посока от ЗСОВЛ и Устава на БВС са били смело 

посочвани и съм предизвиквал сериозни дебати, които са давали резултат за 

спазването на заложените принципи. 

  След тримандатно председателстване на една от най-многобройните 

областни колегии на БВС, спечелих доверието и увереността на колегите, че трябва да 

ги представлявам, както тях, така и всички останали Ветеринарни Лекари в Република 

България в името на колегиалността, професионализма и прозрачността на нашата 

съсловна организация, като се кандидатирам за председател на БВС.  
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Днес, когато сегашното ръководство освобождава мандата на 

председателстване, трябва да си направим равносметка за неговото управление. 

Трябва да направим нов избор, който да даде ясни линии за това, дали ще наведем 

глави отново или ще търсим решения на проблемите, които обременяваха колегията 

ни през изминалите 5 години. 

Именно за това, аз и моят екип искаме да представим на вашето внимание модел 

с Програма за управление на БВС, в която залагаме на:  

- 1. Прозрачност,  

- 2. Конструктивна работа в екип с всички колеги, 

- 3. Междуинституционален диалог и сътрудничество, 

- 4. Прозрачна и адекватна финансова политика на БВС. 

Тази Програма ние решихме да кръстим не случайно - “Ние Ви Чуваме“ !  

Това е програма с която искаме да върнем доверието на всички Ветеринарни 

Лекари в България, че всички те ще бъдат част от управлението на БВС, чрез техния 

глас, мнение, казус, проблем! 

Целта ни е да чуем мнението на всеки един от Вас, Ветеринарните Лекари на 

Република България и да взимаме решения ЗАЕДНО в управлението на БВС чрез Вас.  

По този начин ще върнем доверието на членовете на БВС и ползата от това да 

бъдеш член на такава съсловна организация. Въпросът: „За какво членувам в БВС и за 

какво плащам членски внос?”, трябва да остане в миналото и нито един от нас да няма 

съмнение за ползите от съсловната ни организация! 

 Моят екип е направил един обстоен анализ на сегашното състояние на БВС, 

позоваващ се на основните ни нормативни документи, които са нашата Библия в 

съсловната ни организация. Много от тези заключения не са приятни за сегашното 

Ръководство на НС на БВС, но те показват, както нормативните слабости, така и 

користната мотивация на овластените. Комуникацията в БВС е нарушена и всички 

говорят, но никой не чува, а други действат както намерят за добре! Ето защо, това 

доведе до грубо нарушаване на основните принципи, заложени в Устава за 

самоуправление, солидарност и колективен принцип при взимане на решения по 

всички основни казуси и действия, като разходването на средства от събрания членски 

внос, контактите с държавните институции, медиите и другите професионални 

организации.  
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На вашето внимание ще представим накратко нашата програма в следните 

четири направления, отразяващи проблемите по спешност, които трябва да бъдат 

решени, за да има нормално и адекватно управление на БВС: 

I. Съюзен живот в Българския Ветеринарен Съюз и 

организационни проблеми: 

А: Работа на Националния Съвет на Българския Ветеринарен Съюз (НС на 

БВС): 

1. Връщане доверието на членовете на БВС, че Председателя и заместниците му 

не взимат еднолични решения, прикрити от НС и узаконени чрез него. За да 

стане това, ние предлагаме всички заседания на НС да бъдат публикувани 

онлайн в сайта на БВС и всеки член да може да следи дискусиите, както и да 

публикува мнения относно заседанията. 

2. Работата на Комисиите в НС на БВС ще бъде прозрачна и подчинена на 

Правилниците в БВС. Съставите им ще бъдат публикувани на сайта и ще 

имат доклади на всяко заседание на НС. Така, всяка комисия ще има 

съответен ресор, който да представлява при обсъждания. 

3. Ще бъдат поканени Председателите на всички Ветеринарни Асоциации на 

заседанията на НС на БВС с право на съвещателен глас по темите, които са от 

техните сфери на интереси. 

4. В сайта на БВС ще има място за всяка Ветеринарна Асоциация да публикува 

предстоящи събития, както и Дистрибутори и Вносители на ВМП ще могат 

да представят последни новости и препарати. 

5. Финансовата политика на БВС – необходима е прозрачност в Счетоводството 

на съюза, така че всеки един член да знае за какво са похарчени парите му от 

членския внос. Ревизия и ново Счетоводство на НС и Областните колегии, 

контрол на разходваните средства, чрез тримесечен доклад от финансистите 

към НС. Ползване на счетоводни консултации и услуги от всички колегии от 

Счетоводството на БВС.  

6. Юридическа и консултантска дейност в БВС – спешна нужда от адекватна 

правна помощ! Предвид, досегашната юридическа дейност от юриста на БВС 

ясно се вижда, че е необходима сериозна промяна, за да може адекватно и в 

полза на членовете, да се защитават интересите на БВС. 

7. Възстановяване връзките на БВС с държавните институции в частност (МЗХ 

и БАБХ), междуинституционалното сътрудничество и диалог, 

синхронизиращ работата на БВС с тях. 

8. Възстановяване връзките на БВС с останалите съсловни организации, 

асоциации и учебните заведения, както на местно, така и на международно 

ниво с цел съвместна дейност и взаимопомощ. 
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9. В списанието „Ветеринарна Практика” като печатен орган на БВС, би 

следвало да се създадат такива рубрики, които да отразяват съюзния и 

професионален живот на колегите по места. 

10. Това ще позволи да се въведат критерии за създаването на авторитетната 

награда:  „Ветеринарен Лекар на годината” ! 

Б: Работа с Областните Колегии на Българския Ветеринарен Съюз (ОК на 

БВС): 

1. Работата с Електронния Регистър на БВС е предизвикателство за всеки 

Председател на ОК, поради намалената си функционалност след едноличната 

намеса на досегашния Председател на НС на БВС! На практика в момента се 

извършва централизирано управление на Електронния Регистър!  

2. Редовите членове на БВС не могат да проверяват в сайта www.bvsbg.com до кога 

са платили членския си внос. Ще бъде преработен достъпът, така че всеки член 

да вижда вноските си. 

3. Отчисляването на 30% и 10% към фондовете на БВС е непрозрачно и 

неритмично! Никой не известява областните Председатели за тези намерения и 

за какво точно са изтеглените пари! Тази практика ще бъде прекратена! 

4. Ще дадем възможност на Областните съвети по места да разходват 

икономисаните средства от събрания членски внос по тяхно усмотрение и 

според нуждите от обучения и съюзни мероприятия, според специфичните 

искания на колегията си. Всичко това ще се извършва според финансовите 

правила, въведени в БВС.  

5. Ще намерим с общи усилия, подходящи и функционални помещения за офиси 

на Областните Колегии, където е нужно. 

6. Допусна се НПО, занимаващи се с бездомни животни да вземат връх в 

обществените обсъждания и дейности по овладяване на тяхната нарастваща 

популация. Вместо последователност и конструктивност, БВС показа разделение 

във вижданията си. Плодовете ги берем днес, всички! Тук е основното място, 

където централното ръководство на БВС да чуе проблемите, там където са 

възникнали и не се спазват законите! 

7. Националното ръководство на БВС ще съдейства максимално по области да се 

приложи адекватно, приетата през 2019.г., Национална програма за овладяване 

на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република 

България и приетата от МЗХГ, НАРЕДБА № 4 от 1 февруари 2021 г. за 

прилагане на Националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България и за 

процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, 

както и правилно да се тълкуват и прилагат клаузите на Закона за Защита на 

животните (ЗЗЖ). 

http://www.bvsbg.com/


Page 5 of 7 
 

II. Взаимоотношения с Държавни институции, Синдикални 

организации, Съсловни организации и асоциации, 

Фермерски организации: 

1. Подобряване на комуникацията с мЗХГ, ДФЗ и БАБХ по отношение на 

Европейското законодателство за програмния период 2021 – 2028 в 

областта на Земеделието, Хранителната верига и 

Ветеринарномедицинската дейност и транспониране на Регламент (ЕС) 

2017/625, Регламент (ЕС) 2016/429 и други. 

2. Задължително членство в БВС на всички Ветеринарни Лекари, които 

упражняват Ветеринарномедицинската професия. (виж чл.2, ал.1 от 

ЗСОВЛ) 

3. Разделение на „изпълнение” от „контрол” в сферата на 

Здравеопазването и хуманното отношение на животните! Намаляване 

на Административната тежест! 

4. Всички срещи ще са отворени и с мандат от НС на БВС, без 

индивидуални изпълнения. 

5. Промени в ЗВД към въвеждане на Годишен Рамков Договор между 

БВС и БАБХ, респективно МЗХГ за работата на Регистрираните 

Ветеринарни Лекари по Имунопрофилактичните програми, 

идентификацията на продуктивните животни, еднокопитните и 

домашните любимци.  

6. Официално признаване на Частната Ветеринарномедицинска практика 

в ЗВД. (виж чл.4 от ЗВД) 

7. Включване на представители от БВС в изготвянето на учебните 

планове във Ветеринарномедицинските Факултети, както и в процесите 

по Акредитацията им в съответните държавни институции. 

8. Ще се потърси юридическа консултация от специализирана кантора по 

възникнали нормативни дискусии и предложения. 

9. Всички Заповеди и писма от БАБХ, които засягат нашата дейност като 

Ветеринарни Лекари и противоречат на Ветеринарното 

законодателство в България и ЕС ще бъдат обжалвани задължително в 

Административния Съд. 

10. Контактите на БВС с Фермерските организации са сведени до нула. 

11. Осъществяване на контакт със Синдикалните организации в България с 

цел: Намиране на по-благоприятни решения и условия за определяне на 

категорията труд, който полагаме като Ветеринарни Лекари. 

12. Въпреки добрите ни контакти с двата Ветеринарномедицински 

Факултета, не беше направен официален диалог по проблемите на 

Ветеринарно-Медицинското образование, броя необходими лекари за 
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практиката, нивото на квалификация и професионални умения на 

завършващите студенти, студентските практики и стажове! 

III. Ветеринарномедицинска практика и 

Ветеринарномедицинска професия: 

1. Създаване на модерен стандарт, приложим за всички 

Ветеринарномедицински практики. Този стандарт ще бъде въвеждан 

поетапно и ще бъде свързан с придобитите професионални 

квалификации чрез ПВО и специализации. Необходимото оборудване и 

обема на дейности във Ветеринарномедицинските Практики ще бъде в 

същата зависимост. 

2. Промяна в режима на откриване, одобряване и регистриране на 

Ветеринарномедицинските практики. Тотално преработване на 

„Наредба № 42/12.12.2008.г. за изискванията към Ветеринарните 

лечебни заведения и обемът на ветеринарномедицинската дейност, 

която може да се извършва в тях” в посока на саморегулация от 

страна на БВС. 

3. Отпадане на изискването за подпис и протокол от Директора на ОДБХ 

при смяна на обслужващия Ветеринарен лекар на Животновъден обект. 

Това трябва да се случва доброволно между фермера и двамата лекари 

(досегашния и новожелания) при изчистени финансови 

взаимоотношения, а в случаите на спорове да се разглежда от ОККПЕ 

по места. 

4. Създаване на условия за коренна промяна в начина на изписване и 

търговия с Ветеринарномедицински медикаменти и био-продукти 

(ВМП). Прекратяване на порочната свободна продажба на антибиотици 

и био-активни продукти. Въвеждане на правото на лекуващия 

ветеринарен лекар да продава ВМП, според нуждите на практиката си. 

5. Решителна борба с Антимикробната резистентност (АМР). 

6. Въвеждане на Стандарта ISO за документооборота във 

Ветеринарномедицинската практика. 

7. Създаване на Национална мониторингова платформа на 

Ветеринарномедицинските практики в Република България, която да 

дава актуална статистическа информация за параметрите в които 

работят.  

IV. Международна дейност: 

1. Създаване на постоянна практика за провеждане на регулярни срещи с 

представители на Федерацията на Ветеринарните лекари в Европа 

(FVE). 
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2. Запознаване на всички членове на БВС с актуалните европейски и 

световни политики в сферата на Ветеринарната медицина, които 

защитава и провежда FVE. 

3. Създаване на трайни контакти между БВС и съсловните организации от 

съседните на България страни, особено с тези, които са страни-членки 

на ЕС.  

4. Провеждане на съвместни международни Конгреси с тях и разширяване 

на възможностите за ПВО. 

5. Ще търсим начин за сертифициране на наши Ветеринарни Лекари, като 

Лектори на Европейско и световно ниво по стандартите на FVE. 

 

Уважаеми Колеги! 

Предлагам Ви да подкрепите, посочения от мен Екип: 

За Председател на НС на БВС – Д-р Трайко Панов Алчев 

За Зам. Председател на НС на БВС – Доц. Д-р Илия Борисов Райчев 

За Зам. Председател на НС на БВС – Д-р Пламен Колев Конов 

 

Получавайки Вашата широка подкрепа, моят екип ще бъде силно 

мотивиран да осъществи тези цели и да превърнем заедно, нашата 

професия в еталон за отговорност и професионализъм в опазването 

на здравето на човечеството! 

 

„НИЕ ВИ ЧУВАМЕ !” 

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 


