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ГЛАВА ПЪРВА 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 1. Правилникът за работа на ККПЕ на Българския ветеринарен съюз, 
конкретизира компетентността и функциите на ККПЕ и правата и 
задълженията на неговите членове. 

Чл. 2. ККПЕ осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на 
Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, Устава 
на БВС, Кодекса за добрата ветеринарно медицинска практика, решения на 
Общото събрание на БВС, други нормативни актове и този Правилник. 

Чл. 3. При осъществяване на своята дейност ККПЕ се ръководи от Закона 
за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, Устава на БВС, 
Кодекса за добрата ветеринарно медицинска практика и този Правилник. 

Чл. 4. (1) ККПЕ се състои от Председател, двама заместник-председатели и 
10 членове които са избрани от Общото събрание на БВС. 

(2) Членовете на ККПЕ изпълняват задълженията си до встъпването в 
длъжност на новите членове. 

Чл. 5. В дейността си ККПЕ се подпомага от административно-техническия 
персонал на БВС и др. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

 

КОМПЕТЕНТНОСТ И ФУНКЦИИ НА ККПЕ 

Чл. 6. Комисията по контрол и професионална етика: 
(1) Контролира законосъобразността на взетите решения от НС и тяхното 

изпълнение. 
(2) Контролира спазването на кодекса за добра ветеринарна практика и 

професионална етика. 
(3) Контролира целесъобразността и законосъобразността на разходите на 

БВС. 
(4) Произнася се по отчетите на областните ККПЕ пред общите събрания на 

колегиите. 
(5) Произнася се по жалби за финансови нарушения, нарушения на устава и 

решения на ОС и за нарушения, извършени от ветеринарни лекари при 
осъществяване на ветеринарномедицинската практика. 

(6) Прави предложения на председателя на НС за налагане на наказания и води 
регистър на наложените наказания. 

(7) Представя пред ОС отчет за дейността си. 
(8) Публикува решенията си на страницата в интернет и в печатното издание 

на БВС. 
(9) .ККПЕ се произнася писмено по всички въпроси. 
(10)  При отвод на член на ОККПЕ или невъзможност да се сформира състав на 

ОККПЕ, ККПЕ разпределя по компетентност сигнали и жалби към друга 
ОККПЕ. 
Чл. 7. Председателят на ККПЕ: 

(1) Свиква и ръководи заседанията на ККПЕ и взема оперативни решения 
извън тях. 

(2) Предлага на председателя на НС наложените от ККПЕ наказания. 
(3) Определя правомощията и отговорностите на зам. председателите на 

ККПЕ. 



(4) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от зам. 
председателите. 

ГЛАВА ТРЕТА 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ККПЕ. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ 

НА РЕШЕНИЯТА 

 
Чл. 8. (1) ККПЕ провежда редовни заседания не по-малко от веднъж на 

всеки 3 месеца, като инициативата за свикването им принадлежи на Председателя. 
(2) Свикването за редовни заседания става с писмена покана, публикувана 

на официалната страница на съюза в Интернет или съобщение по електронна 
поща до всеки един от членовете на ККПЕ, не по-късно от три дена преди 
датата на провеждане на заседанието. В поканата се посочват датата, мястото и 
часа на провеждане на заседанието, както и въпросите, които ще бъдат 
обсъждани. На заседанието могат да се обсъждат и други въпроси извън 
посочените в поканата. 

(3) Свикването за извънредни заседания се извършва по реда на ал. 2. 
Когато въпросът или въпросите, които следва да се обсъдят, не търпят отлагане 
и/или са от изключителна важност за дейността на Съюза, свикването може да 
се извърши по телефон, факс, телекс или съобщение по електронна поща без 
спазване на срока по ал. 2. Свикването по телефон се удостоверява от 
Председателя и зам. председателите в нарочен протокол. 

(4) Предложения за дневния ред на редовно или извънредно заседание на 
ККПЕ могат да се правят от всеки негов член. Председателят обобщава 
постъпилите предложения и изготвя примерен дневен ред, който се утвърждава 
от членовете на ККПЕ. 

(5) Материалите за заседанията се изпращат заедно с поканата, освен в 
случаите на извънредно заседание, по електронен път. 

Чл. 9. (1) Заседанията на ККПЕ се ръководят от председателя, а в негово 
отсъствие от определен от него заместник - председател. 

(2) Заседанията на ККПЕ са редовни и тя може да взема решения, ако 
присъстват две трети от членовете му (9 члена). 

(3) Участието в заседанията на ККПЕ е лично - упълномощаване не се 
допуска. 

(4) ККПЕ взема своите решения с мнозинство от две трети от 
присъстващите членове. 

(5) ККПЕ може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако 
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от 
всички членове на ККПЕ. 

Чл. 10. (1) За всяко заседание на ККПЕ се води протокол, който се подписва 
от всички присъстващи членове на ККПЕ. 

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и 
писмените материали по свикването и провеждането на заседанието, се 
завежда в нарочна книга. 

(3) Всеки член, присъствал на заседанието на ККПЕ, има право да следи за 
точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола. 

(4) ККПЕ води регистър на наложените наказания. 
Чл. 11. (1) Председателят на ККПЕ организира и контролира 

изпълнението на решенията на ККПЕ и изготвя отчет за изпълнението им на 
следващото заседание. 

(2) Решенията на ККПЕ се публикуват в срок от 5 дни от датата на 
заседанието на което са взети. 



 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

 

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ККПЕ 

 

Чл. 12. (1) Членовете на ККПЕ имат право: 
1. Да вземат участие в работата на НС със съвещателен глас. 
2. Да предлагат разглеждане на точки в дневния ред на заседанията и да 

правят предложения за решения; 
5. Да гласуват „за” , „против” или „въздържал” по предложените решения. 

(2) Членовете на ККПЕ са длъжни: 
1. Да участват редовно в заседанията на ККПЕ; 
2. Да пазят в тайна и да не разгласяват сведенията и фактите, които са им 

станали известни при изпълнение на функциите им, както и да не ги използват 
за свое или чуждо облагодетелстване. 

3. Да осъществяват функциите си с дължимата грижа и в интерес на Съюза. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящият правилник е приет на основание чл. 34, ал. 5 от Устава 
на Съюза, на редовно заседание, състояло се на 21.06.2018 г., допълнен на 
12.04.2019 г. и влиза в сила незабавно. 

§ 2. Тълкуване по приложението на настоящия правилник се дава от ККПЕ. 

 


