
ПРАВНО СТАНОВИЩЕ 
от 

адв. Иван Георгиев от САК 
с кантора в гр. София, ул. “В. Търново” № 22, ет.3 

 
 
ОТНОСНО:ПРАВЕН СТАТУТ НА БЪЛГАРСКИЯ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ 
 
 Във връзка с направеното запитване относно правния статут на БВС, 
изразявам следното становище: 

БВС е юридическо лице, създадено като съсловна организация въз основа на 
ЗСОВЛБ. В България действат общо 4 закона за съсловните организации - Закон за 
съсловната организация на ветеринарните лекари в България, Закон за съсловната 
организация на магистър-фармацевтите, Закон за съсловната организация на 
медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, Закон 
за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина  
 Всички те са построени по сходен начин и предвиждат създаването на 
съответната съсловна организация като корпорации на публичното право със 
задължително членуване в тях на съответните специалисти. Тези корпорации 
разполагат с известни публичноправни функции за организиране, контрол и 
дисциплинарна власт спрямо същите специалисти. Статутът на юридическите лица 
по тези закони е аналогичен на статута на адвокатските колегии, Нотариалната 
камара, Камарата на частните съдебни изпълнители, Националния осигурителен 
институт, Националната здравноосигурителна каса, районните центрове по 
здравеопазване и др. Всички те са създадени и съществуват по силата на нормативен 
акт, а не по волята на учредителите, без да се изисква вписване в съдебен регистър. 
 Необходимо е ясно да се разграничава корпорацията на публичното право със 
задължително членство в нея на упражняващите съответна професия и 
доброволните частноправни сдружения, каквито са например Съюзът на 
ветеринарните лекари в България, който е юридическо лице с нестопанска цел, 
регистрирано от СГС – ф. д. № 2585/1998 г. или Българска асоциация на 
ветеринарните лекари за дребни животни, която има същия статут. Основната линия 
на разграничение е, дали съответните организации съществуват по волята на 
членовете си или не. В случая с публичноправните субекти, какъвто безспорно е 
БВС, воля на членовете не е необходима, организацията съществува по силата на 
закона и въпреки желанието на някои ветеринарни лекари в България. Ето защо е 
невъзможно да бъде взето решение от членовете на БВС съюзът да бъде закрит, а 
дейността му преустановена. Обратното обаче е напълно възможно при 
частноправните сдружения като СВЛБ. Членовете на сдружението абсолютно 
законно могат да вземат решение за прекратяването на дейността му. 

Подобно схващане е изразено от Конституционния съд на РБ в РЕШЕНИЕ № 
29 от 11 ноември 1998 г. по конституционно дело № 28 от 1998 г., докладчик 
съдията Иван Григоров по повод правния статут на Българския лекарски съюз. 

В заключение може да се направи следното обобщение. Българският 
ветеринарен съюз като публичноправно юридическо лице не подлежи на съдебна 
регистрация. Това не е предвидено нито в закона за самата съсловна организация, 



нито в някой друг закон. След като не подлежи на съдебна регистрация, то логично 
и настъпилите промени в съюза също да не подлежат на отразяване в съда. 
 
 
23.06.2010 г. гр. София     адв. Иван Георгиев ...................... 


