
ПРАВНО   СТАНОВИЩЕ 

 

от 

адв. :Маргарита  Колева - ПАК 

кантора в гр. Пловдив, ул. “Райко Даскалов” № 53, ет.1 

 

 

           Във връзка с Ваше запитване относно правния статут на Българския 

ветеринарен съюз  и  процедурата по неговата регистрация, изразявам следното 

становище: 

 

      Българският ветеринарен съюз /БВС/ е съсловна организация ,в която по силата 

на ЗСОВЛБ  задължително членуват ветеринарните лекари упражняващи професията 

си. Именно законът е  и този ,който урежда: наименованието, устройството, 

организацията и дейността на съсловната организация, условията за упражняване на 

ветеринарномедицинската професия и отговорността на ветеринарните лекари за 

неспазване на професионалната етика и добрата ветеринарна практика. 

      По своята правна природа  Българският ветеринарен съюз е юридическо лице . В 
правото съществува разграничение на юридическите лица  / ЮЛ /  на  ЮЛ на 

частното право и  ЮЛ на публичното право,които  в правната теория и практика се 
наричат още и корпорации на публичното право. 

       ЮЛ на частното право /такива са например:търговски дружества,както   и 

сдруженията с нестопанска цел – сдружения и фондации; синдикални организации, 

партии и пр./, възникват по силата на свободната  воля на учредителите им – 

субекти на гражданското право. За това тези ЮЛ имат частно правен характер. За да 

бъдат легитимирани пред обществото и с оглед сигурност за гражданския оборот за 

такива ЮЛ се използва правният институт на вписването и по-точно на регистрация 

в съответен публичен регистър. От момента на тази регистрация възниква и самото 

ЮЛ,както е  при търговските дружества регистрирани по Търговския закон и ЮЛ с 

нестопанска цел, регистрирани по силата на ЗЮЛНЦ,за които се изисква  съдебна 

регистрация. Такъв субект например е Съюзът на ветеринарните лекари в България, 

който е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано от СГС – ф. д. № 
2585/1998 г.  

      ЮЛ на публичното право се създават със закон и като такива имат 

публичноправен характер. Със самия закон им се възлагат определени 

публичноправни функции - за  организиране, контрол, известна дисциплинарна 

власт спрямо членовете  и т.н. Именно публичноправните  функции, които 

държавата им възлага със закон ги прави корпорации на публичното право. Същите 

възникват по силата на нарочни нормативни актове - в случая структурите на БВС 

възникват по силата на специален закон -ЗСОВЛ, а законите както е известно са 

публични. Поради това за корпорациите на публичното право не се предвижда 

регистрация в някакъв регистър за да бъдат легитимирани в правния мир – това е 

станало с акта на приемане на самия  закон за създаването им и публикуването му в 
Държавен вестник. 

           Нашето право познава не малко подобни корпорации на публичното право 

като например – БЛС, ССБ, Нотариална камара с нейните регионални колегии, 

Висшия адвокатски съвет със своите регионални колегии, НЗОК, различни агенции, 

комитети и други.  

           Със ЗСОВЛ съсловието на практикуващите ветеринарни лекари бива 

организирано по идентичен начин. Поради това, че съгласно закона БВС е ЮЛ от 

публичноправен характер и самият закон не съдържа изискване за каквато и да било 

последваща регистрация /в съд, Агенция по вписване, Министерство на 

правосъдието или където и да било/съдебна регистрация не се прави. Разбира се 



като всеки правен субект – частноправен или публичноправен, за БВС  си остават 

задължителни Булстат и Данъчна регистрация. 

       С други думи, приемането на Устав ,изменения на същия и др. решения взети по 

надлежния ред,  официално стават  факт и влизат в сила от момента, когато бъдат 

приети от Общото събрание или другите  централни или областни органи на 

управление с изискуемото за това мнозинство.Както  казах и по-горе БВС възниква 

по силата на закон и при тази хипотеза съдебна регистрация не се прави, ето защо и  

настъпилите промени в съюза също не подлежат на отразяване в съда. В този смисъл 

е и съдебната практика 

  

 

 

22.06.2010г                                                                                                               

  Адв.Колева 


