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Това е проект от СВЛБ !!! 
 

ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В 
БЪЛГАРИЯ 

Ново предложение! 
 

Глава първа 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 1. Този закон урежда: 
1. наименованието, устройството, организацията и дейността на съсловната организация на 

ветеринарните лекари в България. 
2. условията за сдружаване и членство в тази съсловна организация и отговорността на 

ветеринарните лекари за спазване на изискванията за професионалната етика. 
3. обществените отношения, свързани с дейността на ветеринарните лекари в България, и 

спазването на принципите на законодателство на Европейската и Световната асоциация на 
ветеринарните лекари. 

Чл. 2. (1)  Създава се Федерация на ветеринарните лекари в България (ФВЛБ), изградена на 
принципа на равнопоставеността и равноправието от съществуващите към момента на учредяването 
и, регистрирани по Закона за сдруженията с нестопанска цел организации на ветеринарни лекари: 

а) Съюз на ветеринарните лекари в България (СВЛБ).  
        б) Български ветеринарен съюз (БВС).  
        в) други професионални организации на ветеринарни лекари, регистрирани съгласно законите в 
страната. 

(2) Членството на ветеринарни лекари в професионални организации на ветеринарни лекари в Р 
България е доброволно. 

 
Глава втора 

СЪСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ 
 

Раздел I 
Статут и функции 

 
Чл. 3. (1) Съсловната организация на ветеринарните лекари в България е с наименование 

Федерация на ветеринарните лекари в България (ФВЛБ). 
(2) Федерацията на ветеринарните лекари в България е юридическо лице със седалище в град 

София.  
(3) ФВЛБ се управлява на  ротационен принцип от избрани представители на организациите по 

чл.2, (1). 
Чл. 4. (1) Органите на управление на ФВЛБ се избират на Общо събрание (Конгрес), което се 

провежда веднъж на четири години от лигитимно избрани  представители на организациите, които 
членуват във Федерацията по предварително одобрена представителна квота; 

(2) Ръководството на Федерацията в лицето на председателя и заместника му се сменяват на 
ротационен принцип на всеки две години. Ръководствата на федерацията се избират на конгрес; 

(3) Ръководството по ал.2, което управлява Федерацията през последната година от четири 
годишния мандат, свиква и организира провеждането на следващия конгрес; 

Чл. 5. (1) Федерацията на ветеринарните лекари в България: 
1. представлява своите колективни членове и защитава професионалните им права и интереси 

навсякъде, където се налага в страната и в чужбина; 
2. гарантира защитата на обществения и държавния интерес при и по повод осъществяване на 

ветеринарномедицинската професия; 
3. осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина; 
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4. издава печатен орган. 
 (2) За изпълнението на функциите по ал. 1 общото събрание на ФВЛБ приема устав. 
Чл. 6. Министърът на земеделието и храните или областните управители предоставят на 

ръководството на ФВЛБ помещения - държавна собственост, необходими за осъществяване 
дейността им. 

 
Раздел II 

Органи на управление ФВЛБ 
 

Чл. 7. (1) Органи на ФВЛБ са: 
1. общо събрание (конгрес); 
2. председателя на ФВЛБ. 
3. изпълнителен съвет; 
4. комисия по професионална етика; 
5. контролна комисия; 
6. печатен орган; 
(2) ФВЛБ няма структури и органи на ръководство на областно (регионално) ниво. 
Чл. 8. (1) Конгреса на ФВЛБ се състои от лигитимно избрани  представители на организациите, 

които членуват във Федерацията по предварително одобрена представителна квота, председателя на 
Федерацията, членовете на изпълнителния съвет и членовете на контролната и комисията по 
професионална етика. 

 (2) Представителите по ал. 1 се избират от конгреси на областните поделения на организациите 
по чл.2 (1), при норма на представителство 3-ма делегати на поделение до 50 членове, а на поделение 
с над 50 членове - по 3-ма делегати плюс един на всеки 15 членове над 50-те. 

(3). В органите на управление на ФВЛБ не могат да участват лица, които са: 
1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 
2. лишени по съответния ред от правото да упражняват ветеринарномедицинска професия; 
3. извършили нарушения на устава на ФВЛБ и кодекса за професионална етика на ветеринарния 

лекар или са изключени като членове на организацията, колективен член на ФВЛБ в която членуват; 
(4) Едно лице не може да бъде член на повече от един орган на управление на ФВЛБ. 
Чл. 9. (1) Конгреса на ФВЛБ се свиква от изпълнителния съвет веднъж на четири години. При 

необходимост се свикват извънредни конгреси. 
 (2) Извънреден конгрес се свиква по писмено предложение на половината + 1 от колективните 

членове на ФВЛБ, чрез колективно подписано искане отправено до председателя на Федерацията. 
 (3) Датата за провеждане на конгрес се определя с решение на изпълнителния съвет и се 

съобщава писмено на ръководствата на колективните членове и председателите на областните им 
поделения не по-късно от един месец преди датата на провеждането му.  

 (4) Решението за провеждането на конгрес се обявява на електронната страница на Федерацията. 
 (5) Конгрес на ФВЛБ се провежда, ако присъстват повече от половината от състава на 

ръководствата на колективните членове и от  избраните делегатите на областните поделения. 
 (6) Редът, правилата за работа и вземането на решенията от конгреса се определят с Устава на 

ФВЛБ. 
Чл. 10. (1) Конгресът  на ФВЛБ, приема и променя: 
1. устав на Федерацията; 
2. кодекс за професионална етика на ветеринарния лекар; 
3. бюджета на ФВЛБ; 
4. избира и освобождава председателите и заместник председателите, като определя поредността 

на управлението им в рамките на мандата, членовете на изпълнителния съвет и председателите  и 
членовете на комисията по професионална етика и контролната комисия; 

5. приема отчетите на изпълнителния съвет, на контролната комисия и комисията за 
професионална етика; 

6. определя минималния размер на отчисленията на членския внос от колективните членове към 
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сметката на Федерацията; 
7. утвърждава символите, отличителните и почетните знаци на ФВЛБ; 
8. приема правилник за дейността на изпълнителния съвет; 

        9. приема колективни членове; 
        10. взема решения и по други въпроси, свързани с дейността на ФВЛБ. 

 (2) Решенията на конгреса на ФВЛБ се приемат с гласовете на повече от половината от 
присъстващите. 

Чл. 11. (1) Председателя на ФВЛБ е ветеринарен лекар, който е: 
1.  български гражданин; 
2. председател или заместник председател на професионална организация на ветеринарни 

лекари, която е колективен член на ФВЛБ; 
3.  не е лишаван от правото да упражнява професията си; 
 (2) Председателя на ФВЛБ има следните функции:   
1. ръководи и представлява ФВЛБ; 
2. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на ФВЛБ; 
3. издава наказателни постановления за налагане на наказанията, предвидени в този закон; 
4. определя ресорите и приоритетите на дейност на заместник-председателя и главния секретар; 
5. контролира набирането и изразходването на средствата на ФВЛБ в съответствие с устава и 

вътрешните финансови правила; 
6. прави предложения до изпълнителния съвет във връзка с дейността на ФВЛБ; 
7. връчва почетни знаци по предложение на изпълнителния съвет; 
8. изпълнява и други дейности по повод и при изпълнение на функциите му на председател. 
(3) Председателя на ФВЛБ е с мандат от 2 години. 
Чл. 12. (1) Изпълнителния съвет се избира от конгрес за оперативно ръководство на ФВЛБ във 

времето между редовно проведени конгреси и се състои от: 
1. председателя на ФВЛБ, който е негов председател; 
2. един заместник председател; 
3. главен секретар; 
4. председателите и заместник председателите на организациите, колективни членове на 

Федерацията; 
5. председателите на контролната и комисията по професионална етика; 
6. по един представител от организация членка на ФВЛБ, председател на областна (регионална) 

структура на организацията; 
(2) Изпълнителният съвет се свиква от неговия председател на редовни заседания веднъж на два 

месеца. Свиква се и на извънредни заседания; 
(3) Извънредните заседания могат да се свикат и по писмено искане на всеки от председателите 

на колективните членове. 
(4) Изпълнителен съвет е с мандат еднакъв с мандата на конгреса и е без ограничение на броя на 

мандатите на членовете му; 
Чл. 13. (1) Главният секретар на ФВЛБ е ветеринарен лекар, избира се от Изпълнителния съвет 

на първото му заседание след конгреса и има следните функции: 
1. организира заседанията на Изпълнителния съвет; 
2. ръководи дейността по изпълнение на решенията на Изпълнителния съвет и ги изпраща до 

председателите на организациите, членове на ФВЛБ; 
3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите, работещи по договор във ФВЛБ ; 
4. организира поддържането на интернет страницата и на регистъра на колективните членовете 

на ФВЛБ; 
5. съхранява протоколите от заседанията на Изпълнителния съвет, входящата и изходяща поща, 

печата и документацията, отнасяща се до дейността на ФВЛБ; 
6. контролира набирането на членския внос във ФВЛБ в съответствие с устава и вътрешните 

финансови правила; 
7. прави предложения до Изпълнителния съвет за подобряване ефективността на работата на 



 4 

ФВЛБ в границите на правомощията му; 
8. уведомява комисиите по контрол и професионална етика и председателите на организациите 

членове на ФВЛБ за издадените наказателни постановления за нарушения на техни членове; 
9. поддържа контактите и кореспонденцията на ФВЛБ с ФВЕ и Световната федерация на 

ветеринарните лекари;  
10. изпълнява и други функции, определени в устава или възложени с решение на 

Изпълнителния съвет или от председателя на ФВЛБ; 
(3) При предсрочно освобождаване на главния секретар новоизбраният довършва мандата. 
(4) Главния секретар на СВЛБ е с мандат от 4 години и не може да бъде избиран за повече от два 

поредни мандата. 
Чл. 14. (1) Комисията по професионална етика се състои от председател и 9 членове, които се 

избират от Общото събрание. 
 (2) Комисията по ал. 1: 
1. контролира спазването на Кодекса за професионална етика на ветеринарния лекар от 

членовете на Федерацията; 
2.  разглежда и се произнася по индивидуални и колективни жалби на ветеринарни лекари; 
3. предлага на председателя на ФВЛБ налагане на наказания на индивидуални и колективни 

членове на Федерацията и води регистър на наложените наказания; 
4. представя пред конгреса отчет за дейността си; 
5. публикува решенията си на страницата в Интернет и в печатното издание на ФВЛБ; 
6. извършва и други дейности, определени с Устава на Федерацията; 
 (3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Председателят може при необходимост да 

покани и други лица или представители на ръководство на ФВЛБ засегнати в жалбите. 
Чл.15. (1) Контролната комисия се състои от председател и 5 членове, които се избират от 

Конгреса. 
 (2) Комисията по ал. 1: 
1.  следи за изпълнението на взетите решения от изпълнителния съвет; 
2. контролира целесъобразността и законосъобразността на разходите на ръководството на 

ФВЛБ; 
3. произнася се по отчета на председателя на ФВЛБ пред Конгреса; 
4. произнася се по жалби и сигнали за финансови нарушения, нарушения на устава на 

Федерацията, решенията на конгреса и на изпълнителния съвет;  
5. представя пред конгреса отчет за дейността си; 
6. извършва и други дейности, определени с устава. 
(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. При необходимост председателя може да 

покани експерти или представители на ръководство на СВЛБ засегнати в жалбите. 
Чл.16. Правилата за организацията, дейността, членовете на редакционната колегия и всичко 

отнасящо се до дейността на печатния орган на ФВЛБ – се уреждат с Устава на ФВЛБ. 
 

Раздел ІІІ 
Членство във ФВЛБ, колективно членство, права и задължения 

 
Чл. 17. (1) Членството във ФВЛБ възниква автоматично с вписването на ветеринарния лекар в 

регистъра на областното поделение на организацията на ветеринарни лекари, която е колективен член 
на Федерацията. 

(2) В заявлението за членство в професионална организация на ветеринарни лекари се посочва 
името, единния граждански номер, мястото на раждане, гражданството, адреса и местоработата. За 
чужденци изискването за посочване на единния граждански номер не се прилага  

 (3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат: 
1. копие от диплома за завършено висше ветеринарномедицинско образование; 
2. свидетелство за съдимост; 
3. за чужденци - разрешение за постоянно пребиваване в страната, с изключение на граждани на 
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държави - членки на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство, и на Швейцария; 

Чл. 18. (1) В регистъра на областното поделение на организацията, колективен член на ФВЛБ се 
вписват: 

1. името и единният граждански номер, мястото на раждане и гражданството; 
2. постоянният адрес и местоработата на ветеринарния лекар; 
3. номерът и датата на издаване на диплома за висше ветеринарномедицинско образование; 
4. влезлите в сила наказания по реда и правилата на устава на  ФВЛБ и тези на организацията- 

колективен член в която членува ветеринарния лекар. 
   (2) организациите членове на ФВЛБ, поддържат, електронен регистър на членовете си, който се 

обява на електронната страница на организацията в Интернет.  
Чл. 19. (1) Право на колективно членство в ФВЛБ имат всички организации и сдружения на 

ветеринарни лекари формирани на териториален, научен, професионално специализиран или друг 
признак в съответствие с действащите в страната закони. 

(2) Желанието за колективното членство във ФВЛБ се изразява с подаване на заявление до 
председателя на Федерацията от името на законно избрания председател на  сдружението, 
придружено от следните документи: 

1. името, адреса и копие от съдебната регистрация на сдружението; 
2. копие от протокола за избор на ръководни органи на сдружението; 
3. копие от устава на сдружението; 
4. копие от протокола с решение на конгреса или органа за оперативно ръководство на 

сдружението за колективно членство във ФВЛБ, в който изрично е записано, че членовете му 
приемат и признават Устава и Кодекса за професионална етика на Федерацията; 

5. списък с имената и адресите по месторабота на членовете на сдружението;  
(3) Колективното членство във ФВЛБ възниква от момента, в който изпълнителния съвет на 

ФВЛБ на свое заседание гласува приемането на сдружението за колективен член. 
(4) Колективни членове могат да се приемат и на конгрес на ФВЛБ. 
(5) Колективното членство на сдружения от ветеринарни лекари във ФВЛБ дава всички права и 

задължения на неговите членове, които произтичат от този закон, Устава и Кодекса за професионална 
етика на Федерацията.  

Чл. 20. Членовете на колективните членовете на ФВЛБ имат право:  
1. да избират и да бъдат избирани в органите на управление на ФВЛБ; 
2. да се ползват от защитата на ФВЛБ при спорове и проблеми, по повод и при  упражняването 

на ветеринарномедицинската професия в цялото им многообразие от дейности; 
3. на материална помощ и награди в случаите, определени в устава; 
4. да бъдат информирани за всички организационни дела и за решенията на органите на 

управление на ФВЛБ; 
5. да се ползват от помощта и инициативите организирани от ФВЛБ за професионалното си 

усъвършенстване. 
Чл. 21. (1) Членовете на ФВЛБ са длъжни да: 
1. упражняват професията на ветеринарен лекар в съответствие с Устава и Кодекса за 

професионална етика на ветеринарния лекар; 
2. изпълняват решенията на ръководството на ФВЛБ; 
3. уведомяват своевременно председателя на областното поделение на организацията, в която 

членуват за промените, свързани с упражняването на професията им; 
4. плащат редовно членския си внос; 
5. не уронват доброто име на ФВЛБ и на организацията, в която членуват; 
6. участват в дейностите и проявите на ФВЛБ на централно и областно ниво; 
Чл.22. Правилата за избора на ръководни органи, правилата и принципите за ръководство на 

Федерацията, размера на членския внос, задълженията на членовете и правилата за членство се 
уреждат с Устава на ФВЛБ. 
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Раздел ІV 
Финансиране на дейността на ФВЛБ 

 
Чл. 23. (1) Дейността на ФВЛБ се финансира чрез приходи от: 
1. членски внос; 
2. консултантска и експертна дейност; 
3. издателска дейност; 
4. спонсорства и дарения; 
5. субсидии от държавния бюджет; 
6. обучителна дейност; 
7. наложени глоби от председателя на ФВЛБ; 
8. други. 
 (2) Разходване на средствата по ал. 1, необходими за осъществяване на дейността на ФВЛБ се 

извършват с решение на изпълнителния съвет. 
 

Глава ІІІ 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.24. Ветеринарните лекари носят отговорност за нарушения извършени по повод и при 

изпълнение на професионалните им задължения като ветеринарни лекари, нарушения на етичните 
норми и морал във взаимоотношенията им с колегите си в професионалната общност и в публичните 
си изяви по професионални теми, които се изразяват в: 

1. неспазване на Устава и решенията на органите на управление на ФВЛБ; 
2. неспазване на правилата на Кодекса за професионална етика на ветеринарния лекар; 
3. уронване на доброто име и авторитета на ФВЛБ и на нейни членове; 
4. участие чрез професионалната си компетентност и като длъжностни лица в дейности, които са 

квалифицирани, като престъпления по смисъла на НК, и срещу които се извършват процесуално-
следствени действия от компетентните органи. 

5. използване не по предназначение и злоупотреба с отличителните символи и знаци на ФВЛБ. 
Чл. 25. (1) За нарушения по чл. 24 се налагат следните наказания: 
1. порицание; 
2. глоба в размер от една до десет минимални работни заплати; 
3. предложение за заличаване от регистъра на колективния член за срок от една до три години. 

        (2) Реда за обявяване, изпълнение и заличаване на наказанията се определят с Устава на ФВЛБ; 
Чл. 26.  Нарушенията по чл. 22 се констатират чрез съставяне на Акт за установяване на 

нарушение. 
(1) Актовете за установяване на нарушения се съставят от председателите на комисията по 

професионална етика и на контролната комисия. 
(2) Актовете за установяване на нарушения по алинея (1),  могат да се обжалват в 14 дневен срок 

от връчването им пред председателя на ФВЛБ. 
(3) Председателя на ФВЛБ се произнасят по жалбите в 14-дневен срок от постъпването им в 

деловодството на Федерацията с мотивирано решение; 
(4) След изтичане на сроковете по алинеи (2) и (3) председателят на ФВЛБ издава наказателно 

постановление, с което определя вида и размера на наказанието по чл.25.  
(5) Наказателното постановление се връчва на наказаното лице, чрез председателя на 

организацията в която членува. 
(6)   Главния секретар обявява наказанието на електронната страница на ФВЛБ. 
(7) Наказателното постановление по ал. 4 може да се обжалва по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания.  
Чл. 27. Председателя на ФВЛБ уведомява съдебните органи, когато при разглеждане на жалби се 

установят данни за извършени нарушения, за които се носи наказателна отговорност, съгласно 
законите в страната. 



 7 

 
Глава ІV 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§1. В тримесечен срок от влизането в сила на Закона за съсловната организация на ветеринарните 
лекари в България да се проведе учредителния конгрес на Федерацията на ветеринарните лекари в 
България. 

§2. Всяка организация на ветеринарни лекари, регистрирана по законите на страната, която е 
колективен член на ФВЛБ, има свой Устав за дейността си, с който се регистрира в съда и съгласно 
който организира дейността си.  

§3. Кодекса за професионална етика на ветеринарния лекар в България е един за всички 
ветеринарни лекари, независимо в коя професионална организация членуват и се приема и променя 
от конгреса на ФВЛБ 

§4. Правилата за Добра ветеринарна практика се утвърждават от общите събрания и са 
специфични за всяка регистрирана организация на ветеринарни лекари в страната. Правилата за 
добра ветеринарна практика се одобряват от министъра на земеделието и храните. 

§5. Отчетите за работата на ръководството на ФВЛБ и централните и областните органи на 
професионалните организации на ветеринарни лекари са публични и се обявяват на Интернет 
страницата на сдруженията. 

§7. Този закон отменя  Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, 
обнародван в ДВ, бр. 84 от 19.10.2007 г.,  

§8.  Закона влиза в сила от деня на публикуването му в Държавен вестник. 
 

КРАЙ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО !!! 
 
 
 


