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ИЗВАДКА 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

за условията и реда за признаване на професионална квалификация за професията 

„ветеринарен лекар“, придобита в други държави – членки на ЕС или в трети страни, с 

цел достъп и упражняване на професията в Република България 

  (утвърдени със Заповед № РД11-1005 от 06.08.2012 г. на изпълнителния директор на БАБХ) 

 

 

I. РАЗДЕЛ 

Общи положения 

Чл. 1. Тези Вътрешни правила уреждат условията и реда за признаване на професионална 

квалификация за професията „ветеринарен лекар“, придобита в други държави членки на ЕС и в 

трети страни, с цел достъп и упражняване на регулираната професия в Република България. 

Чл. 2. Вътрешните правила се прилагат за граждани на държави членки на ЕС и на трети страни, 

които са придобили професионална квалификация за професията „ветеринарен лекар“ в други 

държави членки на ЕС и в трети страни и желаят да упражняват регулираната професия в 

Република България, като самостоятелно заети или като наети лица. 

Чл. 3. Орган по признаване на професионална квалификация за професията „ветеринарен лекар“ 

е изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/, съгласно 

Закона за признаване на професионални квалификации. 

Чл. 4. (1) По реда на тези правила се признава професионална квалификация за професията 

„ветеринарен лекар“ на: 

а/ граждани на държави-членки на ЕС, включително и български граждани, придобили 

професионална квалификация за професията „ветеринарен лекар“ в държава – членка на ЕС, 

които желаят да упражняват професията на територията на Република България; 

б/ лица, завършили в трета страна, чиято професионална квалификация за професията 

„ветеринарен лекар“ е призната в държава - членка на ЕС; 

в/ граждани на държави - членки на ЕС, които желаят свободно да предоставят 

ветеринарномедицински услуги на територията на Република България; 

г/ български граждани, придобили квалификация за професията „ветеринарен лекар“ в трети 

страни; 

д/ граждани на трети страни, придобили професионална квалификация в държава членка; 

е/ граждани на трети страни, придобили право да упражняват професията „ветеринарен лекар“ в 

държава, с която Република България има сключен международен договор за или включващ 

клаузи за взаимно признаване на професионална квалификация по тази професия при 

договорените условия. 

(2) Професионална квалификация за упражняване на професията „ветеринарен лекар“, която не е 

придобита в държава - членка на ЕС, може да бъде призната на гражданин на трета страна при 

условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато квалификацията 

съответства на нормативните изисквания в Република България за придобиване на същата 

професионална квалификация. 
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II. РАЗДЕЛ 

Условия за признаване на професионална квалификация  

за професията „ветеринарен лекар“ 

 

Чл. 5 (1) За признаване на професионална квалификация за професията „ветеринарен лекар“ на 

граждани на държави - членки на ЕС, включително и български граждани, придобили 

професионална квалификация за професията „ветеринарен лекар“ в държава - членка на ЕС, 

съответното лице подава до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец, което 

съдържа: 

а/ трите имена, адрес и телефон на заявителя; 

б/ трите имена, адрес и телефон на упълномощеното от заявителя лице в случай, че заявлението 

се подава от упълномощено лице; 

в/ нотариално заверено пълномощно в случай, че заявлението се подава от упълномощено лице. 

В пълномощното да са посочени конкретните права, с които се упълномощава пълномощника; 

г/ наименование на исканото удостоверение; 

д/ описание на приложените документи. 

(2) към заявлението по ал. 1 се прилагат: 

а/ пълномощно, ако заявлението не се подава лично от кандидата; 

б/ копие от лична карта – представя се оригинал и четливо копие; 

в/ копие от диплома за завършено висше образование, специалност „ветеринарна медицина“ - 

представя се оригинал и четливо копие. При представяне на нотариално заверено ксерокопие на 

дипломата не е необходим оригинал на същата; 

г/ копие от удостоверение за професионална компетентност или доказателство за професионални 

квалификации, които дават достъп до професията, издадени от компетентен орган на държавата - 

членка на ЕС по произход; 

д/ документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит, издадени от 

компетентен орган на държавата – членка на ЕС, в случаите когато няма автоматично признаване 

на Директива 2005/36/ЕО – представя се оригинал и четливо копие; 

е/ Удостоверение за добра репутация, издадено от компетентен орган на държавата - членка на 

ЕС - представя се оригинал и четливо копие; 

ж/ Удостоверение или друг документ, издадено от компетентен орган на държавата - членка на 

ЕС, удостоверяващ, че лицето не е осъждано за престъпление от общ характер - представя се 

оригинал и четливо копие; 

з/ Удостоверение за идентичност на висшето училище /ВУ/, издадено от компетентен орган на 

държавата - членка на ЕС, в случаите, когато наименованието на съответното ВУ е различно от 

това, посочено в Директива 2005/36/ЕО - представя се оригинал и четливо копие; 

и/ Медицинско свидетелство - представя се оригинал; 

й/ Нотариално заверена декларация от заявителя, че не е осъждан и че срещу него няма започнати 

производства от органите на съда, прокуратурата и следствието. 

(3) Документите по ал.1, буква „е“, „ж“ и „и“ да са издадени в срок до три месеца от датата на 

подаване на заявлението. 

Чл. 6. За признаване на професионална квалификация на професията „ветеринарен лекар“ на 

лица, завършили в трета страна, чиято професионална квалификация е призната в държава - 

членка на ЕС, освен документите по чл. 5, ал. 2 към заявлението си прилагат и: 
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а/ Документ, удостоверяващ призната професионална квалификация и/или правоспособност в 

друга държава - членка на ЕС - представя се оригинал и четливо копие; 

б/ Документ, удостоверяващ проведен стаж в държава - членка на ЕС, ако има такъв - представя 

се оригинал и четливо копие; 

в/ Документ, удостоверяващ придобит професионален опит в държава - членка на ЕС, ако има 

такъв - представя се оригинал и заверено копие. 

Чл. 7. (1) За признаване на професионална квалификация за професията „ветеринарен лекар“ на 

български граждани, придобили квалификация за професията „ветеринарен лекар“ в трети 

страни, към заявлението освен документите по чл. 5, ал. 2 т. „а“, т. „б“, се прилагат и: 

а/ Оригинал и копие или нотариално заверено копие на диплома за завършено средно 

образование; 

б/ Оригинал и копие или нотариално заверено копие на диплома за висше образование по 

специалност „ветеринарна медицина“/„ветеринарен лекар“, издадена от образователна 

институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше 

образование на съответната държава; 

в/ Оригинал и копие или нотариално заверено копие на европейско дипломно приложение, в 

случай, че лицето притежава такова. В случай, че приложението на дипломата не съдържа 

хорариум от учебни часове по изучаваните дисциплини, се изисква Академична справка, издадена 

от обучаващото висше училище - представя се оригинал и четливо копие или нотариално заверено 

копие; 

г/ Декларация, подписана от лицето, удостоверяваща, че същото не е упражнявало професията 

„ветеринарен лекар“ от датата на завършване на висшето си образование по „ветеринарна 

медицина“/„ветеринарен лекар“ до датата на подаване на заявлението (попълва се от лица, които 

не са упражнявали професията); 

д/ Документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит, издадени от 

компетентен орган на съответната държава – представя се оригинал и четливо копие или 

нотариално заверено копие; 

е/ Удостоверение за добра репутация, издадено от компетентен орган на съответната държава - 

представя се оригинал. Документа трябва да е издаден в срок до 3 месеца от датата на подаване 

на заявлението; 

ж/ Свидетелство за съдимост на лицето, на което ще бъде издадено съответното удостоверение - 

представя се оригинал; 

з/ Декларация, подписана от лицето, на което ще се издаде съответното удостоверение, 

удостоверяваща че не са му налагани административни и дисциплинарни наказания по 

предвидения в закона ред, както и че няма временни наложени такива; 

и/ Декларация, подписана от лицето, на което ще се издаде съответното удостоверение, 

удостоверяваща, че не му е отнемано правото да упражнява професията „ветеринарен лекар“; 

й/ Декларация, подписана от лицето, удостоверяваща верността на посочените данни и факти в 

представените от него документи; 

к/ Документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такова обстоятелство 

- представя се оригинал и четливо копие или нотариално заверено копие; 

л/ При необходимост се представят и други документи, които са от значение за заявителя или 

компетентния орган във връзка с издаването на съответното Удостоверение. 

(2) Декларациите по чл. 7 ал. 1, букви „г“, „з“, „и“ и „й“, се подписват лично от заявителя пред 

компетентния орган или се представят нотариално заверени от упълномощеното лице. 



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието 

Българска агенция по безопасност на храните  

 

4 

(3) Комисията разглежда само подадени от лицата заявления, към които са приложени всички 

изискуеми от тях документи, посочени в чл. 7, ал. 1 и при спазване на изискванията на ал. 2. 

Чл. 8. (1) Комисията не разглежда: 

а/ Представена за признаване диплома за висше образование по специалност „ветеринарна 

медицина“/„ветеринарен лекар“, която е издадена от образователна институция, непризната от 

компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната 

държава. 

б/ Диплома, издадена от чуждестранно висше училище, признато от компетентен държавен орган 

на съответната държава по местонахождение на висшето училище за част от системата й на 

светско висше образование, ако обучението е проведено в структури на територията на друга 

държава, които не са открити и не функционират по законоустановения ред. 

(2) Обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 се удостоверяват писмено от НАЦИД. 

(3) В случай, че са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, комисията уведомява писмено заявителя, 

че е налице невъзможност за последващо разглеждане на документите му и процедурата се счита 

за прекратена. 

Чл. 9. (1) Процедурата за признаване на професионална квалификация за професията 

„ветеринарен лекар“ на български граждани, придобили квалификация за професията 

„ветеринарен лекар“ в трети страни преминава през следните етапи, като комисията: 

а/ извършва проверка на верността на подадените документи и данните, посочени в тях; 

б/ извършва сравняване на данните от дипломата и другите представени документи с държавните 

изисквания за придобиване на висше образование по специалността „ветеринарна медицина“ в 

Република България, съгласно Закона за признаване на професионални квалификации и 

Директива 2005/36/ЕО; 

в/ взема решение с мотивирано становище за признаване на висшето образование за 

професионална квалификация „ветеринарен лекар“ или прави отказ да бъде призната такава, или 

дава мотивирано становище за прекратяване на процедурата. 

(2) В случаите на ал. 1, буква „в“, когато комисията е дала становище за признаване на висшето 

образование за професионална квалификация „ветеринарен лекар“, изпълнителният директор на 

БАБХ издава удостоверение по утвърден от него образец. 

(3) В случаите на ал. 1, буква „в“, когато комисията излиза със становище за отказ, 

изпълнителният директор на БАБХ издава Заповед с мотивиран отказ за издаване на 

удостоверение за признаване на професионална квалификация „ветеринарен лекар“. 

(4) Процедурата по ал. 1-3 се извършва в срок до 2 месеца от подаване на заявлението. 

Чл. 10. (1) Когато Дипломата е издадена от висше училище от трета страна, се изпраща писмо до 

НАЦИД с искане за извършване проверка на автентичността на дипломата. 

(2) Срокът за произнасяне по подаденото заявление спира да тече до момента на получаване на 

потвърждение от НАЦИД за издадената диплома. 

(3) Лицето се уведомява писмено за изпратеното запитване до НАЦИД в случай, че двумесечният 

срок от подаване на заявлението изтича. 

Чл. 11. (1) Когато комисията прави становище за признаване на професионална квалификация, се 

имат предвид следните показатели (критерии): 

а/ начин на приемане на студентите в съответното висше училище; 

б/ форма на обучение – редовна или задочна; 

в/ продължителност на обучението; 

г/ общ хорариум на изучаваните учебни дисциплини и/или придобити кредити; 
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д/ съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват 

фундаменталната, специална и специализираща подготовка; 

е/ съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват теоретичната 

и практическа подготовка; 

ж/ резултатите от обучението като съвкупност от придобитите знания, умения и компетентности 

през периода на обучение; 

з/ начин на дипломиране; 

и/ документ, издаден от съответното висше училище, удостоверяващ проведени практически 

стажове. 

(2) Комисията, по нейна преценка, има право да провери езиковите познания по български език 

на заявителя, съгласно изискванията на Закона за признаване на професионални квалификации 

(ЗППК) и Директива 2005/36/ЕО. 

Чл. 12. (1) Комисията прави мотивирано становище до изпълнителния директор на БАБХ да 

направи отказ за признаване на професионална квалификация „ветеринарна 

медицина“/„ветеринарен лекар“, когато: 

а/ дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, което не е признато от компетентен 

държавен орган на съответната страна за част от системата й за светско висше образование; 

б/ след извършване на проверка се установи, че висшето училище не е издало диплома на лицето, 

удостоверяваща завършено висше образование по специалността „ветеринарна 

медицина“/„ветеринарен лекар“; 

в/ се установят съществени различия между данните от представената диплома с държавните 

изисквания за придобиване на висше образование по специалността „ветеринарна медицина“ в 

Република България, съгласно ЗППК и Директива 2005/36/ЕО. 

(2) Когато комисията установи, че са налице обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, буква „в“, прави 

мотивирано становище до изпълнителния директор на БАБХ, съдържащо предложение за 

прилагане на една от двете компенсаторни мерки – стаж за приспособяване или изпит за 

правоспособност, съгласно ЗППК и Директива 2005/36/ЕО. 

(3) Изпълнителният директор на БАБХ издава заповед с мотивиран отказ за признаване на 

професионална квалификация „ветеринарен лекар“. Заповедта подлежи на обжалване, по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 

Чл. 13. (1) Комисията, при необходимост, има право да поиска от заявителя да представи и други 

документи, които ще са от значение за признаване на професионалната му квалификация. 

(2) Заявителят е длъжен в двумесечен срок от получаване на съобщението да представи на 

комисията по ал. 1 исканите допълнителни документи. 

(3) В случай, че документите не бъдат представени в срока по ал. 2 от заявителя, процедурата се 

прекратява, за което заявителя се уведомява писмено. 

Чл. 14. (1) Процедурата по признаване на професионална квалификация „ветеринарен лекар“ се 

прекратява: 

а/ с писмено искане от заявителя или от упълномощеното от него лице, когато това е конкретно 

посочено в пълномощното; 

б/ в случаите на непредставяне в двумесечен срок на изисканите от комисията допълнителни 

документи. 

(2) Процедурата по ал. 1 се прекратява със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ и 

заявителя се уведомява писмено. 
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Чл. 15. (1) За признаване на професионална квалификация за професията „ветеринарен лекар“ на 

граждани на държави - членки на ЕС, които желаят свободно да предоставят 

ветеринарномедицински услуги на територията на Република България, към заявлението 

заявителя прилага документите по чл.5, ал.2 т. т. “а“ - „ж“; 

(2) В случаите по ал. 1, в заявлението за признаване се посочва мястото на практикуване, вида и 

продължителността на услугите в областта на ветеринарномедицинската дейност, които ще 

извършва лицето. Продължителността на периода на предоставяне на услугата да не е по-дълъг 

от 1 година. 

Чл. 16. Признаване на професионална квалификация за професията „ветеринарен лекар“ на 

граждани на трети страни, придобили професионална квалификация в държава - членка на ЕС се 

извършва по реда на чл. 8, ал.1 от Закона за признаване на професионални квалификации. 

Чл. 17. За признаване на професионалната квалификация на граждани от трети страни, придобили 

право да упражняват професията „ветеринарен лекар“ в държава, с която Република България има 

сключен международен договор за или включващ клаузи за взаимно признаване на 

професионална квалификация по тази професия се прилагат договорените условия. 

Чл. 18. (1) Документите, които се прилагат към заявлението за признаване на професионална 

квалификация, които са на чужд език трябва да са придружени с легализиран превод на български 

език. 

(2) Документите, които се прилагат в копия, се представят и в оригинал за заверяване по реда на 

чл. 21, след което оригиналите се връщат на кандидата. 

(3) Ал. 2 не се прилага в случаите, когато са приложени нотариално заверени копия на 

документите. 

 

III. РАЗДЕЛ 

Ред за подаване на документи за признаване на професионална квалификация 

 

Чл. 19. Заявленията до изпълнителния директор на БАБХ за признаване на професионална 

квалификация, заедно с приложените документи по раздел II, се подават в деловодството на ЦУ 

на БАБХ, където се завеждат с входящ номер. 

Чл. 20. Документите по чл. 19 се разглеждат от комисия, назначена със заповед на изпълнителния 

директор на БАБХ. 

Чл. 21. (1) Секретарят и член на комисията, по чл. 20 проверяват съответствието на представените 

копия на документи с оригиналите и ги заверяват, като удостоверяват това с подписа си. 

(2) При отсъствие на секретаря на комисията, той се замества от друг член на комисията. 

Чл. 22. (1) Заявленията с приложените документи се разглеждат от комисията по реда на Закона 

за признаване на професионални квалификации. 

(2) В едномесечен срок от постъпване на заявлението комисията уведомява писмено кандидата за 

непълноти и неточности в документите в случай, че има такива. 

Чл. 23. Комисията след като разгледа заявлението с приложените документи, изготвя мотивирано 

становище до изпълнителния директор на БАБХ с предложение за признаване на професионална 

квалификация или за отказ за признаване на такава. 
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Чл. 24. (1) Въз основа на становището по чл. 23, изпълнителният директор на БАБХ в тримесечен 

срок от постъпване на заявлението издава удостоверение за признаване на професионална 

квалификация или със заповед прави мотивиран отказ за признаване на такава. 

(2) При непълноти в документите, приложени към заявлението, срокът по ал. 1 спира да тече до 

отстраняването им. 

(3) Издадената от изпълнителния директор на БАБХ заповед по ал.1 подлежи на обжалване по 

реда на АПК. 

Чл. 25. Удостоверението за признаване на професионална квалификация се издава по образец, 

утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ. 

Чл. 26. (1) Проектът на удостоверение за признаване на професионална квалификация, съответно 

отказът за признаване се изготвя от секретаря на комисията по чл. 20, въз основа на становището 

по чл.23 и се съгласува с директора на дирекция „Обучение и квалификация“ и дирекция 

„Правна“, след което се представя за подпис от изпълнителния директор на БАБХ. 

(2) При отсъствие на секретаря, удостоверението по ал. 1 се изготвя от член на комисията по чл. 

20. 

Чл. 27. (1) За разглеждане на заявление и за издаване на удостоверение за признаване на 

професионална квалификация се заплаща такса в касата на БАБХ, в размер, определен в Тарифата 

за таксите, които се събират от БАБХ. 

(2) Копие от квитанцията за платената по ал. 1 такса се прилага към подаденото заявление в ЦУ 

на БАБХ. 

(3) Копие от квитанцията се съхранява в досието по чл. 30. 

Чл. 28. Дубликат на удостоверение се издава срещу заплащане на такса, съгласно Тарифата за 

таксите, които се събират от БАБХ. 

Чл. 29. (1) Секретарят на комисията води Регистър, в който вписва издадените удостоверения и 

направените откази по постъпилите заявления за признаване на професионалната квалификация. 

(2) При отсъствие на секретаря, Регистъра по ал. 1 се води от член на комисията по чл. 20. 

Чл. 30. (1) Секретарят на комисията съхранява в досиета, подадените заявления, приложените 

документи, становището на комисията, екземпляр от издаденото удостоверение за признаване на 

професионална квалификация, съответно отказът за признаване и документа за платената такса. 

(2) При отсъствие на секретаря задълженията по ал. 1 се изпълняват от друг член на комисията по 

чл. 20. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 


