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ИЗВАДКА 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална 

квалификация за професията „ветеринарен лекар“ и „ветеринарен техник“ на 

територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на 

професията на територията на друга държава членка на ЕС и трети страни 

  (утвърдени със Заповед № РД11-1091 от 08.07.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ) 

 

 

I. РАЗДЕЛ 
 

Общи положения 

 

Чл. 1. Тези вътрешни правила уреждат условията и реда за издаване на удостоверения, свързани 

с придобита професионална квалификация на български и чужди граждани, завършили висше 

образование по професията „ветеринарен лекар“ и „ветеринарен техник“ на територията на 

Република България, необходими за достъп или за упражняване на професията на територията на 

друга държава членка на ЕС и трети страни. 

Чл. 2. /1/ Удостоверенията, необходими за упражняване на дейност в държава членка на ЕС се 

издават от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/, 

съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за признаване на професионални квалификации, чл. 17 и чл. 

18, ал. 1 от Глава трета „Упражняване на ветеринарномедицинска професия“, Раздел I „Условия 

за упражняване на ветеринарномедицинска професия“ от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност. 

/2/ Изпълнителният директор на БАБХ издава следните удостоверения по ал. 1: 

а/ Удостоверение за правоспособност по диплома; 

б/ Удостоверение за професионален опит; 

в/ Удостоверение за професионален опит за придобити права; 

г/ Удостоверение за добра репутация; 

д/ Удостоверение, относно факти по писмени данни, издадени от Тракийския университет, 

Ветеринарномедицински факултет – гр. Стара Загора и Лесотехнически университет, Факултет 

по ветеринарна медицина – гр. София; 

е/ Удостоверение, относно факти по писмени данни, издадени от специализирани учебни 

заведения, обучаващи по специалност „ветеринарен техник“, съгласно Закона за народната 

просвета и Закона за професионалното образование и обучение. 

/3/ В случай, че държава-членка или трета страна поиска издаването на документи, различни от 

тези по ал. 2 и които удостоверяват други факти и обстоятелства, изпълнителният директор на 

БАБХ уведомява писмено лицето, относно исканата информация. 

Чл. 3. /1/ По реда на тези правила се признава професионална квалификация за професията 

„ветеринарен лекар“ и „ветеринарен техник“ на български граждани, придобили професионална 

квалификация по професията „ветеринарен лекар“ и „ветеринарен техник“ и/или упражнявали 

ветеринарномедицинска дейност на територията на Република България, които желаят да 

упражняват тези професии в друга държава членка и трети страни. 
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/2/ По реда на тези правила се признава професионална квалификация за професиите 

„ветеринарен лекар“ и „ветеринарен техник“ на чужди граждани, завършили образованието си по 

тези професии на територията на Република България, които желаят да ги упражняват в друга 

държава членка на ЕС и трети страни. 

 

 

II. РАЗДЕЛ 
 

Изисквания и ред за подаване на документи за признаване на професионална 

квалификация за професиите „ветеринарен лекар“ и „ветеринарен техник“ в Република 

България на лица, които желаят да упражняват тези професии в друга държава членка на 

ЕС и трети страни. 

 

Чл. 4. /1/ За признаване на професионална квалификация за професиите „ветеринарен лекар“ и 

„ветеринарен техник“ на територията на Република България лицата, които желаят да упражняват 

тези професии в друга държава членка и трети страни, подават до изпълнителния директор на 

БАБХ заявление, по утвърден образец, което съдържа:  

а/ имената на заявителя и/или на упълномощеното от него лице, съгласно документ за 

самоличност, адрес и телефон за контакти; 

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

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

в/ страната, за която се иска издаването на съответното удостоверение; 

г/ наименование на исканото удостоверение или удостоверения; 

д/ описание на приложените документи към заявлението. 

/2/ към заявлението по ал. 1 се прилагат: 

а/ нотариално заверено пълномощно, ако заявлението не се подава лично от заявителя; 

б/ копие от документ за самоличност – представя се оригинал и четливо копие; 

в/ копие от диплома за завършено образование по професионална квалификация „ветеринарен 

лекар“ или „ветеринарен техник“ – представя се оригинал и четливо копие; 

г/ свидетелство за съдимост на лицето, на което ще бъде издадено съответното удостоверение или 

удостоверения – в оригинал; 

д/ декларация, подписана от лицето, на което ще се издаде съответното удостоверение или 

удостоверения, че срещу него към датата на подаване на заявлението до изпълнителния директор 

на БАБХ, няма започнати производства от органите на съда, прокуратурата и следствието, както 

и че срещу него няма образувани изпълнителни дела; 

е/ декларация, подписана от лицето, на което ще се издаде съответното удостоверение или 

удостоверения, че не са му налагани административни и дисциплинарни наказания по 

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

ж/ декларация, подписана от лицето, на което ще се издаде съответното удостоверение или 

удостоверения, че не му е отнето правото да упражнява професията „ветеринарен лекар“ или 

„ветеринарен техник“; 

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

удостоверения, удостоверяваща, че не е упражнявал професията „ветеринарен лекар“ или 

„ветеринарен техник“ от датата на завършване на образованието си до датата на подаване на 

заявлението; 
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и/ документ от работодателите на заявителя, удостоверяващ, че са му налагани или не са му 

налагани административни и дисциплинарни наказания, за периодите, през които лицето е 

работило при съответния работодател. Документът съдържа: изх. номер, дата на издаване, име на 

работодателя, наименование на фирмата, адрес и телефон, подпис и печат; 

й/ документ с изходящ номер и дата на издаване от съответната областна колегия на Български 

ветеринарен съюз за регистрираните ветеринарни лекари за периода след 01.05.2008 г., 

удостоверяващ, че на лицето не са му налагани дисциплинарни или административни наказания 

по реда на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България във връзка с 

упражняване на професията ветеринарен лекар. Удостоверението трябва да съдържа периода, за 

който се издава, а именно – от дата, месец и година до дата, месец и година; 

к/ документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна книжка и/или УП 3 за работещи към момента на подаване на 

заявлението). Представят се оригинал и четливо копие; 

л/ документ и четливо копие, удостоверяващ промяна в имената на заявителя, в случай, че има 

такава /Удостоверение за граждански брак, или друг документ/. 

/3/ Четливи копия и оригиналите на документите по ал. 2 б. „а“, „б“, „в“, „к“ и „л“ се представят 

за проверка, след което оригиналите се връщат на лицето, подало заявлението. 

/4/ При представяне на нотариално заверени копия на документите по чл. 4, ал. 2 не се изисква 

представяне на документите в оригинал.; 

/5/ Декларациите по чл.4, ал. 2, б. „д“, „е“, „ж“, „з“ се подписват лично от заявителя пред двама 

членове от комисията. Когато заявлението по чл. 4, ал.1 се подава от упълномощено лице, то 

декларациите трябва да са нотариално заверени; 

/6/ Във всички подадени декларации от съответния заявител, се допълва в края на текста на всяка 

от декларациите изречението „За неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313, 

ал. /1/ от Наказателния кодекс“. 

 

 

III. РАЗДЕЛ 
 

Условия за издаване на Удостоверение за правоспособност по диплома 

 

Чл. 5. /1/ Удостоверение за правоспособност по диплома /Приложение № 1 и Приложение № 2/ 

се издава само на български и чужди граждани, завършили професионална квалификация 

„ветеринарен лекар“ и „ветеринарен техник“ на територията на Република България, които не са 

упражнявали тези професии. 

/2/ За издаване на удостоверението по ал.1 към заявлението по чл. 4, ал. 1 се прилагат и 

документите по чл. 4. ал. 2 . б. „а“, „б“, „в“ и „л“ и декларацията по чл. 4, ал. 2, б „з“. 

 

 

IV. РАЗДЕЛ 
 

Условия за издаване на Удостоверение за добра репутация 

 

Чл. 6. /1/ Удостоверение за добра репутация /Приложение № 3 и Приложение № 4/ на ветеринарни 

лекари и ветеринарни техници се издава от Изпълнителния директор на Българска агенция по 
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безопасност на храните на лица с придобит професионален опит на територията на Република 

България, които желаят да упражняват професията в друга държава – членка на ЕС и трети страни. 

/2/ За издаване на удостоверението по ал. 1 към заявлението по чл. 4, ал. 1 се прилагат 

документите по чл. 4, ал. 2 без документа по ал. 2, б „з“. 

/3/ Лицата, български граждани, които не са упражнявали професиите „ветеринарен лекар“ или 

„ветеринарен техник“ на територията на Република България и са подали заявление за издаване 

на документ за добра репутация е необходимо да приложат към заявлението документите по чл. 

4, ал. 2, б. „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „з“ и „л“. 

 

 

V. РАЗДЕЛ 
 

Условия за издаване на Удостоверение за професионален опит 

 

Чл. 7. Удостоверение за професионален опит /Приложение № 5 и Приложение № 6/ се издава от 

Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните на ветеринарни лекари 

и ветеринарни техници с придобит професионален опит на територията на Република България, 

които желаят да упражняват тези професии в друга държава – членка на ЕС и трети страни. Към 

заявлението по чл. 4, ал. 1 се прилагат всички документи по чл. 4. ал. 2 без документа по чл. 4, ал. 

2, б. „з“. 

 

 

VI. РАЗДЕЛ 
 

Условия за издаване на Удостоверение за професионален опит за придобити права 

 

Чл. 8. /1/ Удостоверение за професионален опит за придобити права /Приложение № 7/ се издава 

от Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните на ветеринарни 

лекари с придобит професионален опит на територията на Република България, които желаят да 

упражняват професията в друга държава членка на ЕС и трети страни. 

/2/ За издаване на удостоверението по ал. 1, към заявлението по чл. 4, ал.1 се прилагат 

документите по чл. 4, ал. 2 без документа по б. „з“. 

/3/ За издаване на удостоверението по ал. 1 е необходимо лицето да е упражнявало професията 

„ветеринарен лекар“ на територията на Република България без прекъсване не по-малко от 3 /три/ 

последователни години през последните 5 /пет/ години. 

 

 

VII. РАЗДЕЛ 
 

Условия за издаване на Удостоверение, относно факти по писмени данни,  

издадени от Тракийския университет, Ветеринарномедицински факултет – гр. Стара 

Загора, Лесотехнически университет, Факултета по ветеринарна медицина – гр. София и 

професионални училища 

 

Чл. 9. /1/ Удостоверение, относно факти по писмени данни, издадено от Тракийския университет, 

Ветеринарномедицински факултет – гр. Стара Загора, Лесотехнически университет, Факултета 
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по ветеринарна медицина – гр. София и Професионални гимназии, обучаващи по специалност 

„ветеринарен техник“ се издава от Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност 

на храните на ветеринарни лекари и ветеринарни техници, завършили на територията на 

Република България и желаещи да упражняват тези професии на територията на държава членка 

на ЕС или в трети страни. 

/2/ За издаване на удостоверението по ал. 1 към заявлението по чл. 4, ал. 1 се прилагат 

документите по чл. 4, ал. 2. б. „а“, „б“, „в“, „л“ и удостоверение или удостоверения с изходящ 

номер, издадено от съответното ВУ или професионално училище, където лицето е завършило – 

представя се оригинал и четливо копие. 

/3/ Удостоверенията по ал. 1 са: 

а/ Удостоверение за съответствие на учебния план за обучение на кандидата с Директива 

2005/36/ЕС /Приложение № 8/. Изисква се от компетентните органи на държави членки за всички 

ветеринарни лекари и не се отнася за ветеринарните техници; 

б/ Удостоверение за различно наименование на професионалното училище или на ВУ от това, 

което е посочено в Директива 2005/36/ЕС /Приложение №9/; 

в/ Удостоверение от ВУ, че специалността „ветеринарна медицина“ е с магистърска степен на 

завършено образование /Приложение № 9/; 

г/ Удостоверение от професионалното училище или от ВУ за периода и продължителност на 

обучението /Приложение № 9/; 

д/ Академична справка – за ветеринарни лекари и ветеринарни техници, в чиито дипломи не е 

отбелязан хорариума часове. 

 

 

VIII. РАЗДЕЛ 
 

РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА 

 

Чл. 10. /1/ Заявленията по чл. 4, ал. 1 се подават лично от заявителя или от упълномощено от него 

лице до изпълнителния директор на БАБХ. 

/2/ Заявленията по ал. 1 се подават в деловодството на административната сграда на ЦУ на БАБХ, 

находяща се на адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 15 А. 

Чл. 11. /1/ Заявлението по чл. 4, ал. 1 с приложените документи се разглеждат от комисия, 

назначена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ, при спазване на разпоредбите на 

Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за признаване на професионални 

квалификации и утвърдените от изпълнителния директор на БАБХ Вътрешни правила. 

/2/ Секретарят и един от членовете на комисията по ал. 1 проверяват съответствието на 

представените копия на документи с оригиналите към заявлението по чл. 4, ал. 1 и ги заверяват, 

като удостоверяват това с подписа си. Проверката се прави преди подаване на заявлението в 

деловодството в ЦУ на БАБХ. 

/3/ При отсъствие на секретаря на комисията по ал.1, същият се замества от друг член на 

комисията.  

Чл. 12. В срок от 15 /петнадесет/ дни от постъпване на заявлението с приложените документи, 

комисията по чл. 11, ал. 1 уведомява писмено кандидата за наличие на непълноти в документите, 

ако има такива, или ако някои от тях не отговарят на изискванията и се налагат допълнителни 

уточнения. 
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Чл. 13. /1/ Комисията по чл. 11, ал. 1 разглежда заявлението с приложените към него документи 

и изготвя мотивирано становище до изпълнителния директор на БАБХ с предложение за издаване 

на исканото от заявителя удостоверение или удостоверения, или прави мотивиран отказ за 

издаването им в срок до 1 /един/ месец от получаване на заявлението. 

/2/ Срокът по ал. 1 спира да тече, когато са налице основанията на чл. 12 до отстраняване на 

несъответствията или до представяне на уточняващите документи, които комисията е изискала 

повторно. 

/3/. Въз основа на становището по чл. 13, ал. 1, изпълнителният директор на БАБХ в срок до един 

месец от постъпването на заявлението издава исканото от лицето удостоверение или 

удостоверения или прави мотивиран отказ. 

/4/. Отказът по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Чл. 14. /1/ Удостоверенията по чл. 2, ал. 2 се издават от изпълнителния директор на БАБХ по 

образци, утвърдени със Заповед. 

/2/ Проектът на удостоверение се изготвя от секретаря или друг член на комисията по чл. 11, ал. 

1 и се съгласува с директора на дирекция „Европейска координация, международно 

сътрудничество и обучение и квалификация“, след което се представя за подпис от изпълнителния 

директор на БАБХ. 

/3/ Проектът за мотивиран отказ за издаване на удостоверение или удостоверения се изготвя от 

секретаря или друг член на комисията по чл. 11, ал. 1 и се съгласува с директора на дирекция 

„Европейска координация, международно сътрудничество и обучение и квалификация“ и 

директора на дирекция „Правна“ при ЦУ на БАБХ, след което се представя за подпис от 

изпълнителния директор на БАБХ. 

Чл. 15. /1/ За издаването на исканите удостоверения се заплаща такса в касата на ЦУ на БАБХ 

или по банков път в размер, определен в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за 

Българска агенция по безопасност на храните, приета с постановление на Министерски съвет. 

/2/ Копие от квитанцията за платената по ал. 1 такса се прилага към заявлението. 

Чл. 16. Дубликат на удостоверение се издава срещу заплащане на такса, съгласно Тарифата за 

таксите, които се събират по Закона за Българската агенция по безопасност на храните. 

Чл. 17. Секретарят на комисията води Регистър, в който вписва издадените удостоверения и 

направените откази по постъпилите заявления. 

Чл. 18. Секретарят на комисията съхранява в досиета подадените заявления, приложените 

документи, становището на комисията, екземпляр от издаденото удостоверение или направения 

отказ за издаването им в срокове, съгласно Номенклатурата на делата със срокове за съхранение 

на БАБХ. 

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


