
У   С   Т   А   В 
 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА КАРДИОЛОГИЯ  

 „БАВК” 

 

Приет на Учредително събрание, състояло се на: 04.02.2013г. 

 

           І.НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 

 

Чл.1.(1).Сдружение с нестопанска цел  БАВК е юридическо лице, регистрирано 

съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ с 

наименование “Българска Асоциация по Ветеринарна Кардиология” и абревиатура 

БАВК и ще бъде наричано по-надолу “сдружението”. 

(2). Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, което отговаря за 

задълженията си със своето имущество. 

(3).Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението. 

 (4). За целите на участието на сдружението на международни форуми или при 

партньорство от каквото и да било с чуждестранни лица и организации,   

наименованието на сдружението  може да бъде изписвано и на латиница по следния 

начин :  “Bulgarian Association for Veterinary Cardiology”.  

(5). Наименованието и/или абревиатурата ще се отбелязват задължително върху 

всички печатни документи, обявления или други документи, изхождащи от  

сдружението.  

(6). Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условия. 

(7). Седалището на сдружението е в град София 1700, район „Лозенец“. 

            (8). Адресът на управление на сдружението е: ул. „Чавдар  Мутафов” №25Б, - 

Централна Ветеринарна Клиника. 

 

            ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

 

 Чл.2.(1). Сдружението БАВК е доброволно, независимо и неполитическо 

сдружение, което си поставя идеални цели. 

 (2).Основните цели на сдружението са нестопански и се свеждат до: 

    а/ Повишаване квалификацията, теорeтичната и практическа подготовка  

      на членовете на сдружението в областта на ветеринарната кардиология; 

   б/ Популяризиране на приложенията и достиженията на ветеринарната  

     кардиология сред ветеринарните лекари – нечленове на сдружението. 

   в/ Популяризиране на приложенията и достиженията на ветеринарната  

                  кардиология сред стопаните на животни. 

    г/ Развитие и утвърждаване на международния  авторитет на българската  

      ветеринарна кардиология. 

 (3).Постигането на целите на сдружението се осъществява чрез организация на 

теоретико-практически форуми по ветеринарна кардиология, членство в международни 

организации и/или участие в организираните от тях международни форуми, участие на 

форуми на други ветеринарни организации, осъществяващи дейност на територията на 

Република България,  организиране и участие на хуманномедицински и смесени 

форуми с кардиологична насоченост, организация и участие на съвместни форуми с 

лекари по ветеринарни кардиология и други специалисти и стопани на животни, 



издаване и разпространение на печатни материали в областта на ветеринарната 

кардиология и в други свързани с нея области. 

 (4). За постигане на целите си сдружението извършва в страната и чужбина  

дейности и сделки от всякакъв позволен от закона вид, включително придобиване 

права върху обекти на интелектуалната собственост или други права. 

  (5). Сдружението може да учредява дружества и да придобива участия в 

дружества за постигане на целите си. 

      (6). За постигане на целите си сдружението може да влиза в договорни 

отношения с местни и чуждестранни физически или юридически лица, с държавни 

институции или други юридически лица с нестопанска цел, както и да се сдружава с тях 

за осъществяване на съвместни дейности. 

 

 

  ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ  

 

Чл.3.(1).Сдружение БАВК се самоопределя като организация за осъществяване 

на дейност в полза на членовете си.  

           (2). Самоопределянето по предходния член подлежи на вписване в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел в Софийски градски съд.  

 

 

ІV.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

Чл.4. Предметът на дейност на сдружението е: 

(1). Организация и провеждане на теоретико-практически форуми по 

ветеринарна кардиология с цел повишаване квалификацията на членовете на 

сдружението; 

(2). Членство в международни организации и/или участие в организираните от 

тях на международни форуми по ветеринарна кардиология. 

(3). Участие на форуми на други ветеринарни организации, осъществяващи 

дейност на територията на Република България; 

(4). Участие на хуманномедицински и смесени форуми с кардиологична 

насоченост; 

(5). Организация и участие насъвместни форуми с лекари по ветеринарни 

кардиология и други специалисти и стопани на животни; 

(6). Издаване и разпространение на печатни материали в областта на 

ветеринарната кардиология и в други свързани с нея области; 

(7). Популяризиране на приложенията и достиженията на ветеринарната 

кардиология сред ветеринарните лекари-нечленове на сдружението, както и сред 

стопаните на животни. 

 

  

 

 V. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

 Чл.5.(1).Членството в сдружението е винаги доброволно. Членове на 

сдружението могат да бъдат както физически, така  и юридически лица. Членовете на 

сдружението могат да бъдат редовни и почетни. 

 (2). Редовен член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно дееспособно 

физическо лице, което е придобило висша образователно-квалификационна степен по 



ветеринарна медицина,  което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното 

постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос. 

 (3). Редовен член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, чийто 

предмет на дейност е сходен с този на сдружение БАВК, което споделя целите на 

сдружението и средствата за тяхното постигане и желае да работи съвместно със 

сдружението за постигането им и което изпълнява неговия устав и плаща редовно 

членския си внос. 

    (4). Приемането на редовни членове на сдружението, които са физически лица, 

става въз основа на писмена молба до Управителя на сдружението, в която кандидатът 

декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав, придружена с 

копие от дипломата за висше ветеринарномедицинско образование. 

 (5). Приемането на редовни членове, които са юридически лица става въз 

основа на писмена молба до Управителя на сдружението, придружена от копие от 

решение на ръководния орган на съответното юридическо лице за членство в 

Сдружение „БАВК “, копие от решението за регистрация и от устава (учредителния 

акт) на кандидатстващото за членство дружество. Членство в сдружението не засяга 

организационната и юридическата самостоятелност на юридическото лице – член на 

сдружение БАВК. 

 (6). Почетен член на сдружение „БАВК“ може да стане всяко дееспособно 

физическо лице, както и всяко юридическо лице, което има значителен принос и 

заслуги за постигане целите на сдружението. Почетните членове имат право на 

съвещателен глас в Общото събрание. 

 (7). Редовните членове на сдружението се приемат от Управителя, който 

разглежда молбите  за членство в едномесечен срок след подаването им и като 

извършва проверка за спазването на изискванията на чл.5.5. и чл.5.6. по-горе. При 

спазени изискванията, заложени в на чл.5.5. по отношение физическите лица кандидат 

членове или спазени изискванията на чл.5.6 по отношение юридическите лица кандидат 

членове, Управителят издава удостоверение за членство, а при неспазване на някое от 

изискванията на чл.5.5. или чл.5.6. по-горе изпраща писмено уведомление до кандидат-

члена, в което указва нередовностите в молбата за членство. Членственото 

правоотношение възниква след заплащането на членски внос за първата година, което 

следва да бъде направено от кандидат-члена в срок до 1 месец след датата на издаване 

на удостоверението за членство.    

  (8). Почетни членове на сдружението се приемат от Общото събрание, въз 

основа на писмено предложение, внесено за разглеждане от Управителя или от всеки 

един редовен член на сдружението. Общото събрание взима решение за примане на 

почетен член на сдружението с обикновено мнозинство.  

 (9). Всеки член на сдружението има право: 

 а/Да участва в  дейността на сдружението и в работата на Общото събрание ; 

 б/Да избира и да бъде избиран в органите на управление на сдружението по 

реда предвиден в този Устав. 

 в/Да бъде информиран за дейността на сдружението и за всички решения, в 

приемането на които не е участвал. 

 г/ да внасят пред Управителя предложения и проекти за развитие дейността на 

Сдружението; 

д/Да ползва имуществото на сдружението доколкото това е свързано с 

упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или за 

извършването на такива дейности, възложени  за изпълнение с решение на тези органи. 



е/. Да ползва информационния архив на сдружението с цел обогатяване на 

знанията и уменията си в областта на ветеринарната кардиология. 

 ж/Да напуска доброволно сдружението. 

 (10). Всеки член на сдружението е длъжен : 

 а/Да спазва Устава  и да изпълнява решенията на ръководните органи на 

сдружението. 

 б/Да участва в дейността му и да спомага за осъществяване на целите и 

задачите на сдружението. 

 в/Редовно да заплаща членския си внос. 

 гДа пази и да съдейства за издигането на престижа на Сдружението и неговите 

членове и да не извършва действия и бездействия, които противоречат на целите му и 

го злепоставят.  

 (11).Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са 

непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при 

прекратяване. 

 (12). Почетните членове на сдружението се ползват от същите права и 

задължения като редовните членове, указани в чл.5.10 и чл.5.11 по-горе, но не дължат 

заплащането на членски внос. 

 

 

             

               VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО 

 

 Чл.6.(1).Членството  в сдружението се прекратява : 

 а/С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителя на 

сдружението. 

 б/Със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическото лице-член 

на сдружението, респективно при прекратяване дейността на юридическото лице –член 

на сдружението. 

 в/С изключването на съответния член на сдружението. 

 г/ С отпадането на членството на съответния член на сдружението 

 д/С прекратяване дейността на сдружението. 

 (2). Решението за изключване на член на сдружението се взема от Общото 

събрание на сдружението при наличието на виновно поведение на члена, което 

противоречи на настоящия Устав и/или уронва престижа и доброто име на 

сдружението. 

 (3). Отпадане на членство е налице при невнасяне на членски внос до края на 

календарната година, за която се дължи заплащането му. Отпадането се констатира от 

Управителя на сдружението, който с писмено решение прекратява членството като 

запознава Общото събрание на сдружението с протокола от взетото решение за 

прекратяване на членството на първото му заседание след решението за прекратяване.  

 

   

VІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

 Чл.7.Органи на управление на сдружението са :  

 (1). Общото събрание 

 (2). Управител 

 

 



 VІІІ. ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

 Чл.8.(1). Върховен орган на управление на сдружението е Общото събрание. 

Общото събрание се състои от членовете физически лица и от делегати-законни 

представители или упълномощени представители  на членове юридически лица. 

 (а). Членовете юридически лица се представляват в Общото събрание от 

законните им представители или изрично упълномощено лице. 

 (б). Пълномощник на юридическо или физическо лице за заседанията на 

Общото събрание може да бъде само физическо лице. 

 (в). Пълномощните на пълномощниците следва да са издадени изрично за 

участие в Общото събрание на сдружението, като същите могат да бъдат издадени за 

ограничен или за неограничен брой заседания на Общото събрание. 

 (г). Всеки пълномощник може да представлява не повече от петима членове на 

Общото събрание. 

 

 (2) . Общото събрание има следните права и задължения: 

 1. Изменя и допълва Устава; 

 2. Приема други вътрешни актове 

 3. Избира и освобождава Управителя и определя възнаграждението му 

 4. Назначава ликвидатори при прекратяване на сдружението, освен в случай на 

несъстоятелност 

 5. Изключва членове при предвидените в настоящия устав условия 

 6. Преобразува и прекратява сдружението 

 7. Определя ликвидатор на сдружението 

 8. Взема решение за участие в други организации 

 9. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението 

 10. Приема основни насоки и програма за дейността на сдружението 

 11. Приема бюджета на сдружението 

12. Взема решение относно размера на членския внос и реда и сроковете за 

заплащането му 

 13. Приема отчета за дейността на Управителя и го освобождава от 

отговорност за дейността му през отчетния период 

14. Отменя решенията на Управителя, които противоречат на закона, Устава 

или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението. 

15. Взема решения за разпоредителни действия с дълготрайни материални 

активи, за даване на обезпечения, гаранции, искания за кредити, за учредяване 

на вещни права върху недвижими имоти и тежести върху тях. 

  

 (3). Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете на 

Сдружението и за Управителя на Сдружението. 

  (4). Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно 

тяхната законосъобразност и съответствие с Устава. 

  (5). Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със 

закона или Устава, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на 

заинтересованите членове на сдружението или на Управителя в едномесечен срок след 

узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.  

 (6).Споровете по ал.4 по-горе могат да бъдат повдигани пред компетентния съд 

от всеки член на сдружението или от Управителя, или от прокурора в едномесечен срок 

селд узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.  

  



 

  ІХ. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И РЕШЕНИЯ 

 

 Чл.9.(1). Редовно общо събрание на членовете на сдружение „БАВК“се 

провежда най-малко веднъж годишно и се свиква с писмени покани  

 (2). Извънредно общо събрание може да се свика по всяко време от Управителя  

или по искане на най-малко една трета от членовете на сдружението, отправено до 

Управителя като в този случай Управителят е длъжен в двуседмичен срок от датата на 

получаването на искането да отправи до членовете на сдружението писмена покана за 

свикване на на Общото събрание, в противен случай то се свиква от Съда по писмено 

искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.  

 (3). Поканата съдържа деня, часа и мястото на заседанието, неговия дневен ред 

и по чия инициатива се свиква то. Дневният ред при свикване на Общо събрание по 

искане на една трета от членовете на сдружението следва да включва всички изброени 

в искането за свикване точки, като и може да бъде допълнен по преценка на 

Управителя.  

 (4). Поканата за свикването на Общото събрание се връчва на ръка на 

членовете на сдружението или се изпраща се по пощата с обратна разписка на 

посочените, по факс или сканирани по електронен път на координатите на членовете на 

сдружението, посочени в чл.13 по-долу. Екземпляр от поканата за свикване на Общо 

събрание следва да се постави и на мястото за обявления в сградата, в която се намира 

адреса на управление на сдружението. Членовете следва да бъдат известени по един от 

гореуказаните начини  най-малко 15 дни преди насрочения за заседанието ден.  

 (5). Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание следва 

да бъдат предоставени на разположение на членовете на адреса на управление на 

сдружението от момента на изпращане на поканите за свикване на Общо събрание или 

залепването на обявлението за свикване в сградата, в която се намира адреса на 

управление на сдружението – от по-ранната от двете дати. Писмените материали, 

свързани с дневния ред следва да се предоставят за разглеждане при поискване от 

страна на всеки един член на сдружението, без да се дължи каквото и да било 

заплащане в тази връзка. 

 (6). На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите 

членове или техните представители. Членовете или представителите удостоверяват 

присъствието си с подпис в списъка и се легитимират. Списъкът се заверява с 

поставянето на подпис от страна на Председателя и Секретаря на Общото събрание.  

  (7). В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили 

своето присъстние до момента на провеждане на първото гласуване след 

установяването на наличието на кворум. 

. (8). Решенията на Общото събрание са законни ако на неговите заседания 

присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с явно или 

тайно гласуване с обикновено мнозинство. 

 (9). В случай, че в обявения час на заседание на Общото събрание  присъстват 

по-малко от половината му членове, Управителян насрочва ново заседание в срок един 

час по-късно на същото място и при същия дневен ред, чието провеждане и взетите на 

него решения  се считат за законни, независимо от броя на присъствалите членове. 

 (10). Всеки член на Общото събрание има право на един глас. 

 (11).Член на Общото събрание или негов представител няма право на глас при 

решаването на въпроси, отнасящи се до : 



 а/Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по 

съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен 

включително. 

 б/Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или 

възпрепятства вземането на решения. 

 в/Предприемане на действия или отказз от действия за осъществяване на 

отговорността му към сдружението. 

  

 (12). Едно лице може да представлява не повече от петима членове на Общото 

събрание въз основа на писмено пълномощно, в което се указва обема на 

представителната власт. Преупълномощаване не се допуска. 

 (13).Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите, освен когато се касае за решения на Общото събрание по чл.8, ал.2, т.1, 

т.3 и т.6, т.7 и т.15 за които се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите членове. 

 (14). Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не 

са били публикувани в поканата.  

 (15). За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подписва 

от Председателя и Секретаря на заседанието и към който се прилага списък на 

присъстващите, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание. 

Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за 

точното записване на решенията в протокола. 

  

 

 Х. УПРАВИТЕЛ 

 

 Чл.10.(1). Между сесиите на Общото събрание сдружението се управлява от 

Управител, избран от Общото събрание за срок от 3 години, който осъществява 

оперативното ръководство на дейността на сдружението. Първият Управител се избира 

на учредителното събрание на сдружението. Управителят може да бъде преизбиран без 

ограничение. 

 (2). За да бъде може да бъде избирано за Управител, физическото лице, чиято 

кандидатура е предложена за гласуване от Общото събрание, трябва да отговаря 

наследните условия: 

а/ да има постоянно местоживеене на територията на страната; 

б/ да притежава подходящата професионална квалификация и опит; 

в/ да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ 

характер. 

 (3). Управителят има следните правомощия : 

 а/Представлява сдружението, както и определя обема на представителната 

власт на отделни негови членове, на които възлага за изпълнение определени дейности, 

свързани с дейността на сдружението. 

 б/Осигурява изпълнението на решенията на  Общото събрание. 

 в/ Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението и 

се разпорежда със същото,  при спазване изискванията на закона и Устава. 

 г/Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет, както и проект за 

щатно разписание на наетите от сдружението лица, ако има необходимост от такива за 

изпълнение дейността на сдружението. 

 д/Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението. 

 е/Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и 

носи отговорност за това. 



 ж/ Взема решение за прекратяване на членство на членове на сдружението, 

неплащащи членски внос, съгласно разпоредбите на настоящия Устав 

 з/Взема решения по всички въпроси, освен по тези, които по закон или според 

Устава на сдружението са от компетентността на Общото събрание. 

и/ Има право да предлага лица за „почетни членове“ на сдружението 

к/Изпълнява задълженията, предвидени в Устава. 

  

 (4).Решенията за разпоредителни действия с дълготрайни материални активи, 

за даване на обезпечения, гаранции, искания за кредити, за учредяване на вещни права 

върху недвижими имоти и тежести върху тях и решението за определяне на ликвидатор 

не се взимат от Управителя, а от Общото събрание с мнозинство 2/3 от гласовете. 

 (5).Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред Общото 

събрание решение на Управителя, което е прието в противоречие със закона, Устава 

или предходно решение на Общото събрание в едномесечен срок след узнаването му, 

но не по-късно от една година от взимането му. 

 (6).Избраният от Общото събрание Управител на сдружението представлява 

същото пред  всички държавни и общински органи, както и пред всички трети 

физически и юридически лица и организации в страната и чужбина. 

 (7). Управителят на сдружението осигурява общото ръководство и контрол по 

изпълнение на решенията, взети от Общото събрание. 

 (8).Когато Управителят поради отсъствие или друга причина не е в състояние 

да изпълнява функциите си по Устава и закона, те се осъществяват в пълния им обем от 

писмено упълномощено от него лице, което следва да се легитимира като 

пълномощник на Управителя на сдружението с нотариално заверено пълномощно. 

              

 

 ХІ. ИМУЩЕСТВО 

 

      Чл.11.(1).Имуществото на сдружението се състои от пари, недвижими и движими 

вещи, вещни права, права на ползване, права върху обекти на интелектуалната 

собственост, и всички други права, които законът допуска да бъдат притежавани от 

юридическите лица. 

 (2).Сдружението осигурява финансови средства за своята дейност  от: 

 а/Имуществени вноски на членовете – членски внос 

 б/Спонсорство, дарения, помощи. 

 в/Приходи от собствено имущество и от извършваната от сдружението 

стопанска дейност. 

 г/Усвояването на финансови средства чрез участие в проекти, финансирани от 

български или европейски програми за развитие и от всякакви други допустими от 

закона дейности.  

 (3). Сдружението извършва стопанска дейност, свързана с основния му 

предмет като извършва следните, но не само, дейности: организира семинари и 

практически обучения в страната и чужбина в областта на ветеринарната кардиология, 

издава и разпространява печатни материали в областта на ветеринарната кардиология и 

свързани с нея области. 

 (4). Материалната база на сдружението се ползва само по нейното 

предназначение и с оглед постигане целите на сдружението. 

 (5).Сдружението не отговаря за задълженията на своите членове, както и те не 

отговарят за задълженията на сдружението. 



 (6).Имуществото на сдружението се управлява от ръководните му органи, 

съгласно Устава и действащото законодателство. 

 (7). Паричните средства на сдружението се съхраняват само и единствено в 

банкови сметки. 

 (8). Средствата на сдружението се разходват, съобразно годишния бюджет, 

приет от Общото събрание, съгласно разпоредбите на този Устав. 

 (9). Всички членове на сдружението са длъжни да заплащат годишен членски 

внос в размер на 80 /осемдесет/ лева за физическите лица и 400 /четиристотин/ лева за 

юридическите лица. Срокът за внасяне на членския внос е до края на месец април  на 

текущата година. За годината, в която членовете са приети, те дължат заплащането на 

членски внос за пълни тримесечия на тяхното членство сума пропорционална на броя 

тримесечията. По желание членовете могат да заплащат и по-голям от определения 

членски внос.  

               

 

               ХІІ. СРОК, РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

  Чл.12.(1).Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА 

КАРДИОЛОГИЯ” няма определен краен срок за съществуване. 

 (2).Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА 

КАРДИОЛОГИЯ” се вписва в съответния регистър при Софийски градски съд. 

 (3).Сдружението може да се прекрати: 

 а/ по решение на Общото събрание; 

 б/при обявяването му в несъстоятелност; 

 в/ с решение на окържния съд по седалището на сдружението, в предвидените 

от закона случаи. 

 (4).При прекратяване по решение на Общото събрание се пристъпва към 

ликвидация на имуществото. Доброволната ликвидация на сдружението може да се 

реши от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от  подадените действителни гласове. 

 (5).При ликвидация, имуществото на сдружението, останало след 

удоволетворяване на кредиторите, се разпределя между членовете по равно. 

    

 

 ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл.13 Този Устав е приет на 04.02.2013 г. с решение на Учредителното 

събрание на Сдружение Българска Асоциация по Ветеринарна Кардиология и е 

подписан от членовете му , както следва: 
 

1.  Доктор Ранко Светославов Георгиев 

2. Доктор Стоян Димитров Николов 

3. Доктор Ивайло Петров Петров 

4. Доктор Мариана Иванова Кисьова 

5. Доктор Милен Костадинов Костадинов 

6. Доктор Лилия Рилчева Михайлова 

7. Доктор Йовко Хараланов Митев 

8. Доктор Владимир Йорданов Йорданов 


