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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С този правилник се урежда устройството и дейността на Университетска  

ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет – Стара Загора, наричана за  

краткост „Университетската ветеринарна болница с клиники – УВБК“ 

Чл.2.(1) Университетската ветеринарна болница с клиники – УВБК e ветеринарно  

медицинско заведение по чл.26, ал.1, т.4 от Закона за ветеринарно медицинската дейност, 

учредено с решение 1 и 2 по т.3 oт Протокол № 12/25.11.2020г. на Академичен съвет при 

Тракийски университет Стара Загора. 

         (2) Университетската ветеринарна болница с клиники – УВБК се създава за: 

а. Подобряване качеството на здравните грижи към животните 

б. Подобряване качеството на клиничното обучение на студентите, специализантите и 

докторантите по вeтеринарна медицина 

         (3) Университетската ветеринарна болница с клиники – УВБК е разположена в  

сградния фонд на Тракийски университет в гр. Стара Загора, Студентски град 6000. 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СТРУКТУРА  

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ДЕЙНОСТ 

Чл.3.(1) Университетската ветеринарна болница с клиники – УВБК осъществява  

ветеринарно медицинските дейности по чл.2, т.3 и т.5 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност (ЗВМ) – ветеринарномедицинска практика, диагностика и експертиза, лабораторна 

дейност, ветеринарномедицинска наука. 

 

        (2) Дейността на Университетска ветеринарна болница с клиники – УВБК  

се осъществява в съответствие с обучителни програми на Тракийски университет – Стара  

Загора по акредитирана по НАОА специалност „Ветеринарна медицина“ и одобрените от 

Факултетния съвет на ВМФ обучителни програми за следдипломна квалификация, 

специализации и продължаващо обучение; 

                     (3) Университетската ветеринарна болница с клиники – УВБК осъществява 

дейността си при спазване на ветеринарномедицинските изисквания и стандарти за качество на 

оказаната помощ, хуманно отношение и защита на животните, хигиенните изисквания и добрите 

практики за биосигурност при обучение на студенти. 

Чл.4. Университетската ветеринарна болница с клиники – УВБК извършва: 

1) Диагностика и лечение на заболявания по животните в условията на болнична помощ; 

2) Диагностика и лечение на заболявания по животните в условията на  

извънболнична помощ;  

3) Акушерска помощ на животни и асистирани репродуктивни техники; 

4) Рехабилитация на животни;  

5) Клинични изпитвания на диагностични и терапевтични методи и техники,  

лекарствени продукти и медицински изделия, предназначени за животни, съгласно  

действащото в страната законодателство; 

6) Учебна и научноизследователска дейност по пълния обем 

ветеринарномедицински дейности и направления разрешени в ЗВМД. 
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РАЗДЕЛ ВТОРИ 

УСТРОЙСТВО 

Чл.5. (1) В съответствие с осъществяваната дейност Университетската ветеринарна болница с 

клиники – УВБК включва в структурата си основни звена и обслужващи звена.  

                        (2) Основни звена в Университетската ветеринарна болница са: 

 Клиника „Дребни животни със стационар“ 

 Клиника „Продуктивни животни със стационар“ 

 Клиника „Коне със стационар“ 

 

                       (3) Обслужващи звена в Университетската ветеринарна болница са: 

 Регистратура с каса 

 Лабораторно-диагностичен център, включващ: 

  Клинична лаборатория 

  Лаборатория – микробиология и вирусология 

  Лаборатория – патохистология и цитопатология 

  Лаборатория – заразни и паразитни болести. 

 Рентгеново отделение с компютърен томограф 

 Отделение по заразни и паразитни болести с изолатор 

 Отделение по репродукция и контрол на репродуктивното здраве на животните 

 Рехабилитационен център с физиотерапия 

 Морга с аутопсионна зала 

 Ветеринарномедицинска аптека 

  Референтен център за животни „Биобаза“ 

 Отделение за мобилно обслужване на животни 

 Симулационен център „Ветсим“ с Телемедицина 

 Автотранспорт, ремонтна работилница,озеленяване. 

                        (4) Всички звена в Университетската ветеринарна болница с клиники – УВБК са 

оборудвани с необходимите за извършваната в тях дейност консумативи, инструменти, пособия 

и апаратура, позволяващи на екипите от ветеринарно медицински специалисти и помощен  

персонал максимално ефективно да извършват практическо обучение, диагностика и  

лечение на насочените за консултация и хоспитализиране пациенти. 

                        (5) Всички звена в Университетска ветеринарна болница с клиники – УВБК 

работят в условията на взаимодействие и взаимозаменяемост. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

Чл. 6. Органи на управление на Университетска ветеринарна болница са: 

-Управителен съвет 

-Управител 

Чл.7. (1) Управителният съвет се състои от:  Определен от Ректора Заместник Ректор на 

Тракийски университет,  Деканът на Ветеринарно медицински факултет, Ръководителят на 

Финансово счетоводния отдел на Тракийски университет. Управителният съвет се 

председателства от Деканът на ВМФ. 
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                    (2) Управителният съвет определя политиката на Университетската ветеринарна 

болница с клиники – УВБК като:  

1. Обсъжда и предлага на Ректора на Тракийски университет за утвърждаване 

вътрешната управленска и организационна структура на Университетската ветеринарна 

болница; 

2. Изготвя и предлага на Ректора на Тракийски университет дългосрочна и краткосрочна 

програма за развитие  и представя ежегоден отчет за дейността на Университетската 

ветеринарна болница;  

3. Обсъжда и разрешава  всички въпроси, свързани с качеството на обслужване, 

модернизация на болницата, обучение на преподаватели, служители и студенти и 

икономическата ефективност на Университетската ветеринарна болница;  

4. Изработва и предлага за утвърждаване от Ректора на Тракийски университет  

правила за дейността на звената на Университетската ветеринарна болница;  

5. Изработва и предлага за утвърждаване от Ректора на Тракийски университет  

проект на структурно и длъжностно разписание на Университетската ветеринарна  

болница;  

6. Решава и други въпроси, свързани с дейността на Университетската  

ветеринарна болница. 

Чл.8. (1) Управителят е лице с образователно-квалификационна степен  

„Магистър по ветеринарна медицина“, който е вписан в регистъра по чл.32 от ЗВМД и  

членува в Български ветеринарен съюз.  

                        (2) Управителят се назначава от Ректора на Тракийски университет по  

предложение на Декана на Ветеринарномедицински факултет. 

                        (3) Управителят осъществява оперативното управление на  

Университетската ветеринарна болница с клиники – УВБК. 

                        (4) Изготвя и  чрез Декана на Ветеринарно медицински факултет предлага за 

утвърждаване от Ректора на Тракийски университет длъжностните характеристики на 

персонала на Университетската ветеринарна болница с клиники – УВБК. 

                        (5) Управлява целесъобразно средствата на Университетската ветеринарна 

болница с клиники – УВБК 

                       (6) Организира ротационната работа и обучение на ветеринарни лекари и 

специалисти назначени в Университетската ветеринарна болница с клиники – УВБК. 

                        (7) Изготвя месечни работни графици. 

                        (8) Организира курсове за обучение  на работещите в Университетската 

ветеринарна болница с клиники – УВБК. 

 

Чл.9. (1) При изпълнението на своите функции управителят се подпомага от  

Клиничен съвет, състоящ се от Заместник декана по клинични дейности при  

Ветеринарномедицински факултет, ръководителите на  основните звена в Университетската 

ветеринарна болница с клиники – УВБК и клиничната комисия на ВМФ. При необходимост в 

заседанията на КС участват ръководителят на референтния център за животни „Биобаза“ с 

право на глас при решаване на въпроси, свързани с дейността на ръководеното от него звено. 

                             (2) Клиничният съвет се свиква от Управителя на Университетската  

ветеринарна болница, който по право е негов член и председателства провежданите  

заседания. 

                             (3) Клиничният съвет обсъжда и взема решения, свързани с: 

1. Ефикасността, ефективността и качеството на диагностично-лечебните  

дейности в звената на Университетската ветеринарна болница; 
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2. Произнася се по трудни за диагностика и лечение случаи; 

3. Определяне на лимити за лечебни средства и консумативи за работата на  

студентите по време на обучение в болницата или извън нея (на терен); 

4. Спазването на правилата за добра ветеринарномедицинска практика; 

5. Анализи на клиничната с патолого-анатомическата диагноза при умрели  

или евтаназирани животни в болницата; 

6. Сключване на договори за сътрудничество; 

7. Финансови въпроси, включително отстъпки от цени; 

8. Чрез Декана на ВМФ прави предложение до Ректора на Тракийски университет за 

назначения и освобождаване; поощрения и наказания на персонала; 

9.Изработва и чрез Управителния съвет предлага за утвърждаване от Ректора на 

Тракийски университет на правила за вътрешния ред на Университетската ветеринарна 

болница с клиники – УВБК; 

 

Чл.10. (1) Управлението на структурните звена на Университетската ветеринарна  

болницата  с клиники – УВБК се осъществява от Ръководители. 

                          (2) Ръководителите на звена в Университетската ветеринарна болница се  

назначават от Ректора на Тракийски университет по предложение на Управителя на  

Университетската ветеринарна болница, съгласувано с Декана на  Ветеринарномедицински 

факултет, за срок до 4 години. 

                         (3) Ръководител на клиника в Университетската ветеринарна болница е лице  

с образователно-квалификационна степен „Магистър по ветеринарна медицина“,  

отговарящо на минималните национални изисквания за заемане на академична длъжност  

„Професор“, „Доцент“ или „Главен асистент“. 

                         (4) Ръководител на звено, извън посочените в ал.3, може да бъде лице с  

образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър“ от професионално  

направление и специалност, отговарящи на профила и дейността на звеното. 

                         (5) Ръководителите на звена: 

1. Осъществяват оперативното управление на ръководените от тях звена; 

2. Предлагат и дават на КС мотивирано становище  за назначаването и 

освобождаването на работещите в повереното им звена служители; 

3. Осигуряват участието на студенти в рутинните манипулации и обучението им  

по ключови компетентности на първия ден;  

4. Определят отговорници за хигиената в звената; 

5. Организират ремонт и поддръжка на помещения, оборудване и обзавеждане; 

6. Контролират спазването на установения в Университетската ветеринарна  

болница  с клиники – УВБК вътрешен ред, дисциплина, правилното използване и работа 

на софтуерната програма, спазване графика на пациентите и графика на дежурните 

лекари, графика на студентите, отчитането на пациенти и клинична работа с тях; 

7. Отговарят за икономическата ефективност на звеното; 

8. Отговарят за информационната дейност на звеното; 

9. Създават условия за експериментална дейност на звеното; 

10. Отчитат своята дейност пред управителя на лечебното заведение; 

11. Организират, координират и отговарят за качеството на здравните грижи; 

12. Отговарят за мерките по биосигурност, хигиенното състояние на  

ръководеното звено, дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията; 

13. Представят на управителя ежемесечни финансови отчети, анализ и информация за 

състоянието на здравните грижи в повереното му звено;  
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Чл.11. Всички права и задължения на работещите и обучаващи се в Университетската 

ветеринарна болница с клиники - УВБК, както и тяхната дейност, се регламентират в утвърдени 

от Ректора правила за вътрешния ред. 

Чл.12. Трудовите правоотношения на работещите в Университетска ветеринарна  

болница се уреждат с трудов договор, сключен с ректора на Тракийски университет. 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ФИНАНСИРАНЕ И СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА 

Чл.13. (1) Финансирането на Университетската ветеринарна болница се  

осъществява от следните източници: 

1. Бюджетни средства на Тракийски университет; 

2. Собствени приходи от дейността; 

3. Дарения; 

4. Други източници; 

           (2) Средствата на Университетската ветеринарна болница се разходват за  

трудови възнаграждения на ангажирания в дейността й персонал, обучение на персонала и 

студентите по специалност „Ветеринарна медицина“, придобиване на медикаменти, 

консумативи, апаратура и поддръжка. 

          (3) Разходването на средствата на Университетската ветеринарна болница  

се извършва по ред и условия, определени в утвърдени от Ректора на Тракийски  

университет Правила за вътрешния ред на Университетската ветеринарна болница с клиники – 

УВБК. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1 За неуредени в настоящия Правилник въпроси се прилага действащото  

законодателство в Република България. 

§ 2. Настоящите правила са приети от Академичен съвет на Тракийски университет с Протокол 

№  15 от 24.02.2021г. и влизат в сила от 01.03.2021г. Настоящите правила са изменени и 

допълнение от Академичен съвет на Тракийски университет с Протокол № 20 от 29.09.2021 г., 

които влизат в сила от 29.09.2021 г. 


