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Конгресът се организира съвместно от Българския ветеринарен съюз и Ветеринарната 

камара на Република Северна Македония с подкрепата на „Асклеп Фарма“, „Роял Канин“, 

„Биовет“АД,“ВетУест“ЕООД, FARMAVET S.A.,  „Рихтер Фарма“, „КРКА България“, 

„Фарма Тийм“, „Сито-92“, „Лекоом“ и „Примавет“ 

Ден-1: 29.09.2022 г., четвъртък 

Час Тема Лектор 

10:00 – 11:00 Регистрация на участниците 

11:00 – 12:00  

 

Официално откриване  

на Конгреса 

Приветствие от: 

Д-р Трифон Цветков – председател на 

Български ветеринарен съюз 

Д-р Жарко Михайловски – президент 

на Ветеринарна камара на Р. Северна 

Македония  

Официални гости от Р. България и Р. 

Северна Македония 

12:00 – 12:45 
Сероепидемиологичен и 

лабораторно-диагностичен 

скрининг на разпространението на 

Ку-треска сред ветеринарни лекари 

на свободна практика в България 

Доц. д-р Петя Генова-Калу, д.в.,  

зав. НРЛ „Клетъчни култури, рикетсии и 

онкогенни вируси”, отдел 

„Вирусология”, Национален център по 

заразни и паразитни болести, Р. България 

12:45 – 13:30 
„Заболяването” не се познава добре, 

лекарите не мислят за него, не се и 

регистрира.  Ами сега?  

Проф. д-р Илия Цачев, д.в.м.н., 

ръководител катедра „Ветеринарна 

микробиология, инфекциозни и 

паразитни болести“, 

Ветеринарномедицински факултет, 

Тракийски университет – Стара Загора, Р. 

България 

13:30 – 14:30 Кафе пауза 

14:30 – 15:15 
Практически подход за оценка и 

подобряване на хуманното 

отношение към животните 

Проф. д-р Влатко Илиески, Факултет за 

ветеринарна медицина, Университет „Св. 

св. Кирил и Методий”, Скопие, Р. 

Северна Македония 

15:15 – 16:00 
Ортопедичен преглед – как да го 

извършим правилно? 

Ортопедични заболявания, които 

трябва да познаваме 

Д-р Владислав Златинов, председател 

на Българска асоциация по ветеринарна 

ортопедия и травматология 

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ КОНГРЕС 

29 септември – 01 октомври 2022 г. 

Парк-хотел „Санкт Петербург”, гр. Пловдив 

 

ПРОГРАМА 
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16:00-16:45 
Климатични промени: Влияние 

върху пчелните популации и 

болестите 

Проф. д-р Мишо Христовски,  

Факултет за ветеринарна медицина, 

Университет „Св. св. Кирил и Методий”, 

Скопие, Р. Северна Македония 

16:45 – 17:15 
Продуктова презентация на фирма 

„РОЯЛ КАНИН“ 

Д-р Славена Буюклиева,  

научен консултант на „Роял Канин“ 

17:15 - 18:00 

 

Ортопедичен или неврологичен е 

пациентът? 

Гръбначни патологии, които не 

търпят отлагане 

Д-р Симеон Пачев,  

ветеринарна клиника „ПРОВЕТ“, 

Пловдив,  Р. България 

Ден-2: 30.09.2022 г., петък 

Час Тема Лектор 

09:30 – 10:15 „Отмъщението” на … професията 
Проф. д-р Илия Цачев, д.в.м.н.,  

ръководител катедра „Ветеринарна 

микробиология, инфекциозни и 

паразитни болести“, 

Ветеринарномедицински факултет, 

Тракийски университет – Стара Загора, Р. 

България 

10:15 – 11:00 
Диагностичен подход при сърбящо 

куче 

Д-р Мила Бобадова,  

председател на Българска асоциация по 

ветеринарна дерматология 

11:00 – 11:45 
Основни проблеми и рискови 

фактори в репродукцията при 

млечните крави, както и 

възможности за тяхното решаване 

Д-р Йозеф Зайц, д.в.м.,  

„Биовета Чехия” 

 

11:45 – 12:30 
Сексирана семенна течност – реална 

възможност за ускорен генетичен 

прогрес при юници и крави за 

мляко 

Проф. д-р Станимир Йотов, д.в.м., 

катедра „Акушерство, репродукция и 

репродуктивни нарушения“, 

Ветеринарномедицински факултет, 

Тракийски университет – Стара Загора, Р. 

България 

12:30 – 13:30 Кафе пауза 

13:30 – 14:15 
Подценявани зоонози при 

домашните птици 

Проф. д-р Александър Додовски,  

Факултет за ветеринарна медицина, 

Университет „Св. св. Кирил и Методий”, 

Скопие,  Р. Северна Македония 

14:15 – 15:00 
Предизвикателства пред 

въвеждането на системите за 

качествено управление на 

дейностите във ветеринарните 

организации 

Доц. Илиян Костов, 

зам.-изпълнителен директор на Център за 

оценка на риска по хранителната верига, 

Р. България   

Иван Савов,   

председател на Европейската федерация 
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УЧАСТИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БВС И ВКМ В КОНГРЕСА ЩЕ 

БЪДЕ БЕЗПЛАТНО. 

Конгресът е акредитиран по точковата система за оценка на продължаващото 

ветеринарномедицинско обучение в България и всеки участник ще получи 

сертификат, след провеждането на събитието, доказващ участието в обучителното 

мероприятие.  

Парк-хотел „Санкт Петербург”, гр. Пловдив разполага с 9 единични стаи, 55 

двойни студия, 60 луксозни студия. Цената за единична стая е 76.00 лв., двойно 

студио с отделни легла – 67.00 лв. на човек и луксозно студио със спалня 82.00 лв. на 

човек, а за две лица – 67.00 лв. на човек.  Осигурен е платен паркинг 10 лв. на ден.  

ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ – тел: 032904252 и 032904255. 

За потвърждение на Вашето участие в Конгреса е необходимо предварително 

записване на имейл: bvsbg@abv.bg и тел. 0887876969 до 14.09.2022 г.  

ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА БВС И ВКМ, 

КАКТО И ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА СПАЗИЛИ СРОКА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ТАКСАТА 

ЗА УЧАСТИЕ Е 80.00 ЛВ. БАНКОВА СМЕТКА BG67UBBS80021083586440. (При 

превода да се изписва основание за плащане и трите имена на участника.) 

За допълнителна информация може да се свържете с организаторите на 

Конгреса.  

на сертифициращите организации 

15:00 – 15:45 
Продуктова презентация на фирма 

„ЛЕКООМ” АД 

Д-р Любомир Христов 

„Лекоом” 

15:45 – 16:30 
 „Римувак” – сигурна и ефективна 

бивалентна ваксина срещу 

инфекциозен ринотрахеит и мукозна 

болест-вирусна диария 

Д-р Борис Гаврилов, 

ръководител на Център за биологични 

продукти „Хювефарма” 

16:30-17:00 
„Хирургично-фармакологичен 

терапевтичен микс“ 

Д-р Влади Кирилов специалист 

хирургия и ортопедия 

19:00 Тържествена вечеря 

Ден-3: 01.10.2022 г., събота 

Час  

09:00 – 11:30 Връчване на сертификатите за участие 
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