
30.09.2019 

 

Гости на конференцията ще бъдат проф. Александър Щарке (Prof. Alexander 

Starke, ВМФ Лайпциг), проф. Павел Мудрон (Prof.Pavol Mudroň, ВМФ Кошице) и проф. 

Валтер Баумгартнер (Prof. Walter Baumgartner, ВМФ Виена). Тримата са активни 

членове в световната организация BUIATRICS (http://buiatrics.com/), която обединява 

ветеринарните лекари практикуващи с говеда. Проф. Баумгартнер е неин почетен 

президент. 

Гостите от чужбина са радетели на идеята български ветеринарни лекари да 

бъдат приобщени по-широко в състава на BUIATRICS. Нещо повече, имено това е 

една от целите на визитата им. Те биха желали да се срещнат и проведат разговори 

с ръководството и представители на съсловната ни организация, асоцииации и други 

организации на ветеринарни лекари практикуващи основно с едри преживни. Ще се 

обсъждат въпроси за включване на наши колеги в Европейските структури на 

BUIATRICS, сътрудничество, продължаващо обучение, обмяна на студенти, 

практикуващи колеги и учени. Предложени от българската страна теми също биха 

могли да бъдат включени в дискусията. Срещата ще се проведе в рамките на 

конференцията на 19 октомври, а часът и точното място ще се уточни допълнително. 

 

24.09.2019 

 

По време на постерната сесия е необходимо презентиращите автори да 

присъстват до техния постер и да представят накратко съдържанието му пред 

председателя на секцията и заинтересовани колеги. При отсъствие няма да бъде 

зачетено участието им. 

 

24.06.2019 

 

Удължаване на срока за подготвяне и изпращане на ръкописите 

 

Ръкописите, подготвени на български или английски език, трябва да бъдат 

изпратени на e-mail адрес: vmf-conferences@abv.bg до 25 юли 2019 г. за 

включване в отпечатания суплемент и в електронната му версия и до 31 август 

2019 г. за включване единствено в електронната версия на суплемента (online).  

Допуска се и участие единствено със заявен абстракт, който ще бъде поместен 

онлайн. След това представената работа би могла да се  публикува в пълен текст в 

редовен брой на BJVM или в друго издание. 



Поместените в пълен текст в печатното издание на  Суплемента на Bulgarian 

Journal of Veterinary Medicine манускрипти, ще имат стойност на рецензирани статии 

(10 точки).  

Единствено статиите успешно публикувани (по-късно) в редовен брой на 

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine ще бъдат реферирани в Scopus (30 точки). 

 

20.06.2019 

 

В първото съобщение, в което подробно е описано оформяне на манускриптите 

е направен пропуск да се отбележи, че заглавията и имената на източниците 

посочени в литературния указател трябва да бъдат с наклонен печатарски 

шрифт (ITALIC), така както са изискванията на BJVM. 

 


