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Уважаеми изследователи и колеги, 

 
Ръководството на Ветеринарномедицински факултет към Тракийски 

университет Ви кани да участвате в международна научна конференция 

„Ветеринарната медицина в полза на хората“. Използвайте възможността за 

да споделите Вашите идеи, опит и постижения от национални и международни 

фундаментални или приложни изследвания. Ветеринарномедицинската 

професия се развива чрез новите знания и актуалните постижения на науката и 

нейното взаимодействие с практиката и обучението. Дискусията по клинични и 

предклинични направления отваря нови възможности за партньорство, мрежови 

трансфери на данни, транснационални екипи със специализации, дигитализация, 

миниатюризация, изкуствен интелект, наномедицина и много други ключови 

компетентности. 

 

Декан на ВМФ 

Проф. д-р Тодор Стоянчев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Трета международната научна конференция, „Ветеринарната медицина в полза на 
хората” 

 
 
 ОРГАНИЗИРАНА ОТ 
 
 Ветеринарномедицински факултет, Стара Загора 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 
 
Конференцията ще се проведе неприсъствено – онлайн 
 
Тракийски университет 
Студентско град, Стара Загора 
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НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 
 
А.  Медикобиологични и предклинични науки 

 Морфология на животните 

 Физиология на животните, биохимия и биофизика 

 Фармакология и фармация 

 Хранене на животните и диететика 

 Хигиена и технологии в животновъдството 

 Етология и хуманно отношение към животните 

 Молекулярна биология и генетика 
 

B.  Клинични науки 

 Обща и клинична патология 

 Вътрешни незаразни болести 

 Клинична токсикология 

 Ветеринарна хирургия, анестезиология и спешна медицина 

 Акушерство, физиология и патология на репродукцията 

 Болести на млечната жлеза 

 Функционална патология 
 

C.  Заразни и паразитни болести  

 Епидемиология и превантивна медицина 

 Бактериология  и бактерийни инфекции 

 Вирусология и вирусни заболявания 

 Паразитология и инвазионни болести 

 Зоонози и обществено здраве 
 

Д.  Технология и безопасност на храните 

 Състав и качество на храните 

 Безопасност и контрол на храните 

 Екология и безотпадни технологии при производство на храни 

 Функционални и био храни 

 Добавки и производствени компоненти при суровини и хранителни продукти  
 
Е. Ветеринарномедицинско обучение, мениджмънт на ветеринарната практика 
и администрация. Дигитализация във ветеринарната медицина 

 
 
 
 
 
 



 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ 
 
Научната конференция предвижда изнасяне на пленарни доклади, устни 

презентации и ограничен брой постерни участия. С приоритет ще се приемат работи, 
които представят резултати от съвместни научни изследвания с докторанти, студенти, 
фирми и колеги от практиката. Материалите не трябва да са публикувани до момента. 

В рамките на програмата ще бъдат приемани и заявки за рекламни фирмени 
презентации. 

Официални езици на конференцията са български и английски. Текстът на 
слайтовете в Power Point презентациите трябва да бъде на английски език, а този на 
постерите - на български или на английски език. 

 
Регламент:  пленарен доклад – до 30 минути 

доклад – до 10 минути  
постер – размери 75 х 110 см. 

 
УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ 
 
Авторите заявяват своето желание за участие в конференцията чрез 

регистрационна форма - ttps://forms.gle/zQtR1bsGM1L76ZoW9 

 

Организаторите си запазват правото да променят формата на участие, за което 
авторите ще бъдат инфомирани своевременно; 

- за всяка заявка (ръкопис) да се изпраща отделна регистрационна форма  
 

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ 

 

Ръкописите от Конференцията ще бъдат публикувани след окончателното им 

оформяне и представяне до 30 ноември в : 

 

1. В Bulgarian Journal of Veterinary Medicine – според изискванията на списанието 
journal.bjvm@gmail.com. Ръкописите се представят в редакцията на списанието и минават 

по общия ред за публикуване в редовен брой /двама рецензенти и решение на 

Редколегията за публикуване/. 

2. В Trakia Journal of Sciences – според изискванията на списанието - http://tru.uni-
sz.bg/tsj/. Ръкописите се представят в редакцията на списанието и минават по общия 

ред за публикуване в редовен брой. 

 3. В суплемент на Bulgarian Journal of Veterinary Medicine под формата на 
оригинални научни статии. Ръкописите, подготвени на български или английски език, 
трябва да бъдат изпратени в редакцията на списанието на e-mail адрес: 
journal.bjvm@gmail.com до 30 ноември 2021 

 

 

https://forms.gle/zQtR1bsGM1L76ZoW9
mailto:journal.bjvm@gmail.com
http://tru.uni-sz.bg/tsj/
http://tru.uni-sz.bg/tsj/
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Инструкции за подготовка на ръкописите за суплемента: 

Текстът трябва да бъде поместен на стандартна страница с формат A4, 30 реда на 
страница, до 5 страници (включително абстракт, цитирана литература, таблици, фигури и 
др.). Статиите трябва да имат следната последователност от раздели: 

 Заглавие. Авторите се приканват да използват кратки заглавия (около 80 знака), 
отразяващи ясно съдържанието и без съкращения. 

 Име и фамилия на авторите, и адрес на институцията, в която работят. Изписват 
се инициалите на собственото име и презимето, и пълното фамилно име. 
Принадлежността към институцията се отбелязва с горен индекс след името 
(арабски цифри). 

 Резюме. Абстрактът трябва кратко да отразява (до 1000 знака) основната 
информация и приноса на статията към съответната научна област.  

 Ключови думи (до 6) 

 Заглавие на английски (при ръкописи на български) 

 Автори на английски (при ръкописи на български) 

 Резюме на английски (при ръкописи на български) 

 Ключови думи на английски (при ръкописи на български) 

 Увод (Introduction) 

 Материал и методи (Materials and methods) 

 Резултати (Results) 

 Дискусия (Discussion). Заключенията могат да бъдат включени в края на 
дискусията или в отделен раздел Изводи (Conclusions). 

 Благодарности (Acknowledgements) 

 Литература (References) 

 Таблици (Tables) 

 Фигури (Figures) 

 Текст към фигурите (Text to the figures) 

 Адрес на кореспондиращия автор (Address for correspondence) 
 

Таблиците и фигурите (графики, снимки) трябва да бъдат дадени на отделна 
страница и номерирани с арабски цифри според последователността на цитиране в 
текста. Всяка таблица трябва да има заглавие, което да е достатъчно ясно, за да бъде 
разбрано без четене на текста на статията. Графиките и снимките трябва да бъдат 
направени с максимална яснота. Дублиране на данни от таблиците не се допуска. 
Дигиталните снимки трябва да бъдат с резолюция поне 300x300 dpi. Те могат да се 
изпращат в *JPG, *TIFF, *.EPS или *.AI формат. Цветните илюстрации ще са достъпни в 
електронната версия на суплемента, докато в отпечатаното издание ще бъдат черно-
бели. Изпращането на графиките в черно-бял вариант в *XLS формат ще улесни 
отпечатването. Допълнително могат да бъдат поискани ясни снимки за по-качествено 
отпечатване на изданието. Скалата на фигурите се означава в долния десен ъгъл и 
размерът се дава в скоби в края на легендата към съответната фигура, например: (bar = 
10 µm). 

Литература. Литературните източници се цитират в текста като се дава фамилното 
име на автора и годината на публикуване, например: (Morris, 2017). Ако авторите са 
двама, се посочват имената на двамата автори, например: (Barton & Moore, 2015), а ако 



 

са 3-ма или повече: използва се името на първия автор, следвано от “et al.” например: 
(Levi et al., 2014). При цитиране на няколко автора, техните имена се подреждат в 
хронологичен ред, а ако са публикувани в една и съща година – по азбучен ред.  

Подреждането на литературата се прави по азбучен ред, според името на първия 
автор. Ако се включват повече статии от един и същ автор, трябва да се използва 
следния ред: самостоятелни публикации на автора, последвани от публикации със 
съавтори. Публикации на един автор от една и съща година трябва да бъдат означени 
както следва: 2015a, 2014b и т.н. Примери за стила на цитиране са дадени по-долу. 

Статии, публикувани в списания: 
Budiati, T., G. Rusul, W. N. Wan-Abdullah, L.-O. Chuah, R. Ahmad & K. L. Thong, 2016. 

Genetic relatedness of Salmonella serovars isolated from catfish (Clarias gariepinus) and 
tilapia (Tilapia mossambica) obtained from wet markets and ponds in Penang, Malaysia. 
Journal of Food Protection, 79, 659–665. 

Szabó, J., 2014. Molecular methods in epidemiology of methicillin resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA): Advantages, disadvantages of different techniques. Journal of Medical 
Microbiology & Diagnosis, 3, 1. 
Материали, публикувани в интернет (Online): 

International Food Safety Authorities Network. INFOSAN Information Note No 02 (17 December 
2004). Highly pathogenic Avian influenza H5N1 outbreaks in poultry and in humans: Food 
safety implications. http://www.who.int/foodsafety/ fs_ 
management/en/No_02_Avianinfluenza_ Dec 04 _en.pdf (20 March 2005, date last 
accessed). 
Книги: 

Weiss, D. J. & K. J. Wardrop, 2010. Schalm’s Veterinary Hematology, 6th edn, WileyBlackwell, 
Blackwell Publishing Ltd. 
Раздели от книги: 

Gibaldi, M. & D. Perier, 1982. Noncompartmental analysis based on the statistical moment 
theory. In: Pharmacokinetics, 2nd edn, Marcel Dekker, New York, pp. 409 417. 

Wilcock, B. P., 2007. The eye and ear. In: Jubb, Kennedy, and Palmer’s Pathology of the 
Domestic Animals, 5th edn, ed M. G. Maxie, Elsevier Limited, St. Louis, MO, pp. 544–546. 
Публикации от конгреси, конференции, симпозиуми и др., публикувани в пълен 
размер в суплементи: 

Yonkova, P., H. A. Bardarova, G. I. Zhelyazkov, R. S. Simeonov, K. K. Dimitrov, G. Penchev, G. 
S. Vateva & M. G. Stefanov, 2017. Age-related anatomical and microscopic features of the 
oesophagus and stomach in the rainbow trout (Onchorynchus mykiss). In: Proceedings of 
International Scientific Conference Veterinary Medicine in Service of People, Stara Zagora, 
Bulgaria. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 20, Suppl. 1, 45–49 
Абстракти от конгреси, конференции, симпозиуми и др.: 

Mircean, V., M. Dumitrache, M. Mircean, A. Gyorke & V. Cozma, 2013. Concurrent demodicosis 
and dermatophytosis in a cat with feline immunodeficiency virus (FIV) – case report. In: 
Proceedings of the 12th International Symposium on Ectoparasites of Pets, Munich, p. 62. 
Дисертации: 

Cheung, S. M., 2017. Exposure assessment of oxytetracycline via Finnish food. PhD Thesis 
Aalto University, Finland, pp. 105-116. 



 

Всички библиографски данни за цитираните статии трябва да се дадат на 
латиница. Авторите носят отговорност  за вярното посочване на цитираните източници, 
включително съдържанието на уеб-страници и/или авторски права. 

Хуманно отношение към животните 
Проучвания, извършени с експериментални животни, трябва да се осъществяват 

според международно признатите принципи и документи за хуманно отношение към 
животните. Тази информация се дава подробно в раздела „Материал и методи“. 

 
Суплементът и включените в него статии няма да бъдат реферирани в 

Scopus. 
 

ИЗПРАЩАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИТЕ ФОРМИ 
 
Регистрационните форми се изпращат до 1 септември 2021 год.  
 
ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ 
 
Копие от документ за платена такса авторите изпращат на адрес 

vmf.conference2021@trakia-uni.bg до 30 септември 
 

На платежния документ се отбелязват: Конференция ВМФ, име 
и фамилия (презентиращият автор), заглавие, категория на таксата 

 
 ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ 
 

Категория на таксата Такса 

SCF 1 Участници от чужбина    100 EUR 

SCF 2  Участници от България 100 лв 

SCF 3 Членове на ВМФ Стара Загора 50 лв 

SCF 4 Докторанти и студенти 30 лв 

SCF 5 Придружител 50 лв 

 
С една такса правоучастие може да се представят до 2 доклада и/или постера.  
Таксата покрива – материали от конференцията, сертификат за участие, 

отпечатването по трите варианта, упоменати при публикуване на научните разработки 
(при изпращане до 30.11.2021). 

Докторантите (студентите) трябва да удостоверят статуса си посредством 
съответен документ (уверение). Отстъпки за тази категория се ползват, когато 
презентиращият автор е обучаем. 

 
Таксата за правоучастие да бъде преведена на следната сметка: 
Уникредит Булбанк, клон Стара Загора 
IBAN BG82UNCR76303100117697 
BIC /SWIFT/ UNCRBGSF 
Тракийски университет, ВМФ, Стара Загора 

mailto:vmf.conference2021@trakia-uni.bg


 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
22-23 октомври 2021 

 
 

22 октомври  
10.00 - 10.30   Официално откриване 
10.30-12.30      Пленарна сесия – официално поканени лектори 
12.30 – 14.00   Обяд 
14.00 – 16.30   Орални презентации 
16.45 - 18.00    Постерна сесися 
 
 
23 октомври  
9.00-12.00        Орални презентации 
12.00-13.30      Обяд 
13.30 – 16.00   Заседания по секции  
 



 

       ВАЖНИ ДАТИ 
 

  До 1 септември 2021 година заявка за участие с изпращане на електронна 
регистрационна форма 
 

 До 10 септември 2021 година потвърждение от организаторите за приемане 
(отхвърляне) на резюмето и заявката за участие 
 

 До 30 септември 2021 година изпращане от участниците на копие от 
документа за платена такса на адрес: vmf.conference2021@trakia-uni.bg 

 

 До 15 октомври 2021 година - изпращане от организаторите на окончателната 
програма на конференцията   

 

 22 октомври 2021 година – регистриране на участниците в конференцията 
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КОНТАКТИ 
 

Поетапни  и подробни сведения относно заявките за участие,   изготвянето на 
научните съобщения (доклади и постери), изискванията  към презентациите, както и 
всякаква друга информация, относно регистрацията, научната  и  социална програма ще 
може да бъде откривана на сайта на Тракийския университет респ. на 
Ветеринарномедицинския факултет: http://uni-sz.bg/truni6/ или да получите чрез запитване 
на e-mail: vmf.conference2021@trakia-uni.bg 
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