
Информационен ден „Ветеринарният лекар в България и чужбина“ 
 Ветеринарномедицински факултет 

28 февруари 2020 - Лекционна зала №6 

Кои са лекторите     За Web site – QR code 

Програмата за деня (28 февруари 2020 г.) 
  

час Тема и лектор 

  

1. 

 

10:30 – 10:50 

Ветеринарен лекар в клиника за кучета и котки (в България)  

Д-р Бойко Георгиев, Ветеринарните лекари на дребните домашни животни,  
Работа в частна клиника за дребни животни – умения и психология 

Как започва работният ден 

  
2. 

 
10:50 – 11:10 

Отдел контрол на храни или здравеопазване към 
ОДБХ – проф. Паскал Желязков, Генерален Директор на 

Българска агенция по безопасност на храните, гр. София  
назначаване и какви лекари търсим 

и  
д-р Радка Манолова Отдел „Контрол на храни“ към 

Областна дирекция по безопасност на храните, 
 гр. Ст. Загора –лекарят и бизнесът с храни- какво търсим 

 

 

 

3. 

 

11:10 – 11:30 

Дистрибуция и търговия с храни и лекарства  

д-р Славена Буюклиева - представител на Роял Канин; -  
дистрибуция и търговия с храни – факти за успешен 

работен ден 
 

д-р Oрлин Матев – южна България – търговия с 
лекарства в регион от Пловдив до Бургас и Варна. 

 

 

 

4. 

 

11:30 – 11:50 

 

д-р Евелина Рабаджийска и д-р Здравко Тодоров  
+ Ветеринарен лекар в чужбина (Европа-Германия) –  
 Обучението в Германия, практика в Германия, лечение и клиники.  

Собствена клиника в гр. Пазарджик 

  

5. 

 

11:50 – 12:10 

 

д-р Иванка Лазарова, Асистент или докторант във ВМФ –редовен 
докторант (2018 и 2019 г.) асистент от 2019 г. Трудов стаж „Зелени балкани“, 

Участия на конференции в България и чужбина, подготовка на учебни 
материали 

  12:10 – 13:00 Обедна почивка 

  
6. 

 
13:10 – 13:30 

 
д-р Красимир Колев, Ветеринарен лекар към кравеферма (овцеферма) –

гр. Баня (Пловдив), Експерт по преживни животни на СЕВА анимал хелт – 
терапия, противопарзитни и хормонални средства; лекуващ лекар с частна 

практика в България 
 
 

 

  

7. 

 

13:30 – 13:50 

 

д-р Илиян Лазаров,Ветеринарен лекар в птицеферма  -  
на 31 г., 8 години главен лекар на птицефермите на фирма Градус в южна 

България - Чирпан, Хасково, Стара Загора, Нова Загора, (113 сгради, 1 
милион бройлера месечно). Биосигурност на обектите, здравеопазване, 
контрол на технологията на отглеждане. 

  
8. 

 
13:50 – 14:10 

 
д-р Бетина Вълева, Ветеринарен лекар в Свинеферма 

ветеринарен  лекар в свинекомплекс в с. Оряховица, 400 свине майки, 4000 
прасета. 11.5 г стаж в свиневъдството. Отговаря за технология на хранене, 

изкуствено осеменяване, мениджмънт. Специализация "HACCP  в 
предприятията във фуражния сектор“ Тракийски университет 

  
9. 

 
14:10 – 14:30 

 
Как да си стартираме собствена частна „клиника“ в България – 

 д-р Николай Маринков, Професия частно практикуващ ветеринарен лекар. 
Проектиране на помещенията, съгласуване, одобрение и пускане в действие 
на клиниката. Решения в удобство на лекарят, на пациентите  и на 

клиентите?! 

  
10. 

 
14:30 – 14:50 

Бизнес решения 

Вяра Дилова, Булбарн ООД   
Дезинфектанти, ферми, клиники и обекти за храни 
Решения за Биосигурност във ветеринарната практика 

 
 

 

 


