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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЧИТАТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ!

Списание „Ветеринарна сбирка“ и тази година ще продължи да Ви 
информира за случващото се в обхвата на ветеринарномедицинската про-
фесия в страната и по света. Ние ценим отношенията си с Вас, нашите 
партньори, колеги и читатели и считаме за важно да Ви държим в течение 
за новостите във ветеринарномедицинската наука, практика, обучения, 
събития, законодателство, административен живот и история. Вярваме, 
че информацията, която Ви предоставяме в този брой ще представлява 
интерес за Вас и ще доведе до по-високата Ви информираност. В унисон 
с това, в настоящия брой, за Вас сме предвидили материали, обособени в 
познатите Ви рубрики: „Актуално“, „Събития“ „Реклама“, „Наука“, „Прак-
тика“ и др. От тази година, за Вас сме планирали и две нови рубрики. Чрез 
рубрика „История“ целим да възродим и припомним значими за развитието 
на ветеринарномедицинското дело факти от близкото и далечно минало. В 
тази рубрика отреждаме място и за Вас, като автори. В нея, всеки, който 
има желание, ще може да сподели и разкаже интересна история, белязала 
професионалното му израстване. Другата нова рубрика е „Световни новини“ 
и както подсказва името – в нея ще намерите подбрана актуална информа-
ция за развитието на ветеринарната медицина в световен план.

Накратко, в настоящия брой, за Вас сме подготвили: Откровен раз-
говор с изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност 
на храните (БАБХ), проф. Христо Даскалов, в който той ще даде отговор 
на наболели въпроси за дейността на контролния орган, ще сподели някои 
лични и професионални равносметки за периода от встъпване в длъжност. 
Надяваме се, че въпросите към проф. Даскалов дават отговор на основните 
Ваши проблеми и тревоги. Отразяваме някои от изминалите събития от 
дейността на Агенцията. Запознаваме Ви с един не много познат здравен 
проблем – хепатит Е инфекцията. Авторски колектив споделя за две от 
теченията в подкрепа и против използването на животни за изследова-
телски цели. Представяме Ви актуална информация за 120-а годишнина от 
създаването на Националния диагностичен научноизследователски ветери-
нарномедицински институт (НДНИВМИ) – дълго чакано събитие. В науч-
ната област ще откриете информация за приложението на L. monocytogenes 
при прогнозни модели за определяне срока на годност на готови продукти. 
Авторски екип дава светлина върху афлатоксините в сурово мляко и млечни 
продукти. В настоящия брой публикуваме и един от докладите от юбилей-
ната научна конференция на НДНИВМИ – алариозата в някои части на 
страната, като предвиждаме в следващите броеве да отделим място и Ви 
запознаем и с останалите доклади и презентации от събитието. В прак-
тическата сфера сме заложили на приложението на синтетична спермална 
плазма при осеменяване на свине и върху заразната плевропневмония при 
говедата. Публикуваме и първи материал от рубрика „История“. Заявяваме 
уважение към любими и незабравими преподаватели и учени, честващи свои-
те юбилеи. За съжаление, през периода се разделихме с имена, колеги, остави-
ли ярка следа във ветеринарната практика, наука и нашите колективи. На 
финал ще споделим интересни факти от света, но и под формата на зани-
мателно упражнение, отправяме леко предизвикателство към Вас.

Не забравяйте, че на страниците на списанието, всеки от Вас може 
да сподели своя професионален опит или да съобщи актуална информация 
за предстоящи или минали събития, да представи новини за лекарствени 
и имунологични продукти, медицинска апаратура, консумативи, тестове 
и др. Не забравяйте, че предоставяйки ни материали, всеки от Вас може 
да бъде реален участник по определяне на посоката на следващи теми и съ-
бития. Ние сме отворени и с готовност ще откликнем към всички теми и 
въпроси, които Ви вълнуват и интересуват, затова не се колебайте да ни 
пишете и споделяте!

Екипът на списание „Ветеринарна сбирка“ се надяваме, че сме успели 
да уловим и коректно да отразим акцентите на събитията от живота на 
ветеринарната общност от началото на годината и Ви желаем приятно 
четене!

С пожелания за полезно и приятно четене:
Д-р Петя Бойкова 
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