Общо събрание на Федерацията на ветеринарните лекари в
Европа (FVE)

От 09.11.2017 г. до 11.11.2017 г. в Брюксел се проведе Общо събрание на съсловните
ветеринарни организации на страните членки на FVE.
При откриването на форума, президентът на FVE д-р Рафаел Лагенс в приветственото слово към
делегатите, отдели специално внимание на Българския Ветеринарен Съюз, който той определи
за “Новото лице на България във FVE „ и даде думата на председателя на БВС д-р Трифон
Цветков за представяне на съюза.
В своето слово д-р Цветков поздрави делегатите и отбеляза, че БВС е създаден със закон през
2007г. и връчи мемурандум на президента на FVE за правния статут на БВС (сн.1)
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Д-р Трифон Цветков връчи от името на съюза почетни плакети на президента на FVE д-р
Рафаел Лагенс и на изпълнителния директор д-р Ян Ваартен (сн.2 и 3)
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По време на своето участие във форума председателя на БВС д-р Трифон Цветков и главния
секретар на БВС проф. Румен Вълчовски осъществиха изключително полезни разговори с
президента и с изпълнителен директор на FVE(сн.4 и 5).
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Те се срещнаха и разговаряха също така и с вицепрезидентите на FVE д-р Жолт Пинтер (сн.6 )

и д-р Андрю Робинсън(сн.7)
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за бъдещото ни сътрудничество.
Председателят на БВС обсъди с представителите на съсловните организации на Румъния,
Сърбия, Македония и Гърция възможността за провеждане в България на Балканска среща , за
която има потвърждение и от Турция. Тази инициатива на БВС получи подкрепата от
ръководството на FVE.
БВС беше поканен за участие във Вишеградската група , която ще проведе своето заседание
през месец май 2018г. в град Охрид – Македония
С e-mail от 14.11.2017 г. изпълнителния директор на FVE д-р Ян Ваартен потвърди
договореното в Брюксел посещението на президента на FVE в България, в периода 22 - 29
януари 2018г.
Приложение на e-mailа

Превод от английски език

Уважаеми
д-р Трифон Цветков и д-р Румен Вълчовски,
Благодаря ви, че взехте участие в Общото събрание на Федерацията на
ветеринарните лекари в Европа (FVE), провело се миналата седмица в Брюксел.
Оценяваме високо присъствието ви на събранието.
Също така ви благодаря за хубавия плакет, който връчихте на
Президента на FVE Рафаел Лагенс и на мен. Поставих го на хубаво място в
кабинета.
Надяваме се, че срещите са били приятни за вас и че сте се прибрали
благополучно у дома.
Както вече говорихме, ще бъде трудно Президентът и аз да посетим
България през 2017 г. Програмите ни за идните седмици вече са пълни.
Въпреки това ще поддържаме връзка, за да се уговорим за среща в
началото на следващата година, например през седмицата на 22 или 29 януари.
Благодаря ви отново за това, че взехте участие в събранието. С
нетърпение очаквам да се видим скоро в България.
Поздрави,
Ян Ваартен, двм
Изпълнителен директор
Повече информация за посещението на нашата делегация в Брюксел и за водените
разговори ще намерите в предстоящия нов брой на списание „Ветеринарна практика”.
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