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Уважаеми г-н Председател на Общото събрание,
Уважаеми делегати на Общото събрание,
Почитаеми преподаватели, служители, студенти,
изминалата една година беше динамична и успя да съчетае в себе си серия от мерки и
постижения на Ветеринарномедицински факултет показващи неговото лидерство, единност,
устойчиво развитие и конкурентоспособност. Пандемията на века в края на 2021 се съчета с
нарастваща инфлация и непредсказуем ценови риск, който доведе до нестабилност по доставките на
основни за факултета консумативи и наруши прогнозните модели за 2022 г. Отчет и анализи по
дейността и финансовото състояние на Ветеринарномедицински факултет за периода от юли 2021
до края на май 2022 г. са включени в цялостният текстови обем на настоящия отчетен доклад.
Изминалият период беше динамичен, с много труд и усилия за постигане на всички критерии за
EAEVE акредитация, осигуряващ постижения с първо място в рейтинговата класация, стабилност на
приходите и гарантирано запълване на осигурените места за обучение на български и английски език.
Успяхме да се докажем като лидери, от които държавата избра доц. Крум Неделков за Заместник
министър на земеделието, а доц. Деян Стратев за Изпълнителен директор на Българска агенция по
безопасност на храните. Отчитаме период в който новосъздадените единствени за България
структури на денонощна „Университетска ветеринарна болница с клиники“, „Симулационен център
VetsiM” и „Мобилно обслужване“ оставиха след себе си доказателство за успех и модел за устойчиво
развитие чрез комуникация с колегите си в България и чужбина.
За една година студентите показаха различни научни и международни постижения, изградиха
ключови умения „Day one competence” в разнообразните форми на обучение, практически занятия и
теренни посещения, като в края на държавните изпити имаме 115 дипломиращи се ветеринарни
лекари, от които 11 са от обучението на английски език.
Деканското ръководство и екипите на Ветеринарномедицински факултет бяха активната страна
в диалога по професионални проблеми на ветеринарната медицина и дискусионни научни форуми по
актуални международни теми като „Дигитализацията във ветеринарната медицина“ и „One health”.
Административните умения и възможности на заместник деканите доц. Пламен Георгиев и проф.
Георги Пенчев компенсираха недостига на трети заместник декан, а цялата инфраструктура на
факултета от деканат до катедрено ниво заработи по серията от добре финансирани проекти и
международни мрежи спечелени с политиката на Ректорското ръководство.
Надяваме се отчетените дейности и резултати за 11 месеца да покрият очакванията на
делегатите на общото събрание на факултета.
С уважение
Проф. д-р Т. Стоянчев
Декан на Ветеринарномедицински факултет
27.05.2022 г.

4

I. EAEVE АКРЕДИТАЦИЯ, ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И КАЧЕСТВО
1. Ре-визита чрез екип на ECOVE към EAEVE

Процесите на подготовка и реализация на ре-визитата във ВМФ бяха много динамични, с много
работа в катедрите, Университетската ветеринарна болница, сградовите бази, документацията и
постоянна ангажираност на Деканското и Ректорското ръководство с техните административни екипи.
За отчетният период това е може би най-значимото събитие, с върхов приоритет и най-висока
институционална ангажираност. Досегашното решение със статус „NON-ACCREDITATED” е
абсолютно неприемливо за факултета. Ветеринарномедицински факултет е модерна институция,
развиваща се в съответствие със съвременните постижения на науката и практиката, поддържаща
първо място в националните рейтингови системи на България, с една от най-високите
акредитационни оценки от НАОА (9,46 точки от 10.00), в постоянна комуникация с редица
международни партньори от Европа и други континенти.
В резултат на обединените усилия бяха направени реални действия по всички планирани 19
забележки. До месец март 2022 беше изпълнен „План за действие на ВМФ“ с отстраняване на
забележките, което дава основание за постигане на EAEVE акредитация. Деканското ръководство
формира доклад за самооценка R-SER на 36 страници с 12 отделни документа (приложения) в общ
обем 460 страници. Всички документи са качени на сайта на факултета в бутон „EAEVE“. Спазвайки
поставените срокове, доклада с приложенията бяха изпратени и приети от EAEVE. Хронологията по
кореспонденция с централният офис на EAEVE беше следната: 16.12.2021 потвърждение от Декан на
ВМФ за пълна готовност от ВМФ за доклад RSER за ре-визита, 4.01.2022 потвърждение от ВМФ за
плащане на сумата по фактура за ре-визита, 13.01.2022 – потвърждение от EAEVE за одобрение на
екипа за кореспонденция от ВМФ и екипа за ре-визита от EAEVE, 15.01.2022 - дати за резервация на
полет и изисквания за гарантиране на извънредни защитни мерки по Ковид за хотела и ВМФ за
безопасност на екипа от EAEVE, 2.02.2022 – изпращане на доклада за самооценка на ВМФ в RSER
модел по SOP Upsala с всички приложения; 3.02.2022 - потвърждение от EAEVE за полученият доклад
с приложенията, потвърждение за датите и програмата за ре-визита. 21.03.2022 – изпращане на
актуални изисквания за влизане в България на пътници от страни от червената Ковид зона, 23.03.2022
– частични подобрения в часовете на програмата за ре-визита, края на март 2022 – подготовка на
факултета и работните групи по програмата. Експертната група по ре-визита включваше проф. Мария
Пелетейро (от факултета в Лисабон, Португалия) и проф. Ханс Диетц (от факултета в Копенхаген,
Дания). Стриктно и компетентно се проведе предварителната кореспонденция между ECOVE екипа и
Декан на ВМФ и се уточниха всички срокове с план-програмата за Ре-визита. Проведената на място
експертна визита беше професионална, конкретно по забележките от категория основни (Major
deficiencies) и второстепенни (Minor deficiencies). Всяка една от 5-те забележки от степен на значимост
„Основни забележки“ беше дискутирана, огледана и оценена на място. По същият начин се
процедираше и при забележките от категория „Второстепенни забележки“. Преподавателите,
служителите и студентите участващи във всички срещи за оказали максимално съдействие на
експертната група на EAEVE, допринасяйки за формиране на силно положително мнение, отразено в
техният заключителен доклад „Draft C”. На 9.04.2022 г. (събота) проф. Диетц изпрати техният писмен
доклад Draf C за съгласуване с нас за фактически несъответствия. Доклада в 16 страници е изцяло
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положителен и вписва, че всички 5 основни и 3 второстепенни забележки са напълно отстранени от
ВМФ. На 14 април (четвъртък) от ВМФ беше върнато писмо, в което уточняваме 4 бр. фактически
несъответствия с препоръки за корекции, съответно на стр. 8, 12, 12 и 16. Нашите предложения са
приети от проф. Пелетейро и окончателният доклад Draft D е бил изпратен на 15.04.2022 в централата
на EAEVE. Процедурата по ре-визита приключи след серия от въпросници и формуляри за качеството
на работата на техният екип, компетентност и поведение, оценено от нашите преподаватели,
студенти и деканско ръководство. На 8 юни (сряда) в Цюрих, на заседание на ECOVE на EAEVE се
очаква окончателното решение на EAEVE. На 13.05.2022 г. получихме писмо от EAEVE, с което отново
потвърждават, че на 8 юни ще бъде взето решение за статуса на Ветеринарномедицински факултет.
2. Работа по „План за действие на ВМФ“ с въведени решения по забележките

При отстраняване на всяка от забележките маркирани в „Плана за действие на ВМФ“ бяха
включени знания, умения и компетентности на всяко ниво от структурата на ВМФ. Насочени бяха
бюджетни средства, експертни съвети и комуникация с чужбина (основно с Германия), включително
по дигитални иновации, стратегически решения и инвестиции. Всяко предложение беше анализирано
и приложено в действие. По решения на ФС, Декан, зам.декани, помощник ректор, Зам. Ректор АСД
и г-н Ректора се насочваха промени и процеси през отделите на Обществени поръчки, Финансовосчетоводен, ТРЗ и Личен състав. Правиха се непрекъснати промени и подобрения в дейността и
инфраструктурата на факултета. Последните вълни на пандемията в края на 2021 и началото на 2022
забавиха финализирането на процеса. Въпреки пандемията се направиха 2 посещения в Германия в
началото на 2022, на които успешно се съгласуваха взетите до момента решения и постиженията за
установяване на модел от добри практики в управлението, обучението, клиничната дейност и
документацията по Качество, Проследимост на студентската успеваемост и умения, Биосигурност и
Хуманно отношение. Партньорите от Гисен и Лайпциг направиха много предложения, които да бъдат
интегрирани в процесите на ВМФ до края на 2022 година: инвестиции в ремонти и нови сградови
структури; стратегически инвестиции в апаратура и модернизация; въвеждане на документални
процедури; партньорства за специализации и квалификации; експертни специализации в чужбина;
привличане на международни партньори със стратегическо влияние; разширяване на студентското
участие чрез съвет във факултета, анкети със студенти и работодатели от практиката, браншовите
организации.
В процеса на подобрения по нашият „План за действие на ВМФ“ бяха привлечени също експерти
от държавните правителствени органи БАБХ, МЗХ, ЦОРХВ, МОН, БВС и СВЛБ. На 18 ноември 2021 г.
ВМФ организира национален форум по „Проблеми на ветеринарномедицинската професия“, на който
се взеха решения за единно сътрудничество при проблеми извън обхвата на Тракийски университет.
По предложения от привлечените международни експерти бяха изгладени много от пропуските
по направление клинична дейност, симулационна ветеринарна медицина, организация и управление
на документооборота, взаимовръзка със студенти и работодатели и други. В международните
дискусии конкретни идеи и предложения за изграждане на нашето устойчиво лидерство идваха от Dr.
Dr. h. c. mult. Gerhard Greif - Президент на висшият Ветеринарен университет в гр. Хановер
(Германия), - Dr. Dr. h. c. mult. H. Meyer-Gerbaulet - бивш съветник на министъра на Земеделието от
консултантската служба в Германия; Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Kramer - Зам.-президент на университета
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в Гийссен (Германия) и Prof. Dr. Alexander Starke - ръководител на клиника продуктивни животни към
Университета в Лайпциг (Германия), В периода януари-март 2022 г. бяха планирани нови дейности и
инвестиции, част от които вече са обявени за обществени поръчки по ЗОП, а друга вече са
реализирани към датата на настоящият доклад.
3. Учебна база, EAEVE индикатори, ключови умения и компетентности на първия ден

А) Учебна база с приложение за изграждане на компетентности и практически клинични
обучения: През отчетният период се осъществиха част от планираните ремонти на сградите и
съоръженията, основно тези при които има най-много критични бележки в доклада на EAEVE и такива
водещи до повишена биосигурност и хуманно отношение. Изградиха се 4 санитарни биофилтъра с
дезинфекционни вход/изход, създадоха се нови системи за отвеждане на външни води зад Биобазата,
построиха се 2 дезинфекционни арки за камиони – в Биобаза и Морга, монтираха се ограничителни
бариери и огради, сложиха се обозначителни табели със знаци и надписи, изградиха се комфортни
зони за саморазходка на кучета с подобрен комфорт на всеки кучешки бокс, ново помещение за хоспис
за котки и серия от подобрения в базата при крави, коне, в отделението по инфекциозни и паразитни
болести, монтира се навес, в стационара за кучета се изгради вентилационна система с нов таван и
нови врати, а най-дълго се реновираха достъпа и съоръженията в моргата и аутопсионната зала.
Направен е разчет и е обявена обществена поръчка за всички останали ремонтни дейности по
катедрените бази и УВБК.
Все още изоставаме по показателят специализации поради липса на достатъчно на брой и
подходящо обучени в чужбина преподаватели в клиничните звена. Налице е ниска активност на
преподавателите да правят дългосрочни специализации в централна и западна Европа, нещо което
в частните клиники е ежегодна практика. Не се осъществи идеята през 2021 година да имаме поне
един записал се асистент или доцент за дългосрочна специализация по модела на EBVS.
В централната таблица с индикатори на EAEVE има сериозен прогрес за последните две години
по брой пациенти и по почти всички индикаторни показатели. Множеството договори, реализирани
пациенти през Мобилно обслужване, сервизната дейност на клиника Дребни животни дадоха
отражение в индикаторите на факултета. Към края на 2021 година студентската успеваемост на ВМФ
е 53%, а към май 2022 е 65%, свързана със завършването на съответно 84 и 104 броя ветеринарни
лекари през 2021 и 2022 година. Ако се стремим да постигнем Европейската успеваемост с 85% тогава
ще са необходими много повече усилия от всяка клинична катедра, за да се постигне правилното
съотношение за осигурен брой пациенти на всеки един студент. Изоставаме в индикатора за брой
коне прегледани в базите на ВМФ и извън базите на Тракийски университет, също така по брой
привлечени специалисти от практиката с национални или европейски специализации по EBVS, имаме
много нисък брой на докторанти на фона на много преподаватели във факултета. Базата ни за работа
с коне е изключително модерна, но крайно неразработена за осигуряване на обучение и услуги в
областта на ветеринарна медицина за коне. В структурата на факултета броят на докторантите
спрямо броят на професорите и доцентите е твърде малък, като в много секции има периоди от над
3 или 5 години, в които не са обучавали редовен или задочен докторант. Това показва липса на
устойчивост в обучителната система на ВМФ в конкретните индикатори на EAEVE. Работи се по
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конкретни решения за стабилизиране на показателите, необходими за подготовка на ВМФ за EAEVE
акредитационна процедура с пълна визита.
Б) Ключови умения и компетентности на първия ден – последователната кореспонденция с
факултети в Европа и партниращи катедри в чужбина позволи на Деканското ръководство да изгради
етапност при въвеждане на компетентностите Day One Competence, започващи от описанието им в
учебна дисциплина (учебна програма), към учебен план “Curriculim” и след това вписване в
самостоятелна книжка „Day One Competence“ на ВМФ. Добре развита е тази последователност в
Университета Виена (Австрия), Факултета по ветеринарна медицина във Варшава (Полша),
Ветеринарният факултет в Гисен и много други. Основен модел за работа при студентите да бъде
последователността от преподадено/наблюдавано, към обяснено от студената пред преподавателят,
след това работа със симулационни модели или трупове на животни и тогава приложено чрез работа
с живи животни или пациенти. Новосъздаденият симулационен център по ветеринарна медицина
„VetsiM” на ВМФ се доказа като обект на висок интерес от студентите и неговото развитие беше силно
препоръчвано от чуждите партньори. За осигуряване на повече клинични случаи извън университета
се сключиха нови договори с организации и ферми (виж в клинично обучение), в които студентите да
имат достъп под контрола на наш преподавател. Продължи процеса по развитие на партньорска
мрежа и транспорт на студентите до обекти с разнообразни клинични случаи и реални казуси от
дейността на практикуващи ветеринарни лекари, аутопсии на повече трупове, практика с най-нови
апарати и постижения въведени във ветеринарната медицина. През 2021 г. беше утвърдена книжката
за „Компетентности на първият ден“ на ВМФ, последователно разгледана и коригирана по
предложенията на катедрите, клинична комисия и факултетен съвет (протокол 22/13.12.2021).
Книжката беше отпечатана в тираж 1000 броя и беше раздадена, чрез курсовите ръководители, на
всеки студент от 1 до 5 курс от обучението на български и английски език. Книжката беше преведена
на английски език и файлът предоставен до всички през платформа MOODLE. В ход е процедура по
съгласуване на корекции с БВС, СВЛБ, БАБХ, студенти и работодатели. Техните предложения ще
бъдат въведени в ново издание през следващата 2023 година. Процедурата по съгласуване е част от
нов, сложен PDCA (Plan, Do, Check, Act) цикъл на планиране и изпълнение, въведен в системите по
качество на факултета по изискванията на EAEVE. През 2021 година PDCA цикъла беше приложен за
книжката „Day one competence” и за процедурните правила на ВМФ за практики и стажове след 3, 4 и
5 курс.
4. Работна среща за 2021 на факултетите от регион 8 на EAEVE

Президента на EAEVE д-р Стефан Мартино свика заседание на регионалната група 8, в която
участват двата факултета от България, множество факултети от Турция, Македония, Сърбия.
Заседанието се проведе на 6 април 2022 година, в онлайн режим. В кратка презентация бяха
изложени идеите за промяна в индикаторите на EAEVE за минимален брой пациенти по видове
животни, осигурени за всеки един обучаван или дипломиран студент. Промяната е за обединяване
при коне и при кучета, като заедно да се отчитат външни и вътрешни пациенти в един общ индикатор,
т.е. външните отпадат от самостоятелно отчитане. От ВМФ представихме плана за постигане на
критериите за EAEVE акредитация и че пандемията забавя завършването на някои точки. Президента
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потвърди, че ще приемат план или започнато действие, дори само на етап проект. Но ще изискват
периодично представяне на прогреса и завършване по плана. Дадени бяха указания за повишено
внимание за трансфери на студенти от ветеринарни факултети от Украйна. Обсъдихме също така
част от промените по Директива 36 за обученията по ветеринарна медицина, предлагани в
заключение на Доклада от работата на експертите от европейската Legal Spark Network.
5. EAEVE годишна асамблея за 2021 - промени в обучението по ветеринарна медицина

През 2021 година работната среща за Годишната асамблея на EAEVE се проведе на 29.091.102021. във факултета в гр. Торино, Италия. Срещата беше в хибриден режим позволяващ
присъствено и онлайн участие, а за гласуване беше използвана електронна платформа Qamphi® с
двойно-кодирано, тайно (анонимно) гласуване, която е патент на университета в Нант. Деканското
ръководство взе решения ВМФ да се представлява на срещата от проф. Т. Стоянчев. Президентът
на EAEVE д-р Стефан Мартино максимално ясно представи промените в правилата за акредитиране,
новите две формулировки на акредитационни решения „Accreditated“ и „Pendig accreditation”,
увеличение в годишните такси с 10% за членство и за акредитация, нови правила за повторна
акредитация с подаване на документи до 1 година след отрицателното решение „Pending
accreditation”, интегриране на политика по часове и дисциплини в програмите максимално близки до
Директива 2005/36/ЕО, засилване на критериите по процедури и правила за „Качество и проследимост
на качеството“. В разговор с президента на EAEVE и ръководителят на експертните акредитационни
групи беше разгледано положението на България, в частност нашият факултет в Стара Загора и дали
сме въвели 24/7 денонощно обслужване с участието на студенти, имаме ли промяна в броят на
пациентите по видове животни, какви нови мерки имаме за Биосигурност и до каква степен сме
отстранили забележките по доклада. Ръководството на EAEVE одобри планираните дейности по
представеният на място „План за действие на ВМФ“ за всички забележки. Дадоха указания да се
консултираме постоянно с централният офис на EAEVE, като ще определят експерт да ни помага.
Потвърдиха, че нашата ре-визита е фиксирана в плановете на ECOVE за началото на април 2022, с
председател проф. Мария Пелетейро, която вече беше потвърдила участието си.
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II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВМФ
1. Хибридни форми на обучение и дигитализация на учебния процес
Ветеринарномедицински факултет е с много високо ниво на дигитални умения, култура и
способности за работа с дигитални документи и обекти в обхвата на обученията. Тук е мястото да
изкажем благодарност на всеки преподавател и служител за положеният труд и усърдие в полза на
ВМФ, усилия които ни откроиха като иноватори и лидери в електронното обучение, усилия които ни
позволяват да се разширим в новите стратегии за интернационализация и съвместни обучителни
програми инициирани от Министерство на образованието и науката (МОН). Създаването на хибридни
форми на обучение е въведено в практиката на много европейски университети, даващо възможност
за споделен ресурс от преподаватели, учебни бази, методи, апаратура, административен капацитет
и др.. Споделеният ресурс спомага за изграждане на общ конкурентен капацитет, без да се инвестира
в дублиране на едни и същи преподаватели във всяка университетска структура и без да е
необходимо дублиране на апаратура и сгради във всяка структура. Студентите се обучават по
семестри в различни факултети или различни университети, дори в различни държави в различните
семестри от учебният план на специалността. Подобни „Университетски алианси“ в Европа са факт
от повече от 5 години, като например алианса BOKU в Австрия и създадената тяхна 4 годишна
магистърска програма.
В рамките на рейтинговата система за оценка на висшите училища в България, в частност
Ветеринарна медицина в показател „Учебен процес“ се интегрира нов подпоказател за брой
„съвместни обучителни специалности с чуждестранни висши училища“, „участие в съвместни
обучителни програми с чуждестранни висши училища“ и стандартните досега брой обучителни
програми за бакалаври и за магистри. През 2021 година МОН започна да инвестира в развитие на
„хибридните“ съвместни форми на обучение, като за Ветеринарномедицински факултет се очаква
резултат повишаващ икономическите, мениджърските или техническите умения на завършващите,
включително международни обучения за по-високи дигитални и комуникационни умения в мрежата на
ветеринарномедицинското направление. Отпуснати са финансови средства от МОН, като
същевременно е планирана промяна в Закона за висшето образование, даваща възможност за
издаване на съвместни дипломи и документите и договаряне на споделен ресурс във всички форми
на обучението. Първите стъпки на Ветеринарномедицински факултет бяха в края на 2021 година чрез
създаване на хибридни СДК обучения „ВЕТЕРИНАРНА СТОМАТОЛОГИЯ ПРИ КУЧЕТА И КОТКИ“
само за ветеринарни лекари в споделен ресурс с Факултета по дентална медицина, на Медицински
университет гр. Пловдив. Повече информация е поместена в раздела за СДК (виж там). През
декември 2021 г. се интегрира съвременно обучение по „ВЕТЕРИНАРНА ХОМЕОПАТИЯ“ със
споделен добре развит ресурс от частни фирми (международни) в хуманната медицина и сега е
приложен трансфер на знания и технологии към ветеринарната медицина в Стара Загора (отново по
линия на СДК - виж там).
В средата на 2021 г. МОН стартира нова национална програма по модернизация на висшите
училища „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на
обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез
партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска
стопанска камара (СИПМО – ТрУ)” по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. В
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определените часови възможности на СИПМО-ТрУ, бяха създадени две „хибридни“ съвместни
обучителни магистратури между Ветеринарномедицински факултет и Университета по национално и
световно стопанство (УНСС). Задочните магистратури са с малко над 30% участие на УНСС, ВМФ
(приблизително 55%) и специализиращи предмети от Аграрен факултет, Стопански факултет на
Тракийски университет в обхвата между 15 и 12%. Съвместните обучителни програми дават
възможности за разширени знания и умения за икономически, биологични, качествени и мениджърски
показатели на фирми и компании създадени, управлявани или контролирани от ветеринарни лекари.
Програмите с учебен план и квалификационна характеристика бяха утвърдени с решение на ФС от
април и академичен съвет от май 2022 година като: „ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ“ и „ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ БИЗНЕС И
МЕНИДЖМЪНТ“.
В ход е процедура по интегриране в обучението и практиката по Ветеринарна медицина на
изследователка и научно-приложна техника за 3D принтиране, която е позиционирана в секция
Анатомия. За нейното стартиране и разработване за нуждите на ВМФ се ангажира доц. Р. Димитров,
който формира екип с ръководител доц. Д. Владова и участници гл.ас К. Стаматова и гл.ас. П.Йонкова.
Деканското ръководство инициира партньорство с Факултета по техника и технологии в Ямбол и
институт към Българска академия на науките, където подобни техники са вече в употреба. Екипа на
доц. Владова отбеляза в началото на 2022 година правата в историята на факултета отпечатка на 3D
кост. Сега се разработва софтуерен модел за свързване със 3D скенер (заявен за доставка за лятото
на 2022 г.) и компютърен томограф Siemens, както и приложение на 3D принтера за меки полимери.
Подобни комбинации между образ от рентген или компютърен томограф и след това принтиране на
3D принтер се ползват от няколко години в практиката в Европа.
За дигитализация на част от обучението по Анатомия беше закупен едногодишен достъп до
виртуален пакет с 3D анатомия на кучето на английски език, които достъп да се ползва за
преподаватели и студенти в долните курсове. 3D анатомия е относително нов софтуерен продукт,
който се ползва в редица ветеринарни факултети в Европа успоредно с класическите модели за
изучаване на спецификите в Систематична или топографска анатомия на отделните видове животни.
Дигитален продукт „Visio care” се очаква да бъде въведен от края на месец юни в две точки на
ВМФ – Симулационен център „VetsiM“ и манипулационна зала на клиника „Дребни животни“. Продукта
е за допълваща визуализация при различни заболявания на животните, дава анимационен модел на
най-често срещаните патологии в лечебно-диагностичната практика и е насочен основно за студенти
в горните курсове или практикуващи ветеринарни лекари. Продукта е договорен като дарение от
фирма „Роял Канин“ за една година. Всички виртуални продукти за дигитализация има облачен
достъп от всяка точка на университета и може да се стартират дори през GSM апарат или лаптоп.
2. Обучение, преподаване и оценяване ориентирани към студентите
Деканското ръководство разработва организация за по-широко участие на студентите при
обсъждане или вземане на решения за Ветеринарномедицински факултет. Участието на студентите
в заседанията на Факултетен съвет е недостатъчно. За повече дискусия и писмени предложения
подобна система е въведена в действие във факултетите по ветеринарна медицина на централна и
северна Европа. Също така годишната организация на EAEVE винаги дава представителна дума на
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международната студентска ветеринарна асоциация IVSA (International veterinary students
association). Предстои създаване на вътрешен ветеринарномедицински представителен съвет на
студентите с по един представител от всяка учебна група от българското и английското обучение. Те
ще обсъждат информация по предложения на ВМФ до групите и ще дават предложения за промяна
и подобрения на сгради, условия, обучения, практически занимания, извънаудиторни форми на
работа и други по тяхна преценка.
ВМФ продължава да развива системата от стимули за индивидуален подход при обучението на
студентите и даване на възможност за индивидуална работа, мотивация и участие на студентите като
активна страна в обучителният процес. Мотивация за студентите са различни форми на изява,
самоизява или класиране за финансова подкрепа за доказани постижения. В края на 2021 бяха
сключени три споразумения с фирми, които да финансират наши студенти с висока активност. Едното
беше с фирма „АЯКС“, които предлагат платени стажове през лятото за студенти от трети, четвърти
или пети курс. По един или до три месеца е предложението на фирмата, вече е формирано през
Кариерен център на Тракийски университет. При студенти, които се интересуват от писмени
разработки по месо и месни продукти, стажове и практики в месопреработката от фирма „Сами-М“
предлагат стипендии по 1000 лв. за класираните на първите три места студенти от четвърти курс.
Около 10 студента са заявили желание за 2021-2022. За клинични и научни постижения,
международно изявени студенти от ВМФ може да кандидатстват по споразумение с представител на
фирма „Zoetis“, която осигурява едногодишно плащане на таксата 900 лв. за обучение по Ветеринарна
медицина на класираните на първите 5 места студенти. За тази година около 40 студенти са подали
заявки за класиране. От 11 май 2022 година се работи по критерии за създаване на постоянна
стипендия „Никола Белев“ за изявени студенти с висока активност и постижения по учебна, научна,
клинична и международна дейности.
Ветеринарният симулационен център VetsiM подпомага системата за извънаудиторна заетост на
студентите, като развива различни форми на комуникация между студентите или работа по конкретни
теми, за които може да се работи извън учебните зали на факултета. Все още не са правени анализи
на приложимостта на трейнинга във VetsiM.
Подходяща инициатива беше предложението към деканското ръководство за свързване и
практика на наши студенти с полската фирма „Драмински“, произвеждаща ехографи за ветеринарната
практика. На 10 и 11 април 2022 се организира и проведе workshop във ВМФ с разделяне на групи по
интерес за продуктивни животни и за кучета. Интереса беше силно проявен в отдела по Репродукция
с едри преживни под ръководството на гл.ас. Иван Фасулков. Повече от 60 студенти от българското и
около 30 от английското обучение бяха плътно около специалистите от Полската фирма, техният
ветеринарен лекар и нашите преподаватели.
Периодично, чрез анкети на ВМФ се взема мнението на студентите. Предстои разработване на
система за вътрешен контрол по качеството на преподаване в различните дисциплини в лекции или
занятия. Постигане на съответствие с предложения на МОН от 2021 г. за изграждане на по-висока
степан на текущ контрол при студентите и по-ясни критерии за включване на оценката от текущ
контрол при формиране на крайната оценка по дисциплините. Все още във ВМФ не е разработена
стратегия, която да обхване всички учебни дисциплини с текущ контрол. В мониторинга и анализа ще
участват студенти, партньорски организации, експерти, потребители на кадри (работодатели). Чрез
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отдел „Качество и акредитации“ на Тракийски университет систематично се провеждат проучвания
сред студентите за качеството на преподаване по разработена анкета, която от 2021 г. е в електронен
вариант.
3. Актуализация на учебният план по „Ветеринарна медицина“
През отчетният периода се проведоха заседания за обсъждане на пропуските в кредитните точки
и коректното им изчисление на база на наредбата за Европейска система за натрупване и трансфер
на кредитни точки (ECTS). Съгласно наредбата часовете за извънаудиторна заетост и кредитните
точки за извънаудиторна заетост трябва да са повече от тези на аудиторна заетост. Също така при
дисциплини с еднакъв хорариум да се използва правилото една кредитна точка да се дава на 25 или
30 часа студентска заетост (формирана от сумата от аудиторни и извънаудиторни часове). При
учебният план на ВМФ за специалност „Ветеринарна медицина“ това не беше така и се наложи
актуализация. С решение на Факултетен съвет се въведе единно правило за коефициент 1,2, с който
да се дава превес на извънаудиторните часове, а една кредитна точка във ВМФ да се дава на всеки
30 часа студентска заетост. Преизчислиха се кредитните точки по всички учебни дисциплини. На
заседанието беше взето решение по още един проблем, възникващ с различните часове студентска
аудиторна заетост по „Физическо и спорт“ във Факултета по ветеринарна медицина в София и нашият
факултет, което създава от години проблеми при трансфер на студенти от София в Стара Загора. С
новото решение се изравниха часовете, като се намалиха в нашият факултет до необходимите норми.
Актуализацията на учебният план беше утвърдена с решение на Академичен съвет през 2022 година.
4. Студентско положение
Продължава да действа стратегията на Министерство на образованието за периода до 2030
година, по която всяка форма на обучение, в която приходите са по-малко от разходите следва да
бъде оптимизирана или закрита. Системата се настройва за обучение в намаляващ брой студенти.
За съжаление решението на МОН за намаляващ брой студенти се прояви по отношение на ВМФ като
се бяха отрязани 14 броя студенти от държавната поръчка за 2021/2022. За да се възстанови бройката
за „Ветеринарна медицина“ беше взето решение за насочван на всички бройки за основната
специалност на ВМФ и без държавна поръчка да бъде приемът за „Санитарна микробиология и
безопасност на храните“. Това беше равносилно на „нулева година“ за задочната магистратура,
поради причини описани в раздела за магистърски програми (виж там).
След приключване на кандидатстудентската кампания във ВМФ за учебната 2021/2022 година
бяха записани 159 студента в първи курс. След дипломиране на завършилите в момента записаните
студенти във ВМФ по курсове са като следва:
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Брой студенти за обучение на български език във ВМФ записани през 2021 г.
Курс
Брой групи
Брой студенти
I
16
159
II
16
163
III
16
141
IV
16
148
V
14
139
ОБЩО:
78
750
През 2021 година след ликвидационна сесия 35 човека прекъснаха и други 17 бяха отстранени.
Прекъснали и отстранени студенти в края на 2021 г.
Брой студенти по курсове
Основание за прекъсване
I
II
III
IV
Поради незаверен семестър
По болест
1
Поради слаб успех
3
3
3
3
По семейни причини
1
4
4
5
По финансови причини
1
1
2
4
ОБЩО: 6
8
9
12
Отстранени студенти през 2021 г поради неуреден статус
Студенти с неуреден статут
I
II
III
(отстранени)
1
9
1
ОБЩО:
17

IV
6

Общо

V
-

1
12
14
8
35

V
-

През месец май 2022 година беше обявена датата 3 юни за тържествената промоция по
връчването на дипломите на абсолвентите. Тя е планирана да се проведена на Форума на Тракийски
университет. Дипломират се общо 115 ветеринарни лекари, от които 104 от обучението на български
език и 11 от обучението на английски език на ВМФ.

5. Чуждестранни студенти и обучение на английски език
Проведените оценка на студентското положение, мнението на завършващите и направените
анализи показват устойчивост на стратегията за привличане на нови студенти от различни държави.
Предприе се нова рекламна стратегия в регионите на южна Гърция, Кипър, Египет и други държави,
с цел повече кандидат-студенти и подбор на по-мотивирани студенти за обучението по Ветеринарна
медицина на английски език. През месеците август и септември 2021 беше проявен необичайно висок
интерес от студенти от факултета в София, които бяха подали документи за трансфер в Стара Загора.
Част от тях, с по-висок успех бяха приети и допълниха празните бройки във втори, трети и четвърти
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курс. Деканското ръководство продължи да доразвива политиката на ВМФ, която да позволи
стабилност на приходите и по-високи възнаграждения, чрез гарантиране на възможността за
провеждане на обучения с оптимум 4 групи (40 студента) на английски език във всеки от курсовете
При положителна EAEVE акредитация през юни 2022 г. ще можем да сме по-сигурни в потока от
кандидати от Англия, Ирландия и Шотландия. Интересът на чуждите студенти към нас е поради поголямата учебна база на Тракийски университет, възможността на студентите да работят с всички
видове животни във факултета и партньорските ферми, модерните апарати, инструменти и пособия
и способността на преподавателите да говорят свободно със студентите на английски език. Не е
маловажен и факта, че катедрите обновиха учебните си текстове на английски език и осигуриха
електронен достъп до тях през MOODLE.
В рамките на отчетният период бяха определение курсовите ръководители на българките
студенти да бъдат курсив ръководители също на английските студенти в съответните първи до пети
курс. Това позволява по-бързо предоставяне на информация, по-стегната комуникации, включване в
социалният и административен живот на факултета и решаване на еднакви проблеми по едни и същи
начин за курса. Курсовите ръководители се справят с поставените задачи и студентите са доволни.
Предстои определяне на групови отговорници на всяка група, като определеният от английските
студенти отговорник да участва в обсъждане на проблемите и развитието на ВМФ поставени от
Деканското ръководство или ръководител катедри.
Основни недостатъци, които все още предстои да бъдат решавани е лекторското поведение и
често дословно четене на лекции и упражнения от слайдовете на презентациите. Създаване на
учебни материали с всички или почти всички теми по дисциплините и конспектите, актуализация на
конспекти и изпитни материали в съответствие с модерните разбирания на професията, повече
практически казуси и практическа работа.
През 2022 година се дипломират 11 студенти след държавен изпит. В края на 10-ти семестър
завършиха обучението си 16 и 39 студенти, съответно през 2021 и 2022 година. След защита на
преддиплмен стаж общо 16 студенти бяха допуснати до държавен изпит, включвайки предходни
години и такива, семестриално завършили от предходни години. В края на редовна и поправителен
държавен изпит на английски език имаме 11 успешно дипломиращи се (68,8%) и 5 оставащи за
следвщата година (31,3%). В сравнение с българските, при английските студенти прави впечатление
по-високата мотивация, по-добрите знания и умения за разсъждаване над темите, значително повисок процент на явяване на изпити и пренебрежимо нисък процент неявили се. През отчетния период
във ВМФ са се обучавали общо 192 чуждестранни студенти от 19 държави. Броят им и
разпределението по държави е както следва:
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Студенти англоезично обучение по държави на произход
(актуално към Май 2022)
Държава

I

II

III

IV

V

Брой студенти на ВМФ

Гърция
Кипър
Великобритания
Ирландия
Финландия
Швеция
Германия
Испания
Португалия
Израел
Ливан
Швейцария
Турция
Албания
Канада
Индия
Малайзия
Южна Корея
Италия
Общо:

23
5
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
3
38
38

26
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
43
43

23
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
33
33

23
3
6
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
39
39

27
0
6
2
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
39
39

122
15
22
7
3
1
1
1
1
4
1
1
2
1
2
3
1
1
3
192
192
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Студентското положение в обучението на английски език е отразено в представената по-долу
таблица. Прави впечатление сравнително малкото прекъснали и силно увеличение на броят
трансфери, особено в III и IV курс. В края на 2021 година прекъсват 4 студента поради наличие на
повече от 3 невзети изпита.
Брой студенти англоезично обучение по курсове през летният семестър на 2022 г.
Курс на обучение

I

II

III

IV

V

Брой студенти в курса

36

43

33

39

39

Прекъснали
Еразъм + мобилност (за цялата
академична година)
Трансфери за академичната
2021/2022
Брой студенти с 3+ изпита
след зимна изпитна сесия

3

2

1

5

0

0

0

0

1

0

0

1

9

12

0

3

0

0

0

1

Деканското и ректорското ръководство проведоха срещи за преодоляване на недoстига на
кандидатстуденти от UK след Брекзит, но за момента неуспешно понеже от Кралското ветеринарно
дружество (RCVS) беше потвърдено пълно признаване на дипломата от ВМФ само при положителна
EAEVE акредитация, но също така че се въвежда приравнителен изпит за дипломи от годините без
акредитация. Продължи PR кампанията за максимална публична изява в медиите и социалните
медии, реклама на практическото обучение, на базата, на активността на студентите и привличане на
нови студенти в чужбина.
През периода на пандемичният пик в края на 2021 и началото на 2022 имаше вълна от писма,
телефонни обаждания и индивидуални заявления, като всички поставени въпроси бързо бяха
решавани от Декан, Зам.-Декани или отдела на Наташа Койнарска и Любо Иванов. В почти 100% от
инициативите се осигуряваше възможност за участие не само на българските студенти, но и на тези
от обучението на английски език. Студентската общност участва активно в работна среща на 4 април
с експертите на EAEVE, както и в попълване на анкетите на EAEVE в след-визитационният контрол
по качеството. Поставената дискусия около проблемите на обучаемите на английски език, създаде
нова насока в Деканското ръководство за повече инициативи чрез сайта на ВМФ на английски език,
повече публичност и условия за социална и обучителна ангажираност на тази студентска общност.
В началото на месец май по искане на студентите беше формирана работна група в Деканското
ръководство, ръководена от доц. Пламен Георгиев, която да определи интереса за провеждане на
стажове и практики в България – след трети, четвърти и пети курс. Отчетливо беше нараснал
интереса за преддипломен стаж във ферма и БАБХ в България. От 11 студента през 2021 сега за
2022 година желаещите за БАБХ са 27, а от 3-4 бр. за стаж във ферми, сега интереса е от поне 13
записали се и се увеличава. Професионалният подход на проф. Йотов и докторант Бранимир Синапов
за инициатива в две ферми за продуктивни дребни и едри преживни животни, както и мобилният екип
до практикуващият ветеринарен лекар д-р Красимир Колев ( гр. Баня) дадоха силно положителен
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отзвук в следващият курс английски студенти, което доведе от тройно увеличен брой желаещи за
стаж в България. Зам.-Декан доц. П. Георгиев с клинична комисия подготвиха правила за
организиране и провеждане на стажове и практики на английски език, с часова ставка и строги
критерии за реално часово отчитане. Правилата бяха приети на факултетен съвет през месец май
2022 и за пръв път ще бъдат тествани при преддипломният стаж на сегашният пети курс.
От септември 2021 по искане на ВМФ бяха възстановени обученията през Ректората в базовият
5 месечен курс на английски език за преподаватели и докторанти с откъсване от работа. Въведени
бяха нови такси и условия, които предстои да се приложат за по-горното ниво B2.

6. Магистърска програма „Санитарна микробиология и безопасност на храните“ и
„Ветеринарна администрация“
През месец февруари на 2022 година завършиха последните магистри от 8-ми випуск. Те бяха
записани за обучение през 2020/2021 учебна година. Дипломирането се забави поради пандемията,
но вече всички завършили са си взели дипломите.
Опасността от липса на записали се магистри поради почти тройното увеличение на таксите
стана реалност. Увеличението беше направено в съответствие със задължителното изискване на
МОН и ЗВО за такси в платено обучение, които са не по-ниски от субсидията на държавната издръжка.
Имаше ясен интерес към двете задочни магистърски програми във ВМФ, но високата годишна такса
от 3903 лв. отказа всички желаещи. Липсата на държавна поръчка през 2021/2022 година доведе до
нулева година за „Санитарна микробиология и безопасност на храните“. По решение на Деканското и
Ректорското ръководство през 2021 година всички отпуснати от МОН бройки за държавна поръчка
бяха насочени само за специалност „Ветеринарна медицина“ и нулев прием за останалите
специалности. Решението беше продиктувано от факта, че МОН редуцира приема за нашето
професионално направление с 14 броя студенти. По вътрешна преценка се стигна до приложение на
ограничените със съответно 10 от магистри и 4 от ветеринарни лекари, като така се запазва
максимално броят на студентите по по-добре финансираната специалност Ветеринарна медицина.
Липсата на ведомствено финансиране на обучението за служителите във ветеринарният сектор
(МЗХ, БАБХ, ЦОРХВ), са сериозна пречка за набирането на кандидати в магистратурите, въпреки
усилията за популяризиране на двете магистърски специалности. Има заявен интерес от служители
на БАБХ и граничен контрол, но поради високата такса за сега се отказват от кандидатстване по
програмата „Ветеринарна администрация“.
За 2022 година, от септември за ВМФ има одобрени от МОН 10 нови бройки в държавна поръчка
за „Санитарна микробиология и безопасност на храните“, с държавна годишна такса 900 лв. В
началото на април 2022 г. се насочиха средства за рекламни съобщения и интереса се повиши.
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7. Следдипломна квалификация (СДК) и продължаващо обучение (СДО)
В съответствие с националните стратегии и политиката за рейтингово развитие на Тракийски
университет и стратегическите партньорства на Ректора доц. Добри Ярков бяха постигнати
договорености за създаване на нови „хибридни“ и съвместни обучителни програми за квалификация
и развитие на знанията и уменията на ветеринарните лекари. ВМФ организира и разработи две нови
обучителни програми СДК, едната съвместно с медицински преподаватели от гр. Пловдив, а другата
с водещ експерт от практиката от гр. София и международна фирма за търговия с хомеопатични
продукти.
Съвременна инициатива на Ветеринарномедицински факултет е създаването на хибридният
СДК курс по „ВЕТЕРИНАРНА СТОМАТОЛОГИЯ ПРИ КУЧЕТА И КОТКИ“ само за ветеринарни лекари
в споделен ресурс с Факултета по дентална медицина на Медицински университет гр. Пловдив. Почти
6 месеца бяха необходими за да се разработи модулната програма, в която водещ е ВМФ, а
партниращи са няколко катедри от Факултета по дентална медицина в Пловдив. Проф. Паскалев и
доц. Чапръзов намериха оптимално съотношение на всяко участие, така че всяка от двете институции
да използва своите предимства в обучението на завършилите или практикуващи ветеринарни лекари.
Техники по цялостно лазерно сканиране, софтуерна обработка на образа на устната кухина, зъби и
венци, 3D принтиране, 3D лазерно изграждане, CAD-CAM технологии, имплантология и други ще
бъдат въведени в стандартните и нетрадиционни решения по стоматологични приложения с
диагностика и терапия във ВМФ или практиката. Участието на ВМФ е 55%, а на факултета в Пловдив
45%. Симулационни технологии и работа с реални матрици ще са част от новият курс. Предстои
реклама и записване на първите желаещи през 2022 г.
Алтернативните средства в терапията при животните в съответствие с концепцията „One health”
дадоха старт в разработване на нов за ветеринарната медицина курс по „ВЕТЕРИНАРНА
ХОМЕОПАТИЯ“ със споделен клиничен опит от д-р Невена Микова, водещ експерт от практиката от
гр. София и добре развит ресурс от фирма Боарон в хуманната медицина. В новият СДК курс в
рамките на 64 часа е приложен трансфер на знания и технологии към ветеринарната медицина.
Клиничните случаи и приложението на хомеопатични средства от почти 13 годишна практика на д-р
Микова са в допълнение към базовите материали и литературата на английски език. Първите курсисти
се записаха през декември 2021 и в края на месец Май вече са приключили с изпит. Включиха се
преподаватели от ВМФ, а за студентите Деканското ръководство осигури отстъпка в таксата.
Очакванията са квалификацията на преподавателите да доведе до собствени клинични случаи и
казуси от клиничната практика на ВМФ през следващите 1-2 години, включително развитие на нова
избираема учебна дисциплина в профила на специалност „Ветеринарна медицина“.
.Данните за проведените дългосрочни и краткосрочни курсове в отчетният период по всички
курсове и специализации са дадени на следващите таблици. Следдипломното обучение се
организираше и координираше от отдел СДК/СДО в непосредствена връзка с Деканското
ръководство. Дейностите по това направление се осъществяваха в съответствие с Правилата за
следдипломна квалификация и продължаващо обучение в Тракийски университет и Правилника за
устройство, дейност и управление на ВМФ.
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Дългосрочни индивидуални специализации – 2021 и 2022 г.
Завършили и Обучаващи
Специализация
получили
се в
свидетелства
момента
2021-2022
„Ветеринарно-санитарна експертиза и
1
3
контрол на хранителните продукти от
животински произход”
„Инфекциозни болести при животни за
1
5
компания - кучета, котки и коне”
ОБЩ БРОЙ СПЕЦИАЛИЗАНТИ:
2
8
Обучения в групови курсове на краткосрочни специализация през 2021-2022 г. бяха
проведени в 6 курса в 3 направления на ветеринарната медицина. Обучени са общо 96
курсисти. Най-голям интерес от специализантите има към курса за опитни животни – 54%,
последван от курса от катедра „Хигиена, технологии и контрол на хранителните продукти от
животински произход“ даващ знания при 39% от специализантите на ВМФ в тази форма на
обучения.
Краткосрочни групови курсове
КУРС
Хуманно отношение и защита на животните по
време на транспорт.

Период 2021-2022 г.
Бр. курсове
Бр. участници
2021-2022
2021-2022
4
37

Изкуствено осеменяване на едри преживни
животни.

1

7

Защита и хуманно отношение към опитни
животни, използвани за научни или
образователни цели.

1

52

Общ брой курсове и специализанти:

6

96
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Втората форма на краткосрочно следдипломно обучение са индивидуалните
квалификационни курсове, т. е. такива, в които курсистите са били на самостоятелно
обучение или в групи под 6 човека. В проведените през отчетния период такива курсове по 10
различни учебни програми, са обучени 74 курсисти. Прави впечатление, че почти 80% от
курсовете се извеждат от секция „Хигиена, технологии и контрол на хранителните продукти от
животински произход“
Индивидуални квалификационни курсове през 2020-2021 година
КУРС
Хуманно отношение и защита на животните по време на
транспорт.

2020-2021
54

Хуманно отношение и защита на животните, отглеждани в
зоомагазини, развъдници, пансиони и приюти.

3

Хуманно отношение и защита на животните по време на
клане.

3

Системи за управление безопасността на храните.

2

Актуални хирургически заболявания при кучета и котки.

2

Изкуствено осеменяване на едри преживни животни.

5

Основни на ултразвуковата диагностика при кучета и
котки.

1

Приложение
на
ехографското
изследване
репродукцията при едри преживни животни.

2

в

Изкуствено осеменяване на кобили.

1

Разпознаване на жестокостта срещу животните и връзката
й с междуличностното насилие.

1

Общ брой курсисти:

74

8.
Национална и международна мобилност, ЕРАЗЪМ и университетски мрежи
Националната мобилност все още не е добре развита и не се използва за целите на обучителна,
научноизследователска или сервизна дейности на преподаватели, докторанти, служители или
студенти от ВМФ. Наличието сродни институции като НДНИВМИ, ветеринарномедицински институти,
ЦЛВСЕЕ, сродни структури на БАН и други дава възможност за мобилности в страната. За
изминалата година те не бяха обект на интерес от страна на кариерно развиващите се преподаватели
или докторанти, вероятно поради кризисната ситуация с пандемията.
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Пиковете на пандемията в края на 2021 и началото на 2022 създадоха несигурност в
международните мобилности, но PR дейността водена от ВМФ постигна своят ефект. В рамките на
дейностите по програма Еразъм+ от ВМФ бяха осигурени максимални условия за онлайн
кандидатстване и подаване на документи на място. Максимална публичност и разяснителна и
рекламна активност на координатора проф. Иван Пенчев даде възможност за привличане на много
студенти и преподаватели и заемане на водещо място в броят на мобилностите осигурени за ТрУ от
ВМФ. Изходящите и входящи мобилности бяха съгласувани с Деканското ръководство. В резултат на
това, независимо от създадените затруднения, ВМФ бяха селектирани и реализирани следните
изходящи и входящи мобилности:
При студентската мобилност с цел обучение имахме в изходящи 4-ма студенти: 1 бр. в Гийсен,
Германия, 1 бр. в Мурсия, Испания, 1 бр. в Бърно, Чехия и 1 бр. един в Будапеща, Унгария. За
студентска мобилност с цел практика бяха селектирани – 187 студенти, от тях 138 броя бяха от
обучението на английски език и 49 студенти обучаващите се на български език. Преобладават
мобилностите в частните ветеринарни клиники в страни от ЕС – почти 90%, с които ТрУ и ВМФ имат
сключени временни договори. Останалите са в Университети, с които имаме подписани дългосрочни
договори по програмата.
При входящата мобилност пристигнаха 2 студентки от Университета в Мурсия (Испания). В
момента са кандидатствали 4 студентки от Испания, Литва и Полша с цел обучение през следващата
учебна година и се подготвят техните документация и индивидуални учебни програми. За изходяща
преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение са одобрени 14 преподаватели, от които
само 4 се вече реализирани. Входяща преподавателска мобилност с цел обучение или преподаване
привлече 4 преподаватели от Турция.
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III. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В
ПОСТИГАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ЦЕЛИ
1. Публикационна активност на академичния състав

Членовете на академичния състав от ВМФ извършват 3 основни дейности:
преподавателска, научноизследователска и клинична, като при сегашната нормативна уредба
научноизследователската е с най-голяма тежест, тъй като най-вече на брой публикации в
списания, реферирани и индексирани в Web of Science и в Scopus се определя
финансирането на факултета от МОН, отпусканите средства за НИД, касаещи
университетските проекти, националната програма „Млади учени и постдокторанти“ и
допълнителните стипендии за докторантите. За отминалата 2021 година преподавателите от
ВМФ са публикували общо 98 разработки. От тях 34 са реферирани в Web of Science, 46 в
Scopus, а останалите 18 са в списания, представени в световни литературни източници без IF
и SJR. За 2022 година разпределението е следното: Общо 45 публикации, от тях 17 в Web of
Science, 21 в Scopus и 7 в други списания. За 2021 година се пада по 1 публикация на човек.
Прави впечатление високата активност на преподавателите от катедрите „Акушерство,
репродукция и репродуктивни нарушения“ и „Вътрешни болести“, както и от секциите по
хранене, химия, епизоотология, патоанатомия, Ветеринарно законодателство, ВСЕ.
Сравнявайки броя на публикациите от тази година с тези от миналата може да направим
извода, че отличниците са едни и същи. Смятаме, че е редно да посочим преподавателите с
най-много публикации в тези списания: проф. Наско Василев, проф. Илия Цачев, проф.
Стойчо Стоев, проф. Станимир Йотов, доц. Крум Неделков, доц. Звезделина Янева, доц.
Лилко Доспатлиев, гл.ас. Иван Фасулков, ас. Доника Иванова, доц. Деян Стратев, доц. Надя
Бозакова, доц. Цветослав Койнарски, ас. Марияна Стратева. Повечето от публикациите във
високорейтинговите списания са в съавторство с чуждестранни учени като тази колаборация
ще продължи да се търси и в бъдеще чрез участие в международни научни проекти и научни
мрежи. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Като най-обективен критерий за оценяване качеството на научната продукция на даден
учен се възприема индексът на Хирш или h-index, който най-общо отразява брой публикации
и брой цитирания в Web of Science и в Scopus. Радостно е, че повече от половината
хабилитирани преподаватели, а и някои асистенти във ВМФ имат h-index над 5. С най-висок
h-index по Scopus са: проф. Стойчо Стоев – 21, проф. Теодора Мирчева – 12, проф. Анелия
Миланова – 12, доц. Деян Стратев 12, ас. Доника Иванова – 11, проф. Иван Пенчев 10, доц.
Пламен Георгиев – 10.
Ръководството на ВМФ продължава да изпълнява решението на ФС за подпомагане
на преподавателите със заплащане на:
1. Такси за публикуване в списания с реален IF или SJR
2. Такси правоучастие в конференции с реално индексиране в Web of Science и Scopus
3. Командировъчни при лично участие с доклад в конференции, индексирани в Web of
Science и Scopus.
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4. Допълнително индивидуално стимулиране на авторите от ВМФ, публикували статии
с принос в рейтинга на Тракийски университет, изчислено според точките на статиите – все
още не са представени данните.
Докторантите и студентите вземат активно участие в научноизследователската работа
във ВМФ. През отчетния период общият брой на публикациите в Web of Science и в Scopus с
участие на студенти и докторанти е 18. Най-активни са били Красимира Господинова,
Марияна Стратева, Иванка Лазарова, Славко Николов.
В следващата таблица е представено разпределението на научните публикации по
катедри и секции. Трябва да се направи уточнението, че техният брой е абсолютен, тъй като
не се дублират при участие на автори от различни катедри. Принадлежността на дадена
публикация е на база първи автор. Поради тази причина данните в нея не отразяват
цялостната активност на академичния състав на ВМФ.

ПУБЛИКАЦИИ ПО КАТЕДРИ И СЕКЦИИ
КАТЕДРИ
СЕКЦИИ
1. Акушерство
2. Хирургия
3. Вътрешни болести
4. Анатомия
5. Хистология
6. Физиология
7. Фармакология
8. Химия
9. Биохимия
10. Хранене
11. Зоохигиена
12. Генетика
13. Екология
14. Патоанатомия
15 Патофизиология
16. Епизоотология
17. Паразитология
18. Микробиология
19. ВСЕ
20. Вет. законодателство

IF
4
3
1
2
2
4
4

2021
SJR
други
2
2
3
2
2
1
3
3

2022
IF
3

SJR
2

други

2

1

1
1
2

9
1
4
3

5
1

4

4

4

2

2

3
1
2
1
1

2
1
1
3
2

2
1
3
3
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1
2
1
1
1

1

3

1
2

1
1
4
2
1

1
2

През изминалата година бяха издадени и следните монографии:
1. Василев Н., С. Йотов, П. Георгиев, А. Антонов, А. Атанасов, И. Фасулков, М. Карадаев.
Незаразни болести при еднокопитни животни – акушерство. 2021 Издателска къща "Св. Георги
Победоносец", София, България, , ISBN: 978-619-7283-25-9.
2. Василев, Н., И. Фасулков, М. Карадаев, А. Миланова, Н. Русенова, Р. Милева, Ц. Петкова,
Г. Бонев, Ю. Митев, Ч. Митева, Т. Пенев, Д. Димов, Й. Илиева, П. Пенчев, Я. Тодоров, Т.
Тодорова, Ц. Тодорова, 2021. Справочник по прилагане на репродуктивни биотехнологии при
едри преживни животни. ИК „Св. Георги Победоносец“, гр. София. ISBN: 978-619-7283-22-8.
3. Василев, Н., Г. Бонев, И. Фасулков, М. Карадаев, Е. Кистанова, Д. Абаджиева, 2021.
Справочник по прилагане на репродуктивни биотехнологии при дребни преживни животни. ИК
„Св. Георги Победоносец“, гр. София. ISBN: 978-619-7283-24-2.
4. Василев, Н., Г. Бонев, Б. Георгиев, А. Атанасов, И. Фасулков, 2021. Инструкции за
прилагане на изкуствено осеменяване при преживни и еднокопитни животни. ИК „Св. Георги
Победоносец“, гр. София. ISBN: 978-619-7283-26-6.
5. Йонкова, П. 2021. Сравнителни морфологични изследвания на щитовидните жлези,
паращитовидните жлези и тимуса при пилета-бройлери, пуйки и патици. Монография. ISBN –
978-954-305-602-6, Издателство „Кота“, Стара Загора.
2.Участието в научни форуми е друго основно направление в
научноизследователската дейност на ВМФ. През отчетния период преподавателите,
докторантите и студентите от факултета взеха участие общо в 115 международни,
национални и университетски научни форума – конгреси, конференции и симпозиуми, на
които докладваха резултатите от самостоятелни или колективни разработки. От всички
участия 46 бяха реализирани в чужбина и 69 в България. Тук трябва да отчетем, че
пандемичната обстановка беше причина доста мероприятия да се проведат онлайн.
Ръководството на ВМФ винаги насърчаваше участията в научни форуми като ги подпомагаше
финансово. От съществено значение е включването на студентите и докторантите в
изследователския процес и осигуряване на условия за тяхна изява. Общо 11 докторанти и 5
студента са взели участие в научни форуми, като най-активни са били Бояна Иванова – 7
участия и Антон Тонев-3 участия. Похвално е участието на студенти, но изглежда само
преподаватели от секцията по Ветеринарно законодателство ги включват в публикации.
Участията са разпределени както следва.
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УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ ПО КАТЕДРИ И СЕКЦИИ
КАТЕДРИ
СЕКЦИИ
1. Акушерство
2. Хирургия
3. Вътрешни болести
4. Анатомия
5. Хистология
6. Физиология
7. Фармакология
8. Химия
9. Биохимия
10. Хранене
11. Зоохигиена
12. Генетика
13. Екология
14. Патоанатомия
15 Патофизиология
16. Епизоотология
17. Паразитология
18. Микробиология
19. ВСЕ
20. Вет. законодателство

2021
чужбина в България
4
8
5
2
2
2
2
2

1
2

3
2

3
4

14

6
1
2
2
2
7
5

1
3
6

2022
чужбина
1
1

в България
1
3

1

2

1
2

1
1

1
2
3
1

Тук е мястото да направим равносметка на организираната от ВМФ и проведена онлайн на
22.10.2021 година Трета международна научна конференция „Ветеринарната медицина в
полза на хората“.
Цел на ветеринарномедицински факултет е не само повишаване на нивото и качеството
на научната продукция, обучението на студентите, но и изграждане на мостове, нещо което е
от изключително значение за нашето общество. На научния форум се срещнаха сподвижници
и съмишленици, обединени от идеята за по-добро ветеринарно образование и наука.
Конференцията
намери
широко
представителство
сред
средите
на
ветеринарномедицинската гилдия.
По отношение на участниците във форума би могло да се резюмира следното. Общият
брой на авторите бе 183, в това число от ВМФ Стара Загора - 91. От други институции в
България участваха 42 учени. Авторите от чужбина бяха 50. Общият брой на докторантите
взели участие във форума от ВМФ бе 10. С доклади като водещи автори участваха и 2
студенти от англоезичното обучение. Бяха представени общо 51 работи, от които 5 пленарни
доклади, 20 устни презентации и 26 постерни представяния. Участниците от научни структури
от България бяха от Медицински факултет, Аграрен факултет, Земеделски институт-Стара
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Загора, „Институт по биология и имунология на размножаването“ БАН, „Национален
диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт“. От чужбина участие
взеха учени от Белгия, Франция, Германия, Румъния, Турция, Сърбия, Обединеното кралство
и Албания.
Пленарните доклади, изнесени от поканените гост-лектори бяха в актуалните
направления на ветеринарната медицина: дигитализация – проф. Jimmy Saunders от
университета в Гент, Белгия; One health концепцията – Vitomir Djokic от Франция; изкуствен
интелект – проф. Alexander Starke от университета в Лайпциг, Германия. Бяха представени и
2 пленарни доклада на колеги от Румъния в 2 от направленията – Клинични науки и Заразни
болести.
Секция „Медикобиологични и предклинични науки“ – Представени бяха 12 научни
разработки, в това число 7 доклада и 5 постера. По отношение на местоработата на авторите:
32 бяха от ВМФ, от други институции в България –11; от чужбина – 13. Секция „Клинични
науки“ - Бяха представени 22 научни разработки, в това число 11 броя доклада и 11 постера.
40 от авторите бяха от ВМФ, 10 от други институции в България, а от чужбина – 13.
Секция „Заразни и паразитни болести, технология и безопасност на храните и
ветеринарномедицинско образование “ Бяха представени 14 разработки в това число 10
доклада и 4 постерни участия. По отношение на местоработата автори 20 бяха от ВМФ, от
други институции в България 15, и от чужбина – 21.
Публикационната активност намира отзвук в многото цитирания – общо 2196 за
2021/2022 година. В следващата таблица са дадени цитиранията по катедри.
ОБЩ БРОЙ ЦИТИРАНИЯ ПО КАТЕДРИ
КАТЕДРИ
Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения

2021/2022
142

Анатомия, хистология и ембриология

197

Вътрешни болести

138

Хирургия

53

Общо животновъдство

89

Обща и клинична патология

295

Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия

482

Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни
болести
Качество и безопасност на храните и ветеринарно
законодателство

297

27

503

От представените данни може да се направи извода, че повечето цитирания са в
списания с импакт фактор и импакт ранг. Отчетливо по брой цитирания водят катедрите по
„Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“ и „Фармакология,
физиология на животните, биохимия и химия“
3. Участие в международни, национални и университетски проекти и програми
Преподавателите от ВМФ активно участват и в разработване на международни, национални
и университетски научни проекти, с което привличат средства за наука. За 2021-2022 година
разпределението е следното:
Ръководство или участие на преподаватели от ВМФ в международни проекти и
програми
Aс. Наталия Григорова (Asist. Natalia Grigorova - Член на Управителния съвет - MC
Member) COST Action CA18133, COST Association European Research Network on Signal
Transduction: Start Date: 11 March 2019; End Date: 10 March 2023
COST Action 18217 - European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial
Treatment, MC member Миланова А. и MC substitute Милева Р., 15.11.2019-14.11.2023
Доц. Е. Вачкова COST Action CA16119 “In vitro 3-D total cell guidance and
fitness”(http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16119?management), зам. член на УС.(СРОК
НА ПРОГРАМАТА: 15/09/2021)
Доц. Е. Вачкова и гл. ас. Н. Григорова:COST Action CA18133 „European Research
Network on Signal Transduction“, (https://www.cost.eu/actions/CA18133/#tabs|Name:managementcommittee), членове на УС.(СРОК НА ПРОГРАМАТА:10/03/2023)
Гл. ас. д-р Ралица Кючукова участва в един Международен проект - COST action (COST
акция) № 18105 „Инспекция на месото, основана на извършването на оценка на риска и
осигуряване на безопасността” Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance
(RIBMINS), период на изпълнение – 04. 03. 2019 – 03. 03. 2023 г. Организатор на проекта –
Аграрен факултет на Университета в гр. Нови Сад, Сърбия, с участие на 28 държави. У нас е
Центъра за оценка на риска (ЦОР) по хранителната верига с д-р И. Костов.
Доц. Надя Бозакова Член на Управителния съвет на Международна програма
INNOGLY COST Action CA18103 Action Title: Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis
to new biological targets, Head Project – Luigi Lay. Total Grant: 114,873,50 EUR
Доц. Лилко Доспатлиев: BUL/5/016 „Sustaining National effort in improving the productivity
and quality of selected crops through nuclear techniques“ (01.01.2020 – 31.12.2021)-150 000
евро.(294 000 лв.) ръководител на проекта проф. д-р Нася Томлекова
Финансиран от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Организацията
по прехрана и земеделие (ФАО).
Национални проекти и програми
Н002/2018,
2019-2020 г.,
НАЦИОНАЛНА
НАУЧНА
ПРОГРАМА
„РЕПРОДУКТИВНИТЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“ –
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РЕПРОБИОТЕХ ФИНАНСИРАНА ОТ МОН, Участник проф. А. Миланова, ас. Росица
Милева
Договор № КП-06-ПП/26, 12.2019 г., ФНИ Конкурс ,,БЪЛГАРСКА НАУЧНА
ПЕРИОДИКА
2019 г.“, Проект: Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, (7000 лв.,
приключил 12.2020 г.), Ръководител: А. Миланова
Доц. Е. Вачкова Национална научна програма „Здравословни храни за силна
биоикономика и качество на живот“, финансирана от МОН. Номер на програмата:
Н011/12.12.20182020. (СРОК НА ПРОГРАМАТА: декември 2021)
доц. Тодор Стоянчев Национален научен проект по Министерство на образованието
и науката Проект Д 01287/07.10.2020 „GREENANIMO” по НП „Европейски научни мрежи“
2020-2022 Номер в регистър на ТрУ М004/07.10.2020. ръководител на научен проект:
проф. дн Светлана Георгиева; Финансираща организация: Министерство на
образованието и науката; Срок за изпълнение: 24 месеца (7.10.2020 – 7.10.2022),
Финансиране 977 636лв.; Статус на проекта: текущ;
доц. Тодор Стоянчев Национален научен проект НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЛАСТТА НА ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ, ОБВЪРЗАНА С
УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПАНЕВРОПЕЙСКА ИНФРАСТРУКТУРА FNH-RI (FNH-RI BUL).
Координатор-проф. Ангел Ангелов. Финансиране 4 960 000 лв.; Статус на проекта:
текущ;
Доц. д-р Деян Стратев, и Гл. ас. д-р Ралица Кючукова участват в Национална научна
програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот “, Одобрена с
РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на
национални научни програми, Срок на програмата: до декември 2021 г.
Доц. д-р Гергана Николова Балиева – академичен наставник на студенти от ВМФ при
ТрУ за провеждане на студентска практика по Национален проект BG05M20P001-2.0130001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР (част от
приоритетна ос "Образование и учене през целия живот" на Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“). Сключен договор № 92/11.03.2020 г. между
Тракийски университет и доц. Гергана Николова Балиева за академично наставничество.
Проектът стартира през 2020 , но срокът за изпълнение не е посочен!
доц. Надя Бозакова Участие в НП „Strengthen research and innovation capacity for grazing
livestock meat production in Bulgaria trough advanced knowledge transfer, “Greenanimo”, в
изпълнение на НП „Европейски научни мрежи“ приета с решение на Министерски съвет
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№557 от 06.08.2020 г., Споразумение № Д01/07.10.2020 г., Проект № М004/7.10.2020
от регистъра на ТрУ – 1000000 лв.
гл. ас. д-р Мехмед Халил Участие в НП „Strengthen research and innovation capacity for
grazing livestock meat production in Bulgaria trough advanced knowledge transfer,
“Greenanimo”, в изпълнение на НП „Европейски научни мрежи“ приета с решение на
Министерски съвет №557 от 06.08.2020 г., Споразумение № Д01/07.10.2020 г., Проект
№ М004/7.10.2020 от регистъра на ТрУ – 1000000 лв.
Доц. д-р Звезделина Любенова Янева – ръководител на Научна задача 2.2.2.4.
Микроенкапсулиране на биоактивни растителни екстракти върху биополимерни матрици с
приложение като биопрепарати в растениевъдството, Национална Научна Програма
«Здравословни Храни за Силна Биоикономика и Качество на Живот» на МОН, Компонент
2: Растително здраве и безопасност в хранителните системи, РП 2.2. Екофункционална
интензификация на стопанствата за устойчива биологична база – текущ (получени
средства за първа и втора финансова година – 19 900.00 лв.; предвидени финансови
средства за целия 4-годишен период на ННП – 40 000.00 лв.) (период октомври 2018 –
октомври 2022 г.): ас. д-р Доника Иванова – член на работен колектив.
проект "ДЗЗД Тракия" - Програма: Развитие на човешките ресурси, финансиране
през: ЕЗФРСР Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)
№ BG06RDNP001-16.001-0036-C01 от дата 08.01.2021г. по проект с предмет „Проучване
възможностите за използване на високопротеинов слънчогледов шрот и разработване
на нов хранителен продукт/добавка като алтернатива на скъпите протеинови
източници в диетите на телетата за угояване. Проследяване ефекта от
използването му върху тегловното им развитие и разхода на фураж за единица
прираст, анализ на икономическата ефективност“. участват: проф. Р. Бинев, проф. Т.
Стоянчев, ас. Н. Николов и експерт Д. Бангиева. Сума 361167 лв., срок от 08.01.2021 до
31.09.2025.,
проект "Модернизация" - участват проф. Стоянчев, доц. Д. Стратев, ас. А. Даскалова,;
сума 4 864 933,92 лв, срок от 27.07.2021 до 27.07.2021. програма "Иновации и
конкурентоспособност, финансиране през ЕСФ Наука и образование за интелигентен растеж
BG05M2OP001-2.016-0009-C01 по проект „Съвместен интегриран подход за модернизация и
цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от
висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския
университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)“ Финансираща страна- МОН. Срок
– 02.07.2021- 31.12.2023. Финансиране - 4864933 лева. Участват; Проф. Т. Стоянчев, доц. Д.
Стратев, гл.ас. А. Даскалова доц. Г. Балиева, проф. Р. Бинев, проф. И. Цачев
проект "Мярка 1.1" - BG0RDNP001-1.001-0004-С01 Проект „Професионални обучения за
земеделски стопани за надграждане на техните знания и умения, водещи до повишаване
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конкурентоспособността на техните стопанства“, с договор BG0RDNP001-1.001-0004-С01,
изпълняван от Тракийски университет, финансиран от Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони; участват Ас. д-р Георги Желев; Проф. Тодор
Стоянчев; Ас. Койчо Коев; Доц. Надя Бозакова; Гл. ас. Ралица Кючукова; Ас. Александра
Даскалова; Ас. Гергана Балиева; Ас. Иванка Лазарова; Ас. Петър Илиев; Доц. Владимир
Петров; сума: 992 040 лв. . срок 16.09.2021 до 15.06.2023 г.
проект "GREENANIMO" - участват. доц. К. Неделков, доц. Н. Бозакова, проф. Т. Стоянчев,
сума: 999 716,25 лв. Sruc (UK), Institut National De La Recherche Agronomique (FR) срок от
7.10.2020 до 7.10.2022 г. Д01-287/07.10.2020 г. по проект STRENGTHEN RESEARCH AND
INNOVATION CAPACITY FOR GRAZING LIVESTOCK MEAT PRODUCTION IN BULGARIA
THROUGH ADVANCED KNOWLEDGE TRANSFER, „GREENANIMO“, финансиран от
Министерството на образованието и науката по Национална програма „Европейски научни
мрежи“
проект "Национална пътна карта" - „Научноизследователска инфраструктура в областта
на храни, хранене и здраве, обвързана с участие на България в паневропейска
инфраструктура FNH-RI (FNH-RI BUL)“. Финансираща организация: Министерство на
образованието и науката; Срок за изпълнение: 60 месеца (02.12.2020 – 2025),
Координатор – УХТ гр. Пловдив, проф. Ангел Ангелов, Финансиране 4 960 000 лв.; одобрен
чрез Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027
участват: проф. Т. Стоянчев и екип с разширение: доц. Ц. Койнарски, Д. Бангиева, Р.
Фасулкова, И. Генчев, З. Янева, Д. Иванова, проф. И. Пенчев, доц. Е. Вачкова, д-р Ж. Иванова
и Н. Григорова; срок 2.12.2020 - 2.12.2025. сума до 4 960 000 лв.
Научен проект към Фонд научни изследвания, Tема „Антибактериална и антипролиферативна
активност на новосинтезирани лигнинови микро-/нано- формулировки, енкапсулирани с
природни биоактивни субстанции“ по финансиращ договор: No. КП-06 ПН59/5 от 2021 г., ФНИ,
номер в регистъра на ТрУ Н018-2021/06.12.2021 (Грант: 170 000,00 лв.). Ръководител: доц.
д-р Звезделина Янева, Участник: ас. д-р Доника Иванова
Н004/09.03.2020-23г. BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, водещ
функционален експерт. Проф. Р. Бинев
Проект: „Интернет платформа Всичко за овцете“. 2021. По Програмата За Развитие На
Селските Райони За Периода 2014-2020. По Процедура чрез подбор на проектни предложения
по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките
на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ BG06RDNP0001-16.001. гл.ас. Ваня Маруцова
„Българска научна периодика – 2021 г.“ - Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, ФНИ,
Ръководител проф. А. Миланова, проф. Иван Пенчев,
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„Българска научна периодика – 2022 г.“ - Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, ФНИ,
Ръководител проф. А. Миланова
Проект: „МОБИЛЕН ПРОФЕСОР“ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 По Процедура чрез подбор на проектни предложения по
подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на
ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ BG06RDNP0001-16.001- доц. Надя Бозакова
КП-06-ПН-41/6 - Фонд Научни Изследвания, МОН.
„Изследване на разпространението на Хепатит Е при домашни свине и диви животни и оценка
на зоонозния потенциал на вируса чрез молекулярен анализ на разпространените генотипи и
субгенотипи“. Срок на осъществяване - 01.02.2021 – 30.11.2022. Организация изпълнител:
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, Биологически факултет.
Ръководител: гл. ас. Гергана Захманова. Позиция на Доц. Цветослав Койнарски – участник.
КП-06-Н36/16 – Фонд Научни Изследвания, МОН.
„Имуномодулиране в съвременното птицевъдство - иновативен подход за повишаване
неспецифичния имунитет при пилета бройлери и пекински патици“. Срок на осъществяване 17.12.2019 – 17.12.2022. Ръководител: проф. д-р Румен Караколев. Базова организация:
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
/НДНИВМИ/ гр. София. Позиция на Доц. Цветослав Койнарски – участник.
Н. Василев, П. Георгиев, А. Антонов, А. Атанасов, И. Фасулков, М. Карадаев, Б. Иванова.
Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в
България“ – Репробиотех (2018-2021 г.).
С. Йотов, А. Атанасов, И. Фасулков, Б. Иванова, Б. Синапов. Национална научна програма
на МОН „Интелигентно животновъдство“ (2021-2024 г.), Работен пакет 3 „Интелигентни
системи за осигуряване на генетичен прогрес“, Споразумение № Д01-62/18.03.2021/ Регистър
на ТрУ Н003-2021/18.03.2021 г.
M. Карадаев ПРОЕКТ „МОБИЛЕН ПРОФЕСОР“ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020. По процедура чрез подбор на проектни
предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни
групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ BG06RDNP0001-16.001.
Национална програма „Млади учени и постдокторанти“
През 2022 година още не стартирала, но има представен проект и в най-скоро време ще
бъде обявена. Надяваме се, че и тази година 7-8 човека от ВМФ ще получат допълнителни
средства за реализация на техни проекти.
Договори с фирми
1. Н006/02.06.2021 г.; Договор за провеждане на научно изследване, отнасящ се до
продукт на Биовет АД, гр. Пещера, Ръководител проф. А. Миланова
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2. №407 ВМФ/7.10.2021. Field study to evaluate the efficacy of 5.00% (w/w) fluralaner +
0.375% (w/w) milbemycin oxime chewable tablets and 12.5% (w/w) fluralaner + 0.03% (w/w)
moxidectin + 6.25% (w/w) pyrantel chewable tablets administered once orally in dogs
naturally infected with gastrointestinal nematodes. доц. Звезделина Киркова
3. „Изследване на ефикасността на препарата „Tilmovet 25% - орален разтвор“ срещу
респираторни заболявания при прасета, експериментално заразени със смесена
култура на Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopleumoniae и Pasturela
multocida“, Биовет АД, доц. Д. Канъков.
4. договор No ACC 03-02/05.04.2021 с НПО СНЦ „Зелени Балкани“, гр. Пловдив, д-р
Кирил Димитров
Университетски проекти
През 2022 година за научни проекти от Ректората ни беше предоставена сумата от
69192 лева, което с около 40% по-висока от предходни години. След изплащането на
рецензиите за разпределение останаха 67596 лева. Представени бяха 6 колективни
проекта, в които бяха включени 4 професора, 10 доцента, 5 главни асистента, 4 асистента,
5 докторанта, 6 студента и 2 специалисти. Външни за Тракийския университет бяха 6
човека. На база на точките, получени от рецензентите, Комисията за оценка на научните
проекти направи разпределение, което беше утвърдено от Факултетния съвет. Найвисоко оцененият проект получи 15 322 лева, а най-малко – 5091 лева получи проектът с
най-малко точки. За пръв път 3 от проектите, получиха по-големи от заявените от тях суми.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Малкият брой проекти за тази година според нас се дължи на факта, че от предните 2
години има 26 текущи проекти, в които са включени голям брой преподаватели от
факултета.
Доц. Цветослав Койнарски – участник в 7/АФ – университетски проект, Тракийски
Университет „Асоцииране на ДНК полиморфизми от генома на Домашния заек (Oryctolagus
cuniculus) с тегловното развитие и месодайни признаци“. Срок на осъществяване –
01.06.2021 – 01.06.2023. Ръководител: гл. ас. д-р Деяна Генчева. Базова организация:
Тракийски университет, Аграрен факултет.
3. Участие в научни мрежи
COST Action 18217 - European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial
Treatment, MC member Миланова А. и MC substitute Милева Р., 15.11.2019-14.11.2023
Доц. Е. Вачкова COST Action CA16119 “In vitro 3-D total cell guidance and
fitness”(http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16119?management), зам. член на УС.
(СРОК НА ПРОГРАМАТА: 15/09/2021)
Доц. Е. Вачкова и гл. ас. Н. Григорова:COST Action CA18133 „European Research Network
on Signal Transduction“, (https://www.cost.eu/actions/CA18133/#tabs|Name:managementcommittee), членове на УС.(СРОК НА ПРОГРАМАТА:10/03/2023)
Доц. Е. Вачкова- Management Committee Member of CA20140 - CorEuStem: The European
Network for Stem Cell Core Facilities
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Гл. ас. д-р Ралица Кючукова участва в Международен проект - COST action (COST акция)
№ 18105 „Инспекция на месото, основана на извършването на оценка на риска и
осигуряване на безопасността” Risk-based meat inspection and integrated meat safety
assurance (RIBMINS), период на изпълнение – 04. 03. 2019 – 03. 03. 2023 г. Организатор
на проекта – Аграрен факултет на Университета в гр. Нови Сад, Сърбия, с участие на 28
държави. У нас е Центъра за оценка на риска (ЦОР) по ханителната верига с д-р И. Костов.
Доц. Надя Бозакава Член на Управителния съвет на Международна програма INNOGLY
COST Action CA18103 Action Title: Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new
biological targets, Head Project – Luigi Lay. Total Grant: 114,873,50 EUR
Научноизследователска инфраструктура в областта на храни, хранене и здраве,
обвързана с участие на България в паневропейска инфраструктура FNH-RI (FNH-RI
BUL)“, проф. Т. Стоянчев
членство в EFSA - European Food Safety Agency (EFSA) е паневропейскa научна мрежа с
научна инфраструктури, проф. Т. Стоянчев
научна мрежа с Франция и Шотландия по проект „Европейски научни мрежи“ 2020-2022,
проф. Т. Стоянчев
The International Honey Commission (IHC) from 2003 (http://www.ihc-platform.net/) Доц.
Динко Динков
Проф. Стойчо Стоев
1. Organizing Committee Member in “Global Conference on Toxicology”, scheduled in August
26-28, 2021 at Paris, France
2. Organizing Committee Member in “International Conference on Food Processing and
Technology" designated on the Theme: “SHAPING THE FUTURE TECHNOLOGIES IN FOOD
AND NUTRITION”, scheduled in 19-21 July, 2021 at Paris, France.
3. Organizing Committee Member in “Global Summit on Animal Science and Veterinary
Medicine (ASVM2022)”, scheduled on April 28-30, 2022 at Tokyo, Japan,
https://thescientistt.com/animal-science-veterinary-medicine/organizing-committee.php
4. Organizing Committee Member in “Global Conference on Animal Science and Veterinary
Medicine”,
scheduled
on
April
11-13,
2022,
Porto,
Portugal,
https://www.pagesconferences.com/2022/animal-science-veterinary-medicine/committee
5. Organizing Committee Member at the “International Congress on Vaccines Research and
Development “(Vaccines Congress-2022) scheduled on September 22-23, 2022 in London,
UK, https://www.medwideconferences.com/vaccinescongress/ocm
6. Organizing Committee Member in the “International Congress on Toxicology and Applied
Pharmacology” scheduled on June 8-9, 2023 in Geneva, Switzerland,
https://unitedscientificforum.com/toxicology/2023/committee.php
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IV. ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ ВЪВ ВМФ
1. Кариерно развитие на академичния състав
Развитието на преподавателите от ВМФ през 2021 и 2022 година се осъществяваше
според изискванията на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за развитие
на академичния състав в Тракийски университет. След промените в Закона през 2018
смятаме, че колегите преодоляха първоначалния шок, но наскоро публикуваният проект за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния
състав в Република България отново вся смут в академичните среди на всички вузове. Можем
да отбележим, че не всички хабилитирани са регистрирани за членове на Научни журита в
НАЦИД – от 17 професора са регистрирани 16, а от 35 доценти са регистрирани 11. Научният
отдел на ВМФ и научният секретар са натоварени с всички функции, свързани с Цялата
организация по провеждане на процедурите за израстване на кадрите в научни степени и
академични длъжности се осъществява от Научния отдел на ВМФ и научния секретар.
Благодарение на опита и професионализма на доц. Владимир Петров и г-жа Румяна
Симанова нямаме забавена или провалена процедура, независимо от затрудненията,
предизвикани от пандемичната обстановка.
Към момента разпределението на академичния преподавателски състав по
квалификационна структура, научни степени и академични длъжности е както следва: Общо
99, от които 51 хабилитирани – 17 професора и 34 доценти, и 48 нехабилитирани – 22 главни
асистента 26 асистента. Доктори на науките са 12, а с ОНС „Доктор“ са 67.
Заетите академични длъжности и придобитите научни степени във ВМФ през 2021
година и до 31.05.2022 година са:
1. Заели академичната длъжност „професор“ – 2021 год.
1. Георги Пенчев Георгиев
2. Радостин Стефанов Симеонов
2. Заели академичната длъжност „доцент“ – 2021 год.
1. Лазарин Великов Лазаров
През 2022 година бяха избрани
1. Иван Вълчев Трифонов
2. Красимир Тодоров Стоянчев
3. Цанко Тодоров Христов
3. Заели академичната длъжност „главен асистент“ – 2021 год.
Христо Рачев Христов
Людмил Желев Иванов
Давид Господинов Йовчев
Росица Живкова Милева
Радка Стайова Гарноева
През 2022 година беше избрана Александра Христова Даскалова
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4. Заели академичната длъжност „асистент“ – 2021 год. и до 31.05.2022 год.
1. Валерия Красимирова Петрова
2. Антон Стойчев Тонев
3. Аделина Йорданова Карастоева
4. Албена Нарцисова Ройдева
5. Цветелина Владимирова Ангелова-Петкова
6. Симеон Георгиев Косев
5. Придобили НС „Доктор на науките“ – 2021-2022 год.
Радостин Стефанов Симеонов
Динко Христов Динков
6. Придобили ОНС „Доктор“
2021 год.
Давид Господинов Йовчев
Росица Живкова Милева
Никола Стефанов Низамов
Цветелина Добромирова Иванова
2022 година
1. Марияна Пепова Стратева

2. Членство в международни научни организации
International Association of Food Protection, Доц. Деян Статев.
European Association of Fish Pathologists, Доц. Деян Статев.
Centre of Veterinary Education – University of Sidney – Academic membership: доц. Г. Николова
и ас. И. Лазарова
SETAC Europe – членство на доц. Г. Николова и ас. И. Лазарова 2021 г.
European Association of Veterinary Pharmacology and Therapeutics - проф. А. Миланова
Veterinary Anatomy Association of Turkey – доц. Р. Димитров
European Association of Veterinary Anatomists – доц. Р. Димитров, гл.ас. К. Стаматова
International Society of Animal Hygiene – от 2003 г.-доц. Н. Бозакова
International Society of Applied Ethology – от 2015 г.- доц. Н. Бозакова
European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), regular member – проф. Ст.
Йотов
European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), regular member
– гл.ас. Иван Фасулков
Проф. Стойчо Стоев
1. Full member in “International Society on Toxinology” (since 2001-Stoev).
2. Member in “New York Academy of Science” (Stoev)
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3. Member in “Euroscience Association” (since 2008-Stoev), Membership ID: ES03199
4. Member in “Science Advisory Board” (since 2006-Stoev) – Membership ID: 78026
5. Member of “ORC expert (Expert consulting, Expert witness & Expert research services)”, Expert
ID:
729052
(since
2009-Stoev)
http://www.orcexperts.co.uk/expertconsultant.asp?bioID=779482&perID=729052
6. CORDIS expert of FP7 of European Commission (since 2011-Stoev) - EX2014D173221
7. Member in “Research Board of Advisors” of the American Biographical Institute (since 2004Stoev).
C. L. Davis & Thomson Foundation и Digital Pathology Association – д-р Кирил Димитров
3. Членство в редколегии на списания
проф. Анелия Миланова - Bulgarian Journal of Veterinary Medicine
проф. Иван Пенчев - Bulgarian Journal of Veterinary Medicine
проф. Анелия Миланова –Antibiotics, Special Issue “Optimization and Improvement of Veterinary
Antimicrobial Treatment to Reduce Antimicrobial Resistance” published by the
journal Antibiotics (IF 4.639) (ISSN 2079-6382, https://www.mdpi.com/ journal/antibiotics”, Guest
Co-Editor
Проф. Илия Цачев
Ветеринарна практика
Dinko Dinkov - Journal of Clinical Pathology & Laboratory Medicine
(http://www.alliedacademies.org/clinical-pathology-laboratory-medicine/)
доц. д-р Звезделина Янева - Pharmaceutics, MDPI, Switzerland, член на Topical Advisory Panel
(IF = 6.321)
Доц. Деян Стратев
1.Bulgarian Journal of Veterinary Medicine,
2.Guest Editor of Special Issue “Seafood and Antibiotics”, Antibiotics (IF 4.639)
Доц. Росен димитров
1.Turkish Journal of Health Science and Life. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjhsl/board.
2.MAKU-Current Perspectives on Health Sciences. https://sbgy.mehmetakif.edu.tr/en/kurullar.php
Проф. Георги Пенчев - Bulgarian Journal of Veterinary Medicine
Доц. Диан Канъков – Ветеринарна сбирка
Доц. Антон Русинов – Macedonian Veterinary Review
Проф. Михаил Паскалев - Bulgarian Journal of Veterinary Medicine
Проф. Наско Василев - Bulgarian Journal of Veterinary Medicine
Доц. Николина Русинова - Bulgarian Journal of Veterinary Medicine
Доц. Крум Неделков - Bulgarian Journal of Veterinary Medicine
Проф. Мария Андонова - Bulgarian Journal of Veterinary Medicine
Проф. дн Михни Люцканов Стоянов
1.Bulgarian Journal of Veterinary Medicine
2.Ветеринарна сбирка
3. Revista Romania de Medicina Veterinatia
Доц. Надя Бозакова
37

1. Animal and Veterinary Sciences - ISSN Print: 2328-5842, ISSN Online: 2328-5850
2. International Jоurnαl of Science, Technology and Society (IJSTS)
Проф. Наско Василев - Acta Veterinaria Eurasia, İstanbul University-Cerrahpaşa, Turkey, ISSN:
2619-905X от 2019 година.
Проф. Станимир Йотов - Acta Veterinaria Eurasia, İstanbul University-Cerrahpaşa, Turkey, ISSN:
2619-905X от 2019 година.
Доц. Пламен Георгиев - Tierӓrztliche Praxis, Germany, ISSN: 0303-6286
Проф. Стойчо Стоев
1. Editorial Board Member of “International Journal of Veterinary Science and Research” (since 2015)
https://www.peertechz.com/journals/international-journal-of-veterinary-science-and-research/editorial-board
2. Editorial Board Member of “Journal of Drug Metabolism & Toxicology" (since 2016)
http://www.omicsonline.org/editorialboard-drug-metabolism-toxicology-open-access.php
3. Editorial Board Member of “Advances in Clinical Toxicology” (since 2016)
https://medwinpublishers.com/ACT/editorial-board.php
4. Editorial Board Member of “Journal of Nephrology Forecast” (since 2017)
https://scienceforecastoa.com/Journals/Pages/JournalEditorialBoard.aspx/JN
5. Editorial
Board
Member
of
“HIV:
Current
Research”
(since
2017)
https://www.omicsonline.org/editorialboard-hiv-current-research.php
6. Editorial Board Member of “Journal of Molecular Histology & Medical Physiology” (since 2018)
https://www.omicsonline.org/editorialboard-molecular-histology-medical-physiology.php
7. Editorial Board Member of “Sciaeon Journal of Veterinary Sciences and Medicine” (since 2018)
http://sciaeon.org/veterinary-sciences-and-medicine/editorial-board
8. Editorial Board Member of “Journal of Veterinary and Animal Research” (since 2018)
http://www.scholarena.co/journals/journal-of-veterinary-and-animal-research/editorial-board.php
9. Editorial
Board
Member
of
“Annals
of
Veterinary
Science”
(since
2018)
https://www.gudapuris.com/annals-of-veterinary-science-editorial-board.php
10. Editorial Board Member of “Archives of Pathology and Clinical Research” (since 2018)
https://www.heighpubs.org/hjpcr/editors.php
11. Editorial Board Member of “Scientific Journal of Human Nutrition and Metabolic Research” (since 2018)
https://vividopenaccess.com/scientific-journal-of-human-nutrition-and-metabolic-research/eb-members.php
12. Editorial Board Member of “Journal of Molecular Biology and Biochemistry” (since 2018)
http://www.scholarena.com/journals/journal-of-molecular-biology-and-biochemistry/editorial-board.php
13. Editorial Board Member of “Archives of Clinical Case Studies” (since 2018)
https://irispublishers.com/accs/editorialboard.php
14. Editorial Board Member of “Open Access Journal of Toxicology” (since 2018)
https://juniperpublishers.com/oajt/editorialboard.php
15. Editorial Board Member of “United Journal of Medicine and Health Care” (since 2018)
https://www.untdprimepub.com/united-journal-of-medicine-and-health-care/editor.php
16. Editorial Board Member of “Archives of Veterinary Science and Medicine” (since 2018)
http://www.fortunejournals.com/archives-of-veterinary-science-and-medicine-editorial-board-avsm.php
17. Editorial Board Member of “Archives of Medical & Surgical Pathology” (since 2018)
https://www.gavinpublishers.com/journals/board_members/Archives-of-Medical-and-Surgical-Pathology
18. Editorial Board Member of “Medical Sciences: Current Research” (since 2018)
http://meddocsonline.org/medical-sciences-current-research-editorial-board.html
19. Editorial Board Member of “Clinical Research in Nephrology & Kidney Diseases” (since 2018)
http://www.medtextpublications.com/clinical-research-in-nephrology-kidney-diseases-editorial-board.php
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20. Editorial Board Member of “World Journal of Pharmacology” (since 2018)
https://www.wjgnet.com/2220-3192/editorialboard.htm
21. Editorial Board Member of “Medical Case Reports and Short Reviews” (since 2018)
http://sciaeon.org/medical-case-reports-and-short-reviews/editorial-board
22. Editorial Board Member of “Journal of Food Nutrition and Metabolism” (since 2018)
https://www.sciencerepository.org/journal-of-food-nutrition-and-metabolism
23. Editorial Board Member of “MedRead Journal of Veterinary Science” (since 2019) https://medread.org/journals/medread-journal-of-veterinary-science/editorial-board
24. Editorial Board Member of “Open Journal of Case Reports in Medicine” (since 2019)
http://www.ojcrm.com/editorial-board/
25. Editorial
Board
Member
of
“JOJ
Urology&
Nephrology”
(since
2019)
https://juniperpublishers.com/jojun/editorialboard.php
26. Editorial Board Member of “Global Journal of Veterinary Care and Research” (since 2019)
http://veterinary.sunkristpublishing.com/editorial-board-members.php
27. Editorial Board Member of “British Journal of Molecular Medicine” (since 2019)
https://makperiodicallibrary.com/britishjournalofmolecularmedicine/editorial-board/
28. Editorial Board Member of “Journal of Veterinary Science and Research” (since 2019)
https://www.raftpubs.com/jvsr-veterinary-science-and-research/editorial-board
29. Editorial Board Member of “Journal of Advanced Veterinary Research” (since 2019)
https://advetresearch.com/index.php/AVR/about/editorialTeam
30. Editorial
Board
Member
of
“Japan
Journal
of
Research”
(since
2019)
https://www.sciencexcel.com/Japan+Journal+of+Research#
31. Editorial Board Member of “Clinics in Medicine” (since 2019) http://www.medtextpublications.com/clinicsin-medicine-editorial-board.php
32. Editorial Board Member of “Journal of Case Reports in Medical Specialties” (since 2019)
http://www.medoa.uk/CRMS/editorial-board
33. Editorial Board Member of “Research and Techniques: Molecular Pathology” (since 2019)
https://ospopac.com/journal/research-and-techniques-molecular-pathology/board-members/2
34. Editorial Board Member of “Journal of Veterinary Science and Animal Medicine” (since 2019)
https://gnomepublications.org/veterinaryscience-eb-board.php
35. Editorial Board Member of “MedLife Clinics” (since 2019) http://www.medtextpublications.com/medlifeclinics-editorial-board.php
36. Editorial Board Member of “Madridge Journal of Case reports & Studies” (since 2019) [ISSN: 2639-4553]
(since 2019) https://madridge.org/journal-of-case-reports-and-studies/editors
37. Editorial
Board
Member
of
“Archives
of
Healthcare”
(since
2019)
http://www.starlingscience.com/healthcare/editorial_board.php
38. Editorial Board Member of “World Journal of Veterinary Science” (since 2019)
http://www.medtextpublications.com/world-journal-of-veterinary-science-editorial-board.php
39. Editor-in-chief and Editorial Board Member of “Journal of Veterinary Research Advances” (since 2019)
http://jvra.org.in/editorial
40. Editorial Board Member of “ES Veterinary Medicine and Animal Science” (since 2019)
https://www.escientificlibrary.com/veterinary/Editorial_Board.php
41. Editorial Board Member of “Annals Oncology & Cancer Case Reports” (since 2020)
http://theuspubhouse.org/annals-oncology-cancer-case-reports-editorial-board/
42. Editorial Board Member of “Archives of Veterinary Science and Medicine” (since 2020)
http://www.fortunejournals.com/archives-of-veterinary-science-and-medicine-editorial-board-avsm.php
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43. Editorial Board Member of “Corpus Journal of Dairy and Veterinary Science” (since 2020)
https://www.corpuspublishers.com/journal-editorial-board/corpus-journal-of-dairy-and-veterinary-science--2
44. Editorial Board Member of “SF Journal of Medicine and Research” (since 2020)
https://scienceforecastoa.com/Journals/Pages/JournalEditorialBoard.aspx/JMR
45. Editorial Board Member of “International Journal of Veterinary Science & Technology” (since 2021)
https://www.scireslit.com/Veterinary/editorsJ.php
46. Editorial
Board
Member
of
“Veterinary
Medicine
Reports”
(since
2021)
https://mediterraneanjournals.com/index.php/vmr/about/editorialTeam
47. Editorial Board Member of “Journal of Xenobiotics” (since 2021) https://www.mdpi.com/journal/jox/editors
48. Editorial Board Member of “American Journal of Pathology & Research” (since 2022)
https://www.scivisionpub.com/journals/editorialboard-american-journal-of-pathology-research
49. Editorial Board Member of “Trakia Journal of Sciences” (since 2016) http://tru.uni-sz.bg/tsj/

V. ДОКТОРАНТИ
Обучението на редовните, задочните и на самостоятелна подготовка докторанти във
ВМФ през изтеклата година се провеждаше съобразно техните индивидуални учебни планове.
За втора поредна година на научните ръководители бяха изплатени допълнителни
възнаграждения по решение на ФС – на редовни докторанти 1423 лева и на задочни 475 лева.
С П И С Ъ К НА ДОКТОРАНТИТЕ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2021 г.-2022 г.
1. Михаил Владимиров Миланов – докторска програма «Ветеринарно-санитарна
експертиза“
2. Славко Насков Николов - докторска програма «Патология на животните“
3. Иванка Асенова Лазарова - докторска програма «Зоохигиена и организация на
ветеринарното обслужване“
4. Валерия Красимирова Петрова - докторска програма «Физиология на животните и
човека“
5. Радостина Димитрова Стефанова - докторска програма «Ветеринарна микробиология“
6. Василена Валентинова Гълева - докторска програма «Епизоотология, инфекциозни
болести и профилактика на заразните заболявания по животните“
7. Цветелина Владимирова Петкова - докторска програма «Фармакология“
8. Албена Христова Бекярова- по „Генетика“
9. Здравко Иванов Тодоров – по „Зоохигиена и организация на ветеринарното
обслужване“
10. Бранимир Алдинов Синапов - „Акушерство, репродукция и болести на новородени
животни“
11. Румяна Крумова Фасулкова - по „Ветеринарно-санитарна експертиза“
12. Бояна Танева Иванова - Акушерство, репродукция и болести на новородени животни“
13. Гергана Валентинова Захариева - «Патология на животните“
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До 2 месеца предстоят защити на Михаил Миланов и Иванка Лазарова, а Славко
Николов и Радостина Стефанова са отчислени с право на защита. През 2022 година Валерия
Петрова и Цветелина Петкова след конкурс заеха академичната длъжност асистент.

С П И С Ъ К НА ДОКТОРАНТИТЕ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – 2021 – 2022 г.
1. Илиян Илиев Лазаров – докторска програма „Епизоотология, инфекциозни болести и
профилактика на заразните заболявания по животните“
2. Красимира Желязкова Господинова-Гърдева - докторска програма „Епизоотология,
инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“
3. Цветомир Геновелов Евстатиев - докторска програма „Епизоотология, инфекциозни
болести и профилактика на заразните заболявания по животните“
4. Антон Стойчев Тонев - докторска програма „Паразитология и инвазионни болести на
животните и човека“
5. Радена Каменова Ненова - докторска програма „Акушерство и гинекология на животните
и болести на новородените животни“
6. Иван Димитров Генчев - докторска програма „Ветеринарно-санитарна експертиза“
7. Руско Петров Петров – по “Генетика“
8. Дима Добринова Добрева – по „Ветеринарна микробиология“
9. Ралица Красимирова Ранкова - по „Зоохигиена и организация на ветеринарното
обслужване“
10. Димитър Тодоров Танчев - по „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“
11. Румяна Тодорова Димитрова - по „Зоохигиена и организация на ветеринарното
обслужване“
12. Мария Валентинова Христова - по „Ветеринарно-санитарна експертиза“
С П И С Ъ К Н А Д О К Т О Р А Н Т И Т Е НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА
2021 година
1. Марияна Пепова Стратева - докторска програма „Морфология“
2. Николай Славков Цандев - докторска програма „Морфология“
2022 година
1. Радина Наскова Василева-Минкова
Допълнителни стипендии на редовни докторанти
За тази година не са отпуснати допълнителни средства за разпределение между
редовните докторанти, но се надяваме това да се случи за да се компенсират частично
ниските стипендии.
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Докторски програми
През 2021 и началото на 2022 година Ветеринарномедицински факултет получи
програмна акредитация по всички докторски програми, на които изтече срокът на акредитация
през 2020 година с високи оценки.
1.
2.
3.
4.
5.

„Ветеринарно-санитарна експертиза“ – обща оценка 9.22
„Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“ – обща оценка 9.10
„Патология на животните“ – обща оценка 9.42
„Ветеринарна хирургия“ – обща оценка 9.39
„Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни“ – обща
оценка 9.38
6. „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека“ – обща оценка 9.15
7. „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по
животните“ – обща оценка 9.35
Програмна акредитация с обща оценка 8.45 получи и една от новите докторски
програми, които сме представили в НАОА – „Организация на
ветеринарномедицинската дейност и законодателство“.
За останалите нови докторски програми по:
1. Биохимия
2. Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества
3. Хранене и диететика
и докторските програми, на които през 2021 година изтече акредитацията:
1. „Ветеринарна микробиология“
2. „Физиология на животните и човека“
3. „Генетика“
4. „Фармакология“
5. „Морфология“
6. „Анатомия, хистология и цитология“
доклади-самооценка и останалата изискваща се документация са представени през месец
май 2021 година в Националната агенция по оценяване и акредитация. През януари 2022
година бяха платени таксите за разглеждане и в най-скоро време очакваме положително
решение и за тях.
Всички докторски програми са по професионално направление 6.4. Ветеринарна
медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, съгласно
чл. 81, ал. 1, т. 2в (или т. 2г) и ал. 8 от Закона за висшето образование (ЗВО).
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Гост-лектори, хонорувани преподаватели и международен обмен
През учебната 2021/2022 година по дисциплините, по които не достигаха
преподавателите от ВМФ бяха привлечени хонорувани преподаватели за извеждане на
лекции и упражнения в обучението на български и на английски.
Проф. Димо Гиргинов
Проф. Катя Величкова
Доц. Делян Георгиев
Доц. Нели Грозева
Доц. Илиян Костов
Гл. ас. Маргарита Маринова
Д-р Кирил Димитров
Д-р Анастасия Чолакова
Д-р Десислава Бангиева

43

V. ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯТ СЪСТАВ ЧРЕЗ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, КУРСОВЕ И МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН
1. Устойчивост в квалификацията и специализациите на преподавателите. Система на
Европейски дипломанти, иновации и приложение във ВМФ
Индикаторът на EAEVE за привличане на чужди или включване в обучението по ветеринарна
медицина на наши преподаватели с международно призната специализация или по EBVS е в опасен
недостатък. Чужди преподаватели може да бъдат привлечени по направленията за клиника
„Продуктивни животни“, клиника „Коне“ или клиника „Дребни животни“. С най-голям потенциал са
контактите чрез „Продуктивни животни“ и силният потенциал на клиника „Коне“ понеже е с добре
оборудвана технологична база на ВМФ. За съжаление започнатата инициатива на Деканското
ръководство за повишаване на контактите и записване на наши преподаватели за специализации по
модел на Европейският съвет за ветеринарна специализация (EBVS) не се реализира и модела
не се развива и изостана. Причините са няколко. На първо място EBVS забави комуникацията си с
нас и след смъртта на проф. Димитрина Георгиева през 2021 година не ни разрешиха директно
включване на наш преподавател в управителният съвет на EBVS. Решението все още е отворено, но
пандемията блокира провеждането на техни присъствени заседания. ВМФ има подходящи кандидати
и очакваме тяхното разрешение. В момента България е единствената държава в ЕС без дипломант
по EBVS. Нямаме нито един работещ в България в техният списък. На второ място липсата на
специализацията като елемент от критериите при кариерното развитие води до наличната пасивност
в клиничното направление за провеждане на международни дългосрочни (4-6 месечни)
специализации в чужбина. Клиничните преподаватели има широки неизползвани възможности за
международни инициативи, включително в националните инициативи по линия на Български
ветеринарен съюз или такива организирани по транснационални проблеми като „One health”. На трето
място недостатъчният брой мобилности по Еразъм до клиники или практики в чужбина, в които да се
изградят приятелски и партньорски взаимоотношения, които да доведат до трайни специализации
или проектни партньорства. Точно такива приятелски мрежи създадоха в миналото проф. Динко
Динев и доц. Симеонова, но след тях почти няма устойчиво международно научно-обучително
партньорство, като изключим единични активности в екипа на кат. Акушерство (доц. П. Георгиев, гл.ас.
А. Атанасов, проф. С. Йотов). Привличане на водещи експерти за лектори във ВМФ ще играе
значителна роля за бъдещата ни постоянна акредитация по EAEVE.
Новата посока за специализации по проект „Модернизация“ откриват възможности за търсене на
устойчиво партньорство по компютърна томография (с проф. Jimmy Sounder – Белгия и prof. Martin
Kramer – Германия), научноизследователски техники при продуктивни животни (с prof. Alexander
Starke – Германия), 3D принтиране и симулационни техники при коне (с Dr. Mark – Люше Германия),
ембриотрансфер и обща медицина при коне (с dr Feigl – Германия).
През 2022 специализации в Германия са планирани от доц. С. Събев (в практиката на dr Feigl –
Германия) и докторант Г. Захариева – при научният си ръководител prof. Alexander Starke – Германия.
За продуктивното животновъдство успяхме да спечелим международната инициатива на
средноевропейският конгрес Buiatrics да се проведе в нашият факултет. На последният конгрес
проведен през месец Май в Полша, наша делегация от ВМФ, ръководена от доц. К. Неделков успя да
44

преодолее офертата на Чехия (Бърно) и гласовете бяха спечелени за България, за провеждане през
2023 година с около 500 участника. Освен място за привличане на водещите експерти, това ще даде
възможност за множество наши контакти на място и ангажиране на интереса на МЗХ и
практикуващите ветеринарни лекари в продуктивното животновъдство с преживни животни.
През февруари 2022 се направи видеосреща с единственият български дипломант основал
собствена обучителна школа по EBVS. Д-р Ивайла Йозова работеща в Нова Зеландия успешно е
защитила откриването на нова нейна школа по „Спешна медицина“ във факултет по ветеринарна
медицина, като успешно обучава ветеринарни специализанти от северна Европа. На проведената
среща бяха няколко преподаватели от ВМФ, които се заинтересуваха от предложените книги и форми
на обучения на д-р Йозова.
Подобни обучения има в съседни Гърция и Румъния, но въпрос на катедрени решения е те да се
използват за по-висока квалификация на асистенти, доценти и професори от ВМФ.
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VI. КЛИНИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ И ОТЧЕТНОСТ ВЪВ ВМФ

През 2021 и първата половина на 2022 пандемията от коронавирус COVID-19 и
свързаните с нея ограничителни мерки постепенно отстъпиха място на обичайния ритъм на
живот. Това възвърна и традиционните методи за клинично обучение, така важни за
придобиване на нужните компетенции и умения от бъдещите ветеринарни лекари. През целия
летен семестър на тази година всички практически занятия протичаха присъствено по график.
Случаите на карантирани групи бяха единични. От април лекциите отново са в традиционната
си формат. В голяма степен, всичко това възвърна увереността в обучителната дейност както
от страна на преподаватели така и от студентите.
1. Университетска ветеринарна болница с клиники
Измина една година от трансформацията на Университетския клинико-диагностичен
комплекс (УКДК) в Университетска ветеринарна болница с клиники (УВБК).
Като цяло обаче това не промени особено организацията на клиничната дейност до
този момент, т. е. клиники, катедри, учебният график, клинично обучение и ангажираност на
студентите остава непроменен. Три относително самостоятелни звена - катедра, клиника и
стационар (биобаза) работят паралелно. Ръководителите на клиники имат сериозни реални
отговорности и задължения, а на практика почти не притежават лостове, с които да ги
упражняват. Същевременно те са подчинени на ръководител катедри. На практика „Клиника
Коне“ и „Клиника продуктивни животни“ са без обслужващ персонал.
На свое заседание от 29 септември 2021 год. АС на ТрУ прие нов актуализиран
„Правилник за устройството и дейността на Университетска ветеринарна болница“.
От месец април 2021 доц. Галина Симеонова бе назначена като управител на УВБК.
Тя пое този пост и ръководи успешно персонала, организира оперативната дейност, внася
предложения за подобрения и други инициативи, участва при разрешаване на многото
проблеми. На практика във ВМФ съществуват три органа, които ръководят клиничната
дейност и клиничното обучение на студентите - Управителен съвет на УВБК, Клиничния съвет
на УВБК и комисията по клинична дейност при ВМФ. В известна степен това тривластие внася
елементи на разнопосочност, което понякога нарушава синхрона и ефективността в
управлението. През есента на 2021 год. от Ръководството бе изготвен проект на „Правила за
вътрешния ред в университетска ветеринарна болница с клиники“. Същия бе разпратен до
основните звена за обсъждане, мнения, корекции. Някои катедри върнаха свои предложения,
а други не. Оказа се, че по отношение на определени текстове съществуват значителни
различия между отделни вносители. От друга страна изготвяне правила от такъв род е трудно
и много отговорно. Целта е не само да се създадат и приеме нещо, което е приложимо и се
спазва. Това би допринесло за ред, контрол и целесъобразност и ефективност при
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обслужване на пациенти, обучение на студенти, движение на продоволствия, сервизна
дейност, стационари, база, апаратура, биобаза, морга, синхронизиране със закони,
правилници и т. н. Нерядко тези дейности са обект на нееднозначно тълкуване, интереси,
пораждат и противоречия. Нещо повече. През изминалата една година, стана ясно, че някои
налагани модели и направени вече предложения за организация не сработват добре. Наложи
се непрекъснатото им коригиране. Редица традиционно утвърдените навици не могат да се
пречупят и да се надградят през призмата на новата визия перспективи и дадености.
Изтъкнатите аргументи са причини за забавяне на приемане на новите „Правила за
вътрешния ред в университетска ветеринарна болница с клиники“. Предстоят заседания на
Управителния съвет на УВБК, Клиничния съвет на УВБК и вероятно на комисията по клинична
дейност при ВМФ, където още веднъж ще се обсъдят предложенията на отделните звена за
да се изработи компромисен, приемлив и работещ вариант.
Една от основните промени след формиране на УВБК е денонощния режим на работа.
При стриктно спазване на кодекса на труда, това се оказа едно значително постижение,
изискващо немалък ресурс. По-голямата част от назначените ветеринарни лекариординатори придобиват успешно нужната рутина и все по-сериозно се вписват в дейността на
болницата и колектива. Те вече притежават самочувствие и са много по-уверени в своята
работа. Предвижда се в бъдеще да специализират. Не се забравя и тяхното допълнително
финансово стимулиране, като източник за това са заработените средства от обслужване на
пациенти. Реализираме и допълнителни промени към по-нататъшно усъвършенстване финансов контрол за разход на медикаменти и консумативи, наблюдение и електронна
система за отчитане на пациенти.
Основното обучение на студентите се извършва през деня. При наличие на най-много
персонал и активно работещи звена и възможности за извършване на най-сложни
ветеринарни намеси и провеждане на диагностични изследвания полученият продукт –
придобити знаяния и умения е с най-добро качество. Нощното дежурство натоварва бюджета
на факултета то е в помощ преди всичко на общество, на стопаните и за самите животни, а
не толкова за обучаемите.
По отношение на УВБК остава един сериозен проблем - недостатъчна обезпеченост с
персонал. Липсва ординатор клиника продуктивни животни, анестезиолог, рентгенов
лаборант и ветеринарни лекари за денонощна работа. Желанието на новопостъпилите почти
без изключение е направление дребни животни, където работата е по-лека, а и крайното
трудово възнаграждение е по-солидно. Основната мисия на ВМФ е образователна и в тази
връзка е крайно тревожна устойчивата тенденция към неглижиране на продуктивното
животновъдство. Този отрасъл е от стратегическо значение за всяка една страна, а ние сме
държавно учебно заведение и обучението е регулирана професия.
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По-голяма ангажираност на лекарите ни към животните в биобазата е крайно
наложителна. Наше задължение е да поддържаме жив интереса на обучаемите, чрез
насърчаване на активното им участие в цялостния процес по прием, обслужване и лечение
на пациенти. Десетките ни животни отглеждани на територията на „референтен център
„Биобаза“ и стационари към клиниките се обслужат с нежелание след подканяния, молби,
дори писма. Те са собственост на ВМФ или УОС, и се използват за учебния процес.
Изразходват сериозен ресурс. Само за фуражи на годишна база харчат 50-60 хил лв.
Основната причина за тази пасивност е, че преподавателите не получават допълнителни
възнаграждения при работа с тях. Освен всичко друго, отношението ни към тази категория
пациенти има и важен етично възпитателен ефект за младите хора във Факултета и пошироката общественост дори. Ние сме институция, която трябва да дава пример за
подражание.
Както е добре известно, от март 2021 функционира новата електронна система „Vet
Manager“ за отчитане на пациенти. Тя позволява действителен дигитален контрол,
запаметяване и управляване на широк кръг от данни и различни начини на съхранение на
информацията – снимки, файлове и т. н. Основна заслуга за внедряването й и поддръжката
й при нас има доц. Светозар Кръстев, ръководител на клиника дребни животни. Бяха
създадени над 20 работни места с чипове, декодери и компютри свързани с интернет и
принтер. Програмата позволява въвеждане пациенти още от регистратурата, подробно
описване, включване на снимкови файлове, отчитане и изписване на лекарства,
взаимодействие между отделните звена. Тя е DICOM съвместима и съхранява записи от DR
X-Ray and CT mashine images. Възможно е детайлно и прецизно протоколиране на всеки един
случай, осъществяване на стриктна финансова отчетност. Базирана е на облачно съхранение
на информация и позволява достъп от всички точки свързани с интернет. Катедрите и
студентите имат достъп до нея. Демо версия на програмата е инсталирана за обучение в Skills
lab „”VetsiM” на FVMSZ. Електронната система е не само средство за отчитане на
финансовите постъпления, но позволява съхранение на детайлна информация използвана за
обучение на студенти, при написване на научни публикации, обмяна на опит с колеги от други
университети. В бъдеще тази програма за електронно съхраняване на данни би могла да бъде
част от внедряване на изкуствен интелект в обучението чрез образи от CT mashine и пълната
дигитализация на дейността във ВМФ. Въвеждането на новата електронна програма за
регистрация на пациенти, както и осъществявания контрол, допринесоха до много по-строга
и достоверна отчетност на пациентите (с което може да се обясни повишения брой в
сравнение с предходни години), прецизност при проследяване на изразходваните
медикаменти и консумативи, манипулации от всеки един. Разпечатката от програмата с
прикачения към нея касов бон дава пълна яснота на стопаните и собствениците на животни.
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Считаме, че всичко това е един много сериозен плюс в нашата организация на работа и
представянето ни пред обществото.
През последните два семестъра „Vet Manager“ се използва за отчитане на пациенти
включени в учебния процес. Това е задължение на катедрите, като във всички звена бяха
определени отговорници, които да въвеждат данните след приключване на занятия.
Бихме могли да обобщим следните недостатъци и забележки, при работа електронна
система „Vet Manager“.
1. Относно качеството на работа на преподаватели и ординатори в компютърната
програма „Vet Manager“ има какво още много да се желае. Голяма част от колегите не
въвеждат изчерпателно информацията, по изискуемия начин. Не се натоварва и не се
използват пълноценно възможностите на софтуера. Данните за пациента в раздели:
анамнеза, сегашно, специфично състояние, проведени изследвания (резултатите от тях –
например описание на ехографска, рентгенова находка и др.) са твърде оскъдни. Не е
пресилено да се каже, че над 60% от клиничните протоколи са празни. Те не могат да служат
за обучение на студенти, проследяване на пациента при нов преглед, натрупване на
резултати за бъдещи научни публикации, ретроспективни проучвания, проверки, контрол и
т.н.
2. Друг сериозен проблем е навременно и пълно въвеждане на данни за животни
включени в учебен процес – клинични занятия, подвижни клиники и др. При определени звена
този недостатък рецидивира и вероятно ще трябва да се наложи налагане на наказания и още
по-строг контрол, за да се спазват нужните изисквания.
Друга болезнена тема е провеждане на дежурствата на студентите в биобаза,
стационари, КПЖ, КК, КДЖ, отделение инфекциозни и паразитни болести. Те са
задължителни и се провеждат съгласно график определен в деканата - редовна, нощна смяна,
както и през почивните дни. През 2020 и 2021 година, имаше дълги периоди, когато поради
Ковид ограниченията присъствените дежурства бяха отменяни. При нормализиране на
обстановката се оказва, че ангажирането на дежурните е непълноценно. Има случаи, особено
в КПЖ, когато дежурните прекарват цял ден стоейки на пейката. И то при условие, че
факултета разполага с десетки животни, които изискващи ежедневен контрол, проследяване,
понякога манипулации и обслужване. Преподавателите са ангажирани с други дейности и
занятия и не разполагат с нужното време за да им обърнат внимание. Именно тук липсата на
ординатори, които активно да се включат е повече от очевидна. Поради тази причина ние
насочихме дежурните в КПЖ да пътуват с отделение „Мобилно обслужване“ където да
помагат при подрязване на копита във фермите. Но достатъчно ли е това ? КПЖ остава без
дежурни. Открит е въпроса за останалите дежурни в биобаза и стационари. Единственият
който им обръща нужното внимание е ръководителят Дамян Динев, владеещ и английски, но
за съжаление той не е ветеринарен лекар. При негово отсъствие бива заместван от общите
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работници. Считаме, че във ветеринарен факултет с толкова много кадри това е недопустимо
и този пропуск трябва да се коригира в бъдеще. Конкретна възможност в тази насока е не
само назначаване и включване на ординатор продуктивни животни, но и на сменните
ветеринарни лекари, които помагат и активно работят в УВБК. Макар че последните
избирателно избягват да лекуват продуктивни животни, но именно тук е мястото на
ръководство на УВБК да проявят съпричастност и нужната активна ангажираност при
организация на цялостната клинична дейност.
Деканското ръководство и управлението на УВБК работиха по създаване и
регламентиране на контакти с ферми/стопанства за обучение на студенти чрез договорни
отношения. Целта е да се осигурят външни пациенти особено коне и кучета/котки, птици и
свине. Ние проведохме разговори и сключихме договори за обслужване със структури извън
ВМФ. Биха могли да се посочат следните примери в това отношение: „Зоопарк Стара Загора“;
„Зоопарк Айтос“, „Служебен кучкарник на Министерство на вътрешните работи в Стара
Загора“, „Приют за безстопанствени кучета на община Пловдив“, Конна база „НИЕСА“ в гр.
Ихтиман, Конна база „Стейбул Бонев“ в гр. Стара Загора. Договор със спасителен център за
диви животни „Зелени балкани“ в Стара Загора, Приют на община Стара Загора. При
сключване на договорите се налага балансиране, за да не се създаде напрежение и
състояние на конкуренция между нашите звена и практикуващите ветеринарни лекари, на
чиято територия се извеждат обученията.
Липсата на достатъчно помещения и пространство, е проблем от години, но в последно
време става все по-нетърпим. Новоназначенията, разширеният периметър на дейности и
активности, повишените претенции и изисквания към нас, са обвързани с осигуряване на
работни места, кабинети, стаи за преобличане и почивка. Недостигът им в някои звена и
отдели дава отражение на качеството на работа, добрите колегиални отношения и
удовлетвореността. В допълнение, забавеното изпълнение на обществени поръчки за мебели
и ремонти поставя в безизходица не само преките потърпевши, но и ръководството на ВМФ.
Най-засегнати са следните категории ординатори, анестезиолози и сменни ветеринарни
лекари, докторанти, дежурен персонал, шофьори, студенти.
Особено в условия на пандемия, при повишен риск от разпространение на зарази, когато
служителите на нашия факултет и за ден не прекратиха присъствието си на работа (за
разлика от много други звена !), когато в по-голямата част от време се стремихме да запазим
традиционните форми на обучение, дефицитът на пространство бе меко казано
противопоказан и нетърпим. За решение на този проблем ВМФ разчита на съдействие и
помощ от ректорското ръководство.
2. Клиника „Дребни животни“
Клиниката за дребни животни е основно звено, център в който клиничната дейност е
най-активна, непрекъсната и от най-високо ниво. Местоположението й е централно. За
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разлика от другите две клиники, състоящи се главно и единствено от своите ръководители
персоналът на тази е запълнен и в голяма степента структуриран по начин отговарящ на
изискванията. В нея постъпват за лечение най-голям брой пациенти домашни любимци, в това
число и екзотични животни. В рамките на тази клиники, студентите прекарват значително
време не само по време на занятия, но при провеждане на стажове и специализации. На
територията й се намира приемната за пациенти, там се помещават и нощните дежурни
лекари. От юли 2020 година за неин ръководител е назначен доц. Светозар Кръстев. В своята
си дейност той проявява похвална активност, инициативност, упоритост, последователност,
комуникативност и работоспособност за подобряване на дейността на повереното му звено.
На таблиците са представени данни, отразяващи броя на лекувани пациенти в Клиника
за дребни животни.
Брой на стационарно и амбулаторно лекувани животни по видове в Клиника за дребни животни през отчетния период
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
2020
2021
2022 до 15.04.
Кучета

3211

7285

2574

Котки

955

1883

618

Гризачи

68

135

36

Птици

34

59

17

11

3

81

14

Влечуги
Диви животни

32

От които:
Амбулаторни

4259

9188

3074

Стационарни

41

185

43

Учебен процес

-

65

137

Външни пациенти

-

16

8

Общо

4300

9454

3262

В настоящия отчет, за първи път ръководител КДЖ представя сведение за брой
проведени изследвания, манипулации и оперативни интервенции по отделните направления.
Общите манипулации заемат много голям процент от всички останали, но това напълно
кореспондира с големия брой пациенти. Рентгенографията и ехографията са рутинни методи
за диагностика в КДЖ. Прави впечатление липсата на проведени ехокардиографии, въпреки
че от година имаме скъп най-модерен апарат за 160 хил. лв.. Резултатите на колегите от
катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ в направление Репродукция
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и Оперативно лекуване на АГ пациенти са много добри. Ортопедичните операции са водещи
при колегите от катедра „Ветеринарна хирургия“, което говори за много добра школа по
Ветеринарна ортопедия ръководена от проф. М. Паскалев. В клиниката вече се извършва и
имунопрофилактика (ваксинации). Преди това беше невъзможно предвид регламента
поставен от БАБХ. Имунодиагностични, бактериологични, микологични и паразитологични
изследвания при домашните любимци са важна част при определяне здравния статус
(изисквания за Биосигурност) на пациенти постъпил в КДЖ.
Така представени по начин отчитан за първи път, резултатите биха били сравними в
един следващ период,. Данни относно разпределение и брой на типове изследвания и
манипулации получени посредством новата програма са представени в таблицата.
Брой проведени изследвания, манипулации и оперативни интервенции в Клиника дребни животни за периода: 01.01.2021
– 15.04.2022
По-важни проведени изследвания, манипулации и
2021
2022
оперативни интервенции
01.04.-31.12.
01.01.-15.04.
ОБЩИ МАНИПУЛАЦИИ
8604
3540
ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
Рентгенография
2508
1117
Рентгеноскопия
37
8
Компютърна томография
11
2
Електроретинография
12
2
Аудиография
3
2
Ехография
920
235
Контролна ехография
31
12
Електрокардиография
275
59
Ехокардиография
0
0
Ендоскопия
18
15
АГ - Репродукция
254
117
АГ - ОПЕРАТИВНО
163
96
ОБЩИ ХИРУРГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ
341
108
ОНКОЛОГИЯ - ОПЕРАТИВНО
154
51
ОПЕРАЦИИ В ОБЛ. НА ГЛАВАТА
37
13
ОПЕРАЦИИ В ОБЛ. НА ГРЪДНИЯ КОШ
9
2
ОПЕРАЦИИ В ОБЛ. НА КОРЕМНАТА ПР.
298
148
ОРТОПЕДИЧНИ ОПЕРАЦИИ
358
126
ОФТАЛМОЛОГИЯ - ОПЕРАТИВНО
59
32
СТОМАТОЛОГИЯ
211
106
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ
14
5
ИМУНОПРОФИЛАКТИКА
130
76
ИМУНОДИАГНОСТИКА
106
82
БАКТЕРИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
148
86
МИКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
94
37
ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
343
206
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Съществува тенденция към увеличаване на броя на пациентите. Те са напълно
достатъчни за обучение по Ветеринарна медицина дори и по критериите на ESEVT, стига
самите студенти да са достатъчно мотивирани. На база сключени договори, специалисти от
клиника „Дребни животни“ участват при лечение на животни в различни обекти, което
способства за подобрение на нужния коефициент на EAEVE за брой животни прегледани и
лекувани със студенти извън територията на ВМФ.
През изминалия период от време бяха реализирани много подобрения. Бе изградена
вентилационна система в операционните зали, подменени бяха окачените тавани с нов
монтаж на операционни лампи. Всички дървени врати в операционния блок бяха подменени
с алуминиеви, както и мивки. Бяха изработени и поставени параван и допълнително
обзавеждане в АГ - операционна и в приемна зала, което допринесе за по-голям комфорт и
сигурност на работа, както и увеличаване на работните места от 3 на 4. За гарантиране на
сигурна и защитена работа, беше обезпечена система за видеонаблюдение и паник бутон за
нощните смени. Бе изградена нова кислородна инсталация и сгъстен въздух с централно
депо. Извършен е и ремонт на стационара към КДЖ – окачен таван, вентилация, подмяна на
врати и боядисване. Нерешен остава въпроса за подовата настилка в операционните зали –
която е над 20 годишна, амортизирана и неотговаряща на съвременните изисквания за
асептичен блок.
През отчетния период бяха закупени редица апарати и оборудване: С – рамо,
дигитален рентген и компютърен томограф за рентгеновото отделение, ехограф за
функционалния кабинет, дестилатор за стерилизационна зала, инфузионна помпа и
кислороден концентратор за дребни животни, електрически регулируеми операционни маси,
съвременни клетки за дребни животни за реанимация и стационара на КДЖ. Обзаведена
беше и мини лаборатория с апаратура за нощните смени и празнични дни. Това което е
необходимо да се обнови в бъдеще време е закупуване на съвременни апарати за мониторинг
на пациента – в момента се работи с три пулсоксиметъра джобен вариант, съвременна
анестезиологична апаратура (нашите апарати са над 15 годишни), съвременен
факоемулсификатор за операции при катаракта (нашият е над 20 годишен), нов преносим DR
панел с WiFi връзка за по-голяма функционалност при работа.
Необходимо е да се обърне внимание не само на броя, но и на качеството на обслужване
на пациенти и обучение на студенти в КДЖ. По наше виждане има какво още много да се
желае. Безпрецедентно, от три месеца и половина клиниката е без специалисти Вътрешни
болести. Това създава риск за ниско качество на обслужване и обучение в областта на
интерната, все още младите ординатори не са достатъчно компетентни и не биха могли да
бъдат пълноценен заместител на преподаватели.
Аналогичен е и проблема в отделението по инфекциозни и паразитни болести. Дежурният
преподавател в над 50% от работното си време в занятия със студенти – пациентите се
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приемат от ординатор, който няма нужните стаж и опит, като това е свързано също с ниско
качество на обслужване и обучение. Не е възможно имиджа на КДЖ да се гради единствено
от преподаватели от катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ и
катедра „Ветеринарна хирургия“.

3. Клиника за продуктивни животни (КПЖ)
Вече втори мандат ръководител на „Клиника продуктивни животни“ е гл. ас. д-р
Анатоли Атанасов. В рамките на клиниката работят хабилитирани и нехабилитирани
преподаватели от всички клинични катедри. В сравнение с другите звена дейността й е найтясно свързана с „Биобаза и стационари“ и учебен процес. За съжаление „Клиника
продуктивни животни“ все още е без щатен ординатор. Липсва и назначен хигиенист.
Основните дейности на КПЖ са свързани диагностика, амбулаторно и стационарно
лечение на постъпили болни селскостопански животни (табл). Това е тясно свързано с
осигуряване на пациенти от продуктивно направление за провеждане на клинични занятия на
територията на ВМФ. В рамките на своята дейност работещите специалисти и персонал
съдействат при организиране и изпълнение на научни проекти, семинари и обучения,
извършвани на територията на ВМФ. Те извършват консултативна помощ в продуктивното
животновъдство на терен. След сериозните пандемични ограничения през учебната 2021/22
година бавно се върнахме към обичайната норма на клинична дейност и обучение.
Деканското ръководство среща особени трудности при обезпечаване на свине и птици.
Държавната политика и мерките на МЗХ във връзка с африканска чума свине и високо
патогенна инфлуенца при птиците през 2019-2021 силно ограничи, дори направи невъзможен
достъпа на студенти до свинеферми и птицеферми. Традиционно тези видове се използват
широко в учебния процес на катедри „Хирургия“, „Вътрешни болести“ и „Ветеринарна
микробиология, инфекциозни и паразитни болести“.
Въпреки това ние намираме пътища за да осигурим нужното за учебния процес. От 2021
година е сключен договор с птицеферма „Ко-Ко“ гр. Стара Загора, съгласно който на годишна
база ще закупуваме минимум 100 броя кокошки носачки, които ще се отглеждат на територия
на Биобаза, и ще служат за обучение на студентите от III до V курс.
„Клиника за продуктивни животни“ винаги ще заема своето основно място в
клиничните структури на ВМФ. От една страна подобряване на материалната база и
закупуване на съвременна апаратура ще осигури ефективна и надеждна дейност при
клинични условия и на терен, от друга страна обаче, трябва да има и кой да работи с нея.
Осъвременяването на наличната и изграждането на нова инфраструктура за отглеждане на
продуктивни животни, ще подобри значително обучението на студентите във ВМФ, като в
същото време чувствително ще подпомогне и улесни изпълнението на зададените критерии
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от EAEVE. От друга страна за постигане на всичко това е нужен и адекватен човешки фактор,
персонал, по-голяма активност и участие на повече колеги от всички специалности и катедри
на факултета – секции: хранене, животновъдство, зоохигиена, клиники, патоанатомия и др.
На таблици е представен отчет за броя лекувани животни за в КПЖ.
Брой амбулаторно и стационарно лекувани животни в КПЖ за периода до1.06.2021 г
2020
Кл. направление
ЕПЖ
ДПЖ
СВ
ПТ
Общо
Акушерство
32
18
50
Вътрешни болести
6
14
20
Хирургия
1
1
Заразни болести
Паразитни болести
57
77
24
158
Общо за 2020г.
96
109
24
229
2021
Кл. направление
ЕПЖ
ДПЖ
СВ
ПТ
Общо
Акушерство
22
15
37
Вътрешни болести
8
11
19
Хирургия
5
25
30
Заразни болести
Паразитни болести
Общо
35
51
86
1.01.2022-1.06.2022
Кл. направление
ЕПЖ
ДПЖ
СВ
ПТ
Общо
Акушерство
10
25
35
Вътрешни болести
7
5
36
100
148
Хирургия
2
15
17
Заразни болести
Паразитни болести
Общо
19
45
36
100
200
* Не са добавени част от пациенти през м. май 2022 г., поради липса на данни по време на изготвяне на отчета

Изнесени клинични занятия, подвижна клиника и управление на стадното здраве
Спецификата на дейността и работата с определени видове животни в повечето
случаи не позволява в КПЖ да се докарват пациенти от ферми и стопанства. Обикновено
ветеринарномедицинската дейност, лечение, диагностика и свързаното с това обучение се
извършват най-успешно на място. Там във фермите преглеждат и лекуват най-голям брой
пациенти, с които работят студентите. Ето защо КПЖ и ресорните отговорници в отделните
клинични катедри организират изнесените занятия по дисциплината „Болести на
продуктивните животни“, а така също „Подвижна клиника“ и „Управление на стадното
здраве“.
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Ветеринарномедицинският факултет поддържа партньорски взаимоотношения с
десетки ферми, като с част от тях са сключени договори (в Таблица са дадени броят на
животните в отделните ферми). В тази връзка годишно се организират приблизително стотици
посещения с пети курс в различни обекти за занятия по акушерство, вътрешни болести и
хирургия, паразитни и инфекциозни болести ! Към това се добавя и ангажираността по ферми
с обучаеми от по-долните курсове - трети, четвърти и отчасти първи и втори. Вероятно по този
показател ние сме уникален факултет, предоставящ възможност за непосредствен контакт и
работа на студентите с голям брой и разнообразни пациенти - един голям „плюс” за
Ветеринарномедицинския факултет в Стара Загора.
Фермите, с които си партнираме за провеждане на обучения на студенти на терен

Ферма (със или без Договор), град/село

Вид и брой животни

Говедовъдна ферма ПОПОВИЦА “Елит 95”

Говеда – 3000 дойни крави

Говедовъдна ферма с. Загоре

Говеда – 190 дойни крави

Говедовъдна ферма с. Гита

Говеда – 170 дойни крави

Говедовъдна ферма с. Боздуганово

Говеда – 100 дойни крави

Говедовъдна ферма с. Бяло поле

Говеда – 90 дойни крави

Говедовъдна ферма гр. Мъглиж - кооперация

Говеда – 80 дойни крави

Говедовъдна ферма гр. Мъглиж – частна Татяна

Говеда – 50 дойни крави

Говедовъдна ферма гр. Крън

Говеда – 200 дойни крави

Говедовъдна ферма УОС – Стара Загора

Говеда – 100 дойни крави

Говедовъдна ферма с. Ясеново

Говеда – 50 дойни крави

Говедовъдна ферма с. Загорци

Говеда – 100 дойни крави

Говедовъдна ферма с. Яздач

Говеда – 250 дойни крави

Говедовъдна ферма с. Дядово

Говеда – 350 дойни крави

Говедовъдна ферма с. Спасово

Говеда – 300 дойни крави

Овцеферма гр. Мъглиж

Овце – 200 овце

Овцеферма с. Бяло поле

Овце – 300 овце

Овцеферма УОС – Стара Загора

Овце – 500 овце

Овцеферма с. Васил Левски

Овце – 200 овце

Овцеферма с. Загорци

Овце – 1050 овце

Овцеферма с. Ягода

Овце – 150 овце

Овцеферма с. Дъбово

Овце – 200 овце

Свинеферма фирма „Евровърхът“

Свине – 60 бр. - учебни
Общо 3000 бр.

Конна база „Ниесса“

Коне 70 бр.

Конна база „Стейбъл Бонев“

Коне 30 бр.
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Във визираните ферми отглеждането на животните е главно екстензивно, в някои
случаи дори крайно примитивно, неотговарящо на съвременните стандарти. Реална е
възможността в близко бъдеще част от тях да бъдат закрити, а други да променят условията
си за работа с нас. Това ще създаде определени затруднения, налагащи по-голям ангажимент
от страна на Факултета и адекватно финансиране на този вид занятия. В противен случай,
провеждането им по досегашния модел, ще стане практически невъзможно.
На таблици е представен отчет за брой и вид прегледани и лекувани животни по време
на подвижна клиника и изнесени клинични занятия за отчетния период от време.
Брой продуктивни животни за отчетния период обслужени на „Подвижна клиника“
2020
Катедра (Секция)
ЕПЖ
ДПЖ
СВ
ПТ
Общо
Акушерство
82
148
230
Вътрешни болести
73
73
Хирургия
60
60
Заразни болести
Паразитни болести
40
40
Общо за 2020г.
155
148
60
40
403
2021
Катедра (Секция)
ЕПЖ
ДПЖ
СВ
ПТ
Общо
Акушерство
147
364
511
Вътрешни болести
181
181
Хирургия
98
43
141
Заразни болести
102
2033
2135
Паразитни болести
1
151
152
Общо
529
2591
3120
1.01.2022-1.06.2022
Катедра (Секция)
ЕПЖ
ДПЖ
СВ
ПТ
Общо
Акушерство
160
220
380
Вътрешни болести
25
25
Хирургия
15
148
163
Заразни болести
350
1433
1783
Паразитни болести
170
1669
1839
Общо
720
3322
148
4190
* Не са добавени част от пациенти през м. май 2022 г., поради липса на данни по време на изготвяне на отчета
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Брой продуктивни животни, обслужени на изнесени занятия по дисциплина „Болести на продуктивните
животни“ за отчетния период от време.
2020
Катедра (Секция)
ЕПЖ
ДПЖ
СВ
ПТ
Общо
Акушерство
122
132
254
Вътрешни болести
21
Хирургия
68
Заразни болести
Общо за 2020г.
211
132
254
2021
Катедра (Секция)
ЕПЖ
ДПЖ
СВ
ПТ
Общо
Акушерство
173
173
Вътрешни болести
18
18
Хирургия
148
43
191
Заразни болести
Общо
339
43
382
1.01.2021-1.06.2022
Катедра (Секция)
ЕПЖ
ДПЖ
СВ
ПТ
Общо
Акушерство
Вътрешни болести
Хирургия
Заразни болести
Общо
* Не са добавени част от пациенти през м. май 2022 г., поради липса на данни по време на изготвяне на отчета

Практическите занятията по дисциплината „Управление на стадното здраве“ се извършват
предимно в големи и модерни кравеферми. Студентите се запознават на място с технология
на отглеждане, режим на хранене, проблемни заболявания, обслужване на животни, както и
други организационно-технически проблеми. Тази дисциплина е обединителна и обобщава
познанията по всички клинични направления. Студентите провеждат две практически занятия
по 4 часа през X-и семестър. Животните се управляват на ниво стадо и здравето на индивида
е само аспект, една част от общото здраве. Ето защо съществува взаимодействие между
различните дисциплини епидемиология, вътрешни болести, репродукция и акушерство,
хирургия. Дисциплината „Мениджмънт на стадното здраве“ дава една обобщена рамка, на
всички познания трупани до този момент, касаещи стадният аспект на познания и умения за
работа. Най-красноречив пример в това отношение е подвижната клиника, където студентите
пътуват също до ферми, и в по-голямата си част тематичните единици позволяват
придобиване на умения за диагностика, лекуване и профилактика на стадно ниво.
Предвид обстоятелството, че последния десети семестър е изключително натоварен,
а така също значителна част от провежданите изследвания, мониторинг и контрол на стадото
са вече извършени по „Подвижна клиника“ трябва да се търси решение с промяна в учебния
план и обединение на дисциплини, под общото наименование „Контрол и управление на
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стадното здраве“. По този начин ще покрием съвременните изисквания на EAEVE и
същевременно ще се внесе оптимизация на натовареността ни.
Въпреки, че „Клиника за продуктивни животни“ на практика без собствен персонал
работи по начин, гарантиращ нейното водещо място в клиничното обучение на студентите и
постига коефициентите на EAEVE, с изключение на птици и свине.
4. Клиника за Коне
След 1 април 2021 год. за ръководител „Клиника Коне“ е избран доц. Сашо Събев,
който замени доц. Галина Симеонова, назначена за управител на Университетска
ветеринарна болница.
Разширяване, усъвършенстване и осъвременяване на работата в тази клиника зае
централно място в усилията на деканското ръководство. Превърна се във водещ приоритет.
През последните две години се отчита ръст на пациентите коне.
Брой и разпределение на лекуваните животни в Клиниката за коне през отчетния период
Клинично направление

2020

2021

1.01.-1.06. 2022 -

54

132

30

Акушерство

-

24

3

Вътр. болести

8

126

36

Зар. Болести

5

1

Пар. болести

15

5

87

10

302

75

Хирургия

От тях външни пациенти

-

Стационарно
Рентген
ОБЩО

* Не са добавени част от пациенти през м. май 2022 г., поради липса на данни по време на изготвяне на
отчета

Съществува трайната тенденция за извършване на най-голям обем работа от катедра
„Ветеринарна хирургия“. Като цяло във ВМФ не съществува сериозна ангажираност на
преподаватели, които работят в областта на патологията при еднокопитните. Постиженията
са дело на единици. За разлика от други аналогични звена в чужбина в нашия факултет не
съществуват така нужните школа, традиции и опит. А те се изграждат бавно, за десетилетия
задължително изискват и приемственост. Същевременно търсейки лесни и бързи печалби
повечето млади преподаватели не желаят да специализират в това направление на
ветеринарната медицина. Инвестирани са средства в сгради и апаратура за стотици хиляди
лева, но ако продължаваме по същия начин, няма да може да преминем рехавото платото на
развитие до което сега сме достигнали. С взаимни усилия и посредством коригираното
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вписване на пациенти в новата система, в много голяма степен се реши проблемът за
достигане на нужните коефициента на EAEVE за брой еднокопитни прегледани и лекувани
със студенти на ВМФ във и извън факултета и базата на университета.
Възможностите за развитие на „Клиниката за коне“ в структурата на болницата може да
се осъществява в няколко насоки:
1. Разширяване периметъра на патологията на обслужваните пациенти. Задължително
включване на такива с паразитологични и инфекциозни болести. Освен това регулярно
добавяне на пациенти за диагностични изследвания, пример – диагностика на бременност.
Недопустимо е наличие на 18 коне и магарета, отглеждани на територията на „Биобаза“ на
ВМФ, а те отсъстват в пациентските отчети на студентите. Тези животни подлежат на
ветеринарномедицински прегледи и профилактични изследвания и годишно
обезпаразитяване. Манипулациите с тях трябва да бъдат регистрирани във Vet manager”.
Пример – контрол на репродуктивния статус, изследване на хормони. През отчетния период
се родиха два приплода. Постоянно се харчат пари за модернизиране на базата за коне, а
реално тя не се използва пълноценно за студентите!
2. Назначаване на ветеринарен лекар, практикуващ само с еднокопитни към центъра за
мобилно обслужване. Ежедневната му работа ще бъде съвместно с дежурни студенти, които
ще могат да обогатят своите знания и умения директно в реална клинична практика. Те ще
бъдат длъжни да регистрират обслужените животни в електронната система на болницата, с
което броят на изследваните и лекувани еквиди рязко ще се увеличи.
3. Подписване и спазване на договори за сътрудничество с частно практикуващи лекари
за провеждане на студентски стажове и съвместно сътрудничество. В тази насока през
отчетния период беше направено много. Бяха сключени договори с Конна база „НИЕСА“ в гр.
Ихтиман, Конна база „Стейбул Бонев“ в гр Стара Загора. Този вид активности бяха
съпроводени от дискусии и срещи. Неведнъж ВМФ беше посещаван от гости от бранша в това
число и от чужбина. Би могъл да се посочи следния пример. Ветеринарномедицинското
образование, бизнес и наука си подадоха ръка за сътрудничество и партньорство на 22
февруари 2022 г., по време на кръгла маса организирана от Ветеринарномедицински
факултет на Тракийски университет в гр. Стара Загора. В дискусията се оцениха различни
идеи за разширяване на обучението по ветеринарна медицина и спешна ветеринарна
медицина за коне при студенти и специализанти в България. Изтъкнат ветеринарен лекар от
Германия, д-р Файгъл беше специален гост и участник в разгорещените разговори.
Съществуват идеи да бъдат поканени лектори от университети в чужбина, практикуващи
лекари от България, водещи учени, които да провеждат срещи с представители от ВМФ Стара
Загора. Общата визия е да се профилират около 10-15 студенти всяка година в направление
патология при коне. Ако в тази инициатива фигурират и студенти англоезично обучение тя
може да бъде интернационализирана. Представителите на бизнеса и спорт от сектор „Коне“
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предложи съвременните конни бази, тренировъчни и състезателни форуми на България да се
ползват като бази за обучителна и практическа подготовка на желаещите кръжочници.
Стажове, практики и извънкласни занимания са подходящи за развитие на идеята и
изграждане на базови клинични умения в бъдещите ветеринарни лекари. В тази и други
проведени срещи участваха: проф. Тодор Стоянчев (Декан на ВМФ), проф. Румен Бинев
(Зам.-ректор на ТрУ), доц. Пламен Георгиев (Зам-Декан клинична дейност, стажове и практики
на ВМФ), доц. Галина Симеонова (Управител на УВБК), доц. Сашо Събев (Ръководител на
клиника „Коне“ към УВБК), д-р Файгъл (водещ вет. лекар на Германия с практик с Коне в
региона на Мюнхен и международни центрове в Йордания), проф. Иван Пенчев (координатор
по международна мобилност на ВМФ), ас. Аделина Карастоева (кат. Вътрешни болести), д-р
Здравко Тодоров (Ръководител на Център по симулационна ветеринарна медицина „VetsiM”
на ВМФ), д-р Злати Шекеров (мобилен ветеринарен лекар за коне в България), д-р Крум
Рашков (Федерация по конен спорт в България), г-н Стоица Аргилашки (Управител на конна
база НИЕСА, гр. Ихтиман), г-жа Мина Николова (сътрудник по бизнес и икономика на водеща
частна компания в България). С оглед на реалната ситуация в конните бази около гр. Ст.
Загора и настъпилите промени в ръководствата на бази в други части на страната (КабиюкШумен), е уместно да се установят контакти с новият директор на конезавода в Шумен, както
и с конната база в с. Дебнево (троянско), където може да се организира провеждане на част
от преддипломния стаж със студентите от V-ти курс. След въвеждане на изследваните коне в
„Vet manager“ системата ще се повиши и броят на реалните пациенти.
4. Организиране на благотворителни акции в бедни райони, където да се провеждат
безплатни консултации, прегледи и лечения на коне, съвместно със студентите.
5. Непрекъснато и планово обучение на целия персонал, ангажиран с конската патология,
чрез вътрешно болнични курсове на различни теми, проведени от наши преподаватели; чрез
вътрешно-болнични курсове на изявени специалисти по покана и чрез кратко и дългосрочни
целеви специализации в чужбина. Благодарение на визитата на г-н Ректора, наш партньор
вече е клиниката в Люше, до Хамбург (Германия).
Работата и дейността на клиника коне е свързана с остър кадрови дефицит.
Поддържането на постоянна готовност изисква ангажираност на много специалисти и
персонал, с които ние не разполагаме. Съществуват много идеи, разговори и планове, но
когато се стигне до работа обикновено нишката се прекъсва.
5. Референтен център „Биобаза“
Помещенията и сградите за животни до клиниките са обект на кръстосан интерес, дейност
и активност. При проблеми в тези звена обикновено вината се приписва единствено на
персонала ангажиран там, което не винаги е вярно. Финансовите средства на годишна база
за поддръжка на биобазата и болничните стационари като структурни звена е голямо перо от
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бюджета на ВМФ и следва да се ползва за развитие и постигане на EAEVE критерии за
биосигурност и хуманно отношение. Аргументите за това са:
- непрекъснат процес на отглеждане на животни и приток на пациенти изискващи
специални грижи;
- център за контрол и следене, проверки от различни институции;
- годишно генерират значителни разходи – над 100 000 лв.;
- важен център за практическо обучение, дежурства и работа на студенти;
- важно звено в системата за биосигурност;
- място за отглеждане на опитни животни при реализиране на научни проекти.
Националното законодателство на България е хармонизирано с европейското. Съответно
действащите регламенти и директиви са задължително изискване за обектите за отглеждане
на животни, независимо дали са здрави или болни. Поддържане и обезпечаване на
изискваните условия за благополучие на животните се осъществява при спазване на
законовите норми. Въведена е нова система за визуализация на нормите във всеки наш обект,
по видове.
Отчитайки първоначално съществуващите проблеми, постигнахме сериозен напредък
в организация на дейността в Биобаза и стационари. Разкрита длъжност и назначения
ръководител на биобаза Дамян Динев, владеещ английски, се оказа изключително
необходимо, полезно и резултатно. Всички гледачи и общи работници минаха на негово
подчинение, което доведе до успешна координация и редовен контрол на редица дейности.
В биобазата и стационарите се намират и отглеждат по-голямата част от пациентите
обезпечаващи обучението на студентите от ІІІ-и, ІV-и и V-и курс по редица клинични
дисциплини, провеждане на експерименти по изпълнение на работната програма на научноизследователски проекти, както и снабдяване на лаборатории към факултета с биопродукти.
Всичко това налага не само поддържане на определените помещения, сгради, фуражна база,
но също така и ежедневно отглеждане и грижи, обслужване, транспорт, фиксиране при
извършване на необходимите манипулации и т. н. Биобазата на ВМФ е със статут на
самостоятелен животновъден обект, с уникален номер и регистрация в БАБХ. Създаден е нов
модел за работа и контрол на дейностите – обезпечено е видеонаблюдение, интернет връзка.
Особено внимание се отделя на натовареността на животните включени в учебния процес.
Води се стриктен регистър на провежданите лечебно-профилактични мероприятия в биобаза
– ваксинации, обезпаразитяване, като не се допускат пропуски по отношение спазване на
нужните срокове.
Извършени са ремонти в биобаза, в следните няколко направления:
- стени на боксове за животни са покрити с плочки, които се почистват и
дезинфекцират по-лесно и ефектно;
- реконструирани са дворове за животни, огради, подови покрития;
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- обособено е помещение за свободно отглеждане на котки оборудвано с
нужните пособия - катерушки, легла, и т.н;
- подобрени са помещенията за отглеждане на животни в това число на овце,
както и хигиена и разпределение на животни в отделни помещения.
Персоналът, гледачите и шофьорите са преминали и обучени в курс "Хуманно
отношение". Предстои по-нататъшно подобрение на базата за отглеждане на животни.
Реконструкциите и построяване на нови обекти с модерни технологични решения трябва да
бъде съобразено с обстоятелството, че голяма част от животните са пациенти и не са в добро
здравословно състояние.
Основните насоки за по-нататъшна работа:
- ремонт и конструктивно подобряване на инфекциозен и изолационен блок;
- подмяна на външна мазилка;
- доизграждане на дворчета за еднокопитни и клетки за кучета;
- изграждане на навес за дворчетата за животни;
- подобряване на познанията и уменията на общите работници.

6. Симулационен център по ветеринарна медицина „VetsiM”
Изискванията на законите за защита на животните стават все по-строги, а осигуряване на
нужните пациенти за практически занятия все по-трудно. Проблемите от морално-етичен
аспект при обучение на студентите налагат по-щадяща работа с живи животни и използване
на симулационни модели и макети. Това е световна тенденция във ветеринарната и
хуманната медицина. Една от забележките на EAEVE е последователността на работа на
студентите да включва работа с макети, трупове или органи на животни и чак тогава на живи
животни. Дойде моментът и ние да се включим към групата факултети, които усилено работят
в тази насока. На 11 май 2021 г. официално беше открит единственият в България
Ветеринарен симулационен център „VetSim“.
Същият е оборудван с макети, симулатори, клинични апарати, уреди, инструменти и
консумативи. На територия от 150 м2 в самостоятелна сграда при максимална симулация на
клинична работна среда се тренират уменията на студентите за работа в основни
манипулации, разучаване на клинични случаи в софтуера „Vet manager” или работа в Демо
версия на облачно базиран софтуер „Vet manager” и разнообразни лечебни техники без болка
и страдание. Оборудван е със 7 работни станции и постоянно се разширява, развива и
модернизира. Закупени са книги за Skills lab. Центърът извършва обучения в следните
направления: хирургична, анестезиологична, ехографска, манипулационна, лабораторна,
макети за достъп до венозен път, за катетеризация на пикочен мехур. Управлява се пряко от
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ветеринарен лекар със специализации в областта на мениджмънта и личностното развитие,
а от 06.10.2021 в него работи и втори ветеринарен лекар с английски език, отговорен за
практиката и развиването на центъра и модула “Telemedicine”. Регулярно на Фейсбук
страницата на Центъра се обявява „тема на седмицата“ в определени работни дни и часове,
която бива представена в детайли пред група студенти. Ако даден студент желае да тренира
по друга тема, той или тя може да избере самостоятелна форма на подготовка с или без
преподавател, който в този случай поема ролята на наставник. Записването на час за
обучение в Центъра се извършва най-малко 2 дни предварително чрез онлайн формуляр,
който е достъпен на български и английски и е наличен във Фейсбук страницата на Центъра.
На щат в центъра беше назначена ветеринарната лекарка д-р Ивяна Иванова, която
основно се ангажира с приложение на директни модели от чужбина по работна
последователност въвеждана от д-р Здравко Тодоров – ръководител на VetsiM. Постигна се
работеща структура, отговаряща напълно на изискванията на EAEVE - работа на студентите
да включва работа с макети. Сравнени бяха 4 различни симулационни центъра в чужбина с
нашата структура, с цел да се подобри неговата дейност и да се изгради мрежа от
партньорства. От отчет на дейността за една година можем да се похвалим със следното:
Симулационният център по ветеринарна медицина ,,Ветсим” е място, което предоставя
на студентите по ветеринарна медицина възможност за извънаудиторна подготовка на
различни практични умения. Тук те могат многократно да повторят наученото в лекционните
и практичните зали с помощта на висококачествени модели и материали, за да бъдат
подготвени за първия си работен ден (First Day Skills). Тренировката може да се проведе
единично или на групи върху определени макети за самостоятелна подготовка с помощта на
д-р Ивяна Иванова, която е и регистратор на Центъра. Всяка седмица се провежда и т.н.
,,Тема на седмицата” с университетски или гост-лектор, която засяга актуална за ежедневната
практика работна тема. Записването се осъществява от всеки студент чрез лично съобщение
до Фейсбук страницата на Симулационния център с упоменаване на вида тренировка, дата,
час, факултетен номер, курс и телефон за връзка. За студентите без Фейсбук профил
записванията се приемат и по електронна поща до Центъра.
Към момента Симулационният център предлага на студентите за самостоятелна
подготовка:
● симулатор за поставяне на абокат и вземане на кръв – кучешка лапа и конска
глава
● макет за поставяне на превръзки
● симулатори за упражнение на хирургични шевни техники
● демо версия на ветеринарния софтуер VetManager
За специалните тематични единици е налична следната техника:
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● ехографска машина
● анестезиологична машина
● симулатор за интубация на куче
● микроскопи
● апаратура за кръвни изследвания
● кастрационен симулатор на женско куче
● симулатор за катетеризация на пикочен мехур
● хирургичен инструментариум
За периода от 01.01.2022 година до 25.05.2022 година Центърът отчита 279 посещения,
като към тях не спадат резервираните 10 места за 25.05 и 7 места за 26.05. Проведени бяха
както обучения с преподаватели от катедри Ветеринарна микробиология, инфекциозни и
паразитни болести, Ветеринарна хирургия, Вътрешни болести и Обща и клинична патология,
така и с представители от Роял Канин България, Би Браун, ВетАкадемия и Драмински.
Интересът към ,,Темата на седмицата” винаги е изключително голям, като често ограничените
места се запълват в рамките на час, а в случая на едно от посещенията на Роял Канин се
наложи и създаването на допълнителна дата. През летния семестър тематични единици
номинирани за седмицата бяха:
● Основи на лабораторната дейност
● Кръвта. Основи на лабораторното изследване.
● Знаем ли как протича един преглед?
● Правилно и безопасно приложение на продуктите на Б.Браун за дезинфекция и хигиена.
● Храната. Вашият избор за тяхното здраве. - Роял Канин България
● Коремна ехография на дребни и едри животни - Драмински и ВетАкадемия
● Анестезиологичната машина
● Клинично хранене. Какво трябва да приема един пациент с едни от най-честите
заболявания? - Роял Канин България
● Електрокардиография
● Основи на работа с ехографската машина
● Ваксините. Мит или реалност?
● Диагностициране на инфекциозни болести при кучета и котки.
За обратна връзка и оценка на качеството на предоставяните теми, практика и умения се
въведе електронна анонимна анкетна карта, която се попълва след края на тематичните
занимания. Най-висок рекорд по най-бързо запълнена работна група беше на темата от „Роял
канин“, но в началото на месец май рекорда беше подобрен от тема осигурена от секцията по
инфекциозни болести с лектор д-р Бетина Вълева и тема за ваксините. Определено интереса
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на студентите нараства, но с това и необходимостта от нови макети, инвестиции в
комуникационни и софтуерни продукти и най-вече резервни части и консумативи за макетите.
В момента няма фирма в България или региона, която да произвежда резервни консумативи
за симулационните макети.
На територията на отделните клиники има закупени нови макети на коне, крави и
кучета, служещи за обучение по оказване на акушерска помощ, диагностични изследване и
операции. Всички студенти, които желаят да се упражняват по различни дейности, работят в
групи по предварителен график. През 2021 г. е закупен 3D принтер за катедра Анатомия, като
в ход е усвояване на технологията за изработване на изкуствени органи, детайли, части,
инструменти и други пособия използвани във ветеринарномедицинската практика чрез връзка
компютърен томограф (CT) към 3D printer.

7. Мобилно обслужване с „Телемедицина“
От месец април 2021 г. към структурата на Университетската ветеринарна болница е
причислен център за мобилно обслужване снабден с 3 мобилни автомобила. Отделът за
мобилно обслужване се състои от ветеринарен лекар, зооинженер и лаборант, които на
базата на договори с ферми осъществяват на място подрязване и грижи за копита на ЕПЖ,
както и получаване на кръвни проби за изследване в университета. В момента се обслужват
4 обекта. Всеки месец мобилното обслужване регистрира по 350 животни в регистъра на “Vet
manager”. Предстои преподписване на договори с фермерите и предлагане на разширени
услуги от спектъра на ВМФ.
Работата на мобилния екип трябва да бъде строго съобразена със Закона за
Ветеринарномедицинската дейност, в противен случай ще възникнат сериозни противоречия
с местните ветеринарни лекари. Нужно е да се регламентират условия към тези които ще
управляват новозакупената от Германия микробус-линейка ! В началото тя може да заработи
само при повикване и нужда – раждане, друг спешен проблем. От есента на 2021 година при
възможност заедно с колегите от „Мобилно обслужване“ пътуват студенти дежурни в КПЖ.
По отношение на мобилното обслужване съществуват следните проблеми:
- липсва персонал който да обучава студентите. до този момент в тази дейност са
включени един ветеринарен лекар и един зооинжинер, които не са преподаватели;
- ветеринарномедицинските дейности се свеждат почти единствено до подрязване на
копита при крави.
Въпреки всичко е поставено начало, което би могло да претърпи по-нататъшно развитие.
По отношение дейността на този отдел не търсим ефективност, тъй като непрекъснато се
влагат огромни суми за оборудвания, поддържане на автомобилния парк и командировъчни.
Като най-нова инвестиция може да се посочи закупената от ВМФ втора ръка установка за
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работа с едри животни - хидравличен станок „Vet Pro“ на фирма Rosensteiner ®. Позволява
фиксиране, повдигане и завъртане на крави и други едри животни в удобна за ветеринарният
лекар позиция, при която лесно може да се работи с копита, млечна жлеза, коремна област
на животното. Станокът внос от Северна Германия се транспортира като ремарке. Д-р Гергана
Захариева бе на специализация в Германия през 2021 година, където за 3 месеца ежедневно
ползваха станока в клиниката по „Продуктивни животни“ във факултета по ветеринарна
медицина в Лайпциг.
Брой пациенти за периода до 1.06.2022 г на «Мобилно обслужване“
2021
ЕПЖ
ДПЖ
СВ
ПТ
Общо
Мобилно обслужване
1923
1923
Общо
1923
1923
1.01.2022-1.06.2022
Катедра (Секция)
ЕПЖ
ДПЖ
СВ
ПТ
Общо
Мобилно обслужване
1100
1100
Общо
1100
1100
* Не са добавени част от пациенти през м. май 2022 г., поради липса на данни по време на изготвяне на отчета

8. Обслужващи звена към болницата
Отделение по репродукция, биотехнологии и ембриотрансфер
С утвърждаване от АС на ТрУ „Правилник за устройството и дейността на университетска
ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет“ досегашното наименование
„Отделение по репродукция и контрол на репродуктивното здраве на животните“ бе заменено
от „Отделение по репродукция, биотехнологии и ембриотрансфер“. По своята същност то е в
рамките на катедра „Акушерство, репродукция репродуктивни нарушения“ с отговорник гл. ас.
д-р Иван Фасулков.
Отделението работи в тесен синхрон с останалите структурни звена на Университетска
ветеринарна болница. На таблицата са представени данни касаещи брой проведени
диагностични изследвания до средата на 2021 година.
Брой проведени диагностични изследвания през отчетния период в отделението по „Репродукция“.
Година

ЕПЖ

ДПЖ

Еднокопитни

Кучета

2020

552

35

2

17

2021 и 2022 до 1 юни

458

95

2

35

1010

130

4

52

Общо

* Не са добавени част от данните отнасящи се за м. май 2022 г., поради липса на данни по време на изготвяне на
отчета
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Лабораторно–диагностичен център (Клинична лаборатория)
Лабораторията за биохимичен, хематологичен анализ на кръв и урина е централно
диагностично звено не само за покриване на нуждите на ежедневно практикуващите
ветеринарни лекари, но и за онези които извършват проекти с научно-изследователска
дейност. В лабораторията се изследват проби от клинични пациенти постъпили за преглед и
лечение, на такива включени в различни опитни постановки, но и от животни на външни
клиенти – отглеждани във ферми, стопанства, както от региона, така и от цялата страна.
Клиничната лаборатория разполага със съвременна диагностична техника и квалифициран
персонал и това е гаранция за високата надеждност и гарантираност на получените
лабораторни резултати. Същата непрекъснато се обновява и допълва. В момента в нея
работят две наши служителки – ръководител (ветеринарен лекар д-р Атанаска Боянова) и
лаборант. Тенденция е да се премине към двусменен режим, при което да се разшири
прозореца от време, през който активно ще се извършват диагностичните изследвания.
Видно е, че най-голям дял от пробите заемат тези от домашни любимци, следвани от
едрите преживни и от свинете.
Клиничната лаборатория и общ брой изследвани проби
КН/МГ

ГВ

ОВ/КЗ

СВ

КЧ/КТ

Други

Общо
пациенти

брой
проби

2020

140

654

165

156

2880

658

4653

37224

2021

182

659

155

97

2892

709

4694

38356

Период

1.01.2022-до
87
489
69
72
1446
322
2485
21265
1.06.2022
* Не са добавени част от данните отнасящи се м. май 2022 г., поради липса на данни по време на изготвяне на
отчета

Лаборатория по стадна диагностика
В лабораторията по стадна диагностика се извършват микробиологични, микологични и
серологични изследвания на проби от животни, собственост на различни ферми и стопанства
от цялата страна или на еднолични собственици на животни от т.нар. „заден двор“. Тя е
разположена на територията на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна
медицина“.
Основно се разработват микробиологично проби от органен материал, секрети и екскрети
или различни възпалителни ексудати с оглед диагностика на редица заразни заболявания,
извън спектъра на включените в Държавната профилактична програма на Р България (ДПП).
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Извършват се и серологични изследвания в т.ч. имуноензимна диагностика, а също и
молекулярно-диагностична експертиза. Лабораторията разполага с напълно оборудвана
молекулярно-биологична база и персонал. Деканското ръководство е на мнението, че тук
може да се създаде по-добра организация на работа и да се изследват много повече проби,
респективно да постъпват повече приходи във ВМФ или научни публикации чрез PCR методи.
В лабораторията съществуват съвсем реални възможности тя да бъде акредитирана и за
дейности от ДПП, но затова се иска повече ангажираност от всички заинтересовани.
Проби изследвани в бактериологичната лаборатория по стадна диагностика
Видове животни

Брой проби
2020

2021

2022 до 1.06

Едри преживни животни
1822
672
388
Дребни преживни животни
4271
163
58
Свине
722
19
9
Птици
82
4
5
Зайци
12
1
Кучета/котки
269
Коне
5
Американски норки
6
Гълъби, папагали, диви птици
15
Морски свинчета, плъхчета, порчета
1
* Не са добавени част от данните отнасящи се м. май 2022 г., поради липса на данни по време на изготвяне на
отчета

Патоанатомична и хистопатологична диагностика
Аутопсиите и патохистологичните изследвания играят особено важна роля в
диагностиката на заболяванията по животните, както при извършване на учебна, научноизследователска така също и на съдебно-експертна дейност. Мястото и звеното, където се
извършват патологични и патхистологични изследвания е с важно санитарно-хигиенно
значение, където трябва стриктно да се спазват мерките за биосигурност и безопасност на
труда както на нашите служители така и на студенти. В отделението предстоят сериозни
ремонтни дейности, структурна реформа в начина на работа и отчитане на различните
извършени патологични и патохистологични изследвания. Тези проблеми са разгледани
детайлно в катедра „Обща и клинична патоанатомия“, колективът й излиза с детайлно
предложение пред деканско ръководство и клиничен съвет. Нужно е да се работи в следните
насоки:
1. Пълно интегриране в новата система за отчет на пациенти.
2. Детайлно и описателно отчитане на всички проведени изследвания.
69

3. Регламентирана интеграция с научната и клиничната дейност във ВМФ, останали звена
и катедри. На тази база да се създаде точна система за таксуване, начин на отчитане на
пациенти в зависимост от техния произход и предназначение – от клиничния поток на
Болницата, от външни приходящи животни ( в това число за експертиза), от материал на
животни включени в научни проекти (финансирани от различни източници или
нефинансирани), от животни предназначени за учебния процес, такива събирани при
злополуки и др. Работи се и е свършено немалко за точно регламентиране на въпросите
свързани с безопасност на работа, прием, обезвреждане и извозване, консервиране на
трупове и трупен материал. Бяха закупени уреди, апарати, пособия, инструменти, съдове и
други принадлежности за улесняване на работа, поддържане на чистота, дезинфекция,
биосигурност и по-добра прегледност. На отделението е предоставен за ползване
отремонтиран мотокар.
Диагностичната дейност, извършвана в секция „Патоанатомия и патохистология“ към
катедрата по обща и клинична патология се измерва с проведени общо 621 аутопсии и 2712
броя изготвени и анализирани хистологични и 95 цитологични препарати. Данните са
представени детайлно (в таблици). През отчетния период бяха обезпечени достатъчен брой
птици, в съответствие с европейските изисквания. За съжаление това не важи все още за
аутопсираните свине.
Да осигуряване на трупен материал е необходимо специалистите от това звено да
проявят по-голяма ангажираност и правят необходимото (за видовете които са дефицитни),
като броят на аутопсиите, особено за свинете и дребните преживни рязко да се увеличи, което
ще е предпоставка за изпълнение на предписания и норми.
На таблицата е представена справка за броя на извършените аутопсии за отчетния
период, като е направено разделяне по видове.

2022 до 1.06.

2021

8

3

0

0

0

10

16

5

Едри преживни

1

6

10

10

16

13

0

0

0

11

22

23

Дребни
преживни

4

14

15

49

36

23

0

0

0

53

50

38
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2021

5

2020

2

2021

8

2020

5

2021

Еднокопитни

2020

2020

2022 до 1.06.

2022 до 1.06.

Вид животно

2022 до 1.06.

Справка за извършените аутопсии в секция „Патологична анатомия‘, катедра „Обща и клинична анатомия“
до 31.05.2021 год.
Брой аутопсии за
Брой аутопсии за
Брой аутопсии за научна Общ брой аутопсии
учебна дейност
диагностична дейност дейност

Кучета

41

38

35

31

26

7

0

0

0

72

64

42

Котки

18

32

15

11

5

3

0

0

0

29

37

18

Свине

57

15

0

0

16

5

0

0

0

57

31

5

Птици

9

108

30

25

30

10

0

6

0

34

144

40

Зайци

1

2

5

5

5

1

0

0

0

6

7

6

Други

2

2

7

6

4

1

95

59

0

103

65

8

ОБЩО

138

119

142

146

66

95

65

0

375

436

185

225

* Не са добавени част от данните отнасящи се м. май 2022 г., поради липса на данни по време на изготвяне на
отчета
Справка за извършените хистологични материали в секция „патоанатомия” към катедра „Обща и Клинична
Патология, ВМФ, ТрУ за периода от 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год.
Диагностика
01.01.2021 г. –
31.12.2021 г.

Учебна дейност

Научна дейност

Общо

H&E

Спец.
оцв.

H&E
общо

Спец.
оцв.
общо

Общо
по вид

H&E

Спец.
оцв.

H&E

Спец.
оцв.

Кучета

331

2

36

0

102

0

469

2

471

Котки

42

0

1

0

58

0

100

1

101

ДПЖ

29

5

0

0

8

0

37

5

42

ЕПЖ

12

0

0

0

0

0

12

0

12

Свине

9

21

1

0

7

0

17

21

38

Птици

4

0

0

0

180

0

184

Лаб. Жив. (мш.,
плх.)

3

0

0

0

274

1028

277

1028

1305

Еднокопитни

6

1

27

0

0

0

33

1

34

Зайци

1

0

0

0

0

0

1

0

1

Други

23

0

0

0

86

0

109

0

109

460

29

64

0

716

1028

1239

184

1058

2297

* Не са добавени част от данните отнасящи се м. май 2022 г., поради липса на данни по време на изготвяне на
отчета
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Справка за извършените хистологични материали в секция „патоанатомия” към катедра „Обща И Клинична
Патология, ВМФ, ТрУ за периода от 01.01.2022 год. до 31.05.2022 год.
Диагностика

Учебна дейност

Научна дейност

Общо

H&E

Спец. оцв.

H&E

Спец. оцв.

H&E

Спец. оцв.

H&E
общо

Спец.
оцв.
общо

Общо
По вид

Кучета

151

1

8

2

15

0

174

3

177

Котки

25

2

49

0

29

0

103

2

105

ДПЖ

2

1

2

0

0

0

4

1

5

ЕПЖ

1

0

12

0

0

0

13

0

13

Свине

3

0

1

0

64

0

68

0

68

Птици

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Лаб. жив. (мш., плх.)

0

0

0

0

32

0

32

0

32

Еднокопитни

6

0

0

0

0

0

6

0

6

Зайци

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Други

9

0

0

0

0

0

9

0

9

199

4

72

2

140

0

409

01.05.2022 г. -31.05.

6

415

9. Практики и стажове на студенти, пациенти прегледани по време на стажове и
практики извън структурата на факултета
Провеждането на практики и стажове е важно за придобиване и усъвършенстване на
уменията от студентите. Представлява форма на практическа подготовка, при която те се
поставят в условия, близки до тяхната бъдеща работна среда.
Както е известно в началото на 2020 година от клиничната комисия на ВМФ бе
разработен актуализиран регламент за провеждане на практическата подготовка на
студентите. В основата си той представлява надграждане на досегашния с минимални
промени внасящи по-скоро уточнения. Разбира се всичко е в унисон с „Наредбата за
държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователноквалификационна степен „магистър“ по специалността „Ветеринарна медицина“. Бяха
разработени и приети подробни изисквания за оформяне на писмен доклад за проведен
преддипломен стаж. Целта ни бе посредством внасяне на ясен и точен регламент, да се
улесняват студентите и преподаватели - първите в техния избор и начин на провеждане на
стажовете, а вторите в осъществявания контрол. Цялата необходима информация и указания
е качена на сайта на ВМФ.
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През последните година две се натъкнахме на друг проблем. Част от обучаваните на
английски избират да проведат своята практика и в България, други в родните си страни, а
трети смесено и на двете места. При финализиране на обучението на студенти на английски
от първите два випуска, се оказа, че съществуват огромни затруднения за организиране и
провеждане на техните стажове. Поради тази причина, част от дипломантите се провалиха на
защитите пред комисии. От една страна ние нямаме никакви договорености с партньори в
чужбина, където бихме могли да насочим студентите, а от друга поради езиковата бариера
избор на такива от България е невъзможен. През изминалите две години с общи усилия с
включване на преподаватели най-вече от катедри „Качество и безопасност на храните и
ветеринарно законодателство“ и „Акушерство репродукция и репродуктивни нарушения“ бе
възможно решаване на създалия се проблем. За да не разчитаме на случайност и за да
гарантираме обезпечаване на летните практики и стажове на чуждоезиковите студенти
деканското ръководство съвместно с комисията по клинична дейност разработи правила
приети на заседание на ФС. С тях се регламентира възможността за провеждане на стажовете
в УВБК и ферми в България, под ръководство на преподаватели, като на същите се заплаща
съгласно вътрешните правила за работна заплата в ТрУ и разценка приета от ВМФ.
Клиничният стаж след ІV курс и преддипломният стаж за българските студенти след V
курс продължиха да се провеждат по утвърдените програми в подразделенията на БАБХ, в
частните ветеринарни клиники и при практикуващите с продуктивни животни и коне лекари в
страната. В това отношение ВМФ съгласува и координира дейността си с БАБХ и Българския
ветеринарен съюз (БВС). Болезнен проблем бе приема на нашите възпитаници от ОДБХ и
оказване на нужното внимание. Причините за това бяха и ограниченията наложени от Ковид
пандемията. След проведени срещи и разговори с новото ръководство на БАБХ имаме
уверения, че тази година няма да съществуват трудности от такова естество. Още повече, че
от държавната агенция са заинтересовани да привлекат бъдещи кадри.
Голяма част от студентите обучавани в нашия факултет провеждат своите практики и
стажове в рамките на програма „Еразъм“. След известната пауза следствие пандемията, в
момента се регистрира силно нарастващ интерес, „ренесанс“ и отново нарастващо
разпространение на тази форма на интернационално обучение сред голям брой наши
възпитаници. Работа в клиника, ферма или друг обект в чужбина е изключително ценно и
обогатява уменията и познанията на тези които участват в тази програма. В бъдеще тази
възможност трябва да се насърчава, а не да се възпрепятства! Участието на наши студенти
в тази международна програма несъмнено повишава авторитета на учебното ни заведение, а
така също и спомага за обогатяване и натрупване на нужните знания и умения от тях.
Процесът на натрупване на знания и обучение е двустранен. За съжаление, една
немалка част от студентите са без нужната мотивация. Като че ли очакват някой друг да им
намери мястото за стажуване или посочи точно колегата, при когото да отидат. В това
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отношение ние работим за създаване на контакти и списък на ветеринарни лечебни
заведения готови да приемат стажанти, но са нужни и тяхното активно съдействие и избор.
На таблици са представени данни за разпределение на стажантите – студенти от трети,
четвърти и пети курс по области за 2021 и 2022 година, като и данни получени от протоколите
и амбулаторните дневници на студентите, относно броя на прегледаните пациенти по време
на преддипломен държавен стаж извън университета.
През 2020 г. стартира и участието ни в изпълнение на проект BG05М2ОР001 – 2.0130001 „Студентски практики-фаза 2“, съфинансиран от Европейски социален фонд по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По този проект от ВМФ са се
регистрирали 484 студенти от І до V курс. Регистрираните фирми са 49 броя, а сключилите
договор са 443. 443 студенти приключиха практиката си. Проблем с реализирането на тези
практики беше, че в нашия факултет обучението е само редовна форма, което ограничава
възможностите, ако базите са далеч от Стара Загора. Желаещи студенти има предостатъчно,
но бройките са много малко за нашия факултет..
Разпределение на стажантите – студенти от трети, четвърти и пети курс по области за 2020 и 2021 година
Държава/Област
ВМФ-клиники
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Смолян
Сливен
София-град
София-област

III курс
брой
1
5
10
7
1
2
2
2
7
8
4
1
12
2
1
1
1
7
3
8

2021
IV курс
3
4
12
2
1
1
2
6
1
3
2
5
4
9
4
2
2
2
3
10
-

V курс
17
3
6
8
6
6
2
1
5
2
2
1
3
18
4
1
3
2
2
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III курс
брой
2
7
5
3
3
1
6
4
1
4
3
1
5
13
1
5
1
5
4
-

2022
IV курс
7
4
4
13
3
1
1
2
3
2
6
2
2
12
2
1
5
7
3

V курс
13
1
3
8
3
3
3
2
2
8
1
2
1
4
5
4
3
4
2
3
3
10
-

Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
Гърция
Македония/България
Гърция/България
Кипър/България
Италия/България
Турция/България
Гърция
Кипър
Великобритания
Турция
Норвегия
Австрия
Израел
Финландия
Малта
Испания
Германия
Португалия

26
3
12
4
4
5
1
1
1
2
-

27
5
3
6
2
18
2
4
1
1
-

43
1
3
3
1
4
1
7
1
1
10
2
1
-

16
4
10
4
1
18
1
3
1
3
1
1
1
-

31
3
4
5
4
28
2
3
6
1
1
2
2
2

65
5
6
4
8
1
4
-

Брой на прегледаните пациенти по време на преддипломен държавен стаж през 2020 г., във частни
клиники и ферми извън университета.
Брой пациенти
Брой пациенти
Вид пациенти
2021
2020
3011
КЧ
2862
1345

1432

ЗЦ - любителски

40

45

пт-папагали

78

79

Еднокопитни

179

182

ПТ-продуктивни

89

99

СВ

300

401

ЗЦ - продуктивни

57

112

4950

5361

КТ

Всичко

75

10. Биосигурност на персонала и благополучие на животните
През отчетния период ВМФ предприе мерки за реализиране на практика на изискванията
за биосигурност на персонала и благополучие на животните. Комитетът за безопасност на
условията на труд и централната комисия за защита на животните установиха пропуски в
обучението на работниците и преподавателите, недостатъци в системите и сградите, липса
на табели за идентификация на нивото на биосигурност и неточности в документацията и
последователността на работа в отделни звена с живи животни.
Направено беше проучване за добри практики и мерки в Европа и Германия. Бе изготвен
модел - книжка със снимки за създаване на план за ремонтите и въвеждане на ефективни
системи за биосигурност и документални правила за работа с животни. След финансов анализ
през 2021 година бяха насочени средства за постигане на високо ниво на биосигурност и
хуманно отношение чрез ремонти и план за реконструкция в сградите и секторите с живи
животни, вкл. сектора на моргата с аутопсионна зала. Бяха разработени нови правила за
биосигурност във ВМФ.
В биобазата и стационарите бяха изградени и оборудвани 3 нови биофилтъра за
студенти, преподаватели и служители влизащи в сградите с живи животни. На шофьорите,
работния персонал и новопостъпилите асистенти бе проведено нужното обучение.
В базите с живи животни бяха осъществени серия от мерки за регистрация на
микроклиматичните показатели, полагащата се площ, хранителен режим, начина на работа
при участие на студенти или служители. Изградиха се нови дворчета за разходка за крави,
овце и кози. Планира се нова електропастирна зона на открито за преживни животни.
Изграждането й се забавя понеже част от територията се използва в момента за база за нова
структура на рециркулационна система за Аквапоника “Aquaponics”. Построи се 80 м 2 дворче
за саморазходка на кучета. Зоната за разходка на коне бе обезпечена с вода, вкл. и аварийно
захранване на сектора с еднокопитни и цялата Биобаза. Подписа се договор за доставка и
складово съхранение на сено, слама, фуражи, вкл. нормите за хранене по видове животни.
През 2021 г. се инсталираха 32 камери за видеонаблюдение на базата за живи животни и
териториите на УВБК, включително територията на моргата. Бяха монтирани автоматични
бариери за “Restricted area” на трасето към базата с животни и трасето към моргата. През
2021 завърши изграждане на ново помещение за котки, с всички необходими установки и
системи за хуманно отношение. Проведоха се консултации с ферми и фирми за оборудване
и осигуряване на модерни съоръжение за кокошки носачки отговарящи на най-новите
изисквания на ЕС от 2021 г. за свободно платформено отглеждане. Планирани са
реконструкции и модернизация на демонстрационни помещения за бройлери и свине над 40110 кг., вкл. системи за вентилация, осигуряване с фураж и вода.
В началото на 2022 г. се изградиха два дезинфекционни тунела за превозните средства
за живи животни и за транспорт на трупен материал. За края на 2022 г. е планувано
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изграждане на нова фризерова камера 12 м2 (-20ºС) за моргата и външна конструкция (тип
хале), която да затвори връзката между сегашната хладилна камера, новата фризерова
камера, наличната аутопсионна зала и входа за колите на инсинераторите. Във всяко звено
са разработени инструкции и книжки с правила за работа с биологичен материал,
микроорганизми или живи животни.
През 2021 г. бяха ревизирани всички писмени правила на всяка учебна дисциплина, като
към инструкциите за безопасна работа и предпазно облекло, бяха разработени нови
инструкции за биосигурност при работа с биологичен материал, микроорганизми и живи
животни (лабораторни, продуктивни, домашни любимци и др.). Правилата са приведени в
съответствие с действащото законодателство на ЕС и България и са разработени протоколи
за биосигурност и биозащита от 2022. Съществуват правила за инструктаж на персонал и
студенти. Закупени са нови комплекти за „първа помощ на работното място“, разтвори и
установки за промиване на очи. Цялата информация относно биосигурността, добрите
лабораторни и клинични практики са разпечатани и разлепени на видни места и обекти за
отглеждане на животни на български и английски език. Обезпечено е работно облекло и
специални средства за лична защита във всяка катедра, клиника, моргата и Биобазата. Не се
допуска контакт на личното облекло с животни. В процес е разработване на модел за облекло,
за студенти при работа в при обучение във ферми, по модел на Германия.
В момента в процес на преоборудване са лаборатории по химия, биохимия,
микробиология и др. Премахнати са недостатъци и грешки при съхраняване на основи,
киселини и други химикали. Създадени са инструкции за работа и съхранение на химични
вещества и работни реактиви. Работи се по подобряване на помещенията, изграждане на
вентилация и шкафове за съхранение. Не се допуска внасяне на храна и напитки в
лабораториите или в хладилници за съхранение на различни реагенти, проби и т. н. Върху
всички съдове и опаковки се поставят етикети за предназначението им. Достъпът до тях е
ограничен. Сключен е договор за обезвреждане на опасни химични и биологични вещества за химични вещества с фирма „ЕКОМА“ и друг за биологични проби и трупове с фирма
„Екарисаж Шумен – Брамас-95 АД“. Съществуват и договори с фирма за ДДД мероприятия на
територията на УВБК, прилежащи площи, стационари и помещения за съхранение на фуражи.
Договорите се подновяват и актуализират всяка година.
Съхранението на лекарства вече е по нови правила, всички са в срок на годност,
разпределени в специални шкафове и хранилища (аптека) с ограничен достъп. Електронната
система “VetManager” следи сроковете на годност на всички закупени лекарства. От лятото на
2021 година е назначена аптекарка. Във всички лаборатории и други пожароопасни райони са
поставени пожарогасители. В секторите за животни и съхранение на фураж са монтирани
нови пожаробезопасни съоръжения. Инсталирана е нова система за дим и пожар в корпус 7
със сигнализация.
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През 2021 година факултета кандидатства и получи разрешение за регистрация на
ваксинираните животни в националната система на БАБХ, с пароли и потребителски профили.
Бяха обучени 5 преподавателя от катедра „Заразни и паразитни болести“.
В началото на тази година бе издадена книжка с правила за „Биосигурност и безопасна
работа в звената на FVMSZ“ – с обем над 250 страници, обезпечена със снимки, легенда на
различни обозначителни знаци и символи.
През 2022 предстои издаване на книжка с правила за „Хуманно отношение към животните,
включително лабораторни и опитни животни в базите на FVMSZ и включване на правила в
дейността на УВБК.
ВМФ е водеща институция в България с доказана компетентност, на която всяка година
се възлагат обучения за хуманно отношение при отглеждане на животни, при транспорт на
животни за клане и при клане на всички видове животни. Най-много такива обучения за
България са проведени чрез ВМФ.

VII. ПУБЛИЧНОСТ И КОМУНИКАЦИЯ С МЕДИИТЕ

Публичност и изява с резултати в медиите са базови мерки за повишаване на имиджа на
факултета и разкриване пред обществото на неговите предимства и постижения, ползите за
студентите и обществото, намиране на повече съмишленици, партньори и нови
кандидатстуденти. PR-активността беше за почти постоянно присъствие в медиите и
социалните мрежи. Доц. Пламен Георгиев, като активен администратор на фейсбук на ВМФ,
намираше най-интересните събития и благодарение на неговата PR-инициативност имахме
актуални нотификации по всички наши новини и събития. Изказваме благодарност за
активната му роля. Допълнително, всяка една нова и модерна инициатива беше отразена в
тв-интервюта, публикации в електронни вестници, списанията „Ветеринарна сбирка“ и
„Ветеринарна практика“, локални мрежови видеоклипове, рекламни видоеклипове, снимки от
събития с текстове. Над 20 медийни изяви бяха направени през периода юни 2021 до май
2022, отразяващи живота на факултета и нашите партньорски договори или проекти с
чужбина, дейността на отделните клиники на Университетска ветеринарна болница,
записване на новите първокурсници, откриване на учебната година, тържествено
дипломиране на ветеринарни лекари, информационни дни и събития с работодатели и
студенти, работата на симулационен център “VetsiM”, големи национални и международни
проекти, обучение на английски език, изяви към МЗХ, БАБХ, МОН и други. Неизменен
партньор в инициативите беше PR-екипа на г-н Ректора.
В рамките на работни срещи и кръгли маси беше представена визията и стратегията на
ВМФ. На 18 ноември 2021 година се проведе национална кръгла маса по „Проблеми на
ветеринарномедицинската дейност“. В широк формат с ЦОРХВ, БВС, СВЛБ, МЗХ, БАБХ и
много преподаватели бяха обсъдени редица проблеми и въпроси. На място бяха също цялото
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деканско ръководство от Факултет по ветеринарна медицина към Лесотехнически
университет гр. София. Обсъдихме и намерихме единно становище по натежалият от 2020
година проблем за приравняване на дипломите на ветеринарни лекари, които са учили в
чужбина, и които искат да работят в България.
Кризисна среща беше инициирана на 9 февруари 2022 година в Стара Загора с наше
участие и участието на Изпълнителният директор на БАБХ проф. Х. Даскалов и неговият
заместник д-р Мавровски, ръководствата на БВС и СВЛБ, представлявани от д-р Трифон
Цветков и д-р Евгени Макавеев, отново със доц. Красимира Генова – Декан на факултета в
София. Основен проблем тогава беше идеята за обединение и напрежението около току-що
формираната камара в Стара Загора от д-р Генади Ганчев. Изясниха се допълнително и други
въпроси по дипломите на ветеринарните лекари и значимостта на професионалните обучения
след дипломирането, като форма на университетски следдипломни обучения.
Много по широкопрофилно беше организираната и проведена на 12 май 2022 национална
кръгла маса на тема „ONE HEALTH”, в която освен ВМФ участие имаха Световната здравна
организация, медицина, аграрни науки, хранителни технологии и правителствените
представители МЗХ, БАБХ и неправителствените СВБЛ и БВС. Антимикробната
резистентност, алтернативните средства и намалената употреба на антибиотици вълнува
обществото и консуматорите на месо, мляко и храни от животински произход.
Стартирана беше стратегия за международна реклама насочена към региони и държави
с английско присъствие, като Кипър, Египет, Нигерия и други в централна Европа, в които
България има успешна реализация. По-широката рекламна кампания има за цел привличане
на повече и по-мотивирани кандидатстуденти по направление Ветеринарна медицина на
двата езика. На последното мероприятие в Полша в Олщин участващият екип от ВМФ успя
да представи пред средноевропейските държави нашата активна позиция за повече
ветеринарни лекари насочени към фермите и продуктивното животновъдство. След дискусия
в организаторският кръг се стига до гласуване, в което Ветеринарномедицински факултет
печели пред Чехия, и е избран като подходящо място в което през 2023 година да се проведе
средноевропейският конгрес на BUIATRICS.
Рекламното брандиране също дава ефект, всички микробус и на ВМФ и колите на
мобилното обслужване са с рекламни надписи на факултета или Университетска ветеринарна
болница с клиники, за да може навсякъде където минат да рекламират името на институцията
и нейната активност.
Нереализиран остава проекта за създаване на интерактивна карта на региона, която да
бъде интегрирана в новият уеб сайт на Тракийски университет на страницата на ВМФ.
Проектира се нов сайт на Тракийски университет, но реално в него не се знае дали ще има
интерактивна карта. Картата ще позволи по-лесна акомодация на новите студенти в първи
курс, както и на различни потребители, които за пръв път идват във ВМФ. Чрез нея и чрез GPS
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координати ще може да бъдат идентифицирани различни обекти на факултета и региона
около тях.

VIII. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

1. Административно обслужване чрез системните администрации на факултета
Ползваха се успешно създадените във ВМФ дигитални архивиращи системи с облачни
пространства за учебни програми, списъци със студенти, протоколи за изпити, електронни
графици за изпити, електронни разписи за учебни занятия и лекции. Към офиса на д-р Колева
беше назначена и обучена за работа експерт Анелия Петрова. Тя се включи в екипа за да
услесни процесите на дигитализация и да намали напрежението със студентите в найпретоварените дни от заверки или подписи в Деканата.
Подобри се чувствително обслужването на студентите през Декан и Зам.-Декански
административни офиси. Предстои въвеждане и подобрение на електронните услуги за
студенти от учебен отдел на български и английски език.
Дейността на експертите Л. Иванов и Н. Койнарска дават увереност за съвременно
решение в посока максимална дигитализация. През месец май беше проведена работна
среща по наш проект за създаване на вътрешен софтуер по проследимост на студентското
положение и успеваемост. Софтуерът ще бъде по модел от Гисен Германия, където
Зам.деканите, преподавателите и студентите имат достъп под оценки, заверки, студентски
статус и т.н. Възможностите на дигиталният продукт ще осигурят лесно разчитане на статуса
на студентите (активни, прекъснали), класиране на студенти по успех за стипендии, на брой
невзети изпити, при изчисление на среден успех на курсовете от 1 до 5 и много други админ.
процеси, които в момента д-р Н. Колева води на хартия в PVC-папки и архивиращи листи.
Студентите ще могат да подават електронни заявления за документи (удостоверения,
справки, молби, и други), като всички техни данни автоматично е се въвеждат. Предстои
въвеждане на софтуера във ВМФ след разрешение от Ректорското ръководство.
Системата за дигитален документооборот „Архимед“, която система да позволи
електронно движение на доклади и предложения излизащи от катедрите през всички
административни офиси на Деканат и Ректорат не беше въведена в действие. Избора на
неподходящо време и липса на част от скенерното оборудване, съчетано с твърде
терминологично и частично обясняващи експерти направи неуспешен опита за нейното
стартиране. Предстои въвеждане на „Архимед“ във ВМФ след разрешение от Ректорското
ръководство.
Изоставаме от провеждане на съвременни специализирани обучения за
административните офиси на Деканат. Такива обучения се предлагат от фирми в България,
както са възможни и по ЕРАЗЪМ мобилности до сродни факултети в чужбина. Необходимо е
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ново ниво на дигитален документооборот за административно обслужване на ВМФ и
реорганизация на административните офиси и функции с цел постигане на оптимално
съотношение скорост на обработка на информацията и качество на резултатите.
В административният офис с Главните книги на ВМФ се въведе система с номера и
подредба на главните книги, която да улесни достъп на преподавателите до книгите.
Вторият вътрешен одит на документацията по качеството показа пропуски и недостатъци,
които през секционните отговорници по качеството предстои да бъдат отстранение с единни
правила за работа и водене на документация във всяка секция. В момента има секции с
единични катедрени съвети и липса на коректно протоколиране на съветите или липса на
подробно отразена информация в „Дневника по качество“. Също така отделни пропуски
имаше в индивидуалните отчети на часовете на преподавателите от няколко катедри.
Усъвършенства се работата с нови софтуерни продукти „Омекс“ и „Ажур “ в отделите на
ФСО , Личен състав и ТРЗ. Цялата система на хартиено-счетоводни и ДОС програмни
приложения беше реорганизирана през „Ажур“. Документацията за труд и работно време,
отпуски, възнаграждения и заплати и допълнителни възнаграждения вече преминава през
„Омекс“ чрез г-жа М. Русева.
Под ръководството на главен счетоводител г-жа И. Тонева се модернизира плащането на
семестриалната такса за обучение като във ВМФ се въведе ПОС терминал за плащане с
карта. Масово в предходните години студентите плащаха в брой в касата, а сега за летният
семестър на 2022 година над 96% от студентите платиха по безкасов начин. Работи се над
модел за въвеждане на виртуално плащане, чрез виртуален ПОС терминал и виртуална
банкова сметка в Булбанк.
На правителствено ниво се промениха изискванията за въвеждането на информацията
за учебна заетост и научни статии и други в НАЦИД, като г-жа Ренета Пенева, която
преминава конкретни онлайн обучения за новите приложения на НАЦИД. В рамките на
годината, всички подадени от катедрите данни или за всеки отделен преподавател се вписват
редовно в НАЦИД. В края на май се въвежда информацията за края на 2021 и началото на
2022 година. Новите изменения по информация за проекти се въвеждат в НАЦИД от 2022 г.
със задължително попълнени текстове за всяко от полетата на проекта.
Създаденият бутон „Обществени поръчки“ на страницата на ВМФ даде прозрачност на
всички сключени договори за материали, консумативи и т.н. необходими на катедрите и дати,
контакти с фирмите и дата на валидност на всеки договор. Г-жа И. Тонева беше натоварена с
тази задача по редовно качване на всеки договор касаещ ВМФ.
2. Заседания на факултетен съвет и декански съвет на ВМФ
Заседанията на Факултетен съвет се планираха и провеждаха редовно, всеки месец, с
изключение на месец август – месеца за масовите отпуски. Общо 10 заседания на които са
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взети 156 решения. На заседанията се обсъждаха въпроси свързани с акредитацията по
EAEVE, кариерното развитие, клиничните обучения, стажове и практики, промени в учебна,
научна и обществена дейности на ВМФ. Гл.ас. д-р Иван Фасулков винаги бързо и коректно
приготвяше протоколи от проведените съвети. След пенсионирането на д-р Първанова
нейното място беше назначена експерт Румяна Симанова, която в предходният период
редовно работеше по заседания и научни журита с научният секретар доц. Владимир Петров.
Неусетно се промени и дигитализира процеса по водене на отчетни извадки и решения, и
информиране на секретар на АС за нови точки и предложения от ФС на ВМФ. Г-н Л. Иванов
съвместно с Радил Илиев качваха всички решения последователно в бутона „За нас“ –
„Решения на факултетен съвет на ВМФ“.
Деканският съвет провеждаше своите заседания всяка седмица, като в различни дни
според натовареността с учебна дейност на участващите Декан и Зам.-Декани. В достатъчно
време за обсъждане на 8 до 12 точки по дневен ред внесен от Декан на ВМФ и в продължение
на 2 часа се вземаха решения по проблемите на факултета и модернизацията на учебен
процес, имидж и иновации, кариерно развитие и научни проекти и публикации. Проведени са
35 заседания. Г-жа Кети Ангелова редовно и бързо извеждаше препис-протоколи по важни
решения свързани с уведомяване на външни инстанции или Ректорат на ТрУ.
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3. Финансово състояние и приоритетни инвестиции
За последната една година методиката на формиране и разпределение на бюджета не е
променена. Точките в рейтинга и броят на приеманите студенти са съществени в уравнението
за формиране на приходите за факултета. В уравнението за финансиране на ВМФ, чрез
субсидия от МОН от държавният бюджет са заложени брой студенти (и докторанти) обучаеми
в конкретната година, коефициент 6.5 за вет.медицина и рейтингов коефициент, който всяка
година се променя според постиженията на факултета сравнени със средните постижения за
държавата. Държавата увеличи базовият норматив за обучение на един студент от 693 лв. на
700 лв. Критерии от първостепенно значение са брой студенти и студентската реализация,
брой обучаеми редовни и задочни докторанти, брой постигнати рейтингови публикации с IF и
SJR ранг. Рейтинговият коефициент за 2021 беше 1.98, а за 2022 е понижен и е 1.95. За 2021
година броят на студентите в държавна поръчка по професионално направление
„Ветеринарна медицина“ беше намален от МОН. Увеличените такси на платено обучение за
български студенти създадоха тежка ситуация и доведоха до почти пълна липса на записване
в платено обучение, с изключение на студентите в обучение на английски език. С цел повисоки приходи от държавната субсидия давани за специалност „Ветеринарна медицина“
всички отпуснати места в държавна поръчка за 2021 г. се насочиха за тази специалност,
пренебрегвайки интереса за държавна поръчка в задочните магистратури. Привличането на
средства по линия на обучение на английски език е съществен елемент в стратегията на
факултета и деканското ръководство, като тези приходи внасят устойчивост в годишните
средства и възможности за повишаване на заплатите, допълнителните доходи и
инвестициите в техника и ремонти. Постоянно се правеха финансови анализи и проектоизчисления за възможностите за стратегически инвестиции и привличане на нови студенти
чрез висок рейтинг, по-високо качество на обучението, PR и реклама. При всички анализи
дългосрочната цел е устойчивост в обучението на студенти на български и английски език,
покриване на научните индикаторни показатели и постигане на EAEVE акредитация.
През отчетната година почти нямаше пандемично прекъсване на присъствените
практически занятия и теренни обучения. Съответно разходите за издръжка и обучение се
увеличиха, за разлика от периода на 2020/2021 година. Финансовата криза на държавите в
края на 2021 и до сега през месеците на 2022 година доведе до нарастваща инфлация и до
постоянно увеличение на цените и силно нарастване на прогнозните стойности за разходи за
ток (отопление, осветление и климатично охлаждане), фураж, гориво, медикаменти и други
по постоянните потоци от материали и консумативи необходими за дейността на факултета.
Разходите за строителни и аварийни ремонти от прогнозната си стойност от 2021 се удвоиха
в прогнозната стойност за 2022.
Финансовото състояние на Ветеринарномедицински факултет позволява прилагане на
стратегии за развитие насочени към обучителните ресурси за студенти, докторанти и
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специализанти и подобряване на инфраструктурата свързана с индикатори носещи висок
рейтинг в обществото, научноизследователски ползи и усъвършенстване на
преподавателите, служителите и административното обслужване.
Деканското ръководство продължава да изгражда устойчива политика за стимулиране на
преподаватели и служители даващи силен принос в рейтинга на факултета. Към така
желаните статии от Web of science или Scopus, вече се нареждат патенти и полезни модели,
брой проекти с привлечени средства от национално и международно финансиране, брой
редовни и задочни докторанти. Новите критерии за кариерно развитие предлагани от МОН
създават серия от стимули за постоянна съпричастност на всеки един преподавател с
критериите за рейтинг на факултета и университета в които работи. Допълнителните средства
за увеличение на заплатите, които са планирани от МОН за лятото на 2022 година и са
обвързани с новите кариерни критерии са постижима цел за преподавателите на ВМФ.
В периода до юни 2022 беше увеличена заплатата на всички служителите назначени на
МРЗ, като считано от 01.04.2022 год. тя беше увеличена от 650 лв. на 710 лв.. Заложено е
ново прогнозно увеличение за 2022. Всички гледачи на животни в Биобаза имат предоставена
възможност за избор между длъжностите от общ работник или животновъд, като длъжност
Животновъд има по-висока заплата и привлича по-мотивирани работници. Текучеството там
обаче е постоянна величина. Изплатените възнаграждения на преподавателите водещи
учебен процес на английски език през 2021 год. са общо 553 939 лв. , като от тях 492 409 лв.
са за изведени упражнения и лекции и 61 530лв. за разработени теми на английски език. От
началото на 2022 до месец Май са изплатени 194 132 лв. за англоезично обучение, няма
изплатени хонорари за разработване на теми, поради липса на предадени за оценяване от
комисиите. Общо гражданските договори за 2021 год. са 109 броя и са сключени с 67 лица за
обща сума за хонорари 63 228 лв. като преподавателите са 13 броя. От началото на 2022 до
месец Май имаме 38 граждански договора с 31 лица за сумата от 14 021 лв., която включва и
изплатени хонорари на 2 бр. хонорувани преподаватели. Допълнителното възнаграждение за
публикационна дейност изплатено от Ректорат за преподаватели от ВМФ за 2021 год. беше
12 580 лв. и 45 179 лв. от ВМФ. В рамките на периода бяха изплатени допълнителни
еднократни възнаграждения, в обща сума 124 420 лв., по 645 лв. на всеки работещ, като
компенсация за риска при работа в КОВИД извънредно положение с обучаеми студенти.
Финансовите параметри на приходи и разходи се проследяват стриктно от г-жа Илиана
Тонева - ръководител ФСО на ВМФ и нейният екип, както и от одитиращите органи на Ректорат
и Българските институции. При всяко планиране или изменение на бюджета на ВМФ в найстрога степен се следи отчета за касово изпълнение за годината и периода и параграф
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4. Касово изпълнение на бюджета за 2021. План за приходи и разходи за 2022
година
Ежегодно отдел ФСО на ВМФ изготвя планове за приходите и разходите по години, а в
края на годината се съставя отчет за касово изпълнение на бюджета. Дейността се следи
строго по заложените в бюджета бюджетни редове и параграфи.
I. Приходна част

I. Приходна част2021 г.
Общо приходите по отчета за касово изпълнение на бюджета на Тракийски
университет Ветеринарномедицинска факултет за 2021г. са в размер на 3 411 913 лева, при
план 3 411 913 лева. Изпълнението на приходната част е 100%, както следва:
Наименование на приходите
I.

II.
III.

§24-04 Нетни приходи от
продажба на услуги
Такси обучение
Такси СДК
Приходи от УЕЦ и УВБК
Административни услуги
Други приходи
§24-05 Приходи от наеми
37-00 Внесени ДДС и други
данъци върху продажбите
Общо приходи:

План 2021

Отчет 2021

Относителен
дял в %

3 380 361

3 380 361

2 537 465
38 700
748 400
6 432
49 364
37 500
-6 923

2 537 465
38 700
748 400
6 432
49 364
37 500
-6 923

75%
1,1%
22%
0,1%
1,4%
1,2%

3 411 913

3 411 913

100%
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II. Разходна част 2021 г.
Общо планираните разходи са в размер на 12 054 483лв., а отчетените са в размер
на 8 585 174лв. Изпълнението на разходната част е 71%.Разпределението по видове
разходи е:
Наименование на разходите
I.

§01-01 Заплати и
възнаграждения на персонала
по трудови правоотношения
II.
§02-00 Други възнаграждения и
плащания за персонала
III. §05-00 Задължителни
осигурителни вноски от
работодател
IV. §10-00 Издръжка
V.
§19-00 Платени данъци, такси
и административни санкции
VI. §42-19 Други тек.трансфери
VII. §46-00 Разходи за членски
внос
VIII. §52-00 Придобиване на ДМА
IX. §53-00 Придобиване на НДА
Общо разходи:

План 2021

Отчет 2021

5 838 550

Относителен
дял в %
5 263 799
60%

3380154

276326

3%

1011400

873854

13%

2 012 322
20 000

1 224 310
12 745

14%

475
6 000

475
5 876

2 771 838
13 744
12 054 483

927 789
0
8 585 174

33%
71%

III.Трансфери за 2021 г
Утвърдената бюджетна субсидия за 2021г. е 8 622 545 лв. В т.ч. е предоставена целева
субсидия за наука – 50 432лв. и за стимулиране на публикационната активност през 2019г. и
2020г.- 47 550лв.
Преходния остатък на факултета към 31.12.2021г. е 3 462 814 лв, в това число: преходен
остатък за наука 72 983 лв. и преходен остатък за издръжка на обучението- 3 389 831лв.
Ветеринарномедицински факултет няма просрочени задължения към края на 2021г.
Наличието на финансов ресурс позволи изплащане на 1 ОМЗ на работещите във
факултета „за принос в дейността на Тракийски университет“ , съгласно действащите
Правила за работна заплата.
С направените разходи е осигурен нормален учебен процес на студентите в Тракийски
университет Ветеринарномедицински факултет и са реализирани одобрените научни проекти
през 2021 година.
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ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ВМФ за 2022г., КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към
31.05.2022ГОДИНА
I.Приходна част 2022 г
Общо приходите по отчета за касово изпълнение на бюджета на Тракийски
университет Ветеринарномедицинска факултет към 31.05.2022г. са в размер на 1 474 847
лева, при план 3 454 189 лева. Изпълнението на приходната част към 31.05.2022 е 42%, както
следва:
Наименование на приходите
I.

II.
III.
IV.

План 2022

Отчет 2022
Относителен
(към 31.05.2022) дял в %
3 465 773
1 485 351

§24-04 Нетни приходи от
продажба на услуги
Такси обучение
Такси СДК
Приходи от УВБК
Административни услуги
Други приходи
§24-05 Приходи от наеми
37-00 Внесени ДДС и други
данъци върху продажбите
§40-24 Постъпления от
продажба на транспортни сва
Общо приходи:

2 721 373
30 000
714 400

1 090 963
13 250
283 968
860

73%
0,8%
19%

14 400
-11 584

5 000
-11 584

1%

1 080
3 454 189
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1 474 847

42%

II.Разходна част 2022 г.
Общо планираните разходи са в размер на 11 477 334 лв., а отчетените са в размер на
2 410 682лв. Изпълнението на разходната част е 21%.Разпределението по видове разходи
е:
Наименование на разходите
I.

§01-01 Заплати и
възнаграждения на персонала
по трудови правоотношения
II.
§02-00 Други възнаграждения и
плащания за персонала
III. §05-00 Задължителни
осигурителни вноски от
работодател
IV. §10-00 Издръжка
V.
§19-00 Платени данъци, такси
и административни санкции
VI. §46-00 Разходи за членски
внос
VII. §52-00 Придобиване на ДМА
VIII. §53-00 Придобиване на НДА
Общо разходи:

План 2021
6 057 550

Отчет 2021
Относителен
(към 31.05.2021)
дял в %
1 304 280
54%

301 853

32 603

1,3%

1 153 991

214 206

9%

1 971 929
20 000

564 906
3 089

23%
0,1%

7 246

7 246

0,3%

1 958 021
6 744
11 477 334

284 352

12 %

2 410 682

21%

III.Трансфери 2022 г.
Утвърдената бюджетна субсидия за 2022г. е 8 085 406 лв., в това число е предоставена
целева субсидия за наука – 69 192лв.
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5. Планирани ДМА, ремонти, инфраструктура и обществени поръчки
Планираните средства за разходи през 2021 и 2022 година в почти всички категории са
след обявления по Закона за обществените поръчки (ЗОП). За нашият факултет се увеличи
броят на новите процедури по ЗОП, чрез които задължително вече всяка година ще търсим
фирми за изпълнението им. През 2021 година се отчете забавяне в одобрението на фирмите,
а няколко фирми се отказаха от изпълнение на договорите, поради скок в цените в края на
2021 година, особено за метал, строителни, мебелни аксесоари и мебели, апарати с чипове и
други. Много голяма сума от 2021 година в момента е в неприключили процедури по ЗОП, за
които има избрани фирми, но има забавена доставка и ще се прибави към сумата от 2022
година. Средства в лв. по различни видове планирани и активни обществени поръчки за ВМФ
през електронен портал за обществени поръчки на Тракийски университет са дадени в
таблицата по-долу.

№

предмет на обществената поръчка

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13

Апаратура и оборудване
Мебели и обзавеждане
Климатици
Текущи и аварийни ремонти - СРМ
Автомобили и техника
Компютри и периферия
Лабораторни реактиви, консумативи, китове и тестове
Ветеринарномедицински продукти
Хуманномедицински лекарства и консумативи
Оперативен инструментариум
Рекламни материали
Концентрирани фуражи
груб фураж (сено, слама, люцерна)
14 Печатни материали
15 Доставка на работно, предпазно облекло и обувки
Общо лева

2021

2022

1653361
290465
135 963
399000
134000
204250
587806
258650
80000
52000
49880
85337

353 400
180000
80 000
390000
0
165 000
590000
180000
80000
12000
14 000
45 000
36 000
15000
28000
2 168 400

15000
25300
3 930 675

В приложение са поместени закупените дълготрайни материални активи на факултета
по катедри, и обобщеният списък с налична апаратура, която е заведена към катедрените
МОЛ или към клиниките на УВБК.
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