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 ДРУГИ АВТОРСКИ ИЗДАНИЯ
1. Динев, И., 2014. Обща ветеринарна патология, учебник за сту-

денти, първо издание, изд. „Дъга+“, Ст. Загора, ISBN:  978-954-9387-84-1 
2. Динев, И.,2017. Обща ветеринарна патология, Второ изд., 

”Дъга+” ООД, Стара Загора, ISBN: 978-619-7251-08-1
Важен момент при създаване на книгата беше не само отразяване 

на материята „Обща ветеринарна патология“ от гледна точка на нейния 
образователен характер за студенти по ветеринарна медицина, а и 
представянето и откъм страната на възможностите на нейната диагно-
стична стойност във ветеринарномедицинската лабораторна и клинична 
практика. Отделните тематични единици представяха възможности за 
запознаване с основни макро- и микроскопски лезии при дегенеративни, 
некробиотични, възпалителни, регенеративноприспособителни, цир-
кулаторни, имунологични и неопластични изменения, водещи до съот-
ветните отклонения в здравния статус на организма. Това обезпечаваше 

изграждане на основни знания и приложението им при изучаване на специфичните болестни единици в специалната патологична анатомия. 
За онагледяване на макро- и микроскопските лезии в отделните тематични единици бяха използвани над 300 оригинални авторски снимки. 

Поради това книгата намери ползотворен прием, както сред студенти, обучаващи се по ветеринарна медицина, така и сред колеги, занима-
ващи се с диагностична и клинична ветеринарномедицинска практика.

           3. Динев, И., 2006. Болести по птиците, Цветен атлас, I издание, 
изд. “Печатница 2М” ООД, Ст. Загора, 212 стр., ISBN: - 13: 978-954-9411-
07-2, (същият и на английски език).
         4. Dinev, I.,2010. Diseases of Poultry, A colour Atlas, II edition, ed., 
Hardback, 208pp , ISBN: 978-954-9411-12-6 (същият и на руски език)
                Целта на тези издания беше да създадем едно ръководство, което 
да е в услуга при диагностиката на болестите по птиците, както и да дава 
някои напътствия за тяхната профилактика и терапия. 
         Патологията на птиците е изключително богата. Приблизително 
на всеки 4–5 годишен период се регистрира ново болестно състояние. 
В делът на инфекциозната патология вероятна причина за това може да 
е голямата вариабилност на етиологичният агент. Макар и на по-заден 
план, не престава да се допълва и обогатява делът на неинфекциозните 
болести. В това число особена актуалност през последните години до-
биха патологията на скелетномускулната система при бройлерни птици, 
микотоксикозите, някои недоимъчни състояния и др. Бихме могли 
да кажем, че не намалява значимостта и на неопластичните болести. 
Използването на ваксини срещу Марекова болест и създаването на ге-
нетично резистентни линии птици, значително редуцираха загубите от 
неопластични заболявания, но в случаи на избухвания щетите са значи-
телни. Тези обстоятелства налагат поддържането на високи нива знания 
и опит от специалистите в областта на здравеопазването на птиците.
          Основен похват в книгите е използването на снимков материал пред-
вид това, че е най-лесно достъпният начин за идентификация на лезиите 
при отделните нозологични единици. Всички снимки в тeзи книги са ори-
гинални и са направени по време на нашата научноизследователска и 
диагностично консултантска дейност. Всяко издание на атласите съдържа 

над 580 цветни фотоилюстрации, преобладаващо от които (над 500) макроскопски. Значително преимущественият дял на снимките, демонстри-
ращи макроскопската патология при птиците, цели широко достъпното ползване на книгите. Пак в тази връзка, но същевременно с изтъкване 
диагностичната стойност на хистологичното изследване при някои болести, е сравнително скромният брой от микроскопски снимки. 



 Изданията включват над 50 болести от областта на инфекциозната патология при птиците и призиблизително толкова от неинфекциозна-
та. Освен класическите и добре познати сред колегията болести, тук попадат и някои сравнително нови, малко известни или неизвестни досега 
болестни състояния. Като такива бихме посочили холангиохепатит при бройлерите, някои усложнения след апликация на контаминирани 
ваксини с P. aeruginosa, хеморагичен ентерит при пуйките, известен атипизъм при някои неопластични болести и др. Като определено нови 
за птичата патология са включени състоянията на руптура сухожилието на m. gastrocnemius при родители за бройлери, руптура на a. renalis 
caudalis при пуйки и влияние семената на лепка (Galium aparine), върху здравословните и продуктивни показатели при бройлери. Уникален 
засега е представеният случай на хиперандрогенизъм при бройлери.  
 Надяваме се, че тези издания имат своя принос за допълване на някои нови моменти в познанията и за убедителността на специали-
стите в диагностицирането на птичите болести. Смятаме, че книгите намират ползотворен прием сред колеги ветеринарни лекари, студенти 
по ветеринарна медицина, фермери и изобщо специалисти в областта на птицевъдството. Изданията съществуват и в разширен електронен 
вариант, който би могъл да се ползва за обучение на специализанти и начинаещи колеги на базата на широки възможности за дискусия по 
разглежданите проблеми.

5. Dinev, I., 2009. Histopathology and Cytology of Poultry Diseases. A Colour Atlas, first edition, 
Imprimerie BM, France, Hardback, 97pp. 

След излизане на книгите “Болести по птиците, цветен атлас”, за нас беше предизвикател-
ство да направим едно по-дълбоко специализирано издание в тази област. Както вече отбеля-
захме, чрез предходните книги имахме целта да представим в по-широко достъпен вид макро-
скопските лезии характеризиращи отделни болести и насочващи към решение за диагноза при 
патологоанатомично изследване. Целта на настоящата книга е да представим микроскопските 
лезии на тъканно или клетъчно ниво, имащи диагностична стойност за доказване на определени 
болестни състояния при птиците.

Книгата е структурирана чрез раздели на база етиологичен принцип, считайки това за 
удобство при лабораторната диагностика на птичите болести. Основен похват е демонстрация на 
лезиите чрез снимков материал. Съдържа общо 214 цветни фотоилюстрации. Всички снимки в 
тази книга са оригинални и са направени по време на нашата научноизследователска и диагнос-
тично консултантска дейност.

Демонстрираните лезии на цитологично ниво имат предназначение за насочване към бър-
за диагностика при някои болести по птиците, като неопластичните болести, някои клостридиози 

и др. Хистологичните лезии освен в диагностиката, биха могли да се имат предвид и за разбиране хистогенезата в механизма на болестта. 
Разбира се, при част от птичите болести структурните лезии имат решаваща диагностична стойност, при друга допълваща. Решаваща диагно-
стична стойност имат цитологичните и хистопатологични изменения при неопластичните болести, някои вирусни болести с включения (адено-
вирусни, ларинготрахеит и др.), инфекциозен енцефаломиелит и др. В болшинството от останалите случаи същността на хистопатологичното и 
цитологично изследване е доказване на допустима диагноза въз основа на констатирани макроскопски лезии.
 Имаме основание да смятаме, че изданието се приема добре сред колегите лабораторни лекари, работещи върху диагностиката на боле-
сти по птиците, както и от ветеринарни специалисти и студенти, имащи интерес към този аспект на патологията. 
 

    6. Dinev, I.,2014. Ceva handbook of poultry diseases, 
volume I, Graphic design and printing: A,A les points sur les A, 
France, ISBN: 979-10-92450-01-9
    7. Dinev, I.,2014. Ceva handbook of poultry diseases, 
volume II, Graphic design and printing: A,A les points sur les 
A, France, ISBN: 979-10-92450-02-6
          Тези книги представляват поредни издания в областта 
но болести по птиците. След публикуване на първо и вто-
ро издание на книгите “Diseases of Poultry. A Colour Atlas”  и 
“Histopathology and Cytology of Poultry Diseeases”,  целта на 
този труд е да предложи ръководства, които предоставят 
повече теоретически и същевременно практически не-
обходими данни по един лесно достъпен начин за някои 
болести по птиците.
      Разработени и представени са теми в областта на нео-

пластичните болести, респираторните болести, имуносупресивни състояния, болести във връзка с публичното здраве, ентеритни болести 
и някои други. 
 Всяка тема  включва данни за история на болестта, характеристика и класификация на патогена, епидемиология, клинични признаци и 
патология, диагностика и диференциална диагноза, мониторинг и превенция. Макроскопските, микроскопските лезии и клиничните признаци 
при разработените нозолигични единици са илюстрирани чрез богат снимков материал, добит по време на нашата диагностична, научноиз-
следователска и консултантска дейност.
 Надяваме се, че книгите представляват лесни и удобни за ползване ръководства в областта на патологията на птиците от студенти, начи-
наещи лекари и професионалисти.
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