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Ветеринарномедицинският факултет при Тракийския университет е най-старото  висше училище по ветеринарна медицина в Р България. Той е приемник на  
създадения през 1923 г ветеринарен факултет към Софийския държавен университет „Св. Климент Охридски“.  Факултетът има дълъг и сложен исторически път, 
белязан с възходи и спадове. Включван е в състава на различни структури, бил е и самостоятелно учебно заведение. През  1974 г е пребазиран в гр. Стара Загора, 
а от 1995 г е включен в структурата на Тракийския университет. 

Ветеринарномедицинският факултет на Тракийския университет е пълноправен член на европейската асоциация на ветеринарните учебни заведения 
(EAEVE), и от 2015 г е с присъдена оценка „пълно одобрение“ от Европейския комитет за оценяване на ветеринарното образование (ECOVE).  

Понастоящем Ветеринарномедицинският факултет включва 9 специализирани катедри, в които се извършва преподаване по базови, предклинични и 
клинични дисциплини. Освен това към него е изграден и Университетски клинично-диагностичен комплекс (УКДК), който включва 3 специализирани клиники - за 
дребни животни, за коне и за продуктивни животни, както и лабораторно-диагностичен сектор. 

  Във факултета се обучават повече от 800 студенти, по специалността от регулираната професия “ветеринарна медицина“ в редовна магистърска програма 
на български език. Наред с това е въведено и англоезично обучение по същата специалност.  Във факултета се провежда и обучение по други две магистърски 
програми – „Ветеринарна администрация“ и „Санитарна микробиология и безопасност на храните“, както и голям брой дългосрочни и кратки курсове по различните 
направления за повишаване на квалификацията на ветеринарните лекари на принципа „обучение през целия живот“.  

Във ветеринарномедицинския факултет към момента работят 112 преподаватели,  от които 18 професори, 31 доценти и 12 главни асистенти и 51 асистенти. 
Доктори на науките са 12 преподаватели,  а  56 притежават образователната и научна степен „Доктор“. 

Факултетът  развива многостранна научно-изследователска дейност по национални и международни програми, както и голям брой университетски научни 
проекти. Организатор е на редица международни и национални научни форуми, а също и на Националното ветеринарномедицинско изложение „БУЛВЕТМЕДИКА“. 
ВМФ издава и собствено научно списание, „Bulgarian Journal of Veterinary Medicine“, реферирано в системата „SCOPUS“. Развива се и широко международно 
сътрудничество с редица европейски и световни ветеринарномедицински учебни заведения и  научни  институти. Във ВМФ се реализира непрекъснато нарастваща 
мобилност на преподаватели и студенти по програмата „Еразъм+“ 

Най-големия капитал на ВМФ  са неговите студенти, мотивирани да усвояват тънкостите на ветеринарната професия и наред с това ангажирани в  различни 
учебни и  извънкласни прояви като   художествено-творчески и спортни занимания. Те заедно с академичния и помощно-техническия персонал изграждат  колектив, 
който  има амбицията не само да поддържа добрите академични традиции  и практики, но и да се прицелва смело в бъдещето, там където с модерни идеи и решения 
ще продължава да надгражда завоюваното си признание на съвременен научен и образователен институт. 

95 години възход са убедителна атестация за още по-светли перспективи!  

Честит празник,  скъпи  преподаватели, служители  и студенти от ВМФ!  

 

      Декан: проф. дн Михни Люцканов 



The Faculty of Veterinary Medicine at Trakia University is the oldest university in veterinary medicine in the Republic of Bulgaria. It is the successor of the Veterinary 

Faculty, established in 1923, at Sofia State University "Sv. Kliment Ohridski". The Faculty has a long and complicated historical path marked by ups and downs. It was included 

in various structures and it was also a separate institution. In 1974, it was moved to the city of Stara Zagora and since 1995 it was included in the structure of Trakia University. 

The Faculty of Veterinary Medicine at Trakia University is a full member of the European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) and was 

awarded with a "full approval" from 2015 by the European Committee of Veterinary Education (ECOVE). 

At present, the Faculty of Veterinary Medicine includes 9 specialized departments that teach basic, preclinical and clinical disciplines. In addition, there is a University 

Clinical Diagnostic Complex (UCDC), which includes 3 specialized clinics - for small animals, for horses and for productive animals, as well as a laboratory diagnostic sector. 

  More than 800 students are being trained in the Faculty in the specialty of the regulated profession "Veterinary Medicine" in a regular Master’s program in Bulgarian. 

Along with this, an English-language training was introduced in the same specialty. At the Faculty there are also two other Master's programs - Veterinary Administration and 

Sanitary Microbiology and Food Safety - as well as a large number of long and short term courses in different topics for improving the qualification of veterinary doctors on the 

principle of "lifelong learning". 

There are currently 112 lecturers at the Faculty of Veterinary Medicine, including 18 professors, 31 associate professors, 12 main assistant professors and 51 assistant 

professors. Doctors of Sciences are 12 lecturers and 56 have the academic and scientific title “Doctor”. 

The Faculty develops multilateral research activities in national and international programs, as well as a large number of university scientific projects. The FVM is the 

organizer of a number of international and national scientific forums, as well as the National Veterinary Medical Exhibition "BULVETMEDICA". The FVM also publishes its own 

scientific journal, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, referred in the SCOPUS system. There is also wide international cooperation with a number of European and world 

veterinary educational institutions and scientific institutes. In the FVM there is an increasing mobility of teachers and students under the “Erasmus+” program. 

The biggest capital of the FVM are its students, motivated to learn the subtleties of the veterinary profession and also engaged in various educational and extra-curricular 

activities, such as arts and crafts, as well as sports. They, together with the academic and technical staff, build a team that has the ambition not only to maintain good academic 

traditions and practices, but also to aim boldly in the future, where with modern ideas and solutions, it will continue to build upon its recognition as a modern scientific and 

educational institute. 

95 years of progress are a convincing attestation for even brighter future! 

Congratulations, dear lecturers, staff and students from the FVM! 

Dean: Prof. Mihni Lyutskanov, DSc  

 


