
 

ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ПО 

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

 

ПРАКТИКА ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО 

 

след завършване на VI семестър (III курс) 

 

ЦЕЛ НА ПРАКТИКАТА: Студентите се запознават с технологии 

на отглеждане, хранене, диететика, ветеринарно-санитарна 

експертиза на фуражите, зоохигиена, развъждане и породен състав 

на животните в района. Обект на практиката са и начините за 

обслужване, идентификация, регистрация, лечебно-профилактично 

третиране на всички видове и категории животни намиращи се в 

региона. Обръща се специално внимание на зоохигиенните норми и 

тяхното спазване, въздействие върху здравния статус на организма. 

Прави се паралел между екстензивно и интензивно отглеждане. 

Извършва се анализ на фуражна база, използвани фуражи, 

съставяне на дажби, изхранване и отглеждане на различни 

категории. Отчитат се проблемните за района заболявания 

обусловени от технологични грешки, начините за организация на 

работа и охрана във фермата, методите и средствата за 

дезинфекция, карантиниране на новопостъпили животни и т.н.  

Конкретни дейности на студенти 

1. Получаване и анализ на данни. 

2. Определяне на породен състав, възрастова структура на 

животните. 

3. Сгради, съоръжения. Установяване на микроклимат в 

помещения. Определяне на технологични параметри. 



4. Определяне на фуражна база и дажби на животните в 

региона. Критичен подход. 

5. Обезвреждане и оползотворяване на тор и отпадъци, 

екологични норми. 

6. Обслужване и манипулации на животни – зареждане на 

фуражи, доене на животни, грижи за новородени, разделяне по групи 

и др. 

7. Определяне на общия здравен статус на животни и 

регистриране на патологични отклонения. 

8. Извършване на лечебни и лечебно-профилактични 

манипулации  - маркировка и идентификация, къпане на животни, 

участие при фиксиране, подготовка за транспорт и др. 

9. Регистриране на проведени мероприятия. 

На този етап от своето практическо обучение студентите се 

стремят към изграждането на някои трайни практически навици, 

обогатяват своите познания по животновъдство, предклиничното 

обучение, по пропедевтика и т.н. 

 

МЯСТО: практиката се провежда в животновъдни ферми, 

приюти за бездомни животни, комплексно-опитни станции и 

земеделски кооперации. 

Стажът може да се проведе в  аналогични структури и обекти в 

чужбина. Студентите удостоверяват с документ присъствието си. 

ВМФ не поема никакви финансови ангажименти към такива студенти.  

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ: - 2 седмици – 80 работни часа 

 

КОНТРОЛ И РЪКОВОДСТВО НА ПРАКТИКАТА 



Ръководство и контрол на практиката се осъществява от 

официален ветеринарен лекар, ветеринарния лекар обслужващ 

стопанство или ръководител на ферма. 

 

ЗАЩИТА НА ПРАКТИКАТА: Извършва се при записване на 

следващата учебна година, след представянето на ежедневник, 

отчетен доклад за провеждане на практиката, типова служебна 

бележка и кратка характеристика на практиканта заверена с подписа 

и печата на официален ветеринарен лекар или от ветеринарен лекар 

от ферма. Представената документация от студента и подготвено 

експозе за стажа се оценява от назначена със заповед на Декана 

комисия състояща се от двама преподаватели от катедра „Общо 

животновъдство“. При успешна защита резултатът “Зачита се” се 

вписва в студентската книжка от председателя на комисията. 

 

КЛИНИЧЕН СТАЖ 

след завършване на VІІІ семестър (ІV курс) 

ЦЕЛ НА СТАЖА: Целта на стажа е да затвърди и разшири 

практическите навици и похвати, придобити в курса на обучение. 

Специално внимание се обръща на ветеринарномедицинския аспект 

на стажа – изследване на пациенти, поставяне на диагноза, 

традиционни и иновативни методи, извършване на манипулации, 

помощ при специализирани такива (оперативни, акушерска помощ, 

катетеризиране, лабораторна диагноза и др.)  

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКАТА: ветеринарни 

клиники и/или ветеринарни участъци, животновъдни ферми. Първия 

ден от практиката стажантите се представят в OДБХ и посочват 

обектите, където ще проведат практиката. До края на периода те 



изготвят и представят първичните документи (амбулаторен дневник), 

въз основа на които им се издава служебна бележка.  

Стажът може да се проведе в  аналогични структури и обекти в 

чужбина. Студентите удостоверяват с документ присъствието си. 

ВМФ не поема никакви финансови ангажименти към такива студенти.  

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ -  160 часа - 4 седмици 

НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 
 
1. Дневник на стажа. 

В него се описват ежедневно извършените 

ветеринарномедицински манипулации по диагностика и лекуване на 

пациенти, посещения във ферми или други обекти, по начин близък 

до този за водене на амбулаторен дневник. 

2. Служебна бележка. 

Служебна бележка от официален ветеринарен лекар към 

съответния регистриран в ОДБХ обект или от ветеринарния лекар 

обслужващ фермата, ръководител на фермата или 

частнопрактикуващ ветеринарен лекар.  

3. Характеристика. 

Кратко описание на впечатленията от практиканта, 

професионални и личностни качества, показани силни страни, 

слабости и препоръки за бъдещата работа.  

ЗАЩИТА И ЗАВЕРКА НА СТАЖА  

Заверката на стажа се извършва след защитата му от 

студентите пред комисия, предварително назначената със заповед 

на Декана. Комисията разглежда представените документи и 

преценява какви въпроси могат да бъдат зададени. Съставът на тази 

комисия включва двама преподаватели от клиничните катедри. 



Оценката на стажа може да бъде: „зачита се“; „не се зачита“. 

Ако стажа не се зачита студентът не може да бъде записан в 

по-горен курс.  



ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ 

след завършване на X семестър (V курс) 

ЦЕЛ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ: Професионалната 

специализация има за цел да затвърди и разшири практическите 

навици, похвати и умения на студентите, получени при овладяване 

на клиничните и приложни дисциплини през време на целия им курс 

на обучение и учебно-производствената им практика след VIII 

семестър. Да осигури адаптиране на бъдещите ветеринарни лекари 

към условията на очакващата ги професионална практика. Да 

изгради и затвърди умения на стажант-ветеринарните лекари за 

професионални и социални контакти с колегите от практиката, 

собственици на животни, фермерите и работещите в 

преработвателни предприятия за продукти от животински произход. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ: Съгласно единните държавни 

изисквания продължителността на преддипломния стаж е 12 

седмици – 480 часа. 

Стажът протича в три части. 

Първата част от 4 седмици протича в структура на БАБХ - 

ОДБХ. Желателно е първите 10 работни дни стажантите да посетят 

обектите, посочени в разделите ВСЕ. Следващите 10 работни дни 

практическото обучение продължава в регионални или в районни 

центрове, при общинските (официалните) лекари, лаборатории, 

фирми за производство и търговия на лекарства. 

Втората част от 4 седмици - стажът трябва да бъде проведен 

в ветеринарни клиники за дребни животни или клиника за коне. 



Третата част от 4 седмици - стажът се провежда в лицензиран 

ветеринарен участък или животновъдна ферма (продуктивни 

животни или еднокопитни). 

Стажът може да се проведе в  аналогични структури и обекти в 

чужбина. Български студенти могат да провеждат първа част от 

стажа (съответстваща на БАБХ) единствено в страни от ЕС. 

Студентите удостоверяват с документ присъствието си. ВМФ не 

поема никакви финансови ангажименти към такива чуждестранни 

студенти.  

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ 

СТАЖ 

НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

1. Писмен доклад за проведения преддипломен стаж. 

Отчетът трябва да съдържа описание на обектите и 

технологиите в посетените предприятия с лекар от ДВСК, както и 

анализ на състоянието и проблемите на ветеринарномедицинското 

обслужване в съответните райони, съгласно програмата за 

провеждане на преддипломния стаж. Отчетът трябва да отрази 

творчеството и индивидуалността, аналитичността и критичността на 

стажанта и неговата готовност да поеме самостоятелно пътя на 

професията. 

Отчетът не трябва да бъде повече от 15-25 стандартни 

страници. Прилагането на схеми, графики, и др., наличието на 

елементи на критичен анализ към проведеното лечение или при 

друга конкретна ситуация са желателни и водят до завишаване на 

общата оценка на стажа.  

2. Дневник на стажа. 



В него ежедневно се описват извършените манипулации, 

диагностициране и лекуване на заболяванията, посещения във 

ферми или други обекти, по начин близък до този за водене на 

амбулаторен дневник (Модел за изготвяне на доклад и дневник на 

стажа се представя допълнително и се намира на интернет 

страницата на ВМФ). 

3. Служебна бележка. 

Три служебни бележки от ветеринарните лекари ръководители 

на всяка част от стажа, отразяваща периода на реално проведената 

практика.  

4. Характеристика. 

Кратко описание на впечатленията от практиканта, 

професионални и личностни качества, показани силни страни, 

слабости и препоръки за бъдещата работа.  

ЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ 

ВСИЧКИ ДОКЛАДИ ОТ ЕДНА ОДБХ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА 

ПРОВЕРКА НА ЕДНА КОМИСИЯ С ОГЛЕД КОНТРОЛ И ПО-ДОБРА 

ПРЕЦЕНКА ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА НА СТАЖАНТА. 

Заверката и оценката на преддипломния стаж се извършва 

след личното явяване, разговор и защита на стажа от стажант 

ветеринарните лекари, пред комисия, предварително назначената 

със заповед на Декана. Съставът на тази комисия включва 

председател - хабилитирано лице и 5 хабилитирани или 

нехабилитирани преподаватели от специалностите – акушерство, 

хирургия, вътрешни незаразни болести, инфекциозни болести, 

паразитни болести, ветеринарно-санитарна експертиза. 

Оценката на стажа може да бъде: зачита се; условно се 

зачита; не се зачита. 



Отчетите и дневниците се предоставят и ползват за справки от 

комисиите за държавни изпити и могат да влияят върху крайната 

оценка на изпита. 

ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ НЕ СЕ ЗАЧИТА при непровеждане 

или непълноценно провеждане на част от стажа. 

 

ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ СЕ ЗАЧИТА УСЛОВНО ПРИ: 

1. При недобро оформление на отчетната документация и 

недостатъчен брой и непълно отразяване на обработени 

пациенти. 

2. При слабости в онагледяването и липса на лично отношение на 

стажанта. 

3. При поправими пропуски и недостатъци в отчета и дневника от 

проведения стаж.  

4. При наличие на груби стилови, правописни и професионални 

грешки, недопустими за бъдещ специалист с висше образование. 

5. При данни за дублиране на отчети, ксерокопия, втори екземпляри 

и т.н 

 

ПОВТОРЕНИЕ НА СТАЖА: 

При получена оценка „не се зачита“ и по преценка на комисията, 

стажът се повтаря както следва: 

- за период съответстващ по продължителност на непризната 

част от доклада, съответно незачетен етап от стажа. 

 

ПОВТОРНА ЗАЩИТА НА СТАЖА: 



При оценка „условно се зачита“ – след една седмица, при 

представяне на коригиран доклад; 

При оценка „не се зачита“ след приключване на посоченото 

време за повторение на стажа и коригиране и допълване на доклада. 

 

 


