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1. Заболявания на ушите при кучето (рани, отхематом, чужди тела в ушите, 
ръбна дерматоза и др.). 

2. Възпалителни заболявания на външното, средното и вътрешното ухо при 
кучето – етиология, патогенеза, клиника и методи на медикаментозно и 
оперативно лекуване. 

3. Травматични заболявания на черепните кости при кучето – етиология, 
клиника и методи на лекуване. 

4. Болести на носа и околоносните синуси – (рани, чужди тела, кръвотечения, 
параназални синузити. 

5. Болести на устната кухина и езика (рани в устната кухина, чужди тела, 
ретенционни цисти, мукоцеле, гингивити) – етиология, клиника и лекуване. 

6. Хирургически заболявания на слюнчените жлези (контузии, рани и 
възпаление на слюнчените жлези, запушване на слюнчените канали). 

7. Болести на челюстните кости и челюстната става  (фрактури, остеомиелит, 
тумори, луксация на челюстната става) - етиология, клиника и методи на 
лекуване. 

8. Периодонтални заболявания на зъбите (зъбна плака, зъбен камък, 
периодонтит) - етиология, патогенеза, клиника и методи на лекуване. 

9. Пародонтопатия и ороназална фистула – етиология, патогенеза, клиника и 
методи на лекуване. 

10. Заболявания на твърдите зъбни тъкани (хипоплазия на зъбния емайл, 
кариес) - клиника и методи на лекуване. 

11. Травматични заболявания на зъбите. Фрактури на зъбите – методи на 
лекуване. 

12. Оперативни техники за екстракция на различните видове зъби при 
домашните любимци. 

13. Локална и обща антибактериална профилактика и терапия при 
стоматологичните заболявания на домашните любимци. 

14. Болести на спомагателните органи на окото – клепачи, конюнктиви, слъзен 
апарат. 

15. Възпалителни и дегенеративни заболявания на роговицата 

16. Болести на увеалния тракт и ретината. 

17. Болести на очнодвигателния апарат. Глаукома. Катаракта. 
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18. Обструктивни заболявания на хранопровода – дивертикулум, неоплазии, 
спазъм и стеноза, съдови аномалии; 

19. Обструктивни заболявания на хранопровода – чужди тела 

20. Първични нервно-мускулни заболявания в орофарингеален стадий на 
гълтане -   крикофарингеална ахалазия,  придобита ахалазия (ПрА), 
идиопатичен мегаезофагус (ИМЕ), гастроезофагеална инвагинация;  

21. Гастроезофагеален рефлукс – етиология, клинични признаци, лекуване 

22. Болести на корема и коремните органи – рани, чужди тела в стомаха и 
червата, мегаколон 

23. Болести на корема и коремните органи – синдром на забавеното стомашно 
изпразване, стомашна и дуоденална язва  

24. Обтурационен или адинамичен илеус 

25. Странгулационен илеус 

26. Краниални коремни хернии – пъпна, травматична /евентерация/, 
инцизионална 

27. Бедрена, перинеална и ингвинална херния  

28. Заболявания на панкреаса – възпаление и тумори 

29. FUS  -  етиология, клинична картина, лекуване 

30. Заболявания на простатната жлеза – хиперплазия, възпаление  

31. Заболявания на тестисите, надсеменника и семенния кордон 

32. Заболявания на половия член и препуциума – класификация, клинично 
проявление на отделните заболявания, лекуване. 

33. Луксация на раменната става – етиология, видове, клинична картина, 
диагностика и лекуване. 

34. Луксация на лакътна става - етиология, видове, клинична картина, 
диагностика и лекуване. 

35. Osteochondritis dissecans на раменна и лакътна става- етиология, клинична 
картина, диагностика и лекуване. 

36. Специфични фрактури на костите на гръден крайник – клиника и избор на 
метод за лекуване. 

37. Остеохондроза (дисплазия) на лакътната става - етиология, видове, 
клинична картина, диагностика и лекуване.  

38. Преждевременно вкостяване на разтежните зони в дисталната част на 
улната и радиуса. 

39. Луксация на тазобедрена става – етиология, видове, клинична картина, 
диагностика и лекуване. 

40. Луксация на колянно капаче - етиология, видове, клинична картина, 
диагностика и лекуване. 

41. Фрактури на таза. 

42. Специфични фрактури на костите на тазов крайник – клиника и избор на 
метод за лекуване. 

43. Дисплазия на тазобедрената става – етиология, видове, клинична картина, 
диагностика и лекуване. 

44. Асептична некроза на шийката и главата на бедрената кост - етиология, 
видове, клинична картина, диагностика и лекуване. 
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45. Скъсване на кръстосани  и колатерални връзки в колянната става - 
етиология, видове, клинична картина, диагностика и лекуване. 

46. Скъсване на ахилесовия комплекс 

47. Остеохондроза на колянна и тарзална става. 

48. Заболявания на нервите на гръден крайник. 

49. Заболявания на нервите на тазов крайник. 

50. Възпаление на синовиалната бурза на двуглавия мускул.  

51. Възпаление на подкожната лакътна бурза. 

52. Wobbler синдром.  

53. Спондилит, спондилоза и спондилоартроза. 

54. Фрактури и луксации на гръбначния стълб. 

55. Дискова херния – форми, клинична картина, консервативни и оперативни 
методи за лекуване. 

56. Синдрома “сauda equinа” – етиология, клинична картина, консервативни и 
оперативни методи за лекуване. 

57. Паностит и дегенеративна ставна болест (артроза). 
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