
Незаразни болести по еднокопитните животни – 
акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 
 
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН  

 
Код на дисциплината 

Семестър 
Хорариум 
/часове/ 

Седмична 
заетост 
/часове 

Краен 
контрол 

Кредити 
от 

аудиторна 
заетост 

Кредити 
от 

извънаудиторна 
заетост 

Общо 
кредити 

VМ.09.12. 

Вид занятие 

1. ЛЕКЦИИ X 6 2 Изпит 0.1  0.1 

2. ПРАКТИЧЕСКИ 
ЗАНЯТИЯ 

X 6 2 Изпит 0.2  0.2 

3.ИЗВЪНАУДИТОРНА 
ЗАЕТОСТ 

     0.3 0.6 

Подготовка и успешно 

полагане на тест  

     0.15  

Изготвяне на 
мултимедийна 
презентация на 
предварително 
зададена тема в 
областта на 
репродукцията по 
кобилите 

      0.3  

Изготвяне на доклад 
или реферат по 
предварително 
зададена тема в 
областта на 
репродукцията на 
кобилите 

     0.2  

Участие в обслужване 
на пациент в извън 
учебно време 

     0.15  

 

 

 

 

 

 



ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА: Проф. д-р Наско Василев, двм 

 
 
Други   лектори:                            

1. Проф. д-р Наско Василев, двм 
2. Доц. д-р Пламен Георгиев, двм 

Водещи   практически  занятия:   
1.   Проф. д-р Наско Василев, двм 
2.   Доц. д-р Пламен Георгиев, двм 
3.   Доц. д-р Станимир Йотов, двм 
4.   Гл. ас. д-р Антон Антонов, двм 
5.   Гл. ас. д-р Анатоли  Атанасов, двм 
6.   Гл. ас. д-р Иван Фасулков, двм 
7.   Гл. ас. д-р Манол Карадаев, двм 

 

АУДИТОРНА  ЗАЕТОСТ 
     
        ЛЕКЦИИ 

 

1.  ПОЛОВ  ЦИКЪЛ. НАПРАВЛЯВАНЕ НА ПОЛОВИЯ ЦИКЪЛ.  

        2. УСЛОЖНЕНИЯ ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА И СЛЕДРОДИЛНИЯ ПЕРИОД.  

3. КОРЕГИРАНЕ НА ПЕРИНЕАЛНИ ДЕФОРМАЦИИ И ДРУГИ РАЗКЪСВАНИЯ 

ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕТО. 

 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ 

 

1. ИЗСЛЕДВАНЕ РЕПРОДУКТИВНИЯ ТРАКТ ПРИ ЕДНОКОПИТНИТЕ ЖИВОТНИ. 

2. ДИАГНОСТИКА  НА  БРЕМЕННОСТТА.  

3. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ  НА  ОБУЧЕНИЕТО   

 

        Лекции - лекционният курс се провежда в лекционните зали на ВМФ, оборудвани с 

мултимедиен проектор и проекционен екран. 

Практики - практическите занятия се провеждат в залите за практическо обучение по 

акушерство, гинекология и репродукция в УКДК на ВМФ и фермите в УОС при Тракийски 

университет. 



СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА  
“Незаразни болести по еднокопитните животни  - акушерство, репродукция и 

репродуктивни нарушения” 
 
Крайната оценка е по шестобалната система. Минималната оценка за успешно положен 
изпит и приключване на обучението е “Среден (3)”. Съотнесена с Европейската система за 
трансфер на кредити съпоставимостта на оценките е следната: 
 

Отличен 6 Мн. добър 5 Добър 4 Среден 3 Слаб 2 

А В С D E FX F 

Присъждат се кредити както е по учебен план Не се присъждат кредити 

 
Оценката се формира от един компонент: писмен изпит 
 
Скала за оценка на всеки изпитен въпрос: 
 
За оценка “Слаб 2”  - непълно (под 50%) излагане на материала, груби грешки, 
невъзможност за отговор на допълнително зададените въпроси, опити за преписване или 
подсказване. 
За оценка “Среден 3” – владеене на 51-60% от материала, някои от термините са грешни 
или неправилно употребени, колебливи отговори на допълнително зададените въпроси. 
За оценка “Добър” 4 -  излагане на въпросите с несъществени пропуски, владеене на 
материала 61-75 % и колебливи отговори на допълнително зададените въпроси. 
“За оценка “Мн. добър 5” – подробно, компетентно и непълно (76-90%) излагане на 
материала, малки неточности в терминологията, бързо и точно отговаряне на допълнително 
зададени въпроси. 
За оценка “Отличен 6” – подробно, компетентно и пълно (91-100%) излагане на материала 
по въпроса, владеене на точната терминология, бързо и точно отговаряне на допълнително 
зададени въпроси.  

 
 

КОНСПЕКТ ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ИЗПИТ 
            

1. Физиологични особености на половия цикъл. Физиологични промени през преходния 
период–преминаване от сезонен анеструс към начало на размножителния сезон.  

2. Изкуствена светлина. Скъсяване продължителността на късния преходен период 
чрез прилагане на прогестагени. Ускоряване на овулацията през късния преходен 
период. 

3. Отлагане осеменяването на кобилите до установяване на регулярен еструсен цикъл. 
Предизвикване на овулация при циклиращи кобили. Синхронизация на еструса при 
циклиращи кобили.  

4. Прекъсване  на  бременността. Бременност в тялото на матката. Преждевременно 
отделяне на плацентата 

5. Превъртане на матката. Задържане на плацентата. Изпадане на матката. 
Инвагинация на маточния рог. 



6. Следродилни хеморагии. Разкъсване на матката. Метрит-ламинит-септицемия 
комплекс. 

7. Следродилен период – забавена инволуция. Ранен еструс и осеменяване. 
Хормонална терапия за повишаване заплодяемостта на кобилите през ранния 
следродилен период. 

8. Изследване на репродуктивният тракт на кобилите. 
9. Методи  за  диагностика на бременността при кобилите. 
10. Етиология, клиника и класификация на ендометритите при  кобилата. 
11. Методи за диагностика, лечение и профилактика на ендометритите при  кобилата. 
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