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Деканът на Ветеринарномедицинския факултет – проф. дн Михни Люцканов, се представи и 

привества с добре дошли студентите от новия I-ви курс. Деканът специално благодари на 

заместник-декана по учебно-методичната дейност – доц. д-р Евгени Славов, за свършената работа 

и за представянето на Деканското ръководство, административния екип и преподавателите по 

време на откриването на учебната година. Изборът на д-р Камелия Йовчева за курсов ръководител 

на I-ви курс срещна безрезервната подкрепа на декана. 

 

Проф. Люцканов припомни на студентите, че те са преодолели една много сериозна бариера, 

за да бъдат студенти във ВМФ, което би трябвало да бъде осъзнато като изключително 

постижение. Деканът сподели, че е посещавал други ветеринарномедицински факултети в Европа 

и е видял самочувствието на студентите там, като очаква и нашите първокурсници да съзнават, че 

да са студенти по ветеринарна медицина е чест. Ветеринарната медицина е една от шестте 

регулирани професии в Р. България, което означава, че студентите ще се обучават по строги 

държавни изисквания. Специално се подчерта фактът, че ВМФ – Стара Загора е член на EAEVE от 

15.11.2015 г., което го прави единственият към момента български факултет с такава европейска 

акредитация. ВМФ също така получава оценка 9.68 от българската акредитация. Това също 

означава, че цялостното поведение и обществено присъствие на студентите по ветеринарна 

медицина трябва да съответства на нивото на специалността. Обучението не е лесно – нужни са 

мотивация и много усилия, защото самочувствието трябва да се подкрепя с реални резултати. 

 

Проф. Люцканов изтъкна важността на спазването на Правилника и установените порядки 

във ВМФ. Ако студентите се сблъскат с проблеми, могат да се обръщат за помощ към курсовия 

ръководител и заместник-декана по учебната дейност. Със записването си, студентите приемат да 

спазват тази „конституция“ на факултета и да се съобразяват с нея във всичко. Голямо внимание 

се отдава и на маниера на общуване – да се поздравява, да не се използва обръщението „ти“, 

облеклото да съответства на академичната обстановка. Недопустимо е студент да се явява на 

изпит пред професор, доцент или асистент в неугледен вид. 

 

Студентите също така бяха призовани да преценяват добре информацията, която може да 

чуят от колеги си от по-горни курсове, относно служители и практики. Съществува „студентски 

фолклор“, който често не отговаря на действителността. ВМФ може да не е съвършен, но 

преподавателите са добре подготвени и принципни хора. Не е желателно да се разпространяват 

слухове за корупция – тя е двустранен процес и не би могла да възникне без участието на самите 

студенти. Студентите не трябва да забравят, че са дошли във ВМФ, за да усвоят професия и да 

придобият самочувствие, а не просто да изкарват оценки и вземат диплома. Винаги има група от 

студенти, която е силно мотивирана – те често могат да бъдат видяни в клиниките и по дежурства, 

и Факултетът се гордее с тях. 

 

Съвременният ВМФ е правоприемник на първия създаден в България (гр. София) 

Ветеринарномедицински факултет, който през 1974 г. е преместен в гр. Стара Загора. Тук се 

съхранява цялата история на Факултета, включително главната книга с факултетен номер 1. 

Опирайки се на богата история, трябва да се гледа и напред. 

 



Проф. Люцканов обърна внимание на студентите, че ВМФ е академична и йерархична 

институция и те трябва да се съобразяват с това. При възникнали проблеми първо да се обръщат 

към курсовия си ръководител. Ако това не е достатъчно – към заместник-декана по учебната 

дейност – доц. д-р Евгени Славов, за въпроси свързани с клиничната дейност – към доц. д-р Диан 

Канъков, а за участия в научни проекти – към доц. д-р Пламен Георгиев. Учебен отдел е поверен 

на изпитаната във времето д-р Надя Колева. Самият декан е изключително ангажиран, но в 

никакъв случай недостъпен за студентите и техните проблеми. 

 

В заключение, проф. Михни Люцканов пожела на студентите от I-ви курс да живеят със 

самочувствието и отговорността на студенти по ветеринарна медицина и да се радват на живота, 

като във всичко да бъдат умерени, разумни и интелигентни. 

 

Срещата беше закрита в 13:00 ч. 


