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ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯТ ФАКУЛТЕТ 
НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ– СРЕДИЩЕ 

НА ТРАДИЦИИ И МОДЕРНОСТ ЗА 
ОБУЧЕНИЕ, НАУКА И ИНОВАЦИИ 

развитието на ветеринарномедицинското образование  в 
България в максимална степен съвпада с развитието на ве-
теринарномедицинския факултет при Тракийския универси-
тет- приемник на най-старото висше ветеринарномедицин-
ско образователно заведение – ветеринарния факултет при 
софийския университет „св. Климент Охридски“. 

Идеята за създаване на висше ветеринарно училище въз-
никва непосредствено след Освобождението на България и 
особено след извоюването на нейната независимост. За рож-
дена дата на вмф се приема 11.05.1923 г. когато е констру-
иран първия факултетен  съвет, съставен от трима редовно 
избрани преподаватели - проф. стефан Ангелов, доц. грозю-
Диков и доц. станко Петров. след тази дата започва изграж-
дането на основните структурни звена - катедри и клиникии 
това се очертава като един доста продължителен процес.

 Първите преподаватели във факултета са българи въз-
питаници на ветеринарните училища в Берлин, лион, виена и 
Торино както и чужденци, предимно от германия. със своята 
преподавателска ерудиция и изследователски опит те пре-
насят образците на модерното европейско университетско 
образование. Първите учебни занятия във факултета започ-
ват през летния семестър на учебната 1923-1924 г. Първият 

FACULTY OF VETERINARY 
MEDICINE - A CENTER OF 
TRADITION AND MODERN 
EDUCATION, SCIENCE 
AND INNOVATIONS

The development of the veterinary 
education in Bulgaria greatly coincided 
with the development of the Faculty of 
Veterinary Medicine at Trakia University 
- the successor of the oldest higher 
educational institution in veterinary 
medicine – the Veterinary Faculty at 
sofia University "sv. Kliment Ohridski".

The idea of establishing a higher 
veterinary school occurred immediately 
after the liberation of Bulgaria and 
especially after its independence. 
11.05.1923 was accepted as the 
birthday of the FVM when the first 
Faculty Council was created, composed 
of three regularly selected teachers 
- Prof. stefan angelov, assoc. Prof. 
Grozyu Dikov and assoc. Prof. stanko 
Petrov. after this date began the 
construction of the basic structural 
units - departments and clinics, and this 
seemed to be a very long process.

The first teachers of the faculty were 
Bulgarians, graduates from veterinary 
schools in Berlin, Lyon, Vienna and 
Turin, as well as foreigners, mainly 
from Germany. With their teaching 
scholarship and research experience 
they carried the examples of the modern 
european university education. The 
first classes in the Faculty began in the 
summer semester of the 1923-1924 
academic year. The first curriculum 
was approved by the Faculty Board on 
12.01.1924 and included training in 40 
subjects with a certain number of hours 
of theory and practice.

In 1929 the faculty staff started 
to be recruited from our own alumni 
for whom qualification in western 
veterinary universities and research 
institutes was provided. From 1930 to 
1937 the Faculty buildings and facilities 
were constructed, including campuses 
and clinical sector.

The second stage of the FVM was 
related to its inclusion in 1948 in the 
agricultural academy, which also 
included agricultural, forestry and newly 
opened in 1947 zootechnical faculty. 

Доц. Михни Люцканов, двмн

Декан на Ветеринарномедицински факултет

Assoc. Professor Mihni Lyutskanov, DSc

Dean of Faculty of Veterinary Medicine
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учебен план е при-
ет от факултет-
ския съвет на 
12.01.1924 г. и 
включва обучение 
по  40 дисциплини 
с определен брой 
часове по теория и 
практика.

От 1929 г. за-
почва попълнение 
на асистентския 
състав със собствени  възпитаници, за които се осигурява 
усъвършенстване в западни  ветеринарни  училища и  изследо-
вателски институти.  в периода 1930-1937 г. активно се из-
граждасобствената материална база на факултета, включва-
ща учебни корпуси и клиничен сектор.

вторият етап от развитието на вмф е свързан с включва-
нето му през 1948 в състава на селскостопанската академия. 
в нея влизат ощеагрономически, лесовъден,  и новооткрития 
през 1947 г. зоотехнически факултет. Този период съвпада 
със започналото преустройство на висшето образование в 
България, което се осъществява на базата на приетия през 
м. септември 1948 г.Закон за висшето образование създаден 
по съветски образец. През същата година за първи път във 
факултета постъпват за обучение чуждестранни граждани. 
въвежда се аспирантурата като средство за подготовка на 
млади научни кадри и през 1951 г. се приемат първите аспи-
ранти.

През 1953 година ветеринарният факултет е трансфор-
миранв самостоятелно висше учебно заведение - висш вете-
ринарномедицински институт (ввмИ) „Проф. георги Павлов“.в 
началото ввмИ е съставен от 20 катедри. в този период се 
увеличава приемът на българските и чуждестранни студен-
ти, аизмененията в учебния план са съобразени с настъпили-
те сериозни структурни изменения в селското стопанство в 
т.ч. в животновъдството. Те се изразяват в изграждане на ок-
рупнени кооперативни ферми с концентрация и специализация 
на отделните производства. Акцентът на ветеринарномеди-
цинската дейност се измества в посока към профилактично-
то направление.Това намира отражение и в образователните 
програми.

През 1972 ввмИ е разформирован и включен в състава на 
новосъздаденото научно-учебно обединение по животновъд-
ство (нуОЖ) като опит да сеинтегрират  няколко научни 
института  и висши учебни заведения по животновъдство и 
ветеринарна медицина в единен център за наука и подготовка 
на кадри.формулата се оказва несполучлива  и само след  две 
години  това обединено звено е закрито.

През месец май 1974 година с решение на тогавашното 
правителство вмф е включен в състава на висшия институт 
по зоотехника и ветеринарна медицина (вИЗвм) в град стара 
Загора, като пребазирането започва веднага и завършва през 
1979 г. .  През 1978 г. стартира изграждането на новата база, 
което продължава повече от 15 години.Това е изключително 

This period coincided with the incipient 
restructuring of the higher education 
in Bulgaria, which was based on the 
adopted in september 1948 Higher 
education act, created according to the 
soviet model. In the same year, for the 
first time in the Faculty foreign citizens 
were enrolled. Postgraduate training 
was introduced as a means of preparing 
young scientific staff and in 1951 the 
first postgraduates were admitted. 

In 1953 the Veterinary Faculty was 
transformed into an independent higher 
educational institution - Higher Institute 
of Veterinary Medicine (HIVM) "Prof. 
Georgi Pavlov". In the beginning, the 
HIVM was composed of 20 departments. 
In this period, the admission of Bulgarian 
and foreign students was increased, 
and the changes in the curriculum 
were consistent with the big structural 
changes in agriculture, including 
livestock. They consisted in building of 
a consolidated cooperative farms with 
concentration and specialization of the 
separate productions. The focus of the 
veterinary medical activity was shifted 
towards the preventive direction. 
This reflected also in the educational 
programs.

In 1972 the HIVM was incorporated 
into the newly established scientific 
educational association of Livestock 
(seaL) as an attempt to integrate 
several research institutes and 
universities in animal husbandry and 
veterinary medicine into a center for 
science and staff training. The equation 
was unsuccessful, and after two years, 
this association was closed.

In May 1974 by decision of the 
government the FVM was included 
in the Higher Institute of Zootechnics 
and Veterinary Medicine (HIZVM) in 
stara Zagora. The relocation began 
immediately and ended in 1979. In 
1978 started the construction of the 
new base, which lasted more than 15 
years. This was an extremely difficult 
and complex period from the life of the 
Faculty, having an impact on all of its 
main activities. Nevertheless, during 
these years the FVM continued to 
establish itself as a primary educational 
unit of veterinary medicine.

In 1995 by decision of the Parliament 
of the republic of Bulgaria, the 
FVM entered into the created Trakia 
University in stara Zagora on the base 
of the existing HIZVM and the Higher 
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труден и сложен период от живота на факултета,  дал от-
ражение върху всички негови основни дейности. въпреки това 
и през тези години вмф продължава да се  утвърждава като 
първостепенно образователно звено по ветеринарна медици-
на.

Пред 1995 г с решение на народното събрание на р Бълга-
рия вмф влиза в състава на създадения Тракийски универси-
тет в гр. стара Загора на базата на съществуващите вИЗвм 
и висш медицински институт.  

в структурата на факултета през 2000 г. се обособяват 
9 основни катедри и 5 клиники – по акушерство и гинекология, 
по  вътрешни незаразни болести, по хирургия, по заразни и по 
паразитни  болести.някой от катедрите включват в състава 
си по няколко секции.

През 2008 година клиничния сектор се реорганизира като 
се изграждат Клиника за коне, Клиника за  домашни любимци 
и Клиника за продуктивни животни, обособени в общ Клинико-
диагностичен блок в който е обособен и лабораторно-диагно-
стичен център. 

Днес ветеринарномедицинският факултет към Тракий-
ския университет е водещо висше учебно заведение, призвано 
да обучава кадри по специалността «ветеринарна медицина» 
за нуждите на животновъдството, контрала на храните, гра-
ничния ветеринарен контрол,  а също и за гарантиране здра-
вето на всички животни за компания.

неговите възпитаници намират реализация още в сферата 
на  биологичното земеделие, опазването на околната среда, 
производството и контрола на фуражи за животните, вете-
ринарно-фармацевтичната индустрия, търговията с лекар-
ствени средства биопродукти, консумативи  и пр.

във вмф се развива научно-изследователската дейност, 
подчинена на националните приоритети в областта на здра-
веопазването на животните, безопасността и контрола на 
храните, общественото здраве, управлението и организация-
та на ветеринарномедицинската дейност, екологията и бла-
гополучието на животните. Преподавателите от факултета 
реализират своите идеи чрез разработване на научни проек-
ти, финасирани целево от републиканския бюджет, а също и 
по поръчка от бизнеса с който  има все по-тясно сътрудни-
чество.

в глобален план основните предизвикателства пред вмф 
произтичат от факта, че неговата дейност се реализира в 
условията на осъществена евроинтеграция.  в новия век ко-
гато духовните стълбове на обществото ще са познанието, 
културата,  толерантността и хуманизмъткато универсал-
ни човешки ценности  ветеринарномедицинският факултет 
ще трябва да отстоява още по-солидно своето  присъствие в 
духовната съкровищница на България и европа.

Medical Institute.

In 2000 9 main departments and 5 
clinics - in obstetrics and gynecology, 
internal noninfectious diseases, surgery, 
infectious and parasitic diseases were 
formed. some of the departments had 
several sections.

In 2008 the clinical sector was 
reorganized and a Clinic for Horses, Pet 
Clinic and Clinic for Productive animals 
were built, divided into a Clinical 
Diagnostic Unit, in which a laboratory 
and diagnostic center was created.

Today the Faculty of Veterinary 
Medicine of the Trakia University is a 
leading higher educational institution, 
called to train staff in the specialty 
"Veterinary Medicine" for the purposes 
of animal husbandry, food control, 
border veterinary control, and to ensure 
the health of all companion animals.

Its graduates find realization in 
the field of the biological agriculture, 
environmental protection, production 
and control of animal feed, veterinary 
pharmaceutical industry, trade with 
pharmaceuticals, bioproducts, supplies, 
etc.

In the FVM scientific and research 
activity, subject to the national 
priorities in the field of animal health, 
safety and food control, public health, 
management and organization of the 
veterinary medical activity, ecology 
and animal welfare is developed. The 
Faculty staff realize their ideas through 
the development of scientific projects, 
financed by the state budget, as well 
as from businesses, with which they 
collaborate.

In a global perspective, the main 
challenges the FVM faces, come from 
the fact that its activity is realized in the 
conditions of the european integration. 
In the new century, when the spiritual 
pillars of society will be the knowledge, 
the culture, the tolerance and the 
humanism as universal human values, 
the Faculty of Veterinary Medicine will 
have to affirm its presence in the spiritual 
treasury of Bulgaria and europe.
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УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВМФ

ветеринарномедицинският факултет (вмф) подготвя ка-
дри по специалността „ветеринарна медицина” с образовател-
но-квалификационна степен ”магистър” при редовна форма на 
обучение. Обучението на студентите във ветеринарномеди-
цинския факултет на Тру се провежда, съгласно наредбата 
за единните държани изисквания (еДИ) за придобиване на ви-
сше образование по специалността “ветеринарна медицина”. 
вмф подготвя високо квалифицирани ветеринарни лекари за 
клинична практика, контролно-управленски дейности, с което 
активно и съдейства за развитието на икономиката, наука-
та и културата. в съответствие с изискванията на наредба-
та за еДИ са разработени квалификационна характеристика, 
учебен план и учебни програми. Обучението по специалността 
„ветеринарна медицина” се осъществява при спазване на еДИ 
с фиксиран общ хорариум от задължителните дисциплини ми-
нимум от 3560 часа. учебният план на вмф е в пълно съот-
ветствие с еДИ. същият включва задължителни и избираеми 
дисциплини със съответната за тях аудиторна и извънауди-
торна заетост. в съответствие с държавните изисквания за 
придобиване на висше образование основно място в учебния 
план заемат задължителните дисциплини, осигуряващи фун-
даментална и специализирана подготовка. Освен тях студен-
тите изучават по избор допълнителни дисциплини за получа-
ване на необходимите им кредити. Избираемите дисциплини 
също са част от учебния план. във ветеринарномедицинския 
факултет е въведена и се прилага система за трансфер на 
кредити в съответствие с наредба за приложение на креди-
ти във висшите училища. в съответствие с учебния план на 
вмф и изискванията на европейската комисия за придобива-
не на образование по ветеринарна медицина са разработени и 
структурирани учебни програми, както на задължителните, 
така и на избираемите дисциплини. в редовната магистърска 
програма по ветеринарна медицина студентите изучават 
общо 78 дисциплини, от които 52 задължителни и 26 избирае-
ми, като е осигурен необходимия баланс между фундаментал-
ни, предклинични и клинични дисциплини. учебните дисциплини 
се изучават в 10 редовни семестъра, последния 11-ти семес-
тър е държавен стаж. всеки студент освен задължителните 
избира и по една избираема дисциплина на семестър или общо 
10 за целия курс на обучение. Държавният стаж е с продължи-
телност 480 часа и се провежда на два етапа по предварител-
но изготвена програма стажуването преминава по определе-
на програма и завършва със защита на отчетен доклад пред 
комисия от преподаватели.

съгласно Директива 2005/36 на европейската комисия спе-
циалността „ветеринарна медицина” попада в групата на т.н. 
регулирани специалности и във вмф е изградена системата 
за обучение на студентите в съответствие с изискванията 
за вътрешен контрол на качеството на образователния про-
цес с утвърдените европейски практики. При изготвянето на 
учебните планове се взема предвид и мнението на потребите-

ACADEMIC ACTIVITY IN 
THE FVM

The Faculty of Veterinary Medicine 
(FVM) trains specialists in the veterinary 
medicine specialty with a Master’s 
degree in full-time study. The training 
of students in the Veterinary Medicine 
Faculty of TU is performed according 
to the regulation on uniform state 
requirements (Usr) for acquiring a higher 
education degree in veterinary medicine. 
FVM prepares highly qualified veterinary 
doctors for clinical practice, control and 
management activities, which actively 
contribute to the development of the 
economy, the science and the culture. 
In accordance with the regulation on 
Usr qualification characteristics, a 
curriculum and school programs are 
developed. The training in veterinary 
medicine is performed in compliance 
with the Usr with a fixed total number 
of compulsory subjects with a minimum 
of 3560 hours. The curriculum of the 
FVM is in full compliance with Usr. 
It includes mandatory and elective 
courses with appropriate curricular and 
extracurricular activities. In accordance 
with the state requirements for acquiring 
a higher education, compulsory courses 
take a central place in the curriculum, 
providing basic and specialized training. 
Besides these, the students study 
optional additional courses to obtain the 
necessary credits. The elective courses 
are also part of the curriculum. a system 
of credit transfer in accordance with 
the regulation on the credit application 
in the universities is introduced in the 
FVM. In accordance with the curriculum 
of the FVM and the requirements of 
the european Commission for acquiring 
an education in veterinary medicine 
structured training programs, both 
mandatory and optional courses are 
developed. In the regular Master's 
program in veterinary medicine the 
students study a total of 78 courses, 
52 compulsory and 26 optional, 
and the necessary balance between 
fundamental, preclinical and clinical 
disciplines is provided. The subjects are 
studied in 10 regular semesters. The 
last 11th  semester is a government 
service. each student must also choose 
one elective course per semester for a 
total of 10 for the entire course of study. 
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лите на ветеринарни кадри. с тяхно участие на кръгли маси се 
обсъжда обучението на студентите по ветеринарна медици-
на в съответствие с обществените потребности и  утвър-
дените европейски практики. във вмф е разработена систе-
ма за набиране на данни и периодичен анализ на резултатите 
от прилагането на методите на преподаване и оценяване. Тя 
пряко кореспондира със системата за качество на обучение, 
изградена в Тракийския университет. Периодично се анализи-
рат и огласяват обобщените резултати от ежегодните про-
учвания на мнението на студентите за качеството на пре-
подаване, които са основни индикатори за ефективността 
на учебния процес. Тези проучвания са и форми за вътрешно 
самооценяване.  Провеждат се от представителите на сту-
дентски съвет.

ветеринарномедицинският факултет разполага с 227 бр. 
компютърни конфигурации, които са разположени в компю-
търни зали, лекционните зали, в клиниките и в катедрите. 
всички компютри са свързани към университетската компю-
търна мрежа. Те имат достъп до сървърите и ползват ус-
лугата Интернет. студентите и преподавателите от вмф 
ползват услугите на общоуниверситетската библиотека на 
Тракийски университет. университетската библиотека раз-
крива и предоставя възможност за ползване на наличните 
фондове чрез изграждане на информационна система от ка-
талози и картотеки. вмф поддържа и периодически актуали-
зира web страница (www.uni-sz.bg/vmf), в която са отразени 
най-важните данни от дейността на институцията. Продъл-
жава изграждането и внедряването на нови съвременни ме-
тоди в учебния процес във вмф. Така, лекциите по отделните 
дисциплини в по-голямата си част се представят от лекто-
рите по системата на мултимедийното презентиране, което 
позволява постигането на по-добри дидактични показатели.

За студентите по ветеринарна медицина във вмф е разра-
ботена система, осигуряваща възможност за мобилност как-
то у нас, така и в страните от европейския съюз и извън него. 
Основния инструмент на тази мобилност е програма еразъм. 
на базата на сключени междууниверситетски договори вмф 
реализира обмен на студенти най-често в рамките на един 
учебен семестър или академична година. 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ ПРИ ВМФ
Административен контрол върху състоянието на учебна-

та документация във вмф, както и върху изградените систе-
ми за проверяване и оценяване равнището на подготовка на 
студентите упражняват зам.-деканът по учебната дейност 
и ръководения от него учебен отдел в структурата на вете-
ринарномедицинския деканат.

 

The state practice lasts 480 hours and 
is conducted in two stages, according 
to a preliminary prepared program. The 
practice follows a special program and 
ends with a report before a committee 
of professors.

according to the Directive 2005/36 
of the european Commission the 
specialty of veterinary medicine 
enters in the group of the so-called 
regulated specialties and a system for 
students’ training in accordance with 
the requirements for internal quality 
control of the educational process with 
the established european practices is 
created. The opinion of the users of 
veterinary staff is taken into account 
during the elaboration of the curriculum. 
In round tables the study of the students 
in veterinary medicine is discussed in 
accordance with the social needs and 
the established european practices. a 
system of data collection and regular 
analysis of the results of the application 
of the methods of teaching and 
assessment is developed in the FVM. It 
directly corresponds with the system of 
the education quality established in the 
Trakia University. The summary results 
from the annual survey of students’ 
opinion about the quality of teaching 
are periodically analyzed and disclosed. 
They are the essential indicators of the 
effectiveness of the learning process. 
These studies are also forms of internal 
self-assessment. They are conducted 
by the representatives of the student 
Council.

The Faculty of Veterinary Medicine 
has 227 computer configurations 
that are located in the computer labs, 
the lecture halls, in the clinics and the 
departments. all the computers are 
connected to the campus computer 
network. They have access to the 
servers and use the Internet. The 
students and the teachers of the FVM 
use the services of the university library 
of the Trakia University. The library 
provides an opportunity to use the 
available funds by building information 
system catalogs. The FVM maintains 
and periodically updates its web page 
(www.uni-sz.bg/vmf), which reflects the 
most important data from the institution 
activities. The development and the 
implementation of new advanced 
methods in the educational process of 
the FVM continue. Thus, the lectures 
on various subjects are presented for 
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Доц. д-р Иван Динев,

зам. декан учебнометодична дей-
ност - 2012 и сега.

Доц. Динев има повече от 20 годи-
шен трудов стаж като препода-
вател в катедра “Обща и клинична 
патология на животните” на Ве-
теринарномедиценския факултет 
при Тракийски университет, Стара 
Загора.

Автор е на повече от 70 научни 
труда, значима част от които в 
областта на патологията, диаг-
ностиката и диференциалната 
диагностика на болести по птици-
те. Участвувал е с научни доклади 

в над 40 национални и международни 
конгреси, конференции и симпозиуми. Като самостоятелен автор и 
в съавторство участвува в написване и издаване на 5 монографии.

Assoc. Prof. Ivan Dinev, PhD

Assoc. Dean of Academic Affairs – from 2012 up to now.

Assoc. Prof. Dinev has more than 20 years length of service as a teacher 
in General and Clinical Pathology of Animals of the Faculty of Veterinary 
Medicine at Trakia University, Stara Zagora.

He is an author of more than 70 scientific papers, a significant proportion 
of which are in the field of the pathology, the diagnosis and the 
differential diagnosis of avian diseases. He participated in research papers 
in more than 40 national and international congresses, conferences and 
symposia. He participates as an independent author and co-author in the 
writing and publishing of 5 monographs.

Учебен отдел ВМФ. Доц. д-р Иван Динев – зам. декан, д-р Надя Колева 
– старши експерт учебно методична дейност и Юлияна Василева – 

старши експерт качество и контрол.

Academic Affairs FVM. Assoc. Prof. Ivan Dinev, PhD - Assoc. Dean, 
Dr. Nadya Koleva - Senior expert of academic affairs and Mrs. Yuliana 

Vassileva - Senior expert of quality and control.

the most part by the lecturers through 
the system of multimedia presentation, 
which allows the achievement of better 
didactic indicators. 

a system providing an opportunity 
for mobility, both at home and in the 
european Union countries and beyond, 
is developed for the students of 
veterinary medicine of the FVM. The 
erasmus program represents the main 
tool of this mobility. On the basis of 
concluded interuniversity contracts 
the FVM realizes a students’ exchange 
mainly within a semester or an academic 
year.

ACADEMIC AFFAIRS 

IN THE FVM
The associate Dean of academic 

affairs and the academic affairs, led by 
him, in the structure the Dean’s Office 
exercises an administrative control of 
the academic records of the FVM, as 
well as of the elaborated structures for 
verification and assessment of the level 
of students’ preparation.

Доц. д-р Иван Динев,

зам. декан учебнометодична дей
ност - 2012 и сега.

Доц. Динев има повече от 20 годи
шен трудов стаж като препода
вател в катедра “Обща и клинична 
патология на животните” на Ве
теринарномедиценския факултет 
при Тракийски университет, Стара 
Загора.

Автор е на повече от 70 научни 
труда, значима част от които в 
областта на патологията, диаг
ностиката и диференциалната 
диагностика на болести по птици
те. Участвувал е с научни доклади 



9

90 години
ветеринарномедицински факултет

90 years
FaCULTy OF VeTerINary MeDICINe

Клинична, лабораторно-диагностична и 
консултативна дейност във ветеринар-

номедицинския факултет

клиничната дейност във вмф датира от далечната 1925 
година, когато първият випуск на новооткрития факултет 
започва изучаването на клиничните дисциплини. тогава е по-
ложен основният камък по строителството на анатомич-
ния корпус и клиниките към факултета, а до завършването 
им за клинична база е определена гарнизонната ветеринарна 
лечебница и подковачница към нея. По това време на факул-
тетските клиники е възложено да изпълняват функциите на 
окръжна ветеринарна лечебница, което е дало възможност 
на ветеринарното отделение към мЗди да отделя средства 
за закупуване на инструменти и да назначи свои ординато-
ри. въпреки това, тези първи стъпки в клиничната дейност са 
съпроводени с редица трудности преди всичко от финансов 
характер. това принуждава ръководството и факултетския 
съвет през 1934 г. да въведат т.н „златни книги”, в които да 
се записват волните дарения от собственици на животни. 
През следващата година е отчетено, че независимо от уси-
лията, броя на лекуваните животни във факултета намалява. 
отправен е призив за бюджетни средства, които да покриват 
лекуването на животните на бедното население и в същото 
време към лекарите от софийска околия да изпращат инте-

Clinical, laboratory 
and diagnostic and 
consultation activities in 
FVM
 

The clinical activity in FVM dates 
back to 1925 when the first class of the 
newly founded faculty began studying 
clinical disciplines. Then the foundation 
stone in the construction of the anatomy 
building and the faculty clinics was laid. 
And until their completion the military 
veterinary surgery and the farriery to it 
were used as clinical base. At that time 
the faculty clinics were assigned to serve 
as a District Veterinary Surgery, which 
allowed the Veterinary department of 
the Ministry of Agriculture and State 
Properties to allocate funds for the 
purchase of tools and to appoint interns. 
Nevertheless, these first steps in the 
clinical activity were accompanied with 
many difficulties, especially financial 
ones. This forces the management and 
the Faculty Board to introduce in 1934 
the so called "golden books", in which 
to record the voluntary donations of 
animal owners. In the following year, 
it was reported that despite these 
efforts, the number of animals treated 
in the Department decreased. A call 
for raising budget funds was made, 
in order to treat the animals of the 
poor people and at the same time the 
doctors from the district of Sofia were 
asked to send interesting and seriously 
ill animals to the Faculty clinics. On 
09.07.1935, the Faculty Board elected 
committee with the task to prepare 
rules for cooperation between clinics 
and the Veterinary department of the 
MASP. This situation continued until 
1948 when the Faculty was included 
in the Agricultural Academy. At the 
suggestion of Prof. Boyan Nachev, a 
paragraph, which regulated the relations 
between the clinics and the Ministry of 
Agriculture, was included in the rules of 
the Academy. Then it was mentioned 
for the first time that clinics served for 
educational purposes, as well as a center 
for specialization of the veterinary 
doctors and for specific consultation 
services. In 1948 a decision was 
made to build an Institute for artificial 
insemination, on the ground owned by 
the Faculty, which was combined with 
the activity of the obstetric clinic. The 

Проф. Михаил Паскалев, двмн

Зам. декан по клинична, лабораторно-диагностична и 

консултативна дейност

Professor Mihail Paskalev, DSc

Assoc. Dean of Clinical, laboratory and diagnostic and 

consultation activities
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ресни и тежко болни животни в клиниките на факултета. на 
09.07.1935 г. факултетският съвет избира комисия, която е 
натоварена да изработи правилник за сътрудничество между 
клиниките и ветеринарното отделение на мЗди. това поло-
жение продължава до 1948 г., когато факултета е включен в 
състава на селскостопанската академия. По предложение на 
проф. Боян начев в правилника на академията е включена али-
нея която регламентира взаимоотношенията на клиниките 
и министерството на земеделието. тогава за първи път се 
споменава, че клиниките освен за учебна цел служат и като 
център за специализация на ветеринарни лекари, както и за 
конкретни консултантски услуги. През 1948 г. се взема и ре-
шение на терен собственост на факултета да бъде построен 
институт по изкуствено осеменяване, в който да се съчетае 
и дейността на акушерската клиника. Бившата акушерска 
клиника е отстъпена на катедра „епизоотология” за инфек-
циозна клиника.

клиничната и консултантска дейност на преподавателите 
бележи значителни успехи в периода 1953-1972 г., когато фа-
култетът е самостоятелно висше учебно заведение – висш 
ветеринарномедицински институт (ввми). По това време се 
провеждат множество курсове за следдипломна квалифика-
ция. лечебното дело се развива в почти всички окръжни цен-
трове, а преподавателите от института са ценни съветни-
ци. Поема се шевство над редица ферми и животновъдството 
на цели окръзи. През 1960 г. е предложена и въведена нова фор-
ма на клинично обучение, а именно подвижна клиника. За неин 
организатор е определен д-р марин Хубенов, който се спра-
вя прекрасно с поставената задача. тази форма на клинично 
обучение продължава и до сега. През този период се създава 
и централната научноизследователска лаборатория (цнил), 
с което се подобрява значително диагностичната и научната 
дейност във института. По редица причини през 1964 г. се по-
ражда необходимостта клиниките на ввми да бъдат изнесе-
ни извън софия. За най-подходящо място са избрани сградите 
на бившата общовойскова лечебница, отстоящи на 4 км. от 
софия и тази база по-късно е наречена „филиала”. През пре-
ходния период клиничната дейност и клиничното обучение е 
затруднено.

Значително сътресение в цялостната дейност на факул-
тета в т. ч. и клиничната настъпва с пребазирането му от 
софия в стара Загора в периода 1974-1979 г. клиниките са си-
туирани в клиничните отделения и стационари на окръжната 
ветеринарна лечебница и за дълго време (до 2000 г.) остават 
там. въпреки това поколения ветеринарни лекари получават 
много добра клинична подготовка благодарение на това, че по 
това време в района около стара Загора се отглеждат голям 
брой животни от всички видове, както в обществени, така и 
в частни ферми. обслужването на животните дълги години е 
безплатно и това допринася за постоянен поток от пациен-
ти.

след 2000 г. клиниките на вмф се намират в новата база 
на учебно-битовия комплекс при тракийски университет. 
след 2003 г. започва процес на преструктуриране на учеб-
ния план, в т. ч и на клиничното обучение в съответствие с 

former obstetric clinic was ceded to 
the Epidemiology department for an 
infectious clinic.

Clinical and consultation activity 
of the lecturers marked a significant 
success in the period 1953-1972, 
when the Faculty was an independent 
higher institution - Higher Institute of 
Veterinary Medicine (HIVM). At that time 
many postgraduate trainings were held. 
Medical work developed in almost all 
regional centers and the lecturers from 
the institute were valuable advisers. The 
institute took headship over a number of 
farms and livestock of whole districts. 
In 1960, a new form of clinical training 
was offered and included, namely a 
mobile clinic. Dr. Marin Hubenov was 
appointed as its director who did well 
with the task. This form of clinical 
training continues up to now. During 
this period Central Research Laboratory 
(CRL), which significantly improved the 
diagnostic and scientific activity at the 
institute, was created. Due to various 
reasons in 1964 the necessity to move 
clinics of HIVM from Sofia arose. The 
buildings of the former military surgery, 
at a distance of 4 km from Sofia, were 
chosen as the most suitable place.  This 
base was later called the affiliate. During 
the transitional period, the clinical 
activity and the clinical training were in 
difficulty.

Significant disruption in the overall 
activities of the Faculty, including the 
clinical ones, came with its relocation 
from Sofia to Stara Zagora in the period 
1974-1979. The clinics were located 
in hospitals and clinical departments 
of the Regional Veterinary Clinic for a 
long time (up to 2000). Nevertheless, 
generations of veterinary doctors 
receive a very good clinical training, 
due to the fact that at that time in the 
region of Stara Zagora many animals of 
all kinds were reared, both in public and 
in private farms. For many years, the 
treatment of the animals was free of 
charge, contributing to a constant flow 
of patients. 

Since 2000, the clinics of FVM 
are located in the new base of the 
educational and residential complex at 
Trakia University. Since 2003, a process 
of curriculum restructuring began, 
including clinical training, in accordance 
with the requirements of the European 
institutions. The students are trained 
according to a new curriculum, which 
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covers the principle of education by 
animal species. The overall clinical 
activity of the Faculty is restructured in 
this connection. At present, the Faculty 
has a Clinical and Diagnostic Unit with 
three clinics - Clinic for horses, Clinic 
for productive animals and Clinic for 
small animals. At this unit there is 
also Department for infectious and 
parasitic diseases, X-ray Department 
and laboratory and diagnostic center, 
serving the three main clinics. In order 
to improve the clinical training and for a 
better patient care, a significant number 
of a significant number of diagnostic and 
therapeutic devices, mainly in the Clinic 
for horses, the Clinic for small animals 
and in the laboratory and diagnostic 
center have been recently purchased. 
Specialized offices, operating rooms 
and laboratories are well equipped. 
There is a little flow of patients treated 
in the clinics for horses and production 
animals. In order to overcome this 
problem, the clinical departments 
show a tendency to move the training 
for these animal species outside the 
Faculty (in the farms). Besides the 
traditional mobile clinics, which are held 
by established nosological units or a 
group of diseases, in recent years the 
training in diseases, which the relevant 
farm offers or are problematic for it, is 
successfully applied. Since 2013 a new 
discipline Herd diagnosis, which deals 
with the analysis of the herd health, is 
introduced.

изискванията на европейските институции. студентите се 
обучават по нов учебен план, в който е застъпен принципа за 
обучение по видове животни и в тази връзка е преструктури-
рана и цялостната клинична дейност на факултета.  в момен-
та факултета разполага с клинико-диагностичен блок с три 
клиники – клиника за коне, клиника за продуктивни животни и 
клиника за дребни животни. към този блок има още отделе-
ние за заразни и паразитни болести, рентгеново отделение 
и лабораторно-диагностичен център, които обслужват и 
трите основни клиники. с цел подобряване на клиничното обу-
чение и по-доброто обслужване на пациентите през послед-
ните години са закупени значителен брой диагностични и те-
рапевтични апарати, главно в клиниката за коне, в клиниката 
за дребни животни и в лабораторно-диагностичния център. 
оборудвани са специализирани кабинети, операционни зали и 
лаборатории, в които се работи на високо ниво. слаб е потока 
от пациенти обслужени в клиниките за коне и продуктивни 
животни. с цел преодоляване на този недостатък клинични-
те катедри проявяват подчертан стремеж към изнасяне на 
обучението при тези видове животни извън факултета (във 
фермите). освен традиционните подвижни клиники, които се 
провеждат по утвърдени нозологични единици или група забо-
лявания, през последните години успешно се прилага и обуче-
ние по заболявания, които съответната ферма предлага или 
са проблемни за нея. от 2013 г. се въведе и нова дисциплина 
„стадна диагностика”, която се занимава с анализ на стадно-
то здраве.
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НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ 
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

научноизследователската дейност е определяща за из-
растванетона преподавателския състав на вмф в научен и 
професионален аспект.осъществява се чрез изпълнение на 
различни изследователски задачи с теоретичен, теоретично-
приложен или приложен характер.

За всички изследователи от факултета е осигурен достъп 
до наличната научно-изследователската база – апаратура, 
информационни центрове, абонамент за български и чуждес-
транни списания, а също и до общоуниверситетските изсле-
дователски структури. 

най-разпространената форма за включване на преподава-
телите от вмф в изследователската дейност са разработ-
ваните колективни или индивидуални научни проекти, целево 
финансирани от републиканския бюджет за присъщата на 
тракийския университет научна дейност.тези научни проекти 
тематично са разпределени в две основни направления – “ме-
дико-биологични науки” и “клинични и приложни науки”. 

двигател за научно-изследователската дейност са и дву-
странните договорености и спогодби с други факултети, ин-
ституции, фирми и организации за съвместни научни изслед-
вания. свързано със спецификата на ветеринарномедицинския 
факултет е и ангажирането на преподавателите в клинична-
та и консултативна дейност, и особено участието им в об-

SCIENTIFIC AND 
RESEARCH ACTIVITIES 
AT THE FACULTY OF 
VETERINARY MEDICINE

Research is crucial for the career of 
the academic staff of the FVM in both 
scientific and professional aspect. It is 
done by performing various research 
tasks of theoretical, theoretical-applied 
or applied character.

All researchers at the Faculty have 
access to the available scientific 
amenities – equipment, information 
centres, subscription to Bulgarian 
and foreign journals, as well as 
the University’s common research 
structures.

The most common form of 
participation of the FVM instructors 
into the research activities is the 
development of collective or individual 
scientific projects, financed by the 
Republican budget for the scientific 
fields specific for the Trakia University. 
These scientific projects are thematically 
divided into two primary directions – 
“Medical and biological sciences” and 
“Clinical and applied sciences.”

An engine of the scientific and 
research activities are also the bilateral 
agreements and treaties with other 
faculties, institutions, companies and 
organisations for mutual scientific 
research. Also related to the specifics 
of the Faculty of Veterinary Medicine 
is the engagement of the instructors 
in the clinical and consultation work, 
especially their participation in patient 
care. The instructors of the FVM also 
take part in national and international 
research programmes and projects, 
as well as in the various forms of 
scientific life, on a national as well as 
international level. Especially notable 
is the constantly increasing number of 
publications in peer-reviewed scientific 
journals with impact factor.

An important element of maintaining 
and developing scientific research 
activities at the FVM is the inclusion of 
own and summarized world experience 
and knowledge of the different aspects 
of veterinary medicine in various 
textbooks and reference materials, 
specialised books, studies and 
monographies, scientific and popular 

Доц. д-р Пламен Георгиев

Зам. декан на научно изследователска дейност - 2012 и сега

Assoc. Prof. Plamen Georgiev

Assoc. Dean of Scientific and research activities
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служването на пациенти. Преподавателите от вмф участ-
ват в национални и международни изследователски програми 
и проекти, а така също в различните форми на научен живот, 

както на национал-
но така и на меж-
дународно равнище. 
особено внимание 
заслужава непрекъс-
нато растящия брой 
на публикациите в 
реферирани научни 
издания с импакт 
фактор. 

важен елемент 
от поддържането и 
развитието на науч-

ноизследователската дейност във вмф е включването на на-
трупания собствен и обобщен световен опит на познание по 
отделните аспекти на ветеринарната наука в различни учеб-
ници и учебни пома-
гала, специализира-
ни книги, студии и 
монографии, науч-
но-популярните и 
популярните ста-
тии.

Безспорно на-
у ч н о - и з с л е д о -
вателската ак-
тивност намира 
своето признание 
и в многото цити-
рания на публикациите и научни трудове. електронната база 
данни и достъпа до такива световни системи и платфор-
ми като  Scopus, WebofKnowledge, ConferenceProceedingsSM, 
BiosisCitationDatabase, InCites в много голяма степен улеснява и 
прецизира отчетността по отношение на цитируемостта. 

Преподаватели 
от ветеринарно-
медицинския фа-
култет са рецен-
зенти не само на 
научни проекти, 
на дисертации и 
на публикации в 
български издания, 
но и в реномирани 
интернационални 
списания с импакт 
фактор.те са чле-

нове на редакционните колегии и издателските бордове как-
то на български така и на международни списания.

През последните години нараства ангажирането на наши 
преподаватели като експерти и консултанти в различни фер-
мерски стопанства, добивни и преработвателни предприятия, 

articles.

The scientific and research work 
undoubtedly finds recognition in the 
numerous citations of its publications 
and studies. The electronic database 
and the access to global systems 
such as Scopus, Web of Knowledge, 
Conference Proceedings SM, Biosis 
Citation Database, InCites facilitates 
and improves to a great extent 
accountability with regard to citation.

Instructors from the Faculty of 
Veterinary Medicine have been 
reviewers of not only scientific 
projects, but also of dissertations 
and publications in Bulgarian journals, 
as well as in renowned international 
journals with impact factor. They are 
members of editorial and publishing 
boards of Bulgarian and international 
journals.

Over the last few years, the 
engagement of our instructors as 
experts and consultants within various 
farms, gathering and processing 
facilities, private clinics and laboratories, 
national committees and problem 
workgroups, as well as advisors in 
national workgroups and councils on 
locally significant challenging animal 
diseases, has increased.

At the Faculty of Veterinary Medicine, 
the scientific periodical Bulgarian 
Journal of Veterinary Medicine (BJVM) 
is published in English. It is distributed 
to 81 institutions in 43 countries. The 
recipients are mainly university or 
scientific institute libraries, as well 
as primary information agencies. Full 
version of the publications in it can be 
found in all online scientific databases.

Public events and forums to 
popularize the scientific work of the 
academic staff are organized at the 
Faculty of Veterinary Medicine. In this 
relation, the national veterinary medical 
expo “BULVET MEDICA,” held once 
every two years, plays an important 
role. It is the only event that focuses 
the veterinary medicine vocation on a 
national scale. During the expo, along 
with the fair part, in which various 
companies producers or importers or 
veterinary medical products participate, 
a scientific education programme is 
held as well. Scientific conferences 
with international participation are also 
organized and held at the FVM.

Since 2011, a new legal frame was 

но така и на меж
дународно равнище. 
о
заслужава непрекъс
нато растящия брой 
на публикациите в 
реферирани научни 
издания с импакт 
фактор. 

от поддържането и 
развитието на науч

от 
медицинския фа
култет са рецен
зенти не само на 
научни проекти, 
на дисертации и 
на публикации в 
български издания, 
но и в реномирани 
интернационални 
списания с импакт 
фактор.
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implemented in the Republic of Bulgaria, 
which regulates the advancement 
of university staff. The career of the 
academic personnel at the FVM is 
also subjected to the new rules. An 
important part of the scientific research 
activity at the FVM is the attraction of 
PhD students and assistant professors, 
as well as the inclusion of students. 
Depending on the specifics of the 
planned scientific goals and task, the 
age characteristic and potential of 
the academic personnel, each section 
plans its staff development, admission 
of PhD students and the inclusions of 
students in the research process. Over 
the last few years there has been a 
tendency towards additional increase in 
the activity of the students, expressed 
through their participation in various 
scientific events.

частни клиники и лаборатории, национални комисии и проблем-
ни работни групи, както и към различни съвети по проблемни 
за страната и региона заболявания по животните.

във вмф на английски език се издава научното списание B
ulgarianJournalofVeterinaryMedicine(BJVM).същото се разпрос-
транявав 81 институции от 43 държави. Получателите са 
предимно библиотеки на университети и научни институти, 
както и основните научни информационни агенции. Публика-
циите в него могат да бъдат намерени в пълен текст във 
всички онлайн базирани данни свързани с наука.

във ветеринарномедицински факултет се организират 
публични събития и форуми за популяризиране на научната 
продукция на преподавателите. в тази връзка важна роля иг-
рае националното ветеринарномедицинско изложение “Бул-
вет медика”, провеждано веднъж на всеки две години.то е 
единственото мероприятие което фокусира ветеринарноме-
дицинската професия в национален мащаб. По време на изло-
жението наред с панаирната част, в която участват десетки 
фирми производители и вносители на ветеринарномедицин-
ски продукти се провежда и научно-образователна програма. 
във вмф се организират и провеждатнаучни конференции с 
международно участие.

от 2011 година в република България е приета и същест-
вува нова законова рамка регламентираща израстването на 
кадрите в университетите. Подчинено на новите правила е  и 
развитието на академичния персонал във вмф. важно място в 
научно изследователската дейност на вмф има привличането 
на докторанти и асистенти, както ивключване настуденти.в 
зависимост от спецификата на плануваните научни цели и за-
дачи, възрастовата характеристика и потенциал на академич-
ния персонал всяко звено планува кадровото развитие, приема 
на докторанти и включването на студенти в изследовател-
ския процес. През последните години е налице тенденция за 
допълнително нарастване на активността на студентите, 
намерило израз в участието им различни научни прояви.
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СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

Продължаващото обучение на ветеринарните специалисти  
заема важно място в дейността на вмф. то се организира  и 
провежда в непосредствена връзка с БаБХ и браншовите ор-
ганизации на ветеринарните лекари в р. България. 

За провеждане на това обучение към деканата на вмф   e 
създаден отдел “Продължаващо обучение и следдипломна ква-
лификация” с ръководител – хабилитирано лице и технически 
сътрудник.

дейността на отдела се основава на правилата за следди-
пломна квалификация и продължаващо обучение в тракийския 
университет и е конкретно регламентирана в Правилника за 
устройство, дейност и управление на вмф. 

следдипломно обучение се осъществява в три форми:
1. дългосрочни /18 месеца/ индивидуални специализации на 

ветеринарните лекари за добиване на допълнителна професи-
онална квалификация. 

формата на обучение е задочна, с периодични курсове за 
консултации и практически тренинги, за самостоятелна под-
готовка и за полагане на изпити. специализацията завършва 
след успешно защитена разработена от специализанта ди-
пломна работа, или с държавен изпит. Завършилите успешно 
курса на обучение получават сертифицирано от мон свиде-
телство за допълнителна квалификация. 

2. краткосрочни  /до 6 месеца/ групови и индивидуални кур-
сове на обучение по актуалните проблеми и новостите във 
ветеринарната медицина.

POSTGRADUATE 
TRAINING
 

The lifelong training of veterinary 
specialists has an important place in 
the activities of FVM. It is organized and 
conducted in close connection with the 
Bulgarian Food Safety Agency and the 
branch organizations of the veterinary 
doctors in Bulgaria.

A department for lifelong training 
and postgraduate qualification, headed 
by a habilitated person and a technical 
assistant, has been created at the Dean’s 
Office of FVM in order to conduct this 
training. 

The department’s activity is based on 
the rules for postgraduate and lifelong 
training at Trakia University and is 
specifically regulated by the Rules of 
structure, activity and management of 
FVM.

The postgraduate training is carried 
out in three forms:

1. Long-term /18 months/ individual 
specializations of the veterinary 
doctors for an additional professional 
qualification.

The form of training is part-time, 
with periodic courses for consultations 
and practical training, self-study and 
examinations. The specialization ends 
after a successfully completed thesis 
or a state examination. Graduates 
receive a Certificate for an additional 
qualification, certified by the Ministry of 
Education and Science. 

2. Short term /up to 6 months/ group 
and individual courses in current issues 
and innovations in veterinary medicine.

The training of both forms is carried 
out in specially designed educational 
programs and curricula, developed by 
the heads of courses, together with 
experts in the field of science from other 
departments and is in accordance with 
the BFSA and the branch organizations. 
The programs are discussed and 
approved by the Faculty Board of FVM 
and are approved by the Rector of 
Trakia University.

A total of 378 veterinary doctors of  
FVM are trained in long-term individual 
specializations in 17 areas of the 
veterinary medicine in the last five 
years. Of these, 273 have successfully 

Доц. д-р Първан Първанов

Ръководител отдел Следдипломно обучение

Assoc. Prof. Parvan Parvanov

Head of Postgraduate training
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обучението и по двете форми се извършва по специално 
разработени учебни програми и учебни планове, разработени 
от  ръководителите на курсове, съвместно със специалисти 
в съответната научна област от други катедри и се съгласу-
ват с БаБХ и браншовите организации. Програмите се обсъж-
дат и приемат от факултетния съвет на вмф и се утвърж-
дават и ректора на тракийския университет.

само за последните пет години  във факултета са обучава-
ни  общо 378 ветеринарни лекари в дългосрочни  индивидуални 
специализации по 17 направления на ветеринарната медицина. 
от тях 273 са защитили успешно дипломните си работи, а 
105 продължават да специализират.

Проведени са и общо 54 курса на краткосрочни групови 
специализации в 10 направления на ветеринарната медицина 
с общо 737 участника.  Проведани са и 278 индивидуални крат-
косрочни специализации.

3. Провеждане на семинари, конференции, симпозиуми, пре-
зентации на фирми, консултации, както и на тренинги за ус-
вояване и усъвършенстване на професионалните умения.

участващите в тези форми на обучение ветеринарни ле-
кари се регистрират и получават сертификат за участие. 
Повечето от тези мероприятия се организират и провеждат 
съвместно с БаБХ, браншовите организации, както и с чуж-
дестранни партньори.

вмф е отворена институция за провеждане на продължа-
ващо обучение и консулт на ветеринарни лекари и фирми, чрез 
участие на наши преподаватели в семинари и практикуми, ор-
ганизирани от браншовите организации и фирми извън тери-
торията на факултета.

в различни форми на следдипломно обучение във вмф се 
обучават и ветеринарни лекари  от страни на европейския 
съюз и извън него.

По силата на дългосрочен договор със съюза на предприя-
тията от зообизнеса в русия,  относно провеждане на след-
дипломно обучение за повишаване квалификацията на ветери-
нарни специалисти от  русия, Белорусия, украина и казахстан 
(снг) в учебната  и клинична база на вмф се провеждат  ед-

defended their theses and 105 continue 
to specialize.

54 courses of short-term group 
specializations are carried out in 10 
fields of the veterinary medicine with a 
total of 737 participants. 278 individual 
short-term specializations are also 
carried out. 

3. Seminars, conferences, workshops, 
company presentations, consultations 
and trainings for learning and improving 
the professional skills are carried out. 

The veterinary doctors, taking part in 
these forms of training are registered 
and receive a participation certificate. 
Most of these events are organized 
together with the BFSA, the branch 
organizations and foreign partners.

FVM is an open institution for 
conducting a lifelong training and 
consultancy of veterinary doctors and 
companies through the participation of 
our lecturers in seminars and workshops, 
organized by branch organizations and 
companies, outside of the faculty.

Veterinary doctors from countries 
of the European Union and beyond are 
trained in various forms of postgraduate 
education in FVM. 

Under a long-term contract with 
the Union of veterinary businesses 
in Russia, in connection with the 
postgraduate training for increasing 
the qualification of the veterinary 
specialists from Russia, Belarus, Ukraine 
and Kazakhstan, one month courses 
in surgical diseases of small animals, 
veterinary dentistry, anesthesiology, 
current surgical diseases in dogs and 
cats and others are held in the training 
and clinical base of FVM. 

Long- and short-term forms of 
specialization in the Faculty are held 
by veterinary doctors from the United 
States, Great Britain, Albania, Greece, 
Macedonia and other countries.

The achieved results confirm the 
trend that FVM at Trakia University has 
established itself as a major center for 
postgraduate and lifelong training of 
the veterinary doctors in Bulgaria.

In order to maintain this tendency 
in the future, the perspectives for 
postgraduate training in the Faculty are 
focused on: 

• Development of curricula in 
accordance with the requirements of 
the European regulations; 

обучението и по двете форми се извършва по специално 
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• Improvement of the quality of 
education;

•  Conducting of courses on topics 
suggested by the branch unions, the 
BFSA and individual suggestions;

•   Expansion and enrichment of the 
themes and the forms of training;

•     Resulting principle in conducting of 
the scholastic forms - evaluation through 
appropriate forms of examination;  

• Conducting a wide media and 
Internet advertising and public 
awareness activities in order to promote 
the postgraduate training in FVM.

• Active participation in the 
development and the implementation of 
the system of continuing professional 
improvement of the veterinary doctors 
in the country and the transformation of 
FVM into a major provider of educational 
product in it.

 

номесечен курсове по Хирургически заболявания на дребните 
животни, ветеринарна стоматология, анестезиология, акту-
ални хирургически заболявания при кучето и котката" и др. 

дългосрочни и краткосрочни форми на специализация във 
факултета провеждат и ветеринарни лекари от саЩ, вели-
кобритания, албания,  гърция, македония и други страни. 

Постигнатите резултати потвърждават тенденцията, 
че вмф на ту се утвърждава като основен център за продъл-
жаващо и следдипломно обучение на ветеринарните лекари в 
р. България. 

За поддържане на тази тенденция и за напред, перспекти-
вите за работа във факултета по следдипломното обучение 
са насочени към:

• разработване на учебни програми съобразени с изисква-
нията на европейските регламенти

• Повишаване  качеството на обучението;  
• Провеждане на курсове по тематика предложена от бран-

шовите съюзи, БаБХ и персонални предложения. 
• разширяване и обогатяване  тематиката и формите на 

обучение
• резултативен принцип при провеждане на учебните фор-

ми  – оценка чрез адекватни форми на екзаминация.  
• Провеждане на широка медийна и интернет-рекламна и 

разяснителна дейност за популяризиране на следдипломното 
обучение във вмф.

• активно участие в разработването и внедряването на 
системата за продължаващо професионално развитие на ве-
теринарните лекари в страната и  превръщане на вмф в осно-
вен доставчик на образователен продукт в нея. 
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КАТЕДРА “ОБЩО ЖИВОТНОВЪДСТВО”
СЕКЦИЯ “ГЕНЕТИКА, РАЗВЪЖДАНЕ И 

ЧАСТНО ЖИВОТНОВЪДСТВО”

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА СЕКЦИЯТА
катедрата е основана през 1923 г. Първи ръководител на 

катедра “обща зоотехния и хигиена” е проф. станко Петров. 
През 1953 г. при обособяването на ввми като самостояте-
лен институт се създадава катедра по “развъждане и частно 
животновъдство”. През 1959 г. доцент симо Йоцов е избран 
за временен, а от 1961 за постоянен ръководител на катедра-
та. През 1974 г. ввми е преместен заедно с Зоотехничекия 
факултет под името висш селскостопански институт по 
Зоотехника и ветеринарна медицина като малко след това 
името се променя на висш институт по Зоотехника и вете-
ринарна медицина (виЗвм). във виЗвм катедрата е обединена 
със аналогичната катедра от Зоотехничекия факултет под 
името “генетика, развъждане и частно животновъдство” с 
ръководител доц. иван венев (по-късно професор). През 1986 г. 
с решение на академичния съвет на виЗвм катедрата по “ге-
нетика, развъждане и частно животновъдство” се отдели от 
Зооинженерния факултет и премина към вмф, но като секция 
от новобразуваната катедра “общо животновъдство”, в със-
тава на която влязоха още три секции – Хранене, Зоохигиена 
и радиоекология. Първи ръководител на обединената катедра 
е проф. П. цонев (1986 – 1990 г.). За периода 1990-1995г. ръко-
водител на катедрата е проф. ц. ненов. През 1996 г. за ръко-
водител на катедрата е избран проф. н. нецов, а за периода 
2000-2008г. катедрата се управлява от проф. П. георгиев. от 
2008 до 2012г. ръководител на катедрата е проф. и. Йотова. 
За следващият период от 2012г. и по настоящем ръководи-
тел на катедрата е проф. д. гиргинов. 

от основаването на катедра “обща зоотехния и хигиена” 
(1923 г.) до настоящия момент (2013 г.) в същата са работили:

проф. станко нинчев Петров
проф. Петър Панев Бичев
проф. Петър х. димитров
проф. Борис Петров ефтимов
проф. симо иванов Йоцов
ас. д-р георги иванов Здравков
проф. димитър георгиев димитров
проф. Петър цонев цанков
гл. ас. александър тодоров киров
проф. д-р кирил цветанов атанасов 
проф. дбн иванка тодорова Йотова
проф. дсн лилян крумов сотиров
доц. д-р валентин маринов семерджиев
доц. д-р добри Желев Ярков
ас.  д-р цветослав венциславов койнарски

DEPARTMENT OF 
“ANIMAL HUSBANDRY”
SECTION OF “GENETICS, 
BREEDING AND ANIMAL 
HUSBANDRY”

BRIEF HISTORY
The department was established in 

1923. The first head of the department 
of “General Zootehnia” was Professor 
StankoPetrov. The Veterinary Medicine 
Institute was established in 1953 
where the department was renamed to 
“Breeding and Animal Husbandry”. In 
1959 associate professor SimoYotsov 
was elected for temporary and from 
1961 for permanent head of the 
department. In 1974 the Veterinary 
medicine institute was united with 
the Agricutural faculty in the new 
“Agricultural institute of zootechnics 
and veterinary medicine”. Later this 
institute was renamed to “Institute of 
zootechnics and veterinary medicine”.In 
IZVM the aforementioned department 
was united with the analogous 
department from the Agricultural faculty 
in one unit called “Genetics, breeding 
and animal husbandry”. The first head 
of the department was Associate 
Professor Ivan Venev. In 1986 the 
department “Genetics, breeding and 
animal husbandry” was separated 
from the Agricultural faculty and was 
transferred to the Veterinary faculty as 
separate section of the new department 
“Animal husbandry”. The other members 
of this department were “Animal 
nutrition and dietary”, “Zoohygiene” 
and “Radiobiology”. For first head of 
the newly formed department was 
elected ProfessorTsonev (1986-1990). 
For the period from 1990 to 1995 the 
head of the department was Professor 
Ts. Nenov. Professor N. Netsov was 
elected for head of the department in 
1996 and from 2000 to 2008 head 
of the department was Professor P. 
Georgiev. From 2008 to 2012 head 
of the department was Professor Iv. 
Yotova. For the next period from 2012 
and now head of the department is 
Professor D. Girginov. 

Since the establishment of the 
department of “General Zootehnia” 
in 1923 until now in our section have 
worked the following people:
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ КЪМ МОМЕНТА
към настоящия момент в секция “генетика, развъждане и 

частно животновъдство” на вмф работят 4 преподаватели, 
от които 3 хабилитирани и 1 нехабилитиран, а именно:

проф. дсн лилян крумов сотиров
доц. д-р валентин маринов семерджиев
доц. д-р добри Желев Ярков
ас.  д-р цветослав венциславов койнарски.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
в секция “генетика, развъждане и частно животновъд-

ство” се осъществява обучение на студенти от I и II курс за 
получаване на окс „магистър” по ветеринарна медицина.

Хабилитираните и нехабилитирани преподаватели от сек-
цията обучават студентите от съответните курсове по за-
дължителни дисциплини, в съответствие с утвърдения уче-
бен план на вмф за регулираната специалност „ветеринарна 
медицина” на република България:

Prof. Stanko Ninchev Petrov

Prof. Peter Panev Bichev

Prof. Peter Hristov Dimitrov

Prof. Boris Petrov Eftimov

Prof. Simo Ivanov Yotsov

Assistant Professor 

Georgi Ivanov Zdravkov

Prof. Dimitar Georgiev Dimitrov

Prof. Peter TsonevTsankov

Assistant Professor 

Alexander Todorov Kirov

Prof. Kiril Tsvetanov Atanasov

Prof. Ivanka Todorova Yotova

Prof. Lilyan Krumov Sotirov

Assoc. Prof. Valentin

Marinov Semerdjiev

Assoc. Prof. Dobri Zhelev Yarkov

Assistant Professor 

Tsvetoslav Ventsislavov Koynarski

CURRENT ACADEMIC STAFF
The current staff of section “Genetics, 

breeding and animal husbandry” at FMV 
consists 4 lecturers:

Professor DSc. Lilyan 

Krumov Sotirov

Associate Professor Valentin 

Marinov Semerdjiev, PhD

Associate Professor Dobri 

Zhelev Yarkov, PhD

Assistant Professor 

Tsvetoslav Ventsislavov 

Koynarski, PhD

TEACHING RESPONSIBILITIES
The section of “Genetics, breeding 

and animal husbandry” teaches first and 
second year students in the Faculty of 
Veterinary Medicine.

The academic staff the section teach 
subjects in accordance to the approved 
curriculum of FVM for the regulated 
master’s degree program of “Veterinary 
Medicine” in Republic of Bulgaria.

Core Subjects are:
1. Animal Genetics and Breeding.

2. Animal husbandry.

3. Molecular biology.

Students are provided with text 

Доц. д-р Добри Ярков

Assoc. Prof. Dobri Yarkov

Доц. д-р Валентин Семерджиев

Assoc. Prof. Valentin Semerdjiev

Ас. д-р Цветослав Койнарски

Assistant Prof. Tsvetoslav 
Koynarski

Проф. Лилян Сотиров, дсн

Professor Lilyan Sotirov, DSc. 
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Задължителни дисциплини
1. ветеринарномедицинска генетика и развъждане 
2. Частно животновъдство
3. молекулярна биология.
 
обучаваните студенти (I и II курс) черпят информация по 

преподаваните дисциплини от учебници, ръководства за уп-
ражнения, монографии и книги, издадени от преподавателите 
от катедрата, а именно:

генетика, наследствена патология  и развъждане на до-
машните животни (Йотова, и.), академично издателство, 
тракийски университет, ст. Загора, 2007.

Частно животновъдство (сотиров, л. и в. семерджиев), 
матком, софия, 2009.

ръководство за упражнения по Частно животновъдство 
(сотиров, л. и в. семерджиев), ик „кота”, стара Загора, 2010.

ръководство за упражнения по генетика и развъждане на 
домашните животни (Йотова, и. и д. Ярков), ст. Загора, 2006.  

Практически наръчник по животновъдство (семерджиев, 
в.), II изд., сд “контраст”, ст. Загора, 1999. 

атлас на селскостопанските животни (семерджиев, в.),  
сд “контраст”, ст. Загора, 2000.

атлас и характеристика на продуктивните птици (семер-
джиев, в.),  суБ – стара Загора, 2005.

Патици и гъски. ръзвъждане, отглеждане и болести (Пе-
тков, П., в. семерджиев, д. канъков и П. Петкова), ик „еньовче”, 
софия, 2005. 

отглеждане на кокошки (семерджиев, в.), ик „еньовче, со-
фия, 2006.

наследствени болести при кучетата (сотиров, л. и ц. кой-
нарски), ик “кота”, стара Загора, 2011.

Основни научни направления 
научните направления в секция “генетика, развъждане и 

частно животновъдство” са разнопосочни.
- развъдни методи в областта на птицевъдството
- влияние на заболяванията на крайниците върху възпроиз-

водителните способности на биците
- влияние на различните кастрационни методи върху разви-

тието и продуктивността на селскостопанските животни
- основи на цитогенетиката и химическия мутагенез
- наследствена устойчивост на птиците срещу тиф-пуло-

роза и болестта на марек
- наследствена детерминираност на естествения имуни-

тет на домашните животни
- приложение на молекулярно-генетичните методи във ве-

теринарната медицина
- наследствени болести при домашните животни
- повлияване устойчивостта на пилетата към болестта 

books, practice books and monographs 
issued by the academic staff of the 
section:

Genetics, hereditary pathology and 
breeding of the domestic animals - 
YotovaIv. Academic publishing, Trakia 
University, Stara Zagora, 2007.

Animal Husbandry – Sotirov L. and V. 
Semerdjiev, Matkom, Sofia, 2009

Practice book of Animal Husbandry - 
Sotirov L. and V. Semerdjiev, Kota, Stara 
Zagora, 2010.

Practice book in Genetics and breeding 
of domestic animals – YotovaIv. and D. 
Yarkov, Stara Zagora, 2006

Practise book of Animal Husbandry 
– Semerdjiev V., Kontrast, Stara Zagora, 
1999.

Atlas of livestock animals – Semerdjiev 
V., Kontrast, Stara Zagora, 2000.

Atlas and characteristics of poultry – 
Semerdjiev V., Stara Zagora, 2005.

Ducks and Geese. Breeding, growing 
and diseases. Petkov P., V. Semerdjiev, 
D. Kanakov and P. Petkova, Sofia, 2005.

Breeding of poultry – Semerdjiev V., 
Sofia, 2006.

Genetic diseases of dogs – Sotirov L. 
and Ts. Koynarski, Kota, Stara Zagora, 
2011.

MAIN AREAS OF RESEARCH
The main research fields of section 

“Genetics, breeding and animal 
husbandry” are quite divergent.

• Breeding methods in poultry

• Influence of leg diseases to 
reproductive abilities in bulls.

• Influence of different castration 
methods to development and 
productivity in livestock animals.

• Cytogenetic and chemical muta-
genesis. 

• Genetic resistance of birds against 
polurosis and Marek’s disease.

• Genetic determination of innate 
immune response of domestic animals.

• Application of the molecular biology 
methods in the field of veterinary 
medicine

• Genetic diseases in domestic 
animals.

• Influence of the preincubation 
gamma ray irradiation to Marek’s 
disease susceptibility.
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на марек чрез прединкубационно облъчване на яйцата с гама-
лъчи

- естествен имунитет при различни породи говеда, овце и 
кози

- изследване фенотипните и генетични ефекти на род-
ственото съешаване при многоплодни бозайници

- екологичната генетика
- имуногенетика
- наследствена устойчивост и наследствени болести при 

домашните животни
- опазване и съхранение генофонда на различните породи
- интродукция на нови породи селскостопански животни в 

България
- молекулярна биология на домашните животни.

Защитени дисертации в секцията
“влияние факторов кормления и содержания на обмен ве-

ществ и состав молока и их взаимосвязи у высокопродуктив-
ных коров”, Ph.D., проф. с. Йоцов, 1953.

“изменения върху черепа на родопското говедо под влияние 
на кръстосването му със софийското кафяво говедо”, Ph.D., 
проф. П. цонев, 1963.

„изследвания върху телесното развитие, продуктивнос-
тта и здравословното състояние на овцете от породата ме-
ринофлайш у нас”, Ph.D., проф. д. димитров, 1969.

“генетични и развъдни аспекти на субклиничните мастити 
при кравите”, D.Sci. – проф. П. цонев, 1976.

„генетично вариране на някои протеини и хемологични по-
казатели във връзка с резистентността на кокошки”, Ph.D., 
проф. и. Йотова, 1976. 

“маркери на наследствената устойчивост към болестта 
на марек на птици от вида Gallus domesticus”, D.Sci. – проф. и. 
Йотова, 1988.  

“Проучване влиянието на терапевтични и по-високи дози 
хлорамфеникол и тилозин върху някои продуктивни и репро-
дуктивни качества на кокошки и ембрионалната смъртност и 
кариотипа на пилета”, Ph.D., проф. к. атанасов, 1989.

“някои фактори на имунитета при различните генотипове 
кокошки, заразени с вируса на болестта на марек и повлиява-
нето им с гама-лъчи”, Ph.D., доц. в. семерджиев, 1989.

“фенотипна характеристика и наследяване активността 
на лизоцима и комплемента при свине”, Ph.D., проф. л. соти-
ров, 1991.

“влияние на инсектицида вазтак 10 ек при кокошки от по-
родите Бял Плимутрок и Бял корниш с различен акр-генотип”, 
Ph.D., доц. д. Ярков, 2001.

“Проучване върху нивата на лизоцима и активността на 
комплемента при овце, коне, магарета и мулета и връзката 
им с някои продуктивни признаци при овце”, D.Sci. – проф. л. 
сотиров, 2006.

“Проучване наследствената възприемчивост към болестта 

• Innate immune response in different 
sheep, goat and cattle breeds.

• Inbreeding and its genetic and 
phenotype effects to multi birth 
mammals.

• Ecology genetics

• Immune genetics

• Genetic predisposition and 
resistance of animals against different 
diseases.

• Prevention the gene pool of different 
breeds.

• Introduction of new breeds of 
livestock animals in Bulgaria.

• Molecular biology of domestic 
animals.

DEFENDED DISSERTATIONS
“Influence of feeding, metabolism 

and composition of milk and their 
relationship in high yielding cows”, PhD, 
Yotsov S., 1953

“Changes on the skull of the Rhodope 
cattle influenced by crossing it with 
Sofia brown cattle”, PhD, Tsonev P., 
1963

“Research on body development, 
productivity and health of sheep breed 
Merinoflaysh reared in Bulgaria”, PhD 
Dimitrov D., 1969

“Genetic and breeding aspects of 
subclinical mastitis in cows”, DSc, 
Tsonev P., 1976

“Genetic variation of certain proteins 
and hematologic indicators relating to 
the resistance of hens”, PhD, Yotova Iv., 
1988

“Markers of hereditary resistance 
to Marek's disease of birds from the 
species Gallus domesticus”, DSc, 
Yotova Iv., 1988

“Study on therapeutic effect and 
higher doses of chloramphenicol and 
tylosin on certain reproductive and 
productive qualities of hens and fetal 
mortality and the karyotype of the 
chicken”, PhD, Atanasov K., 1989

“Some factors of immunity in 
different genotypes hens infected with 
the Marek's disease and their response 
to gamma radiation”, PhD, Semerdjiev 
V., 1989

“Phenotypic characterization and 
inheritance activity of lysozyme and 
complement in pigs”, PhD, Sotirov L., 
1991
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скрейпи и състояние на естествения имунитет при местни и 
културни породи овце”, Ph.D., ас. д-р цв. койнарски, 2012.  

Разработени научни проекти, под 

ръководството на преподаватели от катедрата
Преподавателите от катедрата са разработвали и разра-

ботват самостоятелни и в колектив с други сътрудници на 
тру и страната разнообразни научни проекти, финансирани 
от момн, като: 

нП-1, 2003, вмф, “фенотипна характеристика на лизоцима 
и комплемента при коне, магарета и мулета”. ръководител на 
проекта: доц. д-р лилян сотиров.

№ 13/2005, вмф, “Oсобености на хемограмата и някои 
фактори на естествения  хуморален имунитет при различни 
породи кози, отглеждани в България”. ръководител на проек-
та: доц. д-р валентин м. семерджиев.

№ 02/2007, вмф, “сезонни, полови и породни особености 
на хемограмата и някои фактори на естествения хуморален 
имунитет при местни породи овце, отглеждани в България”. 
ръководител на проекта: доц. д-р валентин семерджиев.

№ 05/2007, вмф, “имуногенетични механизми на защита 
на пуйките с проявени наследствени мускулно-скелетни забо-
лявания”, ръководител на проекта: проф. дбн иванка Йотова.

нП-1, 2010, вмф, “ Проучване наследствената възприем-
чивост към болестта скрейпи и състояние на естествения 
имунитет при местни и културни породи овце“. ръководител 
на проекта: Проф. лилян сотиров.

“Effect of insecticide Vaztak 10 EC 
in hens White Plymouth and White 
Cornish with different genotype”, PhD, 
Yarkov D., 2001

“Study on the levels of lysozyme 
and complement activity in sheep, 
horses, donkeys and mules and their 
relationship with some productive traits 
in sheep”, DSc, Sotirov L., 2006

“Investigation of the genetic 
predisposition to scrapie and the state 
of natural immunity among local and 
pure bred sheep”, PhD, Koynarski Ts., 
2012

DEVELOPED RESEARCH

PROJECTS UNDER THE

GUIDANCE OF LECTURERS 

FROM THE DEPARTMENT
Research projects developed by the 

departments’ lecturers, financed by the 
Bulgarian Ministry of Education.

• Scientific project #1/2003, FVM 
– “Phenotypic characterization of 
lysozyme and complement among 
horses, donkeys and mules.” Leading 
researcher Associate Professor Lilyan 
Sotirov.

• Scientific project #13/2005, FVM 
– “Hemogram specifities and factors of 
the innate hummural response among 
different breeds of goats, reared in 
Bulgaria.” Leading researcher Associate 
Professor Valentin Semerdjiev.

• Scientific project #02/2007, FVM 
– “Seasonal, sex and breed differencies 
of the hemogram and some factors 
of the natural hummoral immunity, 
among local sheep breeds.” Leading 
researcher Associate Professor Valentin 
Semerdjiev.

• Scientific project #05/2007, FVM 
– “Immunogenetic defense mechanisms 
of turkey, suffering from muscular 
diseases.” Leading researcher Professor 
Ivanka yotova

• Scientific project #01/2010, 
FVM – “Investigation of the genetic 
predisposition to scrapie and the state 
of natural immunity among local and 
pure bred sheep.” Leading researcher 
Professor Lilyan Sotirov
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СЕКЦИЯ “ХРАНЕНЕ И ДИЕТИКА”

РЪКОВОДИТЕЛ:
Професор д-р димо гиргинов гиргинов

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА КАТЕДРАТА
Катедра  Обща и частна зоотехния (1923 – 1947)

станко Петров, професор, ръководител 1923 – 1947

Катедра Хранене на селскостопанските животни 
(1947 – 1954)

стефан куманов, академик, ръководител 1947 – 1949 
Борис ефтимов, доцент, ръководител 1949 – 1951 
Христо гановски, професор, ръководител 1951 – 1954 

Катедра Хранене и хигиена на селскостопанските 
животни (1954 –1971)

Христо гановски, професор, ръководител 1961 – 1972

Катедра Хранене на селскостопнаските животни 
(1972 – 1974)

Христо гановски, професор, ръководител 1972 – 1979
алекси алексиев, професор, ръководител 1979 – 1993 

Катедра Общо животновъдство (1989 – до момента)

цонко ненов, професор, ръководител 1990 – 1995
никола нецов, професор, ръководител 1995 – 1999
Петко георгиев, професор, ръководител 2000 – 2008 
иванка Йотова, професор, ръководител 2008 – 2012 
димо гиргинов, професор, ръководител 2012 – до момента 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ:
станко Петров (1923); тончо радев (1926); Петър Хаджи-

“NUTRITION AND 
DIETETICS UNIT”

HEAD OF DEPARTMENT:
Prof. Dimo Girginov, PhD

HISTORICAL INFORMATION: 
Department of General and 

Private zootechnics  (1923 – 1947)

Prof. Stanko Petrov, PhD, Head of 
Department 1923 – 1947

Department of Livestock 
Nutrition  (1947 – 1954)

Acad. Stefan Kumanov, D. Sc., Head 
of Department 1947 – 1949 

Assoc. Prof. Boris Eftimov, PhD, Head 
of Department 1949 – 1951 

Prof. Hristo Ganovski, D. Sc., Head of 
Department 1951 – 1954 

Department of Nutrition and 
hygiene of farm animals (1954 
–1971)

Prof. Hristo Ganovski, DSc., Head of 
Department 1961 – 1972

Department of Livestock 
Nutrition  (1972 – 1974)

Prof. Hristo Ganovski, DSc., Head of 
Department 1972 – 1979

Prof. Alexi Alexiev, Head of 
Department 1979 – 1993 

Department of Animal Husbandry 
(1989 – present)

Prof. Tsonko Nenov, DSc., Head of 
Department 1990 – 1995

Prof. Nikola Netzov, PhD, Head of 
Department 1995 – 1999

Prof. Petko Georgiev, PhD, Head of 
Department 2000 – 2008 

Prof. Ivanka Jotova, PhD, Head of 
Department 2008 – 2012 

Prof. Dimo Girginov, PhD, Head of 
Department 2012 – present

Academic Staff:
Stanko Petrov (1923); Toncho Radev 

(1926); Petar Hadjidimitrov (1926); 
Petar Bichev (1926); Boris Eftimov 
(1937); Stefan Kumanov (1944); 
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димитров (1926); Петър Бичев (1926); Борис ефтимов (1937); 
стефан куманов (1944); Боян Чешмеджиев (1946); николина 
кърджиева-Божилова (1948); Христо ганевски (1951); иван 
Шишков (1951); константин Петров (1954); димитър стой-
ков (1954); кинче узунова (1954); алекси алексиев (1955); 
владимир стоянов (1956); елена кръстева (1959); николай то-
доров (1960); Беро маринов (1961); н. миренски (1977); димо 
гиргинов (1984); димчо джувинов (1986); цветомира симеоно-
ва (1998); к. неделков (2006); а. атанасов (2006). 

ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
обща зоотехния; Хранене и хигиена; Хранене на селскосто-

панските животни (от 1947 г.); диететика и ветеринарноса-
натирана експертиза на фуражи (от 1994 г.).

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ КЪМ МОМЕНТА
Професор д-р димо гиргинов гиргинов, 
гл. асистент крум владимиров неделков
гл. асистент александър Павлов атанасов

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Задължителни дисциплини:
Хранене и агрономия (от 1989 г.); диететика (от 1994 г.).

Избираеми дисциплини:
ветеринарносанатирана експертиза на фуражи (от 

2000 г.)

Издадени учебници, учебни помагала 

и монографии:
1. тодоров н., т. димитров, д. гиргинов, Ю. митев (1996). 

Хранене и отглеждане на телета.
2. гиргинов д., (1996). Хранене на кучета и котки със забо-

Bojan Cheschmedjiev (1946); Nikolina 
Kardjieva-Bojilova (1948); Hristo Ga-
novski (1951); Ivan Schischkov (1951); 
Konstantin Petrov (1954); Dimitar 
Stojkov (1954); Kinche Uzunova 
(1954); Aleksi Aleksiev (1955); Vladimir 
Stojanov (1956); Elena Krasteva 
(1959); Nikolai Todorov (1960); Bero 
Marinov (1961); N. Mirenski (1977); 
Dimo Girginov (1984); Dimcho Djuvinov 
(1986); Tsvetomira Simeonova (1998); 
K. Nedelkov (2006); A. Atanasov 
(2006). 

Teaching responsibilities:
General zootechnics; Nutrition and 

hygiene of farm animals; Nutrition of 
farm animals (from 1947); Dietetics  
and Veterinary-sanitary control of feeds 
(from 1994 г.).

CURRENT ACADEMIC STAFF 
Prof. Dimo Girginov, PhD

Assist. Prof. 

Krum Vladimirov Nedelkov

Assist. Prof. 

Aleksandar Pavlov Atanasov

TEACHING ACTIVITIES 
Compulsory subjects:

Nutrition and Agronomy (from 1989 
г.); Dietetics (from 1994 г.).

Optional subjects:
Veterinary-sanitary control of feeds 

(from 2000 г.)

Published textbooks, 

books and monographs:
1. Todorov N., T. Dimitrov, D. Girginov, 

J. Mitev (1996). Calf nutrition and 
rearing.

2. Girginov D., (1996). Nutrition of 
dogs and cats with digestive system 
diseases.

3. Girginov D., (1996). Nutrient 
requirements of dogs and cats.

4. Girginov D., (1996). Nutrition of 
dogs and cats with urinary system 
diseases.

5. Girginov D., (1996). Clinical nutrition 
of obese dogs and cats.

6. Bojkov I., D. Girginov (2000). 
Veterinary management and European 
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ляване на храносмила-
телната система.

3. гиргинов д., 
(1996). Хранителните 
вещества и нуждите 
на кучето и котката 
от тях.

4. гиргинов д., 
(1996). Хранене на ку-
чета и котки със за-
болявания на отдели-

телната система.
5. гиргинов д., (1996). диетотерапия при кучета и котки с 

наднормено тегло.
6. Божков и., д. гиргинов (2000). ветеринарномедицински 

мениджмънт и европейско законодателство.
7. гиргинов д., ф. калфелц (1997). клинично хранене на мал-

ките животни. ISBN: 954-661-017-8.
8. гиргинов д., ф. калфелц (2003). клинично хранене на куче-

та и котки. ISBN: 954-9887-44-8 
9. тодоров н., а. илчев, в. георгиева, д. гиргинов, д. джуви-

нов, д. Пенков, З. Шиндарска (2004). Хранене на животните.
10. гиргинов д., ф. калфелц (2005). клинично хранене на ку-

чета и котки. ISBN: 954-9887-54-5
11. гиргинов д., ф. калфелц (2008). клинично хранене на ку-

чета и котки. ISBN: 978-954-9383-43-0
12. тодоров, н., а. илчев, с. Чобанова, д. гиргинов, г. ганчев, 

д. Пенков, З. Шиндарска, г. михайлова, Й. найденова, к. недел-
ков, а. атанасов 
(2010). Практи-
кум по хранене 
на животните. 
ISBN: 978-954-
321-733-5

13. тодоров 
н., д.гиргинов, 
З. Шиндарска, а. 
илчев, д. Пенков 
(2011). Хранене 
на животните. 
ISBN: 978-954-
305-310-0

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Основни научни направления:
Хранителна стойност на фуражите и влиянието им върху 

продуктивността, репродукцията и здравния статус на жи-
вотните.

диетично хранене при различни патологични състояния при 
селскостопанските животни и домашните любимци.

legislation. 

7. Girginov D., F. Kalfelz (1997). Small 
animal clinical nutrition. ISBN: 954-661-
017-8.

8. Girginov D., F. Kalfelz (2003). 
Clinical nutrition of dogs and cats. ISBN: 
954-9887-44-8 

9. Todorov N., A. Ilchev, V. Georgieva, 
D. Girginov, D. Djuvinov, D. Penkov, Z. 
Schindarska (2004). Animal nutrition.

10. Girginov D., F. Kalfelz (2005). 
Clinical nutrition of dogs and cats. ISBN: 
954-9887-54-5

11. Girginov D., F. Kalfelz (2008). 
Clinical nutrition of dogs and cats. ISBN: 
978-954-9383-43-0

12. Todorov, N., A. Ilchev, S. 
Chobanova, D. Girginov, G. Ganchev, D. 
Penkov, Z. Schindarska, G. Mihailova, J. 
Naidenova, K. Nedelkov, а. аtanasov 
(2010). Practicum of animal nutrition. 
ISBN: 978-954-321-733-5

13. Todorov N., D. Girginov, Z. 
Schindarska, A. Ilchev, D. Penkov 
(2011). Animal nutrition ISBN: 978-
954-305-310-0

RESEARCH ACTIVITIES

Main research fields:
Nutritional values of feeds and their 

influence on productivity, reproduction 
and animal health.

Clinical nutrition of different 
pathological disorders in farm and small 
animals.

Defended PhD Thesis: 
1. Comparison of different methods 

for determining protein digestibility 
in the small intestine of cattle. Stara 
Zagora, 1991.

2. Effect of high-fat feed on 
productivity, reproduction and health 
status of the animals. Stara Zagora, 
2008.

Elaborated Research projects:
1. Institutional development and 

training in public administration and 
veterinary management (value 270 000 
euro – seven partner institutions). Co-
contractor Dimo Girginov. 

2. Comparative study of the influence 
of mannan-oligosaccharides in feed and 
growth performance of carp  (Cyprinus 

ляване на храносмила
телната система.

(1996). Хранителните 
вещества и нуждите 
на кучето и котката 
от тях.

(1996). Хранене на ку
чета и котки със за
болявания на отдели
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Защитени дисертации: 
1. сравнение на различни методи за определяне смилае-

мостта на протеина в тънките черва на говеда. стара Заго-
ра, 1991.

2. влияние на фуражите богати на мазнини върху продук-
тивността, репродукцията и здравният статус на животни-
те. стара Загора, 2008.

Разработени научни проекти:
1. институционално изграждане и обучении по публична ад-

министрация и ветеринарномедицински мениджмънт ( стой-
ност 270000 евро – седем партньорски институции). съкон-
трактор димо гиргинов. 

2. сравнително проучване влиянието на мананолигозахари-
ди във фуража, върху растежните показатели на зарибите-
лен материал от шаран (Cyprinus carpio L.) отглеждан в рецир-
кулационна система. 09/2008 тракийски университет, стара 
Загора – ръководител александър атанасов.

3. взаимодействие на акутно подхранване (акутен флъ-
шинг) с ефекта на коча за ефективно синхронизиране на ес-
труса при овце. 09/2009 тракийски университет, стара Заго-
ра – ръководител крум неделков.

4. влияние на мазнините върху репродуктивния процес при 
овце. 10/2009 тракийски университет, стара Загора – ръково-
дител александър атанасов.

5. влияние на мазнините върху репродуктивния цикъл при 
овце. 07/2010 тракийски университет, стара Загора – ръко-
водител александър атанасов

6. Проучване влиянието на безсолно солевата диета вър-
ху ефекта на коча и синхронозацията на еструса при овце. 
08/2011 тракийски университет, стара Загора – ръководител 
крум неделков.

Международни контакти и сътрудничество:
Cornell University, USA; Rijksuniversity of Gent, Gent; Veterinary 

University, Wien; Royal Veterinary Collage, Wolver Hampton; I.R.A 
de Leon, Centre de formation des veterinaries fonchonnaries; Free 
University, Berlin; Fachhoeerhschule fur Tehnik und Wirtschaft, Berlin; 
Texnica University of Lisbon, Lisbon; INRA, Clermond-Ferrand; Uludag 
University, Bursa; Ankara University, Ankara.

Партньорство с други научни институти 

в страната:
институт по фуражните култури, гр. Плевен; институт 

по планинско животновъдство и земеделие, гр. троян; инсти-
тут по земеделие, гр. карнобат; институт по животновъдни 
науки, гр. костинброд; Земеделски институт, гр. Шумен; Зе-
меделски институт, гр. стара Загора; аграрен университе, 
гр. Пловдив; факултет по ветеринарна медицина, гр. софия.

Член на дискусионен клуб по хранене (дкХ)

carpio L.) cultivated in recirculating 
system. 09/2008 Trakia university, Stara 
Zagora – Project manager Aleksandar 
Atanasov.

3. Interaction of acute feeding (acute 
flushing) with the ram effect for the 
effective synchronization of estrus 
in ewes.  09/2009 Trakia university, 
Stara Zagora – Project manager Krum 
Nedelkov.

4. Influence of fats on the reproductive 
process in ewes. 10/2009 Trakia 
university, Stara Zagora – Project 
manager Aleksandar Atanasov. 

5. Influence of fats on the 
reproductive cycle of ewes. 07/2010 
Trakia university, Stara Zagora – Project 
manager Aleksandar Atanasov. 

6. Study of the influence of salt-
free-salt diet on the ram effect and 
synchronization of estrus in ewes. 
08/2011 Stara Zagora – Project 
manager Krum Nedelkov.

International contacts and 

collaboration:
Cornell University, USA; Rijks 

University of Gent, Gent; Veterinary 
University, Wien; Royal Veterinary 
Collage, Wolver Hampton; I.R.A de Leon, 
Centre de formation des veterinaries 
fonchonnaries; Free University, Berlin; 
Fachhoeerhschule fur Tehnik und 
Wirtschaft, Berlin; Texnica University 
of Lisbon, Lisbon; INRA, Clermond-
Ferrand; Uludag University, Bursa; 
Ankara University, Ankara.

Partnership with other 

research institutes 

in Bulgaria:
Institute of forage crops, Pleven; 

Research institute of Mountain 
Stockbreeding and Agriculture, Troyan; 
Institute of agriculture, Karnobat; 
Institute of animal science, Kostinbrod; 
Agricultural institute, Shumen; Agri-
cultural institute, Stara Zagora; Agri-
cultural University; Plovdiv; Faculty of 
Veterinary medicine, Sofia

Member of the Discussion Club of 
Nutrition (DCN)
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СЕКЦИЯ: “ХИГИЕНА, ЕТОЛОГИЯ И ЗАщИТА 
НА ЖИВОТНИТЕ”

ОТгОВОРНИК:
доц. красимира иванова узунова, двм

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА СЕКЦИЯТА
секцията по “Хигиена, етология и защита на животните” 

към вмф, стара Загора е естествено продължение на кате-
драта по “Зоохигиена”, която има богата научно- преподава-
телска история. 

основателят на катедрата е проф. д- р станко Петров 
/1881- 1952/, стар поборник в защита на ветеринарномеди-
цинските позиции в животновъдството

катедрата по “Зоохигиена” е пребазирана към вмф през 
1990 г. Първият й ръководител е проф. д- р цонко ненов /1990- 
1996/, следван от проф. д- р никола нецов /1996- 2001/, след 
което тя се превръща в част от структура /обединяваща 
секциите по “Хранене и диететика,”, “радиоекология”, “гене-
тика и развъждане”/, именувана като катедра “общо живот-
новъдство”. 

“HYGIENE, ETHOLOGY 
AND  ANIMAL 
PROTECTION” UNIT 

HEAD: 
Assoc. Prof. Krasimira Ivanova 

Uzunova, DVM

HISTORIC DATA
The Hygiene, ethology and animal 

protection unit at the Faculty of 
Veterinary medicine, Stara Zagora has 
developed as a part of   the Zoohygiene 
department which has a rich background 
of scientific research and staff.

Prof. Stanko Petrov /1881- 1952/, 
who has always been the disciple of 
the veterinary medicine approach to the 
animal husbandry, laid the foundations 
of the department.

The Zoohygiene department was 
included in the structure of the Faculty 
of Veterinary Medicine in 1990. Prof., 
Tsonko Nenov DVM, PhD, was its first 
head /1990- 1996/, followed by prof. 
Nikola Netsov DVM , PhD/1996- 2001/. 
Then the department became a part 
of a structure / unifying the units of 
Nutrition and Dietetics, Radioecology, 
Genetics and Reproduction / named 
General Animal Husbandry Department. 

The first head of the Hygiene, 
ethology and animal protection unit was 
prof. Nikola Netsov DVM, PhD /2001 
-2004/, followed by Assoc. Prof. Todor 
Stoyanchev DVM, PhD,  /2003- 2006/. 
Since 2007 Assoc. Prof.  Krasimira 
Uzunova, DVM, PhD has been head of 
the unit.

So far, since the foundation of the 
Zoohygiene department, the following 
scientists have worked in it:

1. Prof. Stanko Petrov, DVM

2. Prof. Konstantin Petrov, DVM, PhD

3. Prof. Tsonko Nenov, DVM, PhD

4. Prof. Nikola Netsov, DVM, PhD

5. Assoc. Prof. Todor Stoyanchev, 
DVM, PhD

6. Assoc. Prof.  Krasimira Uzunova, 
DVM, PhD

7. Chief Assistant Nadya Bozakova, 
DVM, PhD

In the last years three main subjects- 
zoohygiene, sanitary requirements 
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Пръв отговорник на секцията по “Хигиена, етология и за-
щита на животните” е проф. д- р никола нецов /2001- 2004/, 
следван от доц. д- р тодор стоянчев /2003- 2006/. от 2007 
г. и до момента този пост се заема от доц. д- р красимира 
узунова.

от основаването на катедрата по “Зоохигиена” до днес в 
нея са работили:

1. Проф. д-р станко Петров;
2. Проф. д-р константин Петров;
3. Проф. д-р цонко ненов;
4. Проф. двм никола нецов;
5. доц. двм тодор стоянчев;
6. доц. двм красимира узунова;
7. гл. ас. двм надя Бозакова.
През изминалите години в секцията “Хигиена, етология и 

защита на животните” са преподавани три основни дисципли-
ни: зоохигиена, санитария и животновъдна ергономия. в зави-
симост от конкретните новости в животновъдството се 
е актуализирала и преподаваната материя, винаги съответ-
стваща на най- съвременните  изисквания относно отглежда-
нето на животните със стопанско, продуктивно и социално 
значение. 

През последните години в секцията бяха включени две нови 
дисциплини съобразно съвременните норми, свързани с пове-
дението и осигуряване благополучието на животните. Бълга-
рия е вече член на европейския съюз, и това несъмнено хвърля 
нова светлина върху начините и методите на преподаване по 
“Хигиена, етология и защита на животните”-  те  са доказано 
чувствени същества. 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ КЪМ МОМЕНТА
1. красимира иванова узунова- доцент, доктор по ветери-

нарна медицина;
2. надя александрова Бозакова- главен асистент, доктор 

по ветеринарна медицина.

and agricultural ergonomy have been 
taught. The material has been updated 
depending on the novelties in animal 
husbandry, corresponding to the latest 
requirements for raising the animals 
of economic, productive and social 
importance.

 Recently, in response to   the 
contemporary standards, related to 
animal behavior as well as to the 
animal welfare promotion two new 
subjects have been included in the 
unit curriculum.. Bulgaria is a member 
of the European Union and this fact 
undoubtedly leads to a new approach 
in the teaching techniques and methods 
on hygiene, ethology and animal 
protection, because it has been proved 
animals are sensitive creatures.

CURRENT TEACHING STAFF 
1. Krasimira  Ivanova Uzunova, DVM, 

PhD; Assoc. Prof.

2. Nadya  Alexandrova Bozakova, 
DVM, PhD, Chief Assistant.

TEACHING ACTIVITIES
The Hygiene, ethology and animal 

protection unit has been accredited 
according to the requirements for 
the educational and scientific degree 
“Doctor” on the scientific major 
“Zoohygiene and veterinary service 
organization”. Habilitated and non 
habilitated lecturers of the Hygiene, 
ethology and animal protection unit 
at the Faculty of Veterinary Medicine, 
Stara Zagora train the students in the 
three subjects, mentioned above,   so 
that they acquire the scientific degree 
of Master of Art on the major Veterinary 
medicine. 

Most of the full-time students’ training 
is included in the curriculum and is done 
in the form of   lectures and tutorials.

The training process is carried out at 
a high contemporary level. It is oriented 
towards practice, pre-clinic and clinic 
subjects.  The teaching process is carried 
out and supported by contemporary ICT 
equipment and visual aids. Multimedia 
software teaching programs are also 
used as well as films on specialized 
lecture themes. 

The Hygiene, ethology and animal 
protection unit has the necessary 
equipment which provides good 
conditions for carrying out the teaching 

Гл. асистент д-р Надя Бозакова

Cheef Assistant Nadya Bozakova
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УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
секцията “Хигиена, етология и защита на животните” е 

акредитирана по образователна и научна степен “доктор” по 
научната специалност “Зоохигиена и организация на ветери-
нарното обслужване”. има обособено научноизследователско 
и образователно звено, тясно свързано с посочената специ-
алност. Хабилитираните  и нехабилитираните преподаватели 
от секция “Хигиена, етология и защита на животните” към 
вмф, стара Загора обучават студенти по посочените три 
дисциплини за получаване на образователната степен “магис-
тър” по специалността “ветеринарна медицина”.

По- голямата част от 
обучението на студенти-
те се осъществява като 
аудиторна заетост по 
време на редовния лекци-
онен курс и практическите 
упражнения.

учебният процес проти-
ча на високо и съвременно 
равнище. той е с практи-
ческа, предклинична и до-
някъде  клинична същност. 

обезпечен е със съвременни средства за обучение: качестве-
на апаратура и мултимедийна техника. секцията разполага с 
мултимедийни програми за обучение на студентите и фил-
мов лекционен материал.

секцията по “Хигиена, етология и защита на животните” 
разполага със задоволителна материално- техническа база, 
осигуряваща добри условия за провеждане на учебната дей-
ност. устроени са две учебни зали, една лаборатория, 2 ка-
бинета и едно складово 
помещение. разполага-
ме с всички съвременни 
уреди и техника за ха-
рактеризиране на мо-
кроклиматичната среда, 
в която се развиват жи-
вотните с цел осигуря-
ване благополучието им 
/ термохигрорекордер, 
електронен луксметър, 
елктронен шумомер, 

process. There are two lecture halls, one 
laboratory, two offices and a storage 
room. We have all the contemporary 
devices and appliances for characterizing 
the  microclimatic environment, in 
which the animals are raised, in order 
to provide for their welfare /thermo-
hygro recorder, electronic luxmeter, 
electronic noise recorder, thermo-
hygrographs, barographs, minimum-
maximum thermometers, indicators 
of ammonia, hydrogen sulfide, carbon 
dioxide  content, conimeter, etc/. 

As of the present moment the 
subjects taught are the following three:

- Animal hygiene - compulsory;

- Animal behavior /ethology/ - 
compulsory;

- Animal protection - compulsory.

The latest textbooks and handbooks 
published are the following:

- Hygiene, ethology and  animal 
protection -  textbook for students of 
Veterinary medicine, (2011), author-  
Krasimira Uzunova, Assos. Prof., Dzhemi 
Stratus Publishing House;

 - Hygiene, ethology and  animal 
protection - handbook for students of 
Veterinary medicine, (2011), author 
Nadya Bozakova, Chief Assistant, Kota 
Print, Stara Zagora;

- Methodology of protection and 
humane attitude to pets, raised in the 
zoo shops – Gundasheva, Bozakova, 
Dzhelebov, (2010), Stara Zagora;

- Typization of the dog nervous system 
and dog socialization - Monography, 
(2012), author – Krasimira Uzunova, 
Dzhemi Stratus Publishing House, Stara 
Zagora.

SCIENTIFIC AND RESEARCH 

ACTIVITIES

Scientific areas of research:
 The scientific staff of the Hygiene, 

ethology and animal protection unit 
work hard in several areas of research:

1. Typization of the dog nervous 
system –an area of research of 
ethological nature. The investigations 
in this field aim at working out a 
sustainable conception about the 
decrease in the stray dog population 
in Bulgaria. It is well known that this 
problem is of present interest and has 
not been solved yet as of the moment 
being.

обучението на студенти
те се осъществява като 
аудиторна заетост по 
време на редовния лекци
онен курс и практическите 
упражнения.

ча на високо и съвременно 
равнище. 
ческа, предклинична и до
някъде  клинична същност. 
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термохигрографи, барогра-
фи, минимално- максимални 
термометри, индикатори 
за съдържание на амоняк, 
сероводород, въглероден 
диоксид, кониметър и др./. 

Преподаваните учебни 
дисциплини към момента 
са три:

- Хигиена на животни-
те- задължителна;

- Поведение на животните /етология/- задължителна;
- Защита на животните- задължителна.
Последните издадени учебни помагала в секцията са:
- Хигиена, етология и защита на животните- учебник за 

студентите по ветеринарна медицина, 2011, автор- доц. кра-
симира узунова, издателство “джеми стратус”;

- Хигиена, етология и защита на животните- ръководство 
за студентите по ветеринарна медицина, 2011, автор- гл. ас. 
надя Бозакова, кота принт, стара Загора;

- методология за защита и хуманно отношение към жи-
вотните, отглеждани в зоомагазините- гундашева, Бозакова, 
джелебов, 2010, стара Загора;

- типизиране нервната система на кучето и просоциализи-
рането му- монография, 2012 г, автор- красимира узунова, 
издателство джеми стратус, стара Загора.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Научни направления:
в секцията по “Хигиена, етология и защита на животните” 

съществуват няколко научни направления, в които се работи 
активно:

1. типизиране нервната система на кучето- научно направ-
ление с етологична същност, чрез което сме си поставили за 
цел да разработим трайна концепция за намаляване на без-
призорната кучешка популация в България. Знайно е, че през 
последните години тази проблематика е много актуална и не-
решена към момента;

2. изследване на съвременни технологични решения в жи-
вотновъдството и влиянието им върху поведените на жи-
вотните- най- добрият показател за осигуреното им благо-
получие;

3. Проучване на съвременни технологични модули в облас-
тта на съвремнното птицевъдство, с оглед осигуряване бла-
гополучието на птиците;

4. Благополучие на животните със стопанско, продуктив-
но и социално значение;

5. методи за оценка благополучието на животните.

Защитени дисертации: 
- изследване върху състоянието на някои хигиеннотехно-

2. Research on contemporary 
technological solutions in animal 
husbandry and their influence on animal 
behavior – the best index for their 
welfare;

3. Study on contemporary techno-
logical modules in the field of 
contemporary poultry breeding in order 
to ensure poultry welfare;

4. Welfare of the animals of economic, 
productive and social importance;

5.Methods of animal welfare 
estimation .

Theses defended: 
- Study of some sanitary and  

technological indices of dog farms.  
Krasimira Uzunova, DVM, Assos. Prof.,  
2006, Sofia;

- Comparative studies and estimation 
of  the welfare of broiler turkeys in 
different types of floor breeding, Nadya 
Bozakova, DVM, Chief Assistant,  2004, 
Sofia

- A thesis to be prepared by Mehmed 
Halil, DVM is on “The influence of 
different technological solutions on 
behavior of dogs, raised in shelters”. Mr 
Halil was admitted as a  full PhD student 
in the section in 2013. His scientific 
mentor is Krasimira Uzunova, DVM, 
Assoc. Prof.

Projects:
1. Study on some sanitary and 

technological indices in dog farms 
- mentor Krasimira Uzunova, DVM, 
Assoc. Prof.

2. Typization of the dog nervous 
system aiming at its right socialization 
and modeling of its behavior – mentor 
Krasimira Uzunova, DVM, Assoc. Prof.

 3. Influence of biologically active 
substances on the natural resistance, 
some aspects of the metabolism and 
the meat quality in rabbits, depending 
on their weaning period. -  Krasimira 
Uzunova, DVM, Assoc. Prof., member 
of the research team.

4. Study on the heating-technical 
characteristics of heatable animal 
breeding facilities  in order to decrease 
the energy expenses along with 
keeping to the technological standards 
- Krasimira Uzunova, DVM, Assoc. Prof., 
member of the research team. 

5. Study on the heating-technical 

термохигрографи, барогра
фи, минимално- максимални 
термометри, индикатори 
за съдържание на амоняк, 
сероводород, въглероден 
диоксид, кониметър и др./. 

дисциплини към момента 
са три:

те- задължителна;
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логични показатели на животновъдни обекти за кучета- доц. 
д- р красимира узунова, 2006 г, софия;

- сравнителни проучвания и оценка на благополучието /
Animal welfare/ на пуйчета бройлери при различни варианти на 
подово отглеждане-гл. ас. д- р надя Бозакова, 2004 г., софия;

- Предстои разработване на дисертационен труд на тема 
“влияние на различни технологични решения върху поведенито 
на кучета, отглеждани в приемници” от д- р мехмед Халил, 
приет за редовен докторант към секцията през 2013 г. нау-
чен ръководител е доц. двм красимира узунова.

Проекти:
1. изследване върху състоянието на накои хигиеннотехно-

логични показатели на животновъдни обекти за кучета- ръ-
ководител доц. д- р красимира узунова

2. типизиране нервната система на кучето, с оглед правил-
ното му социализиране и моделиране на поведението му - ръ-
ководител доц. д- р красимира узунова;

3. влияние на биологично активни вещества върху естест-
вената устойчивост, някои аспекти на обмяна на веществата 
и качествата на месото при зайци, в зависимост от периода 
на отбиването им-  доц. д- р к. узунова- член на колектив на 
научен проект;

4. изследване топлотехническите характеристики на ото-
пляеми животновъдни сгради за снижаване енергийните раз-
ходи при спазване на технологичните норми- доц. д- р к узуно-
ва- член на колектив на научен проект;

5. изследване върху топлотехническите качества на подо-
вете при отглеждане на подрастващи прасета- доц. д- р кр. 
узунова- член на колектив на научен проект.

6. нП № 16/2002  „сравнителни проучвания върху благосъс-
тоянието (Animal welfare) и някои показатели на имунитета 
при пуйчета-бройлери върху различни варианти на подово от-
глеждане” през 2002-2004г., с  ръководител проф. дбн иванка 
Йотова, гл.ас. д-р н. Бозакова – член на колектива 

7.  нП №11/2008 “възможности за подобряване благополу-
чието (Poultry welfare) на пуйки родители през горещия летен 
период  чрез добавка на аргинин и цинк във фуража” - ръково-
дител на проекта гл.ас. д-р н. Бозакова

8. междууниверситетски проект, с представители от аг-
рарен университет Пловдив, тракийски университет – ста-
ра Загора, институт по животновъдни науки- костинброд и 
Земеделски институт – стара Загора: „етологични аспекти 
на благополучието на птици от вида Gallus domesticus при раз-
лични системи за отглеждане”, с ръководител ст.н.с.д-р си-
мона ралчева (иЖн- костинброд) , гл.ас. д-р н. Бозакова – член 
на коллектива.

9. междууниверситетски проект, с представители от аг-
рарен университет Пловдив, тракийски университет – стара 
Загора, институт по животновъдни науки- костинброд и Зе-
меделски институт – стара Загора „ефект от приложението 
на нови алтернативни нутритивни добавки върху здравослов-
ното състояние, репродукцията и стопанската продуктив-

characteristics of floors in breeding of 
grower pigs - Krasimira Uzunova, DVM, 
Assoc. Prof., member of the research 
team.

 6. SP № 16/2002 Comparative 
studies on the   animal welfare  and 
some immune system indices in  
broiler turkeys in different types of 
floor breeding, 2002-2004, mentor 
Prof. Ivanka Yotova, DVM, DSc,  Chief 
Assistant Nadya Bozakova, DVM, PhD 
– member of the research team  

7. SP №11/2008 Opportunities of 
enhancing the welfare of turkey parents 
during the warm summer period by 
adding arginine and zinc in the forage 
–Mentor: Chief Assistant Nadya 
Bozakova, DVM, PhD

8. Ethological aspects of the welfare 
of the Gallus domesticus poultry under 
the conditions of different breeding 
types - Inter University project with 
participants from  Agrarian University, 
Plovdiv, Trakia University, Stara 
Zagora, Institute of Animal Husbandry, 
Kostinbrod, Institute of Agriculture, 
Stara Zagora – Mentor: Simona 
Ralcheva, PhD /IAH,Kostinbrod/, Chief 
Assistant Nadya Bozakova, DVM, PhD 
– member of the research team  

 9. Effect of the application of new 
alternative nutritive supplements on 
the health status, reproduction and the 
economic productive performance in 
poultry - Inter University project with 
participants from Agrarian University, 
Plovdiv, Trakia University, Stara 
Zagora, Institute of Animal Husbandry, 
Kostinbrod, Institute of Agriculture, 
Stara Zagora – Mentor: Assoc.
Prof. Vasko Gerzilov, PhD /Agrarian 
University, Plovdiv/, Chief Assistant 
Nadya Bozakova, DVM, PhD – member 
of the research team  

International contacts and 

cooperation:
The Hygiene, ethology and animal 

protection unit keeps regular contacts 
with similar departments and units 
at Faculties of Veterinary Medicine 
in Istanbul, /Turkey/, Paris, /France/, 
Bitola and Scopje – /Macedonia/, 
Germany, China, Spain. A joint scientific 
monography  by Bulgarian, Turkish and 
Macedonian authors is to be published. 
Its working title is Pathoethology.

 Participation in  journal editing boards: 
-  Assoc. Prof. Krasimira Uzunova, DVM 
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-  member of the editing board  of  

 “Journal of The Faculty of Veterinary 
medicine, Istanbul University” /journal, 
published by The Faculty of Veterinary 
medicine, Istanbul University - Turkey /.

CONSULTANCY, ExPERT AND 

SOCIAL ACTIVITIES OF THE 

UNIT STAFF
- Assoc Prof. Krasimira Uzunova, 

DVM – participates as a consultant 
and an expert in all the events related 
to  animal breeding, behavior and 
welfare (mostly of dogs in Bulgaria), 
as well as related  to the problems 
arising from  stray dog population. She 
gives lectures on the animal welfare 
which includes the humane attitude 
to animals of economic, productive 
and social importance as well as the 
relevant legislation   in the framework 
of the so-called Second MA program in 
Veterinary Medicine. Emphasis is put on 
the programs for the regulation of the 
stray dogs population..

Assoc Prof. Krasimira Uzunova, DVM  
is the chairperson of the University trade 
union at the FVM, Trakia  University;

-Chief Assistant Nadya Bozakova, 
DVM, PhD is a member of the 
International Society of Animal 
Hygiene, Union of Scientists in Bulgaria, 
Union of Veterinarians in Bulgaria. She 
participates  as a consultant and an 
expert in all the events related to  animal 
breeding, behavior and welfare / mostly 
of poultry in Bulgaria/. 

 She gives lectures on “The legislation 
of EIO, EU and Bulgaria”, “Legal aspects 
of animal protection and humane 
attitude to animals, used for laboratory 
aims” in the framework of the so-called 
Second MA program in Veterinary 
Medicine. She takes part in courses on 
the humane attitude to animals, raised 
in zoo shops. She is a member of the 
FVM Commission for humane attitude 
to animals.

Chief Assistant Nadya Bozakova, 
DVM, PhD is the administrative head 
in charge of the second-year students 
of veterinary medicine at FVM, Trakia 
university.

She speaks fluently English, German 
and Russian languages.

ност при птици, с ръководител доц. д-р васко герзилов (аг-
рарен университет- Пловдив), гл.ас. д-р н. Бозакова – член на 
коллектива.

Международни контакти и сътрудничество:
секцията по “Хигиена, етология и защита на животните” 

поддържа постоянни контакти със сродни секции и катедри 
от вмф- истанбул /турция/, Париж /франция/, Битоля  и ско-
пие /македония/, германия, китай, испания.

Предстои издаване на съвместна научна монография с ра-
ботно заглавие “Патоетология” с автори от България, тур-
ция и македония.

Участие в редколегии на списания:
- доц. двм красимира узунова- член на редколегията на 

списание “Journal of The Faculty of Veterinary medicine Istanbul 
University” /списание, издавано от вмф, истанбулски универ-
ситет- турция/.

КОНСУЛТАТИВНА, ЕКСПЕРТНА И ОБЩЕСТВЕНА 

ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ СЕКЦИЯТА
- доц. двм красимира узунова-  участва като консултант  

и експерт във всички мероприятия, свързани с отглеждането, 
поведението и благополучието на животните въобще /най- 
вече на кучета в България, както и с проблемите, възникващи 
от безпризорната кучешка популация/. Чете лекции в т. нар. 
втора магистърска програма по “ветеринарномедицинска 
администрация”по осигуряване благополучие /включва хуман-
ното отношение към животнитесъс стопанско, продуктивно 
и социално значение/, както и свързаното с това законода-
телство. акцентира се и върху програмите за борба с безпри-
зорната кучешка популация.

доц двм красимира узунова е и председател на синдикат 
кнсБ към фнсЗ на вмф, тру;

- гл. ас. двм надя Бозакова е член на International Society of 
Animal Hygiene, съюза на учените в България и съюза на ве-
теринарните лекари в България. участва като консултант и  
експерт във всички мероприятия, свързани с отглеждането, 
поведението и благополучието на животните въобще /най- 
вече на птиците у нас/. Чете лекции в т. нар. втора магис-
търска програма по „Законодателство на еІо, ес и България”, 
„Правни аспекти на защита и хуманно отношение към живот-
ните, използвани за лабораторни цели”. участва в курсове по 
хуманно отношение към животните, отглеждани в зоомага-
зини, утвърдени от БаБХ. Член на комисията за хуманно от-
ношение към животните към вмф.

гл. ас. двм надя Бозакова е курсов ръководител на студен-
тите по ветеринарна медицина, 2 курс, вмф, тру.

тя владее писмено и говоримо английски, немски и руски 
езици.
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SECTION OF “ECOLOGY 
AND RADIOEKOLOGY”

HEAD:
Chief Assistant 

Nevena svetoslavova Nikolova

The section of Ecology and 
Radioecology at Faculty of Veterinary 
Medicine – Stara Zagora was founded in 
1961 as a department of Radiobiology. 
As an independent department exist 
until the beginning of  year 1999. Today 
Ecology and  Radioecology is a section 
within the united Department of Animal 
husbandry.

The first head of the department of 
Radiobiology from 1961 to 1987 is 
Prof. Petko Georgiev Drjanovski. From 
1987 to 1999 head of the department 
is Prof. Borislav Nikolov Todorov. From 
the period of 2000 to 2010 head of the 
united department and respectively is 
Prof. Petko Zarkov Georgiev. 

Since the founding of the department 
of Ecology and Radioecologi as a 
lecturers work:

1. Prof. Petko Georgiev Drjanovski –

1961- 1987

 2. Prof. Borislav Nikolov Todorov -

1970- 2005

3. Prof. Petko Zarkov Georgiev –

 1970- 2010

4 . Assist. Prof. Nevena Svetoslavova 

Nikolova – 1988- 2013

Teaching responsibilities:

• Radiobiology

• Radioecology

• Ecology

• Nuclear Diagnostics

Current teaching staff:
Assist.  Prof. Nevena Svetoslavova 

Nikolova

TEACHING ACTIVITY:
The  section of Ecology and 

Radioecology at Faculty of Veterinary 

СЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ И РАДИОЕКОЛОГИЯ”

ОТгОВОРНИК НА СЕКЦИЯТА:
гл. ас. невена светославова николова

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА КАТЕДРАТА
секцията по „екология и радиоекология” към ветеринарно-

медицинския факултет – стара Загора е основана през 1961г 
като катедра „радиобиология”.като самостоятелна катедра 
съществува до 1999 година. Понастоящем е секция в рамките 
на обединената катедра „общо животновъдство”.

Първият ръководител на катедрата по „радиобиология” 
от 1961г. до 1987г. е проф. Петко георгиев дряновски. от 
1987г. до 1999г. ръководител на катедрата е проф. Борислав 
николов тодоров, а от 2000г. до 2010г. ръководител на секция 
„екология и радиоекология’ е проф. Петко Зарков георгиев.

от основаването на катедра „екология  и радиоекология” 
като преподаватели в нея работят:

1. проф. Петко георгиев дряновски  - от 1961г до 1987г.
2. проф. Борислав николов тодоров  - от 1970г. до 2005г.
3. проф. Петко Зарков георгиев          - от 1970г. до 2010г.
4. гл. ас. невена светославова николова – от 1988г. до сега

Преподавани са следните дисциплини:
• радиобиология
• радиоекология
• екология
• нуклеарна диагностика

Преподавателски състав към момента: 
гл. ас. невена светославова николова 
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УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:
Преподавателите от секция „екология и радиоекология’ 

при вмф, стара Загора обучават студенти по дисциплината 
‘екология” за получаване на образователна степен „магистър” 
– специалност „ветеринарна медицина” и дисциплината „ра-
диоекология” за получаване на образоветелна степен „бакала-
вър” – специалност „екология и опазване на околната среда”. и 
двете дисциплини са задължителни по учебния план на съот-
ветните специалности.

Издадени са следните учебници и помагала:
1. тодоров, Б. ръководство за упражнения по радиобиоло-

гия. Земиздат . софия 1991.
2. георгиев, П.,  тодоров, Б. радиоекология на продуктивни-

те животни. стара Загора 2003г.

НАУЧНА ДЕЙНОСТ:
основни научни направления в секциата:
1. Проучвания на остра лъчева болест при селскостопан-

ските животни  и комбинирането и с други патологични фак-
тори.

Medicine provides training of students 
from the specialties “Ecology” for 
receiving  an educational degree 
“master” in specialty “Veterinary 
medicine”;  “Radioecology” for receiving  
an educational degree “bachelor” in 
specialty  “Ecology “. The student 
education is realizing like auditorium 
class work by the time of the regular 
lecture course and practical exercises.

Published textbooks and 
manuals:

1. Todorov B. Guidance for practical 
exercises on Radiobiology. Sofia, 1991.

2. Georgiev P., Todorov B. 
Radioecology of productive animals. 
Stara Zagora, 2003.

RESEARCH ACTIVITY:
Areas  of scientific interest are:

- Investigation  of acute radiation 
sickness in livestock and combined 
with other pathological factors.

Since founding the Ecology and 
Radioecology section there are 2 
Doctors theses  and 4 PhD theses in 
specialty  Radiobiology.

1. Prof. Borislav Nikolov Todorov 
- Effects of ionizing radiation on 
mitochondria and lysozymes from 
chicken liver and chicken embryos. 
1974. Sofia. - “Doctor”

2.Prof. Borislav Nikolov Todorov - 
Metabolic and structural changes in 
the liver and their clinical  importance 
for predicting the severity of acute 
radiation sickness. 1984 Stara Zagora - 
“Doctor of Science”

3. Prof. Petko Georgiev Zarkov 
- Radioisotope functional and 
scintigraphic methods for analysis of 
small ruminants. 1982, Stara Zagora - 
“Doctor”

4. Prof. Petko Georgiev Zarkov 
- Phenomenological analysis dose-
dependet  hormonal changes after 
external gamma irradiation for species 
“sus scrofa”. 2005, the Stara Zagora 
“Doctor of Science”

5. Svetlana Georgieva Jordanova - 
Effect of external gamma radiation on 
the reproductive potential of  male and 
female pigs  to the onset of puberty. 
1997. Stara Zagora - “Doctor”

6. Rumjana Zdravkova Kecheva - 
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Species specific and dose-dependent 
characteristics of the chain reaction 
pituitary-adrenal glands, haematopoietic 
system and changes of some 
biochemical parameters in lambs and 
pigs. 2008. Stara Zagora - “Doctor”

Developed research projects 

under the guidance of 

professors from the 

department:
1. Assessment of genetic risk in 

rabbits after effects some pesticides 
and low doses of ionizing radiation 
on their inheritance structures. 2007- 
2009. Director: Prof. Petko Georgiev

  

от създаването на катедрата са защитени 2 дисертации 
за получаване на научната степен  “доктор на науките” и 4 
дисертации за получаване на  образователната и научна сте-
пен “доктор : 

1. проф. Борислав николов тодоров – влияние на йонизира-
щата радиация върху митохондрии и лизозими от черен дроб 
на кокоши ембриони и пилета. 1974г. софия.- “доктор :

2. проф. Борислав николов тодоров  - метаболитни и 
структурни изменения в черния дроб и клининото им значение 
за прогнозиране тежестта на острата лъчева болест. 1984г 
стара Загора - “доктор на науките”

3. проф. Петко Зарков георгиев – радиоизотопни функцио-
нални и сцинтиграфски методи за изследване на дребни пре-
живни животни. 1982, стара Загора -“доктор :

4. проф. Петко Зарков георгиев   - феноменологичен анализ 
на дозовозависими хормонални промени след външно гама об-
лъчване при вида sus scrofa.  .2005г. стара Загора “доктор на 
науките”

5. светлана Йорданова георгиева – влияние на външното 
гама облъчване върху репродуктивния потенциал на мъжки и 
женски прасета до настъпване на полова зрялост. 1997г. ста-
ра Загора - “доктор :

6. румяна Здравкова кечева – видово специфични и дозово 
зависими особености на реакцията по веригата хипофиза-над-
бъбречни жлези- хемопоетична система и  промени на някои 
биохимични показатели при агнета и прасета. 2008г. стара 
Загора -“доктор :

Разработени научни проекти, под 

ръководството на преподаватели от секцията:
1. оценка на генетичния риск при зайци след въздействие 

с някои пестициди  и ниски дози йонизираща радиация върху 
наследствените им структури. 2007-2009год. ръководител 
:проф. Петко георгиев
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КАТЕДРА „ВЕТЕРИНАРНА АНАТОМИЯ, 
ХИСТОЛОгИЯ И ЕМБРИОЛОгИЯ”

СЕКЦИЯ „ЦИТОЛОГИЯ, ХИСТОЛОГИЯ 
И ЕМБРИОЛОГИЯ”

доц. димитър савов димитров, 
двм – ръководител катедра „ве-
теринарна анатомия, хистология 
и ембриология” и отговорник на 
секцията по „цитология, хисто-
логия и ембриология”.

Associate Professor Dimitar Savov 
Dimitrov-DVM, Head of Department 
“Veterinary Anatomy, Histology and 
Embryology”, and supervisor of the 
section on “Cytology, Histology and 
Embryology”

КАТЕДРА И ДИСЦИПЛИНИ
със заповед № 3294/13.08.1921 г. на министъра на на-

родното просвещение се назначава комисия, която да избере 
временен факултетен съвет на новосъздаденият към со-
фийски университет ветеринарномедицински факултет. той 
създава 9 катедри, първата от които е катедра „анатомия, 
хистология и ембриология”. в първия учебен план се изучават 
Хистология (3 ч. лекции и 4 ч. упражнения) през II семестър и 
ембриология с 2 часа седмични лекции през III семестър. През 
90 годишната история на ветеринарномедицински факултет, 
катедрата и преподаваните в нея дисциплини, преминават 
през редица трансформации и промени, периоди на величие 
и падения, най-често резултат на политически и личностни 
борби и гонения. на 05.05. 1992 г. с решение на академичния съ-
вет, се въвежда нов учебен план с преподаване на изкуствено 
създадената и обслужваща конюнктурни интереси дисципли-
на „цитология, хистология и ембриология”, през I и II семестър 
с 3 часа лекции и 3 часа упражнения. сега тя се изучава чрез 2 
часа лекции през I и 3 часа през II семестър, както и чрез 3 часа 
упражнения през двата семестъра.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
историческа гордост за секцията и факултета са препо-

даватели отдали значима част от живота си в преподаване-
то на дисциплините цитология, Хистология и ембриология 
на бъдещите ветеринарни лекари в далечното и по-близкото 
минало от 90 годишната история на вмф ─ Проф. д-р х. к. на 
Хумболтовия университет в Берлин, първостроител на ве-
теринарномедицинската микроморфология в България моско 
москов; проф. димитър димов, по-известен в страната ни и 
извън нея, като един от класиците на Българската художест-
вена литература; проф. дбн Харалампи кръстев, пръв въвел 
и използвал електронномикроскопския метод за научни и об-

DEPARTMENT 
OF “VETERINARY 
ANATOMY, HISTOLOGY 
AND EMBRYOLOGY”
SECTION OF THE 
“CYTOLOGY, HISTOLOGY 
AND EMBRYOLOGY”

Associate Professor Dimitar Savov 
Dimitrov, DVM- Head of Department 
of Veterinary Anatomy, Histology and 
Embryology, and supervisor of the 
Section on "Cytology, Histology and 
Embryology"

DEPARTMENT 

AND DISCIPLINES
With order number 3294 in 

08.13.1921 year of the Minister of 
Education were appointed a committee, 
which to choose temporary faculty 
board of the newly established to 
Sofia University Veterinary faculty. 
The committee creates 9 chairs, first, 
of which is "Anatomy, Histology and 
Embryology". In the first curriculum 
were taught histology (3 hours lectures 
and 4 hours exercises) in II-th semester 
and embryology with 2 hours weekly 
lectures in III-th semester. In the 90-
year history of Veterinary faculty, the 
Department and subjects taught in the 
disciplines, pass through a number of 
transformations and changes, periods 
of greatness and falls, most often the 
result of political or personal struggles 
and persecutions. On 05.05.1992 by 
decision of the Academic Board, a 
new curriculum of the teaching of an 
artificially established and operating 
for conjunctural interests discipline 
"Cytology, Histology and Embryology" 
were introduced, the first and second 
semester with 3 hours lectures and 
3 hours exercises. Now it is studied 
through 2 hours lectures through first 
and 3 hours in second term, as well as 
through 3 hours exercises through the 
both semesters.

 

TUTORS
Historical pride for the Section and 

the Faculty are professors who have 
devoted a significant part of his life in 
teaching disciplines Cytology, Histology 
and Embryology for future veterinarians 

двм – 
теринарна анатомия, хистология 
и ембриология” и отговорник на 
с
логия и ембриология”.

Dimitrov-DVM, Head of Department 
“Veterinary Anatomy, Histology and 
Embryology”, and supervisor of the 
section on “Cytology, Histology and 
Embryology”
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разователни цели във ветеринарната медицина в република 
България; проф. дб константин ковачев един от пионерите 
и водещ в ултраструктурното изследване на мъжки полови 
клетки от различни животински видове след криоконсерва-
ция; доц. квмн стоян витанов, сторил и „невъзможното” вмф 
в стара Загора, да има електронномикроскопска лаборатория, 
на която той е дългогодишен ръководител. в ретроспекти-
вен ред преподаватели по цитология, хистология и ембриоло-
гия са били:

     

  

           

in the distant and more recent past, 
the 90-year history of the Faculty of 
Veterinary Medicine, Professor, Doctor 
honoris causa of the Humboldt University 
in Berlin, creator of the animal health 
micro-morphology in Bulgaria, Mosko 
Moskov; Professor Dimitar Dimov, better 
known in our country and abroad as one 
of the classics of Bulgarian literature, 
Professor, Doctor of biological sciences 
Haralampi Krustev, first coined and 
used the electron microscopy method 
for scientific and educational purposes 
in veterinary medicine in Bulgaria.  
Professor of biology Dr. Konstantin 
Kovachev, one of the pioneers and 
leading in the ultrastructural study of 
the male sex cells from different species 
after cryopreservation. Associate 
Professor, Stoyan Vitanov, has done 
the impossible and the Animal health 
Department in Stara Zagora, possessed 
laboratory of electron microscopy, of 
which he was for a long time manager. 
In the retrospective order teachers of 
Cytology, Histology and Embryology 
have been: Doctor honoris causa 
Professor Mosko Moskov; Pofesor 
Doctor Dimitar Dimov, Professor, 
Doctor of biological sciences Haralapmi 
Krastev; Professor Doctor Konstantin 
Kovachev; Associate Professor Doctor 
Stoyan Vitanov; Associate Professor 
Doctor Dimitar Dimitrov; Associate 
Professor Doctor Atanas Bochukov, 
Senior Assistant Professor Valko 
Valkov; Associate Professor Doctor 
Georgi Penchev; Professor Doctor of 
Veterinary Sciences Ivan Penchev, 
Associate Professor Doctor Rosen 
Dimitrov; Assistant Professor Doctor 
Tanya Dimova; Assistant Professor 
Doctor Ivaylo Stefanov, Assistant David 
Yovchev; Assistant Professor Dimitar 
Bahnev; Assistant Professor Georgi 
Markov, Senior research associate first 
degree Vasil Dokov.

 

CURRENT TEACHING STUFF
- Associate Professor Dimitar Savov 

Dimitrov- DVM

- Associate Professor Georgi Penchev 
Georgiev- DVM

- Assistant David Gospodinov 
yovtchev

 

TEACHING ACTIVITY
Section of “Cytology, Histology and 

Embryology", is the basic structural unit 

Проф. Д-р х. к. Моско Москов

 Professor D-r honoris causa 

Mosko Moskov

Проф. Д-р Димитър Димов

Professor D-r Dimitar Dimov

Проф. дбн Харалампи Кръстев

Professor Master of Biological 
Sciences Haralampi Krastev

Проф. Д-р Константин Ковачев

Professor D-r Konstantin Kovachev

 Доц. Д-р Димитър Димитров

 Associate Professor 

D-r Dimitar Dimitrov

 Доц. Д-р Димитър ДимитровДоц. Д-р Стоян Витанов

Associate Professor 

D-r Stoyan Vitanov
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at the Faculty of Veterinary Medicine in 
Trakia University-Stara Zagora, which 
with its presence in the past and today 
perform multifaceted functions, through 
the Faculty of three members and two 
staff members. The section provides 
traning of students who graduated as 
master veterinarian. It has the necessary 
material base (halls equipped with light 
microscopes for individual work of each 
student equipped with the necessary 
machinery; laboratories for the 
preparation of histological preparations 
meeting the modern requirements, 
laboratory of electron microscopy, 
except for scientific purposes it is 
used in the teaching process with the 
students; a wide histological card index; 
preserved histological preparations 
of the 90-year history of the Faculty, 
which is supplemented continuously, as 
the section alone makes preparations; 
embryological collection, which is 
constantly supplemented with new 
exhibits and others) and well trained 
teaching. Staff in 90 year history of the 
Faculty of Veterinary Medicine at the 
Department and the Section issued 27 
editions of textbooks guides and other 
educational materials for the study on 
Cytology, Histology and Embryology, 
alone or combined in different ways, 
according to the study programs 
serving the economy of time, some 
of the textbooks' editions have been 
translated into Albanian and Serbo-
Croatian languages.

Presenting the curriculum of the 
Faculty of Veterinary Medicine, with 
the freshmen students at the school 
for 30 weeks in the winter and summer 
semester of each academic year, the 
teachers of the Section provide the 
educational process in the compulsory 
subject "Cytology, Histology and 
Embryology", with the students of 
veterinary medicine of the second 
course in the fourth semester of school 
classes are held in the compulsory 
subject "Molecular biology”. Every newly 
hired student of veterinary medicine 
gets a set of "Working notebook-album 
in cytology, histology and embryology”, 
full course of studied in the first course, 
uploaded electronically, such as at 
the end of the disc is placed and the 
synopsis with examination questions 
in the course of the school year. The 
Lecturer course of electronic format 
rate is updated annually contains 
nine illustrations, accompanied by an 

Ст. ас. Вълко Вълков

Senior Assistant Professor 

Valko Valkov

Доц. Д-р Атанас Бочуков

Associate Professor 

D-r Atanas Bochukov

Проф. двмн Иван Пенчев

Professor Master of Veterinary 
Medicine Sciences Ivan Penchev

 Ст. ас. Таня Димова

Senior Assistant Professor 

Tanya Dimova

Доц. Д-р Георги Пенчев

Associate Professor D-r  

Georgi Penchev

Доц. Д-р Росен Димитров

Associate Professor 

D-r Rosen Dimitrov

Гл. ас. Ивайло Стефанов

Senior Assistant Professor 

Ivaylo Stefanov

Ас. Давид Йовчев

Assistant David Yovchev

Гл. ас. Ивайло Стефанов Ас. Давид Йовчев
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Ст. ас. Димитър Бахнев

Senior Assistant Dimitar Bachnev

Ас. Георги Марков

Assistant Georgi Markov 

Ст.н.с. I ст. Васил Доков

Senior Research Associate First Degree Vasil Dokov 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ КЪМ МОМЕНТА
- доц. димитър савов димитров- двм
- доц. георги Пенчев георгиев – двм
- ас. давид господинов Йовчев
 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
настоящата секция по „цитология, хистология и ембри-

ология” е основна структурна единица от вмф при тракий-
ски университет – гр. стара Загора, която от многолюдното 
си присъствие в миналото, днес изпълнява многопосочните 
си функции чрез тричленен преподавателски състав и двама 
служители.

Секция „Цитология, хистология и ембриология” на заседание – От 
ляво, на дясно г-жа Анастаска Костова, ас. Давид Йовчев, доц. Дими-

тър Димитров, доц. Георги Пенчев, г-жа Боряна Койнарска.

A meeting of subdivision “Cytology, Histology and Embryology” - From 
left to right  Mrs. Anastaska Kostova, assistant David Yovchev, associate 

professor Dimitar Dimitrov, associate professor Georgy Penchev, Mrs. 
Borjana Kojnarska.

секцията е акредитирана и може да обучава студенти по 
ветеринарна медицина, които се дипломират като магистър 
ветеринарен лекар. тя притежава необходимата материална 
база (зали оборудвани със светлинни микроскопи за индиви-

explanatory text, which defines it as 
contemporary teaching tool, allowing 
each student to acquaint himself with 
the material of the lecture and during 
lectures to ask questions, which turns 
them into a creative conversation 
between students and the instructor. 
The descriptive nature of the disciplines 
Cytology, Histology and Embryology, 
artificially united in one academic 
discipline requires the maximum 
involvement of the Visual memory of 
the students, that is why the notebook 
in which they draw and do during the 
exercise, helps to promote the lecture 
material. Well prepared part of the 
notebook in the section on embryology 
is valuable for students with difficult 
to illustrate complex processes on 
germ organogenesys. At second year 
of education students are studying 
"Molecular biology" which provides a 
contemporary, well illustrated material 
for preparation for teaching in a range of 
disciplines, the section it self "produces" 
the material.

SCIENTIFIC ACTIVITY

BASIC SCIENTIFIC 

DIRECTIONS
In the 90's past years lecturers in 

Department and Section are always 
supporting the learning process with 
scientific donations. Main research 
directions have been and continued 
to have an extremely varied nature, 
Cytology, Histology, Embryology, age 
and comparative micro-morphology; 
Structural and ultra structural changes 
following the actions of different 
by nature factors (experimental 
morphology); Determination of 
species', and age micro morphological 
parameters in the embryonal and the 
postnatal periods (after hatching) of the 
ontogenesis and many others.

 Today teachers of the section at 
“Cytology, Histology and Embryology” 
are continued the inherited tradition 
and work on the following research 
directions:

Associate Professor Dimitar Savov 
Dimitrov - Cystology; Histology; 
Embryology; Experimental morphology 
(structural and ultra structural 
changes in bodies of all systems after 
influence with mucosecretolytics, 
antibiotics, antioxidants, and other 
chemically synthesised active 
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дуална работа на всеки студент, съоръжени с необходимата 
онагледителна техника; лаборатории за изработването на 
хистологични препарати, отговарящи на съвременните изис-
квания; лаборатория по електронна микроскопия, която освен 
за научни цели, се използва и в учебния процес със студенти-
те; богата хистотека, съхраняваща хистологични препарати 
от 90 годишната история на факултета; която се допълва 
непрекъснато, като секцията сама изработва препаратите; 
ембриологична сбирка, която непрекъснато се допълва с нови 
експонати и др.) и добре подготвен преподавателсти състав. 
През 90 годишната история на вмф, са издадени 27 издания на 
учебници, ръководства и други учебни помагала за изучаване-
то на цитология, хистология и ембриология, самостоятелно 
или обединени по различен начин, съгласно учебните програми 
обслужващи конюнктурата на времето. някои от изданията 
на учебниците, са преведени на албански и сърбохарватски 
език.

в изпълнение на учебния план на вмф, със студентите пър-
вокурсници в продължение на 30 учебни седмици през зимния 
и летен семестри на всяка учебна година, преподавателите 
на секцията осигуряват учебния процес по задължителна-
та дисциплина „цитология, хистология и ембриология”. със 
студентите по ветеринарна медицина от втори курс, през 
4-тия учебен семестър се провеждат занятия по задължи-
телната дисциплина „молекулярна биология”. всеки новопос-
тъпил студент по ветеринарна медицина, получава комплект 
от „работна тетрадка-албум по цитология, хистология и 
ембриология”, пълен лекционен курс по изучаваната в първи 
курс дисциплина, качен на електронен носител, като в края 
на диска, е поместен и конспектът с изпитните въпроси по 
дисциплината за съответната учебна година. лекционният 
курс, на електронен носител, се актуализира ежегодно, съ-
държа 1029 илюстрации съпроводени с обяснителен текст, 
което го определя като съвременно учебно помагало, даващо 
възможност на всеки студент предварително да се запознае 
с материала от съответната лекция и по време на лекции да 
задава въпроси, което ги превръща в своеобразен творчески 
разговор между студентите и преподавателя. описателният 
характер на дисциплините цитология, хистология и ембриоло-
гия, изкуствено обединени в една учебна дисциплина, изисква 
максимално ангажиране на зрителната памет от студенти-
те, поради което работната тетрадка, в която те рисуват и 
означават по време на упражнения, спомага за затвърждава-
нето на лекционния материал. добре онагледената част от 
тетрадката в раздела по ембриология е ценен помощник за 
студентите при усвояването на трудните за илюстриране 
сложни процеси на ембрионална органогенеза. За студенти-
те второкурсници изучаващи „молекулярна биология”, също е 
осигурен съвременен, добре онагледен материал за подготов-
ка. За учебния процес по преподаваните дисциплини, секцията 
сама „произвежда” работния и онагледителен материал.

  

substances; Establishment of dental 
micro structure and periodontal space 
after orthodontics surgery in dogs;  
Study on micro structural condition of 
transplants, replants and experimental 
alternatives after surgical orthodontic 
interference with dogs and many other; 
Structure and typical ultra structure 
of intraorbital glands in vertebrates; 
Establishment of species and the age 
weight morphometric and hystometric 
parameters of the lachrymal gland and 
the gland of the third eyelid (Harderian 
gland) at aviary or grown by industrial 
technologies birds for economic 
purposes and other. 

Associate Professor Georgi Penchev 
Georgiev - Cytology; Histology; 
Embryology; Species, and age structural 
and ultra structural features of the 
bodies of the male sexual system - 
testis, epididymis; Microstructure of 
the bodies of female sexual system - 
ovary, uterus; Experimental morphology 
- structural condition of thin and thick 
casings, liver in birds, after impact with 
various probiotics, anabiotics and other; 
Histological condition of the organs in 
the female sexual system in cats after 
hormonal effects.

Assistant David Gospodinov Yovtchev 
- Determination of the weights and 
morphometrical parameters of internal 
organs in pheasant; Determining 
and weighting morphometrical and 
histometrical parameters of the bodies 
of the middle and caudal departments 
digestive system of the ordinary bronze 
turkey, grown in Bulgaria.

 

DEFENSED THESES
The Multiannual history of Department 

and Section remember defense of 
almost all professors, which work 
even now, as they had not the simple 
task to accept for the development of 
dissertation works by working on PhD 
and MSc, which are today approved 
teachers and research workers in the 
world - Vietnam, Costa Rica, Brussels. 
For the period from 2001 up to now 
there are defense theses of the following 
lecturers at Department and Section:

- The study of the age by weight, 
morphometrical parameters and 
structural features of lachrymal gland 
in commodity chickens broilers, grown 
in industrial conditions. Scientific head 
Associate Professor Stoyan Vitanov, 
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Г-жа Койнарска изработва 
хистологични срези с 

микротом.

Mrs. Kojnarska prepares 
histological sections with 
microtome.

Ас. Йовчев изработва 

срези с ултрамикротом. 

Assistant Yovchev produce 
sections with ultra 
microtome.

Доцент Д. Димитров, 
доц. Г. Пенчев и ас. Д. 
Йовчев, по време на 
упражнение със сту-
денти.

 

Associate Professor 
D. Dimitrov, Associate 
Professor G. Penchev 
and Assistant D. Yovchev 
during an exercise with 
students.

 

Доц. Пенчев 
коментира пред 
студенти на 
упражнение.

  

Associate 
Professor 
G. Penchev 
comments during 
an exercise with 
students.

for basic scientific degree of "Doctor" 
by D. Dimitrov, (2005).

- Local cell immunity in the phases 
of implantation and early pregnancy 
in epithelo-chorial placenta, Scientific 
head DSc R. Georgieva, for basic 
scientific degree of "Doctor" by T. 
Dimova, (2008).

- The study of certain countries of 
physiological action of the system 
Somatotropin - Insulin like growing 
factors and catecholamines in the 
gastro-intestinal tract of ruminants, the 
Doctor of veterinary medical sciences 
by I. Penchev, (2008).

- Morphofunctional features and 
figurative anatomic characteristics of 
the additional gonads and the pelvic 
part of urethra at a male cat, Scientific 
head Professor DSc A. Vodenicharov 
for basic scientific degree of "Doctor" 
by R. Dimitrov, 2009.

 - Morphological studies on testis 
of pigs and boars in rate and after 
unilateral emasculation shall be carried 
out in different ages, Scientific leaders 
Associate Professor S.Vitanov” DVM, 
and Associate Professor  D. Dimitrov 
“DVM, for basic scientific degree of 
"Doctor" by G. Penchev, 2010.

- Morphofunctional aspects of 
Sinus Paranalis at dog, Scientific head 
Professor DSc A. Vodenicharov for 
basic scientific degree of "Doctor" by  I. 
Stefanov, 2011.

DEVELOPED RESEARCH 

PROJECTS UNDER THE 

GUIDANCE OF PROFESSORS 

OF DEPARTMENT AND 

SECTION
Today microstructural, ultrastructural 

and histological research methods 
as well as their moprho- functional 
varieties - histochemical, immune 
histochemical and others are highly 
valued and sought in the locality of 
Medical Biology sciences. Because 
of this the 90 year history articles 
in Department and Section to have 
been involved in hundreds of research 
projects as co executors. In the new 
time the number of scientific projects 
realised or performed at the moment, 
under the leadership of professors from 
the section:

- Structural investigation of the 

Г-жа Койнарска изработва 
хистологични срези с 

микротом.

Mrs. Kojnarska prepares 
histological sections with 
microtome.

Доцент Д. Димитров, 
доц. Г. Пенчев и ас. Д. 
Йовчев, по време на 
упражнение със сту
денти.

Associate Professor 
D. Dimitrov, Associate 
Professor G. Penchev 
and Assistant D. Yovchev 
during an exercise with 
students.
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НАУЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

ОСНОВНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
През 90-те отминали години, преподаващите в катедрата 

и секцията винаги са съвместявали учебния процес с научни 
дирения. основните научни направления са били и продължа-
ват да имат изключително разнообразен характер - цито-
логия; Хистология; ембриология; възрастова и сравнителна 
микроморфология; структурни и ултраструктурни промени 
след действията на различни по характер фактори (експери-
ментална морфология); определяне на видови и възрастови 
микроморфологични параметри през ембрионалния и постна-
талния период (след излюпването) от онтогенезата и много 
други.

днес преподавателите от секцията по „цитология, хисто-
логия и ембриология” продължават унаследената традиция и 
работят по следните научни направления:

доц. димитър савов димитров - цитология; Хистология; 
ембриология; експериментална морфология (структурни и 
ултраструктурни промени в органи от всички системи след 
въздействия с мукосекретолитици, антибиотици, антиокси-
дантни и други синтезирани активни вещества. установява-
не на денталната микроструктура и периденталното прос-
транство след ортодонтска хирургическа намеса при кучета; 
изследване микроструктурното състояние на трансплан-
танти, реплантанти и експерименталните им заместите-
ли след хирургична ортодонтска намеса при кучета и много 
други). структура и ултраструктура на интраорбиталните 
жлези при гръбначни. установяване на видовите и възрасто-
вите тегловни, морфометрични и хистометрични параметри 
на слъзната жлеза и жлезата на третия клепач (Хардерова 
жлеза) при волиерни или отглеждани чрез промишлени техно-
логии птици за стопански цели и др.

доц. георги Пенчев георгиев - цитология; Хистология; ем-
бриология; видови и възрастови структурни и ултраструк-
турни особености на органите от мъжката полова система 
–семенник, надсеменник. микроструктура на органите от 
женската полова система – яйчник, матка. експериментална 
морфология - структурно състояние на тънки и дебели чер-
ва, черен дроб при птици след въздействие с различни пробио-
тици, анабиотици и др.; Хистологично състояние на органите 
в женската полова система при котки след хормонални въз-
действия.

ас. давид господинов Йовчев - определяне на тегловните 
и морфометричните параметри на вътрешни органи при фа-
зани; определяне на тегловните, морфометричните и хисто-
метричните параметри на органите от средния и каудалния 
отдели в храносмилателната система на обикновената брон-
зова пуйка, отглеждана в България.

 

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ
многогодишната история на катедрата и секцията пом-

ни защитите на почти всички преподаватели, работили или 
преподаващи и сега в нея, като освен тях е имала нелеката 
задача да приеме за разработване на дисертационни трудове 

testicles of cocks when kept under 
industrial conditions and subjected to 
the influence of various factors. Chief 
Assistant D. Dimitrov.

- Histological condition of testicles 
in chicken - broilers, from hatching to 
industrial marketing. Chief Assistant D. 
Dimitrov.

- Weight and morphometrical studies 
of intraorbital glands in broiler chicks 
from hatching to industrial marketing, 
56 day. Chief Assistant D. Dimitrov.

- An Age weight, and morphometrical 
study of the authorities of the middle 
and caudal segment of the digestive 
system in bronze turkey. Associate 
Professor D. Dimitrov

- Structural features of the internal 
genitalia in boars under the influence of 
various adverse factors. Chief Assistant 
G. Penchev.

- Histological and morphometrical 
research of testicles of pigs after 
unilateral emasculation shall be carried 
out at a different age. Chief Assistant 
G. Penchev.

- Histochemical and electron 
microscopy study of testicles after 
unilateral emasculation shall be carried 
out at different ages. Chief Assistant G. 
Penchev.

 

INTERNATIONAL CONTACTS 

AND CO-OPERATION
Associate Professor D. Dimitrov was 

invited to participate in the international 
research team with center Harper Adams 
University College, Edgmond, England in 
2010. Through this commentary he was  
established contacts with colleagues 
from Royal Agricultural College in 
Edinburgh - Scotland, University of 
Geneva, Switzerland, University of 
Uzunchu - Turkey, and Agricultural 
College of the University Sao Paulo 
- Brazil. The thematic focus of this 
team of physiologists, biochemists, 
molecular biologists and morphologists, 
is to establish the effects of various 
additives to rations of birds, in order to 
optimize the health and business their 
performance. Cooperation continued 
up to now. One message to the annual 
scientific conference of the World 
Organization of Birds Breeders, as well as 
the printing of the first scientific results 
in special scientific journal - Karadas, F. V. 
Pirgosliev, D. Dimitrov, P. Rose, D. Bravo 
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от аспиранти и докторанти, които днес са утвърдени пре-
подаватели и научни работници по света – виетнам, коста 
рика, Брюксел. За периода от 2001 година до сега, са защитени 
дисертации от следните преподавали или работещи и сега в 
катедрата и секцията:

- „Проучване на възрастовите тегловни, морфометрични 
параметри и структурните особености на слъзната жлеза 
при стоковите пилета бройлери, отглеждани при промишлени 
условия”, научен ръководител доц. квмн ст. витанов, за онс 
„доктор” от д. димитров, 2005 г.

- „локален клетъчен имунитет през фазите на импланта-
ция и ранна бременност при епителнохориален тип плацента”, 
научен ръководител старши научен сътрудник I степен дбн р. 
георгиева, за онс „доктор” от т. димова, 2008 г.

- „изследване на някои страни от физиологичното дейст-
вие на системата соматотропин – инсулиноподобни растеж-
ни фактори и катехоламините в стомашно-чревния тракт на 
преживните животни”, за двмн от и. Пенчев, 2008 г.

- „морфофункционални особености и образноанатомични 
характеристики на допълнителните полови жлези и тазо-
вата част на уретрата при котарака”, научен ръководител 
проф. двмн а. воденичаров, за онс „доктор” от р. димитров, 
2009 г.

- „морфологични изследвания върху семенниците на прасе-
та и нерези в норма и след едностранна кастрация на различни 
възрасти”, научни ръководители доц. квмн ст. витанов и доц. 
двм д. димитров, за онс „доктор” от г. Пенчев, 2010 г.

- „морфофункционални аспекти на околоаналния синус 
(Sinus paranalis) при кучето”, научен ръководител проф. двмн а. 
воденичаров, за онс „доктор” от и. стефанов, 2011 г.

РАЗРАБОТЕНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ, 

ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ОТ КАТЕДРАТА И СЕКЦИЯТА
днес микроструктурният, ултраструктурният и хис-

тологичният изследователски методи, както и морфофунк-
ционалните им разновидности – хистохимичен, имунохис-
тохимичен и др., са високо ценени и търсени в областта на 
медикобиологичните науки. това е причина през 90 годишната 
история членове на катедрата и секцията  да са били учас-
тници в стотици изследователски проекти като съизпълни-
тели. в по-ново време не е малък броят и на научни проекти 
реализирани или осъществяващи се в момента, под ръковод-
ството на преподаватели от секцията:

- „структурни изследвания на семенниците при петли, от-
глеждани при промишлени условия и подложени на влиянието 
на различни фактори”, ръководител ст. ас. д. димитров.

- „Хистологично състояние на семенниците при пилета-
бройлери от излюпването, до промишлената им реализация”, 
ръководител гл. ас. д. димитров.

- „тегловни и морфометрични изследвания на интраор-
биталните жлези при пилета бройлери от излюпването, до 

was reported (2012). Dietary plant 
extract information systems growth 
and antioxidative status of chickens 
reared on evaluations made according 
used litter. British Poultry Abstracts, vol. 
8, 1: 39-42.

COOPERATION WITH

SCIENTIFIC INSTITUTIONS 

IN THE COUNTRY
Universality and accuracy of research 

methods which performed  in the section 
during the 90' have been a prerequisite 
the instructors in it to be sought as 
scientific partners. After fencing 
Department cytology histology and 
embryology, follow scientific projects 
on transplantation and regeneration of 
tissues, jointly with Institutes of the 
Bulgarian Academy of Sciences. Close 
contact with Fur industry in the Station 
Iskar and tanning and Fellmongery 
Scientific and research Institute -   
Gabrovo to assist in implementation 
of new methods. These traditions are 
stored by teachers in the section, as 
scientific partnership:

- Institute of Performance Enhancers 
- Sofia, Establishing the antiulcer 
preparation with propolis.

- Research Institute of Industrial 
Microbiology - Razgrad, the histological 
analysis of internal organs of Vistar rats, 
long treated with Flucloxacillin .

- The Company “Diana” – Yambol, for 
histological analysis of internal bodies 
of laboratory animals in toxicological 
study of Ammodylgin (medicinal 
product on the basis of snake poison).

- “Balkanpharma” – Razgrad, for 
histological research of the internal 
organs of “Vistar” rats, treated with 
toxic doses Sulcillin (Sulbactam).

- Task of a joint research project 
between “Medical University” - Sofia 
- Faculty of Dental Medicine and 
Faculty of Veterinary Medicine, Stara 
Zagora, Department Surgery, for the 
establishment of examined histological 
condition in organic bio tests of teeth 
in dogs on which are joint experimental 
research.

- Task of a joint research project 
between the “Southwestern University” 
– Blagoevgrad and Veterinary faculty - 
Stara Zagora for histological examination 
of state of the sexual system of laying 
hen, treated with different doses 
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промишлената им реализация- 56 ден”, ръководител гл. ас. д. 
димитров.

- „възрастово, тегловно и морфометрично изследване 
на органите от средния и каудалния отдел на храносмила-
телната система при бронзовата пуйка (Meleagris Meleagris 
Gallopavo), ръководител доц. д. димитров.

- „структурни особености на вътрешните полови органи 
при нерези под въздействие на различни неблагоприятни фак-
тори”, научен ръководител ст. ас. г. Пенчев.

- „Хистологични и морфометрични изследвания на семен-
ници на прасета след едностранна кастрация на различна въз-
раст”, научен ръководител гл. ас. г. Пенчев.

- „Хистохимично и електронномикроскопско изследване 
на семенници след едностранна кастрация на различни възра-
сти”, научен ръководител гл. ас. г. Пенчев. 

МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
от 2010 година доц. д. димитров беше поканен да участва в 

международен изследователски колектив с център Harper Adams 
University College, Edgmond, England. Чрез този колектив се уста-
новиха контакти с колеги от кралски селскостопански колеж в 
единбург - Шотландия, университета в Женева - Швейцария, уни-
верситета в узунчу – турция, селскостопански колеж към уни-
верситета в сао Паоло – Бразилия. тематичната насоченост на 
този колектив от физиолози, биохимици, молекулярни биолози 
и морфолог, е да установява влиянията на различни добавки към 
дажбите на птици, с цел оптимизиране на здравословните и сто-
панските им показатели. сътрудничеството продължава и до 
този момент е регистрирано едно участие с научно съобщение 
на ежегодната научна конференция на световната организация 
на птицевъдите, както и отпечатване на първи научни резулта-
ти в специализирано научно списание - Karadas, F., V. Pirgosliev, D. 
Dimitrov, P. Rose, D. Bravo, 2012. Dietary plant extracts improve growth 
and antioxidative status of chickens reared on previously used litter. 
British Poultry Abstracts, vol. 8, 1, 39-42.

ПАРТНЬОРСТВО С НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ 

В СТРАНАТА
универсалността и точността на изследователските ме-

тоди в секцията е била през всичките 90 години предпоставка 
преподавателите в нея, да бъдат търсени като научни партньо-
ри. след обособяването на катедрата по „цитология, хистоло-
гия и ембриология”, следват научни проекти върху трансплан-
тацията и регенерацията на тъкани, съвместно с институти 
на Бан; тесен контакт с диП „кожухарска промишленост” в 
гара искър и „кожаро-кожухарски научноизследователски ин-
ститут”- гр. габрово, за оказване на помощ при внедряването 
на нови методи. тези традиции са съхранени и от преподавате-
лите в секцията, като научното партньорство продължава:

- с „институт по биостимулатори”- гр. софия, за „създа-
ване на противоязвен препарат с прополис”.

- „научен институт по промишлена микробиология”- гр. 
разград за извършване на „Хистологичен анализ на вътрешни 

capsaicin in food rations.

- Long cooperation in joint research 
projects with “Agricultural University” – 
Plovdiv for determination of histological 
condition of the bodies from the 
digestive tract of fowl, pheasant and 
waterfowl birds after various effects, 
which continued up to now.

  

SCIENTIFIC WORK WITH

STUDENTS 
Inherited tradition in the section is 

the joint scientific work with students 
in the form of "circle activity", however 
progressive annually reducing subsidy 
for scientific research purposes. As a 
result of this work after 2001 a Doctoral 
thesis at the Department of surgery 
of Veterinary medicine faculty was 
protected and published in commentary 
with the student four articles in 
specialized scientific journal.

- Dimitrov, D., I. Borisov, L. Lazarova, 
(2001). Histological studies on 
experimentally replanted teeth in 
dogs. Bulgarian Journal of Veterinary 
Medicine, 4, 2, 71-76.

- Dimitrov, D, K. Hristov, A. Angelov, 
(2002). Some season-related 
morphometric, stuctural and wight 
characteristics of testes in the viper 
(Vipera Ammodytes). Bulgarian Journal 
of Veterinary Medicine, 5, 1, 55-60.

- Dimitrov, D., D. Dimitrova, 
G. Nikolova, S. Savov, (2005). 
Histochemical investigation of the 
glandular and respiratory epithelium 
in the mice trachea and lung after oral 
administration of Ambroxol. Trakia 
Journal of Sciences, 3, 5, 7-10.

- Nikolova, G., S. Savov, D. 
Dimitrov, (2007). Weight and certain 
morphometrical studies of the stomach 
in the New Zealand rabbit in the first 
110 days of post-natal development. 
Trakia Journal of Sciences, 5, 1, 56-60.

CONSULTATIVE, ExPERT AND 

PUBLIC ACTIVITY OF 

TEACHERS FROM THE 

DEPARTMENT AND SECTION
 

ADVISORY AND ExPERT

ACTIVITY
The high level of accuracy, precision 

and objectivity of the methods applied in 
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органи от плъхове „вистар”, подложени на тримесечно въз-
действие с диклоксацилин – Na сол”.

- „научен институт по промишлена микробиология” – гр. 
разград за извършване на „Хистологични изследвания на въ-
трешни органи от плъхове „вистар”, продължително трети-
рани с флуклоксацилин”.

- фирма „диана” от гр. Ямбол за извършването на „Хисто-
логичен анализ на вътрешни органи от лабораторни животни 
при токсикологично изследване на Ammodylgin” (лекарствен 
продукт на базата на змийска отрова).

- „Балканфарма”- разград, за „Хистологично изследване на 
вътрешни органи от плъхове „вистар”, третирани с токсични 
дози сулцилин (сулбактам).

- Задача от съвместен научен проект между медицински 
университет, софия – факултет по дентална медицина и 
вмф, стара Загора, катедра „Хирургия” за „установяване на 
хистологичното състояние в органни биопроби от зъби на ку-
чета, върху които са проведени съвместни експериментални 
изследвания”.

- Задача от съвместен научен проект между „Югозападен 
университет”, Благоевград и вмф, стара Загора за „изслед-
ване хистологичното състояние на органите от половата 
система на кокошки носачки, третирани с различни дози ка-
псаицин в хранителните дажби”.

- дългогодишно сътрудничество в съвместни научни про-
екти с „аграрен университет” , Пловдив за „определяне хис-
тологичното състояние на органи от храносмилателната 
система на кокошови и водоплаващи птици след различни въз-
действия”, които продължават и сега.

НАУЧНА РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ
унаследена традиция в секцията, е съвместната научна 

работа със студенти под формата на „кръжочна дейност”, 
въпреки прогресивно, ежегодно редуциращата се субсидия за 
научноизследователски цели. като резултат от тази дей-
ност след 2001 година е защитена една докторска теза към 
катедра „Хирургия” на вмф и са публикувани в колектив със 
студентите 4 статии в специализирани научни списания:

- Dimitrov, D., I. Borisov, L. Lazarova, 2001. Histological studies on 
experimentally replanted teeth in dogs. Bulgarian Journal of Veterinary 
Medicine, 4, 2, 71-76.

- Dimitrov, D., K. Hristov, A. Angelov, 2002. Some season – related 
morphometric, structural and weight characteristics of testes in the 
viper (Vipera Ammodytes). Bulgarian Journal of Veterinary Medicine5, 
1, 55-60.

- Dimitrov, D., D. Dimitrova, G. Nikolova, S. Savov, 2005. 
Histochemical investigation of the glandular and respiratory epithelium 
in the mice trachea and lung after oral administration of ambroxol. 
Trakia Journal of Sciences, 3, 5, 7-10.

- николова, г., с. савов, д. димитров, 2007. тегловни и някои 
морфометрични изследвания на стомаха при новозеландския 
заек през първите 110 дни от постнаталното му развитие. 
Trakia Journal of Sciences, 5, 1, 56-60.

the section have been and continued to 
be motive lecturers of it, to be searched 
as consultants or for the conducting of 
expert analyses on biological objects. 
The high level of preparation, as well 
as profiling in any area of the section, 
make teachers desirable contractors 
consultants and experts or members 
of expert committees and councils 
in various areas. In the field of the 
development of technologies for the 
processing of animal skins of different 
species in the leather and fur industry; In 
the development and implementation of 
the first tissue adhesives in our country, 
used in human and veterinary surgery; 
After problems encountered in the 
reproductive status of various species 
of mammals, birds and fish, especially 
these which grow through the industrial 
technologies; Consulting and expert 
assistance for the semen of animals for 
breeding as well as receiving, storage 
and sufficiency of female sexual cages; 
Cryoconservation, storing and grading of 
ultrastructural level of male and female 
sex cells from mammals, birds and 
fish; Reconstruction and specification 
through electron microscopy expertise 
of viruses, causes of diseases in apple 
cultivation in the Southern Bulgaria; 
By histological and histochemical 
expertise, establishing the location and 
quantity of fatty inclusions in different 
varieties of sunflower seeds used in the 
food-oil industry; An expert structural 
and ultrastructural assessment of the 
action in a number of newly created 
or established medicinal forms; 
Dozens of expert assessments for the 
microstructure, content and the quality 
of products of animal origin - meat, 
minced meat, sausages, cheese, yellow 
cheese and more, the results of which 
are very often the subject of the public 
prosecutor; Microconstructive expert 
evaluations of the counterfeits of works, 
jewellery made from animal bones and 
many other types of investments.

 

ADMINISTRATIVE AND 

SOCIAL ACTIVITY
In the dynamic 90-year life of the 

Veterinary Medicine Faculty, staff from 
the Department and the Section have 
held administrative positions at various 
levels - Professor Doctor honoris causa 
Mosko Moskov has served Dean of 
the Faculty of Veterinary Medicine, at 
one of the most difficult in economic 
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КОНСУЛТАТИВНА, ЕКСПЕРТНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙ-
НОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА (СЕКЦИЯТА)

КОНСУЛТАТИВНА И ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
високото ниво на точност, прецизност и обективност на 

методите прилагани в секцията, са били и продължават да 
бъдат мотив преподаватели от нея, да бъдат търсени като 
консултанти или за провеждането на експертизи на биоло-
гични обекти. високото ниво на подготовка, както и профи-
лирането в дадена област на преподавателите от секцията, 
ги прави желани консултанти и експерти изпълнители или 
членове на експертни комисии и съвети в различни области. 
в областта на разработването на технологии за обработва-
нето на животински кожи от различни биологични видове в 
кожарската и кожухарската промишленост; При разработва-
нето и внедряването на първите тъканни лепила в страната 
ни, използвани в хуманната и ветеринарната хирургия; след 
възникнали проблеми в репродуктивния статус на различни 
видове бозайници, птици и риби, особено такива, отглежда-
ни чрез промишленни технологии; консултантска и експер-
на помощ за семенната течност на животните за разплод, 
както и получаването, съхраняването и пълноценността на 
женските полови клетки; криоконсервирането, съхраняване-
то и окачествяването на ултраструктурно ниво на мъжки и 
женски полови клетки от бозайници, птици и риби; установя-
ване и типизиране чрез електронномикроскопска експертиза 
на вируси, причинители на заболявания по ябълковите насаж-
дения в Южна България; Чрез хистологична и хистохимична 
експертиза, установяване локализацията и количеството на 
мастни включения в различни сортове слънчогледови семе-
на, използвани в маслодобивната промишленост; експертна 
структурна и ултраструктурна оценка на действието при 
редица новосъздадени или утвърдени лекарствени форми; де-
сетки експертни оценки за микроструктурното съдържание 
и качеството на субпродукти и продукти от животински 
произход – меса, кайма, колбаси, кашкавал, сирене и др., резул-
татите от които много често са обект на прокурорски про-
верки; експертни микроструктурни оценки за фалшификати 
на ювелирни произведения, изработени от животински кости 
и много други видове участия.

Доц. Пенчев извършва експертно 
изследване с електронен микро-
скоп.

   

Associate Professor G. Penchev 
carries out an investigation with 
electron microscope.

and political terms for the period 
1942-1943. Rector country's Supreme 
Veterinary Institute in 1953-1958. Also 
he was head of the Department of 
"Anatomy, Histology and Embryology" 
and after the separation in 1945 and 
the creation of the Department of 
"Histology and Embryology", was her 
manager until he left the faculty. As a 
pensioner was appointed to work at the 
“Institute of Morphology” of Bulgarian 
Academy of Sciences, he leaded 
section of the "Comparative Histology"; 
Professor doctor of biological sciences 
Haralampi Krastev assumes leadership 
of Department of "Histology and 
Embryology" to Faculty of Veterinary 
medicine - Sofia in 1966 as he leading 
the re-basing of the Faculty in Stara 
Zagora. Professor Krastev has served 
Deputy Rector for research of the Higher 
Institute of Veterinary Medicine for the 
period 1968-1970. Then he creates 
within the Central Research Laboratory, 
a first for our country in the field of 
veterinary medicine, laboratory for 
electron microscopy, which he leaded 
until his retirement. By re-referencing 
of the training of veterinary medicine in 
1974 and the creation of a Department 
of Cytology, Histology and Embryology 
Professor Krastev was its head until 
his retirement in 1981, after won 
the contest lead section "Functional 
morphology of microorganisms" at 
the “Institute of Microbiology” of the 
Bulgarian Academy of Sciences; From 
1981 Associate Professor Stoyan 
Vitanov is the head of the Department of 
Cytology, Histology and Embryology", 
to its assimilation and integration in a 
mutual department. During this period, 
he oversaw electron microscopy 
laboratory at the Veterinary Faculty; 
as a head of the merged Department 
of “Veterinary Anatomy, Histology 
and Embryology" since 2012 has been 
elected Associate Professor Doctor of 
veterinary medicine Dimitar Dimitrov.

Teachers in the section of Cytology, 
Histology and Embryology in addition 
to their teaching engagements, 
research and administrative work 
are involved in different spheres of 
public life. Professor Doctor honoris 
causa Mosko Moskov participated 
actively in the life of the professional 
organization of Veterinarians in Bulgaria 
to his final earthly days, and in 1936 
was chaired, and was later honoured 
President of the "Union of veterinarians 

Доц. Пенчев извършва експертно 
изследване с електронен микро
скоп.

   

Associate Professor G. Penchev 
carries out an investigation with 
electron microscope.



90 години
ветеринарномедицински факултет

90 years
FaCULTy OF VeTerINary MeDICINe

48

in Bulgaria". He created and leaded a 
long tourist society "Academician" in 
Sofia University. His love of tourism is 
transmitted to his younger colleagues 
and students, which become active 
tourists - Assistants Haralampi 
Krastev, Constantine Kovachev, Dimitar 
Bachnev and other. His passion to 
the spiritual makes it a fraction of the 
cultural elite of the country and as 
such, in co authority, he is the author 
of libreto of the comedy opera "Hitar 
Petar". Professor doctor Dimitar Dimov 
is assistant of the Professor Moskov, 
because of his personal friendship with 
cultural attache of the Kingdom of Spain, 
he asserted its authority fellowship 
specialization in Madrid. He assimilated 
impregnative histological methods and 
assistant Dimov draws plot for one of 
literary works and of the future play. 
The young scientist, Dimov because 
of his talented feather, adopted in the 
“Bulgarian Writer's Union”, which later 
headed. Today significant part of literary 
creations of cytologist, histologist and 
embryologist Professor Dimov, are 
part of the national and world literary 
treasure.

АДМИНИСТРАТИВНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
През динамичния 90 годишен живот на вмф, преподаватели 

от катедрата и секцията са заемали административни длъж-
ности на различни нива - Проф. д-р х. к. моско москов е заемал 
длъжността декан на ветеринарномедицински факултет, през 
един от най-трудните в икономическо и политическо отношение 
за страната период 1942-1943 г. ректор е на ввми през 1953-
1958 г. също така е бил ръководител на катедрата по „анато-
мия, хистология и ембриология”, а след отделянето през 1945 
година и създаването на катедра по „Хистология и ембриоло-
гия”, е неин ръководител до напускането на факултета. като 
пенсионер е назначен на работа в института по морфология 
на Бан, където оглавява секция по „сравнителна хистология”; 
Проф. дбн Харалампи кръстев поема ръководството на кате-
дра „Хистология и ембриология” към вмф, гр. софия през 1966 
г., като я ръководи до пребазирането на факултета в стара За-
гора. Проф. кръстев е заемал длъжността зам. ректор по науч-
но-изследователската дейност на ввми за периода 1968-1970 
г. тогава създава, в рамките на цнил, първата за страната ни 
в областта на ветеринарната медицина лаборатория по елек-
тронна микроскопия, на която е ръководител до пенсионирането 
си. с пребазиране на обучението по ветеринарна медицина през 
1974 година и създаване на катедра „цитология, хистология и 
ембриология”, проф. кръстев е неин ръководител до пенсиони-
рането си през 1981 г. след спечелен конкурс, ръководи секция 
по „функционална морфология на микроорганизмите” в инсти-
тута по микробиология на Бан. от 1981 година, доц. квмн сто-
ян витанов е ръководител на катедра „цитология, хистология 
и ембриология”, до нейното асимилиране и обединяване в обща 
катедра. През този период той ръководи и лаборатория по елек-
тронна микроскопия към вмф. За ръководител на обединената 
катедра „ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” 
от 2012 година е избран доц. двм димитър димитров.

Преподаватели по цитология, хистология и ембриология, ос-
вен с преподавателска, научно-изследователска и администра-
тивна дейност, са участвали в различни сфери на обществения 
живот. Проф. д-р х. к. моско москов участва активно в живота 
на съсловната организация на ветеринарните лекари в Бълга-
рия до последните си земни дни, като през 1936 година е неин 
председател, а по- късно и почетен председател на „съюза на 
ветеринарните лекари в България”. той създава и дълги годи-
ни ръководи туристическо дружество „академик”, към софий-
ски университет. тази любов към туризма, предава на своите 
по-млади колеги и студенти, които стават активни туристи 
І асистентите Харалампи кръстев, константин ковачев, ди-
митър Бахнев и др. Пиететът му към духовно извисеното, го 
прави частица от културния елит на страната ни и като та-
къв, в съавторство, той е автор на либретото към комедийна-
та опера „Хитър Петър”. Проф. д-р димитър димов е асистент 
на проф. москов, който благодарение на личните си приятелски 
отношения с културното аташе на кралство испания, му из-
действа едногодишна специализация в мадрид. там усвояващи-
ят импрегнационните хистологични методики асистент димов, 
черпи сюжет за една от литературните си творби и за бъдеща 
пиеса. укрепналият млад учен, благодарение на талантливото 
си перо е приет в съюза на българските писатели, който по- 
късно оглавява. днес значима част от литературните творе-
ния на цитолога, хистолога и ембриолога проф. димов са част 
от националната и световна литературна съкровищница.



49

90 години
ветеринарномедицински факултет

90 years
FaCULTy OF VeTerINary MeDICINe

СЕКЦИЯ 
„АНАТОМИЯ НА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ”

ОТгОВОРНИК: 
Професор ангел Петров воденичаров, двмн, 

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА КАТЕДРАТА
При създаването на вмф през 1923 г. се основава и кате-

драта по анатомия, хистология и ембриология. Поради липса 
на подготвени преподаватели-българи, по решение на факул-
тетския съвет за професор и ръководител на катедрата е 
поканен д-р Ханс раймер – главен асистент в едноименната 
катедра на висшето ветеринарно училище (вву) в лайпциг, 
германия. той обаче, впоследствие отказва, при което за ре-
довен доцент и ръководител на катедрата е избран д-р Хай-
нрих Битнер – първи асистент в катедрата на вву в Берлин. 
той ръководи катедрата от 1925 г. до 1928 г., като през 1927 
г. е избран за редовен професор, а впоследствие продължава 
кариерата си като професор отново в Берлин. от 1929 г. до 
1931 г. катедрата се ръководи от (проф.) доц. д-р рудолф Зю-
пел, постъпил във факултета от вву в гиесен, германия. след 
заминаването му обратно за германия, ръководител на кате-
драта става доцент (по-късно професор) д-р моско москов 
– избран за пръв редовен асистент към катедрата (1926) по 
предложение на доц. Х. Битнер. През 1945 г. катедрата се раз-
деля на две самостоятелни катедри: анатомия на домашните 
животни с ръководител проф. д-р асен Петков (избран също 
през 1926 г. за редовен асистент) и катедра по Хистология 
и ембриология с ръководител проф. д-р моско москов. след 
освобождаването на проф. асен Петков през 1957 г., за ръко-
водител на катедрата по анатомия е избран проф. д-р сте-
фан иванов, който заема тази длъжност до пенсионирането 
си през 1974 г. 

При създаването на Зоотехническия факултет през 1947 
г. обучението по учебните дисциплини анатомия, хистоло-
гия и ембриология, се провежда от двете катедри на вмф до 
1953 г. 

след пребазирането на вмф в стара Загора (1974 г.) за ръ-
ководител на катедрата по анатомия на домашните живот-
ни е избран проф. д-р ценко гигов (пръв защитил в България 
дисертация за доктор на ветеринарномедицинските науки), 
който се пенсионира през 1989 г. През 1984 г. в състава на 
вмф при виЗвм се създава катедра „анатомия, хистология и 
ембриология”, в която влизат двете катедри на вмф и кате-
дра „анатомия, хистология и ембриология” на Зф. Последната 
отново се включва в структурата на Зф през 1990 г. от 1990 
г. до 1994 г. катедрата по анатомия на домашните животни 
към вмф се ръководи от проф. д-р георги ковачев, двмн. след 
преминаването му на работа в софия за ръководител на ка-
тедрата е избран доц. (от 2012 г. професор) д-р георги геор-
гиев, който през 1997 г. също преминава на работа в софия. 
от 1997 г. до 2000 г. за ръководител на катедрата е избран 

SECTION “ANATOMY OF 
THE DOMESTIC ANIMALS”

HEAD: 
Professor Angel Petrov Vodenicharov, 

PhD, DSc   

HISTORICAL REFERENCE 

ABOUT THE DEPARTMENT
The Department of „Veterinary 

Anatomy, Histology and Embryology” 
was first established with the founding 
of the Faculty of Veterinary Medicine 
(FVM) in 1923. Due to the lack of trained 
Bulgarian tutors, the faculty council 
decided to invite Dr. Hans Rhymer 
as head of the department - chief 
assistant in the anatomy department 
in the High Veterinary School (HVS) in 
Leipzig, Germany. However, he later 
declined and head of the department 
and an associate professor became Dr. 
Heinrich Bittner– first assistant in the 
department in HVS, Berlin, Germany. He 
is head of the department from 1925 to 
1928 and becomes a Professor in 1927. 
Later he returns to Berlin. From 1929 
to 1931 his place takes Assoc. Prof. 
Rudolf Zupell from the HVS in Giessen, 
Germany. After his return to Germany, 
head of the department becomes Assoc. 
Prof. (later a Professor) Dr. Mosko 
Moskov – first chosen for an assistant 
in the department in 1926 under the 
advisement of Assoc. Prof. Dr H. Bittner. 
In 1945 the department divides into 
two separate departments – „Anatomy 
of the domestic animals” with head of 
the department Prof. Asen Petkov (also 
chosen for an assistant in 1926) and 
„Histology and Embryology” – Prof. 
Mosko Moskov. After the dismission of 
Prof. Asen Petkov in 1957, head of the 
department of anatomy becomes Prof. 
Stefan Ivanov. He occupies the position 
from 1957 to 1974 when he retires. 

With the founding of the Zootechnical 
Faculty (ZF) in 1947 both departments 
are engaged in the education in both 
disciplines until 1953.

After the transfer of the Faculty to 
Stara Zagora in 1974, for head of the 
anatomy department is chosen Prof. 
Tsenko Gigov (the first to defend his 
thesis in Bulgaria and become doctor 
of the veterinary sciences), who retires 
in 1989. A department of „Anatomy, 
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доц. д-р стоян гаджев.
През 2000 г. се извършва обединение на повечето от ка-

тедрите във вмф, в резултат на което е основана катедра 
„ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”. функ-
циите на ръководител катедра до 2004 г. са изпълнявани от 
доц. д-р ангел воденичаров, доц. д-р кирил василев и доц. д-р 
стоян гаджев. През 2004 г. за ръководител на катедрата е 
избран доц. д-р ангел воденичаров (от 2008 г. двмн, а от 2009 
г. – професор), която длъжност заема до 2012 г. след това и 
понастоящем ръководител на катедрата е доц. д-р димитър 
димитров.

През 2001 г. е възстановен анатомичния музей към кате-
драта.

Академичен състав
Професори: Проф. д-р Хайнрих Битнер, Проф. д-р моско 

москов, Проф. д-р асен Петков, Проф. д-р стефан иванов, 
Проф. д-р димитър димов, Проф. д-р ценко гигов, двмн, Проф. 
д-р Христо гъдев, двмн, Проф. д-р георги ковачев, двмн, Проф. 
д-р ангел воденичаров, двмн.

доценти: доц. д-р рудолф Зюпел, доц. д-р Петър рангелов, 
доц. д-р димитър динов, доц. д-р васил василев, доц. д-р сто-
ян гаджев, доц. д-р георги георгиев, доц. д-р росен димитров.

асистенти: д-р стефан Пешев - просектор (1924-1926), 
д-р Боян начев (1925), д-р любен кръстев (1942-1947), д-р ан-
гел тодоров (1946-1954), д-р кольо димитров (1947-1977), д-р 
иван иванов (1951), д-р роман касабов (1960-1962), д-р све-
тослав цолов (1962  - 1966), д-р стефан томов (1980-1984), 
д-р тоньо Бенев (1984-1991), д-р дечеслав дечев (1988-1992), 
д-р асен дечев (1988-2005), д-р димитър костов, д-р галина 
груева (1991-1999), д-р Христо Христов, д-р дияна владова 
(1994-2006), д-р Пенка Йонкова, д-р генади костадинов, д-р 
ивайло стефанов, д-р николай цандев, д-р камелия стамато-
ва-Йовчева. 

Преподавани дисциплини в миналото: систематична ана-
томия на домашните животни, топографска анатомия на до-
машните животни

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ КЪМ МОМЕНТА
1. Хабилитирани преподаватели
Проф. д-р ангел Петров воденичаров, двмн; доц. д-р росен 

стефанов димитров
2. нехабилитирани преподаватели: гл. ас. димитър костов, 

гл. ас. Христо Христов, гл. ас. Пенка Йонкова, гл. ас. генади 
костадинов, гл. ас. д-р ивайло стефанов, гл. ас. николай цан-
дев, ас. камелия стаматова-Йовчева.

3. обща снимка

Histology and Embryology” was founded 
in FVM (then part of the Higher Institute 
of Zootechnics and Veterinary Medicine 
- Stara Zagora) in 1984. The department 
included the anatomy departments of 
FVM and ZF. The last becomes part 
of the Zootechnical Faculty again in 
1990. From 1990 to 1994 head of the 
department of anatomy of the domestic 
animals is Prof. Georgi Kovachev. After 
he goes on to work in Sofia, for head of 
the department is chosen Assoc. Prof. 
(Professor in 2012) Georgi Georgiev, 
who in 1997 also moves to Sofia and 
his place is taken by Assoc. Prof. Stoyan 
Gadjev. 

In the year 2000 most of the 
departments within FVM undergo a 
merger and as a result the department of 
„Anatomy, Histology and Embryology” 
is established. The duties of head of 
the department from 2000 to 2004 
were fulfilled by Assoc. Professors:. 
Angel Vodenicharov, Kiril Vasilev,  
Stoyan Gadjev. In 2004 for head of the 
department was chosen Assoc. Prof. 
Angel Vodenicharov (2008-DSc, 2009-
Professor). He holds that position 2004-
2012. The position is currently held by 
Assoc. Proff. Dimitar Dimitrov. 

In 2001 the Anatomical Museum at 
the Department is restored.

Academic staff
Professors: Prof. Dr Heinrich Bittner, 

Prof. Dr Mosko Moskov, Prof. Dr Assen 
Petkov, Prof. Dr Stepan Ivanov, Prof. Dr 
Dimitar Dimov, Prof. Dr Tsenko Gigov, 
DSci, Prof. Dr Hristo Gadev, DSci, Prof. 
Dr Georgi Kovachev, PhD, DSci, Prof. Dr 
Angel Vodenicharov,PhD, DSci.

Associate professors: Assoc. Prof. 
Dr Rudolf Supel, Assoc. Prof. Dr Petar 
Rangelov, PhD, Assoc. Prof. Dr Dimitar 
Dinov, PhD, Assoc. Prof. Dr Stojan 
Gadgev, PhD, Assoc. Prof. Dr Georgi 
Georgiev, PhD, Assoc. Prof. Dr Rosen 
Dimitrov, PhD.

Assistant professors: Dr Stephan 
Peshev – prosector (1924-1926), Dr 
Bojan Nachev (1925), Dr Ljuben Krastev 
(1942-1947), Dr Angel Todorov (1946-
1954), Dr Kolio Dimitrov (1947-1977), Dr 
Ivan Ivanov (1951), Dr Roman Kasabov 
(1960-1962), Dr Svetoslav Tsolov 
(1962-1966), Dr Stepan Tomov (1980-
1984), Dr Tonio Benev (1984-1991), 
Dr Decheslav Dechev (1988-1992), Dr 
Asen Dechev (1988-2005), Dr Dimitar 
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УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Преподавани учебни дисциплини
1. Задължителни: систематична анатомия на домашните 

животни, топографска анатомия на домашните животни
2. избираеми: техники за препариране на животни, образна 

анатомия

Издадени учебници, учебни помагала 

и монографии
1. учебници: анатомия на домашните бозайници – І, ІІ и 

ІІІ том –  а. Петков (1945-1954); анатомия на домашните 
животни – І, ІІ и ІІІ – с. иванов (1945-1973); анатомия на 
домашните животни – І том – ц. гигов и Х. гъдев (1975, 198 
); анатомия на домашните животни – І том - г. ковачев и ц. 
гигов (1995); анатомия на домашните животни – ІІ том – ц. 
гигов (1980, 1988); анатомия на домашните животни – І том 
– г. ковачев (2000); анатомия на домашните животни – І, ІІ и 
ІІІ том – г. ковачев, г. георгиев и а. воденичаров (2001-2011); 
анатомия на селскостопанските животни – а. тодоров, ц. 
гигов и П. Чернокожев (за ветеринарните техникуми, (1967-
1974).

анатомия на домашните птици – с. иванов (1950); анато-

Kostov, Dr Galina Grueva (1991-1999), 
Dr Hristo Hristov, Dr Diana Vladova 
(1995-2006), Dr Penka Yonkova, Dr 
Genadi Kostadinov, Dr Ivaylo Stefanov, 
PhD, Dr Nikolai Tsandev, Dr Kamelia 
Stamatova-Yovcheva.

Teaching courses in the past: 
Systematic Anatomy of the Domestic 
Animals, Topographic Anatomy of the 
Domestic Animals

CONTEMPORARY ACADEMIC 

STAFF
1. Professors: Prof. Dr Angel 

Vodenicharov, PhD, DSci, Assoc. Prof. 
Dr Rosen Dimitrov, PhD

2. Assistant professors: Dr Dimitar 
Kostov, Dr Hristo Hristov, Dr Penka 
Yonkova, Dr Genadi Kostadinov, Dr 
Ivaylo Stefanov, PhD, Dr Nikolai Tsandev, 
Dr Kamelia Stamatova-Yovcheva

EDUCATION ACTIVITY

Courses
1. Obligatory: Systematic Anatomy 

of the Domestic Animals, Topographic 
Anatomy of the Domestic Animals

2. Eligibles: Technics for Preparation 
of the Animals, Imaging Anatomy

Texbooks: 
1. Anatomy of the Domestic Animals 

– vols.I, II, III - A. Petkov (1945-1954); 
Anatomy of the Domestic Animals – 
vols. I, II, III – S. Ivanov (1945-1973); 
Anatomy of the Domestic Animals – 
vol. I – Ts. Gigov and H. Gadev (1975, 
198;  G. Kovachev and Ts. Gigov (1995); 
Anatomy of the Domestic Animals 
– vol. II – Ts. Gigov (1980, 1988); 
Anatomy of the Domestic Animals – 
vol. I – G. Kovachev (2000); Anatomy 
of the Domestic Animals – vols. I, II, 
III – G. Kovachev, G. Georgiev and A. 
Vodenicharov (2011-2011); Anatomy 
of the Farm Animals (textbook for 
secondary veterinary schools) – A. 
Todorov, Ts. Gigov and P. Chernokogev 
(1967, 1974); Anatomy of the 
Domestic Birds – S. Ivanov (1950), Ts. 
Gigov (1969, 1975); G. Kovachev and 
G. Georgiev (2000, 2007).

2. Handbooks: Handbook for exercises 
of systematic anatomy of the domestic 
animals – A. Petkov (1957), H. Gadev 
and P. Rangelov (1963), V. Vassilev, 
D. Dinov, G. Kovacev and P. Rangelov 

Колектив на катедрата в дисекционната зала със символа на 

Европейската Асоциация на Ветеринарните Анатоми

Отляво надясно: първи ред: Г. Костадинов, К. Стаматова-Йовчева,

Д.Димитров, А. Воденичаров, Е. Манафова; втори ред: Д. Йовчев, 

Д. Костов, И. Стефанов, Г. Стефанова; трети ред: Н. Цандев, 

С. Станков, Н. Ганев, Г. Пенчев, Б. Койнарска

Department’s staff in the dissection room with the Symbol of the

European Association of Veterinary Anatomists. 

Left to right: first order: G. Kostadinov, K. Stamatova-Yovcheva, 

D. Dimitrov, A. Vodenicharov, E. Manaphova; second order: D. Yovchev, 

D. Kostov, I. Stefanov, G. Stefanova; third order: N. Tsandev, S. Stankov, 

N. Ganev, G. Penchev, B. Koynarska
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мия на домашните птици –  ц. гигов (1969, 1975); анатомия на 
домашните птици – г. ковачев и г. георгиев (200 , 2007);.

основи на топографичната анатомия на коня – м. москов 
(1933), топографска анатомия на домашните животни – с. 
иванов (1952-1973), топографска анатомия на домашните жи-
вотни – Х. гъдев (1986), топографска анатомия на домашните 
животни – Х. гъдев, г. ковачев и г. георгиев (1997).

ембриология на домашните животни и на човека – а. Пе-
тков (1940)

2. ръководства: ръководство за упражнения по система-
тична анатомия на домашните животни – а. Петков (1957), 
Х. гъдев и П. рангелов (1963), в. василев, д. динов, г. ковачев и 
П. рангелов (1975), Х. гъдев, г. ковачев, с. гаджев и г. георгиев 
(1992).

ръководство за упражнения по топографска анатомия на 
домашните животни - Х. гъдев, г. ковачев, с. гаджев и г. геор-
гиев (1993).

ръководство за упражнения по анатомия и физиология на 
домашните животни (за техникуми) – г. градинарски, Х, гъдев 
и П. рангелов (1963), г. градинарски, Х, гъдев П. рангелов и т. 
Жеков (1971).

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Основни научни направления: 
васкуларизация на органи крайници при домашните живот-

ни; локализация и биологична роля на тъканните гранулирани 
базофили (мастоцитите) при домашни бозайници и птици; ар-
хиостеология (остеоархеология); образна анатомия; трайно 
съхраняване на биологични обекти.

Дисертации: 
1. образователна и научна степен „доктор” (кандидат на 

(1975), H. Gadev, G. Kovachev, S. 
Gadjev and G. Georgiev (1992). 
Handbook for exercises of topographic 
anatomy of the domestic animals - H. 
Gadev, G. Kovachev, S. Gadjev and 
G. Georgiev (1993). Handbook for 
exercises of anatomy and physiology 
of the domestic animals (for secondary 
schools) – G. Gradinarski, H. Gadev 
and P. Rangelov (1963), G. Gradinarski, 
H. Gadev, P. Rangelov and T. Gekov 
(1971), 

RESEARCH ACTIVITY

Main scientific directions:
Vascularization of organs and legs in 

the domestic animals, localization and 
biological role of the tissue granular 
basophils (mast cells) in domestic 
animals and birds, achiosteology 
(osteoarcheology), imaging anatomy, 
permanent preservation of biological 
objects.

Dissertations
1. Doctor of Philosophy - PhD

- P. Rangelov, 1973. Postnatal 
development and age topography of 
the sheep’s spinal cord.

- G. Kovachev, 1977. Morphological 
examinations on the vascularization of 
the sheep’s mammary gland. 

- D. Dinov, 1978. Comparative 
investigations between synovial bursae 
and synovial joints in large domestic 
animals.

-  V. Vassilev, 1981. Osteological, 
osteometric and comparative studies 
on animal bone materials from the 
prehistoric settlement hill at Ovcharovo 
village.

- S. Gadjev, 1986. Morphological 
investigations on the arterial and venous 
blood vessels in the sheep’s brain.

- G. Georgiev, 1990. Morphological 
studies on the vascularization of sheep’s 
acropodium.

- A. Vodenicharov, 1991. 
Morphological investigations on the 
kidney’s vascularization in the domestic 
swine.

- R. Dimitrov, 2009. Morphofunctional 
peculiarities and imaging anatomical 
features of accessory sex glands in 
tomcat.
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науките):
- П. рангелов, 1973. Постнатално развитие и възрастова 

топография на гръбначния мозък при овцата.
- г. ковачев, 1977. морфологични проучвания върху васкула-

ризацията а млечната жлеза при  овцата.
- д. динов, 1978. сравнителни проучвания между синовиал-

ните торбички и ставите у едрите домашни бозайници.
- в. василев, 1981. остеологични, остеометрични и сравни-

телни изследвания на животинския костен материал от пра-
историческата селищна могила при с. овчарово.

- с. гаджев, 1986. морфологични проучвания върху артери-
алните и венозни кръвоносни съдове в областта на главата и 
главния мозък при овцата.

- г. георгиев, 1990. морфологични изследвания върху васку-
ларизацията на акроподиума при овцата.

- а. воденичаров, 1991. морфологични изследвания върху 
васкуларизацията на бъбрека при домашната свиня.

- р. димитров, 2009. морфофункционални особености и об-
разноанатомични характеристики на допълнителните полови 
жлези и тазовата част на уретрата при котарака.

- и. стефанов, 2011. морфофункционални аспекти на око-
лоаналния синус (Sinus paranalis) при кучето. 

2.2. научна степен „доктор на науките” (доктор на ветери-
нарномедицинските науки)

- ц. гигов, 1974. морфологични, експериментално-морфо-
логични и хистохимични проучвания в предния отдел на храно-
смилателната система у говедото.

- Х. гъдев, 1976. морфологични и хистохимични изследва-
ния върху структурните елементи на майчината и фетална-
та плацента при овцата.

- г. ковачев, 1988. дивите и домашните животни от нео-
литните селища край казанлък, ракитово и калугерово. осте-
оскопични и остеометрични изследвания.

- а. воденичаров, 2008. морфологични изследвания върху 
ролята на мастоцитните медиатори, на други вазоактивни 
вещества и на гломерулните артериоли в реналната хемоди-
намика при домашната свиня.

Разработени научни проекти 

под ръководството нa преподавателите
1. колективни
- „морфологични, хистохимични и имунохистохимични из-

следвания върху мастоцитите в бъбрека на домашната сви-
ня” – с международно участие – гиессен, германия – ръководи-
тел - доц. д-р а. воденичаров

– „Хистохимични и имуноцитохимични изследвания върху 
ендотела на бъбречнете кръвоносни съдове при домашната 
свиня” – ръководител - доц. д-р а. воденичаров

- „Проучване на особеностите в микроваскуларизацията, 
мастоцитите, липидите и експресията на липопротеинлипаза 
в съдовете на органи от храносмилателния и пикочнополовия 

- I. Stefanov, 2011. Morphofunctional 
aspects of the dog’s paranal sinus 
(Sinus paranalis).

2. Doctor of Science

- Ts. Gigov, 1974. Morphological, 
experimental-morphological and 
histochemical investigations on the 
receptors in the fore section of the 
digestive system in ox.

- H. Gadev, 1976. Morphological 
and histochemical examinations on 
the structural elements in the sheep’s 
placenta.

- G. Kovachev, 1988. Domestic 
and wild animals from the Neolithic 
settlements around Kazanlak, Rakitova 
and Kalugerovo. Osteoscopic and 
morphometric studies.

- A. Vodenicharov, 2008. Morpho-
logical investigations on the role of 
mast cells’ mediators, other vasoactive 
substances and of glomerular arterioles 
in the renal hemodynamics of domestic 
swine.

Research projects developed 

by guidance of the teachers
- „Morphological, histochemical and 

immunohistochemical examinations on 
the mast cells in porcine kidney”. Head 
– Assoc. Prof. A. Vodenicharov

- „Histochemical and immunohisto-
chemical examinations on the porcine 
kidney’s blood vessels endothelium”. 
Head – Assoc Prof. A. Vodenicharov

- „Investigation on the peculiarities 
in the microvascularization, mast cells, 
lipids and lipoprotein lipase expression 
in the organs of digestive and urogenital 
apparatuses of domestic animals and 
birds”. Head - Prof. A. Vodenicharov

- „Morphological and histochemical 
examinations on the cordial blood 
vessels and mast cells in the porcine 
heart”. Head – Prof. A. Vodenicharov

- „Histochemical and immunohisto-
chemical examinations of biogenic 
amines and nitric oxide in the organs 
of domestic animals and birds”. Head – 
Prof. A. Vodenicharov

- „Immunohistochemical examination 
on the tyrosine-hydroxylase expression 
in the mast cells, localized in porcine 
gall bladder and bile vessels, urethra, 
auditory tube and ureter, in respect 
(view) the possibility of synthesis of 
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апарат на домашни животни и птици” – ръководител - проф. 
д-р а. воденичаров

- „морфологични и хистохимични изследвания на сърдечни-
те кръвоносни съдове и мастоцитите в сърцето при домаш-
ната свиня” – ръководител - проф. д-р а. воденичаров

- „Хистохимични и имунохистохимични изследвания върху 
биогенни амини и азотен оксид в органи на домашни животни 
и декоративни птици - – ръководител - проф. д-р а. воденича-
ров

-„имунохистохимично изследване на тирозин хидроксилаз-
ната експресия в мастоцити, локализирани в жлъчния мехур и 
жлъчните пътища, уретрата, евстахиевата тръба и урете-
ра при домашната свиня, с оглед възможността за синтез на 
допамин от мастоцити и други структури - – ръководител 
- проф. д-р а. воденичаров

2. индивидуални
- „структура, кръвоснабдяване и образноанатомично из-

следване на допълнителните полови жлези (простата и бул-
боуретрална) и тазова уретра на котарака” – ръководител 
д-р р. димитров

- „сравнително хистологично и хистохимично изследване 
на допълнителните полови жлези (семепроводни ампули, прос-
тата, булбоуретрални) и тазовата уретра при котарака” – 
ръководител – д-р р. димитров

- „имунохистохимично изследване на невроендокринните 
елементи и някои ултраструктурни особености и микровас-
куларизацията при допълнителните полови жлези (простата 
и булбоуретрални) и тазова уретра при котарака” – ръково-
дител – д-р р. димитров

- „образноанатомично изследване на допълнителните по-
лови жлези (везикулозна, простата, булбоуретрални) и тазо-
вата уретра при домашния заек” -  ръководител д-р р. дими-
тров

- „NADPH-d реактивност в тазовата уретра на прасета” – 
ръководител гл. ас. г. костадинов

- „локализация на рецепторите за стероидни хормони в 
околоаналния синус при кучето” – ръководител д-р и. стефа-
нов

- „ензимохистохимично изследване на никотинамидаденин-
динуклеотид фосфат диафораза (NADPH-d) в стената на око-
лоаналния синус при кучето” - ръководител д-р и. стефанов

- „Eнзимохистохимична експресия на никотинамид аденин 
динуклеотид фосфат диафораза (NADPH-d) в черния дроб, 
жлъчния мехур и жлъчните пътища при домашната свиня” - 
ръководител д-р и. стефанов

- „разпределение и хистохимична характеристика на масто-
цитите в слуховата тръба при домашната свиня” – ръководи-
тел гл. ас. николай цандев

Международни контакти и сътрудничество
активни контакти с редица катедри на ветеринарноме-

dopamine from the mast cells and 
other structures”. Head – Prof. A. 
Vodenicharov

2. Individual project

- „Structure, vascularization and 
imaging anatomical examination of the 
accessory sex glands (prostate and 
bulbourethral gland) and pelvic urethra 
in tomcat”. Head – Dr R. Dimitrov.

- „Comparative histological and 
histochemical examination of the 
accessory sex glands (deferent ducts 
ampullae, prostate, bulbourethral 
glands) and pelvic urethra in tomcat”. 
Head – Dr R. Dimitrov.

- „Immunohistochemical investigation 
of the neuroendocrine elements and 
some ultrastructural peculiarities and 
microvascularization in the accessory 
sex glands (prostate and bulbourethral 
glands and pelvic urethra in tomcat”. 
Head – Dr R. Dimitrov.

- „Imaging anatomical examination of 
the rabbit’s accessory sex glands and 
pelvic urethra”. Head – R. Dimitrov.

- „NADPH-d reactivity in the 
porcine pelvic urethra”. Head – Dr G. 
Kostadinov

- „Localization of the receptors for 
steroid hormones in the dog’s paranal 
sinus”. Head – Dr I. Stefanov.

- „Enzymohistochemical expression 
of nicotinamide adenine dinuctetide 
phosphate diaphorase (NADPH-d) in 
the wall of dog’s paranal sinus”. Head – 
Dr I. Stefanov.

- „Enzymohistochemical examination 
of nicotinamide adenine dinuctetide 
phosphate diaphorase (NADPH-d) in 
the porcine’s liver, gall bladder and bile 
ducts”. Head – Dr I. Stefanov

- „Distribution and histochemical 
characteristics of mast cell in porcine 
auditory tube”. Head – Dr N. Tsandev

International contacts 

and collaboration 
Active contacts and collaboration 

with several departments of faculties 
of veterinary medicine – Department 
of Morphology, Rijks University, Ghent, 
Belgium; Department of Veterinary 
Anatomy, Histology and Embryology, 
and Clinic of Obsetrics, Gynecology 
and Andrology of Large- and Small 
Animals - Justus Liebich University, 
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Giessen, Germany; Departments of 
Anatomy, Histology and Embryology at 
the Universities in Berlin and Hannover, 
Germany; Departments of Anatomy at 
the Universities in Ankara, Bursa and 
Istambul, Turkye; Deparment of Anatomy 
and Histology, Faculty of Veterinary 
Medicine, University St. St. Kiril and 
Methodius, Skopje, Macedonia.

Partnership with other 

reseach institutes in 

the country
Active collaboration with Departments 

of Anatomy and Histology at the 
Universities in Sofia, Plovdiv, Stara 
Zagora, Varna and Pleven; with the 
Institute of Experimental Morphology, 
Pathology and Anthropology with 
Museum at Bulgarian Academy of 
Science.

Participation in Editorial 

Board of Scientific Journals
Prof. Dr A. Vodenicharov – The 

Editorial Boards of: Bulgarian Journal of 
Veterinary Medicine, Acta Morphologica 
et Anthropologica, Member of the 
Advisory Board of Turkiye Klinikleri 
Journals and Macedonian Veterinary 
Review

 

дицински факултети: катедра по морфология - рийкс уни-
верситет в гент, Белгия, катедра по ветеринарна анатомия, 
хистология и ембриология, клиника по акушерство, гинеколо-
гия и андрология на едрите и дребните животни – Юстус ли-
бих университет в гиесен германия, катедрите по анатомия 
и хистология на университетите в Хановер и Берлин – герма-
ния; катедрите по анатомия във вмф на университетите в 
анкара, Бурса и истамбул – турция; катедрата по анатомия 
на вмф в скопие, македония

Партньорство с други научни институти 

в страната:
активно сътрудничество с катедрите по анатомия и 

хистология на медицинските факултети в софия, Пловдив, 
стара Загора, варна и Плевен; с института по експериментал-
на морфология, патология и антропология с музей при Бан; 
националния археологически институт с музей при Бан.

Участие в редколегии 

на списания:

Проф. а. воденичаров – на 
редколегиите на: Bulgarian 
Journal of Veterinary Medicine, Acta 
Morphologica et Anthropologica,; 
член на Advisory Board на Turkiye 
Klinikleri Journals и Macedonian 
Veterinary Review.

 

редколегиите на: Bulgarian 
Journal of Veterinary Medicine, Acta 
Morphologica et Anthropologica,; 
член на Advisory Board на Turkiye 
Klinikleri Journals и Macedonian 
Veterinary Review.
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КАТЕДРА “ФАРМАКОЛОгИЯ, 
ФИЗИОЛОгИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И 

ФИЗИОЛОгИЧНА ХИМИЯ”
СЕКЦИЯ “ХИМИЯ”

Проф. Н. Георгиева, дхн

Ръководител на Секция Химия

Катедра Фармакология, физиология на 
животните и физиологична химия

Prof. N. Georgieva, DSc

Head of Chemistry Unit

Department of Pharmacology, Animal 
Physiology and Physiological Chemistry

катедра Химия и биохимия като ос-
новна структурна единица на ветеринарномедицински факул-
тет (вмф) на софийски университет е основана през 1949 
г., където просъществува до 1953 г. вмф се отделя от су 
като самостоятелен висш ветеринарномедицински инсти-
тут (ввми) и  от 1953-1974 катедра Химия и биохимия е към 
ввми, софия. към преподавателския състав на катедрата са 
били избрани: иванов, иван Христов – доцент (1950), а по-
късно Професор, дхн – ръководител на катедрата до 1974 г.; 
вЪрБанова, инж. санка илиева - асистент (1949), ст. асис-
тент (1953); гл. асистент (1963); к.х.н. (1964), доцент (1971); 
ЧелиБонова, Хени Челибонова-лорер – ст. ас. (от 1950 до 
1959); лилов, любомир Христов – ст. асистент (от 1960 
до 1966); ПоПов, димитър Захариев - асистент (от 1963 до 
1967); накова, инж. елена Петрова - ст. асистент (от 1964 
до 1975); грЪнЧарова, веселина Ботева - асистент (от 1971 
до 1979); лаЧкова, виктория илиева - асистент (от 1971 до 
1975); Йоцов, иван Борисов - асистент (от 1974 до 1979); 
николов,  инж. Христо  Борисов - ст. асистент (от 1974 до 
1985). след пребазирането (1974) на ввми от град софия в 
град стара Загора от катедра Химия и биохимия се премест-

ва доц. д-р вЪрБанова, инж. санка 
илиева, която   създава (1974) кате-
дра обща и органична химия към вмф 
на новосъздадения висшия институт 
по зоотехника и ветеринарна медици-
на (виЗвм), който по- късно (1995) е  
преструкториран като тракийски уни-
верситет. През 1976 г. доц. д-р върба-
нова е избрана за професор. Проф. д-р 
върбанова е ръководител на катедра-
та от създаването й до пенсиониране-
то й (1990). Починала на 22.07.2007 г. 
към катедра обща и органична химия в 
стара Загора  работят  асистентите: 
инж. иотов, иван Борисов, инж. дана-

DEPARTMENT OF 
“PHARMACOLOGY, 
ANIMAL PHYSIOLOGY 
AND PHYSIOLOGICAL 
CHEMISTRY”
“CHEMISTRY” UNIT

The Department of Chemistry and 
Biochemistry as a basic structural 
unit of the Faculty of Veterinary 
Medicine (FVM) of Sofia University 
was founded in 1949, where it 
existed till 1953. Once separated 
from the FVM as an independent 
Higher Institute of Veterinary Medicine 
(HIVM), the Department of Chemistry 
and Biochemistry joined HIVM, Sofia 
(1953-1974). The academic staff of 
the department consisted of: IVANOV, 
Ivan Hristov - Assoc. Prof. (1950), later 
on - Prof. DSc, Head of Department till 
1974; VARBANOVA, eng. Sanka Ilieva 
- Assist. (1949), Senior Assist. (1953), 
Assist. Prof. (1963), CSc (1964), 
Assoc. Prof. of Chemistry (1971); 
CHELIBONOVA, Heni Chelibonova-
Lorer – Assist. (from 1950 to 1959); 
LILOV, Lyubomir Hristov – Assist. 
(from 1960 to 1966); POPOV, Dimitar 
Zahariev - Assist. (from 1963 to 1967); 
NAKOVA, eng. Elena Petrova – Assist. 
(from 1964 to 1975); GRANCHAROVA, 
Veselina Boteva - Assist. (from 1971 
to 1979); LACHKOVA, Vikotriya Ilieva - 
Assist. (from 1971 to 1975); YOTSOV, 
Ivan Borisov - Assist. (from 1974 to 
1979); NIKOLOV, eng. Hristo Borisov – 
Assist. (from 1974 to 1985). 

After the relocation of HIVM (1974) 
from Sofia to Stara Zagora, Assoc. Prof. 
VARBANOVA, eng. Sanka Ilieva moved 
from the Department of Chemistry 
and Biochemistry, and she founded 
(1974) the Department of General 
and Organic Chemistry of FVM in the 
newly-founded Higher Institute of 
Zootechnics and Veterinary Medicine 
(HIZVM), and later on (1995) in Trakia 
University, FVM. In 1976 Assoc. Prof. 
Varbanova, PhD, was appointed as 
Professor. Prof. Varbanova, PhD, headed 
the department from its establishment 
until her retirement in 1990.  She died 
on 22nd July 2007.  

In the Department of General 
and Organic Chemistry worked the 
following assistant professors: eng. 

и
дра 
на новосъздадения 
по зоотехника и ветеринарна медици
на (
преструкториран като 
верситет. През 1976 г. доц. д-р 
нова е избрана за професор. Проф. д-р 
в
та от създаването й до пенсиониране
то й (1990). Починала на 22.07.2007 г. 

Проф. д-р С. Върбанова

Prof. S. Varbanova, PhD
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илов, детелин костов, Червен-
ков, станчо кънчев, инж. нико-
лов, Христо Борисов, а по-късно 
инж. георгиева, недялка вълка-
нова, инж. Павлов, ангел иванов, 
инж. врански, Христо георгиев и 
инж. славова, стефка тодорова.  
През 1990 г. за ръководител на 
катедра обща и органична химия, 
а по-късно секция Химия, е избран 
доц. д-р Червенков, станчо кън-
чев. Преминал в пенсия през 2008 
г. от 2008 г. и до сега ръководи-
тел на секция Химия е доц. дхн 
георгиева, инж. недялка въл-
канова. През 2009 г. към преподавателския състав на секция 
Химия, след конкурс, са избрани Янева, инж. д-р  Звезделина 
любенова и досПатлиев, д-р лилко каменов. 

след окончателното преструктурирането на катедрите 
от вмф и до сега секция ХимиЯ е към катедра фармакология, 
физиология на животните и физиологична химия, на ветри-
нарномедицинския факултет на тракийски университет, 
стара Загора.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ НА СЕКЦИЯ ХИМИЯ 

КЪМ МОМЕНТА
академичният състав на секция Химия (към момента) 

включва двама хабилитирани и двама нехабилитирани препо-
даватели:

1. гЕОРгИЕВА, инж. Недялка Вълканова - Доцент, док-
тор на науките

родена  на 29.08.1952 г. в гр. Бургас. 
средното си образование получава  в родния си град. 

Зaвършва висш химикотехнологичен институт( вХти) в гр. 
Бургас (1976) и се дипломира като инженер-химик. избрана е 
за хоноруван асистент (1978), редовен асистент (1981),  ст. 
асистент (1986), гл. асистент (1989) в катедра обща и орга-
нична химия на вмф при виЗвм, ст. Загора. Получава научна 
степен „доктор” (2005), а през 2007 г. -  научно звание „до-
цент”   към вмф на тру, ст. Загора. През 2012 г. доц. д-р н. 
георгиева защитава докторска дисертация за присъждане на 
научна степен „доктор на науките” по професионално направ-
ление  4.2. Химически науки. доц. дхн  н. георгиева е ръководи-
тел на секция Химия към катедра фармакология, физиология 
на животните и физиологична химия от 2008 г. и до сега. През 
2013 г. доц. дхн н. георгиева е в процедура за заемане на акаде-
мична длъжност „Професор” към вмф на тру, ст. Загора.

2. ПАВЛОВ, инж. Ангел Иванов - Доцент, доктор

роден на 25.01.1953 г. в гр. Първомай. 
Завършва руската езикова гимназия „иван вазов” в гр. Плов-

див. след дипломиране  (1978) в Химикотехнологичен инсти-
тут, софия придобива квалификация инженер-химик  избран 

YOTOV, Ivan Borisov, eng. DANAILOV, 
Detelin Kostov, CHERVENKOV, Stancho 
Kanchev, eng. NIKOLOV, Hristo Borisov, 
and later on eng. GEORGIEVA, Nedyalka 
Valkanova, eng. PAVLOV, Angel Ivanov, 
eng. VRANSKI, Hristo Georgiev and 
eng. SLAVOVA, Stefka Todorova. 

In 1990 Assoc. Prof. CHERVENKOV, 
Stancho Kanchev, PhD, was elected as 
a head of the Department of General and 
Organic Chemistry, later on - Chemistry 
Unit. Since 2008 till now Head of 
Chemistry Unit has been Assoc. Prof. 
GEORGIEVA, Nedyalka Valkanova, DSc. 
In 2009 after a competitive examination 
YANEVA, eng. Zvezdelina Lyubenova, 
PhD, and DOSPATLIEV, Lilko Kamenov, 
PhD, were elected for members of the 
academic staff of Chemistry Unit. 

Since the final restructure of the 
departments in FVM till now Chemistry 
Unit belongs to the Department of 
Pharmacology, Animal Physiology and 
Physiological Chemistry, Faculty of 
Veterinary Medicine, Trakia University, 
Stara Zagora.

ACADEMIC STAFF OF 

CHEMISTRY UNIT 

AT PRESENT
The Academic Staff of Chemistry Unit 

(at present) includes two habilitated 
and two non-habilitated teachers:

1. GEORGIEVA, eng. Nedyalka 
Valkanova - Prof., DSc

She was born on 29th August 1952 
in Bourgas. Received her secondary 
education in her hometown.  Graduated 
the Higher Institute of Chemical 
Technology in Bourgas (1976) as a 
chemical engineer. She was elected as 
an honorary Assist. (1978), full-time 
Assist.(1981), Assist. (1986), Assist. 
Prof. (1989) at the Department of 
General and Organic Chemistry, Faculty 
of Veterinary Medicine in HIZVM. 
Received the scientific-educational 
degree PhD (2005) and in 2007 she 
was appointed Associate Professor at 
Trakia University, Faculty of Veterinary 
Medicine, Stara Zagora. Since 2008 
Assoc. Prof. N. Georgieva, DSc, has 
been Head of Chemistry Unit at the 
Department of Pharmacology, Animal 
Physiology and Physiological Chemistry. 
In 2012 she defended her DSc Thesis 
for the award of the academic degree 

Доц. д-р С. Червенков

Assoc. Prof. S. Chervenkov, PhD
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за асистент (1982), старши  (1986), главен (1990) в катедра 
обща и органична химия на вмф към виЗвм гр. стара Загора. 
През 2007 г. получава научна степен „доктор”, след успешна 
защита на дисертация. През 2009 г. е избран за „доцент” в 
тракийски университет, вмф, секция Химия, гр. стара Загора.  

3. ЯНЕВА, инж. Звезделина Любе-
нова – гл. ас., доктор

родена на 10.11.1978 г. в гр. стара 
Загора. 

Завършва езикова гимназия „ромен 
ролан” в гр. стара Загора, висше обра-
зование (2002) в Химикотехнологичен 
и металургичен университет (Хтму), 
софия, специализация  (2004) по мио 
в унсс, софия. от 01.02.2007 г. до 
08.09.2008 г. работи като асистент в 

Хтму, софия, факултет по химично и системно инженерство, 
катедра инженерна химия. избрана  за асистент (23.03.2009), 
старши (2010 г.) и главен (2010 г. и до сега)  в секция Химия на 
вмф към тру, ст. Загора. Защитила дисертация за придобива-
не на образователна и научна степен „доктор” (2009), научна 
специалност „Процеси и апарати в химичната и биохимичната 
технология”. 

4. ДОСПАТЛИЕВ, Лилко Каменов - 
гл. ас., доктор

роден на 07.07.1973 г. в гр. доспат. 
средното си образование получа-

ва в Природоматематическа гимназия 
“васил левски” в гр. смолян. Завършил 
висше образование в Пловдивски уни-
верситет, специалност Химия (2000) и 
специалност икономика (2002). Получа-
ва научно - образователна степен „док-
тор” (2009) по научна специалност „не-
органична химия”. на 27.09.2009 г. е избран 
за асистент, а от 2010 г. и до сега-главен асистент към тру, 
вмф, катедра фармакология, физиология на животните и фи-
зиологична химия, секция Химия. 

   

Академичен състав на секция Химия през 2013

Academic staff of Chemistry Unit at present

DSc in professional field Chemical 
sciences. In 2013, Assoc. Prof. N. 
Georgieva, DSc, is in a procedure for 
appointment to the academic position 
Professor of Chemistry. 

2. PAVLOV, eng. Angel Ivanov - 
Assoc. Prof., PhD

He was born on 25th January 1953 
in Parvomay. Graduated the Russian 
Language School “Ivan Vazov” 
in Plovdiv. Graduated the Higher 
Institute of Chemical Technology in 
Sofia (1978) as a chemical engineer. 
He was elected as a full-time Assist. 
(1982), Assist. (1986), Assist. Prof. 
(1990) at the Department of General 
and Organic Chemistry, Faculty of 
Veterinary Medicine in HIZVM, Stara 
Zagora. In 2007 received the scientific-
educational degree PhD after the 
successful defense of his PhD Thesis. 
In 2009 he was appointed Associate 
Professor in Trakia University Stara 
Zagora, FVM, Chemisrty Unit. 

3. YANEVA, eng. Zvezdelina 
Yaneva - Assist. Prof., PhD

She was born on 10th November 
2010 in Stara Zagora. Graduated the 
Foreign Language School “Romain 
Rolland” in Stara Zagora, higher 
education (2002) in the University of 
Chemical technology and Metallurgy 
(UCTM) - Sofia, specialization (2004) 
in International Economic Relations in 
the University of National and World 
Economy (UNWE), Sofia. From 1st Feb 
2007 till 8th Sept 2008 she worked 
as an Assist. in UCTM - Sofia, Faculty 
of Chemical and System Engineering, 
Department of Chemical Engineering. 
She was elected as Assist. (23rd 
March 2009), Senior Assist. (2010) and 
Assist. Prof. (2010) in Chemistry Unit, 
FVM, Trakia University, Stara Zagora. 
Defended PhD Thesis for the award of 
the educational-scientific degree PhD 
(2009), scientific specialty “Processes 
and apparatus in the chemical and 
biochemical technology”.  

4. DOSPATLIEV, Lilko Kamenov - 
Assist. Prof., PhD

He was born on 7th July 1973 
in Dospat. Received his secondary 
education in the National Gymnasium 
of Natural Sciences and Mathematics 
“Vasil Levski” in Smolyan. Graduated 

нова – 

Загора. 

р
зование (2002) в Химикотехнологичен 
и металургичен университет (Х
с
в 
08.09.2008 г. работи като асистент в 
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УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
в секция „Химия” се обучават студенти първи курс от 

ветеринарномедицински и аграрен факултети на тракийски 
университет в град ст. Загора. Преподавателите от секция 
„Химия” извеждат лекции, лабораторни упражнения, семинар-
ни занятия, теоретични и практични изпити по дисциплините: 
“медицинска химия” със студенти от специалност „ветери-
нарна медицина” на вмф, “Химия с основи на химичната еко-
логия” и “аналитична химия с инструментални методи” със 
студенти от специалност „екология и опазване на околната 
среда”, “Химия” със студенти от специалностите „агроном-
ство”, „аграрно инженерство” и „рибовъдство и аквакулту-
ра” (аф - редовно и задочно обучение). всички преподавани 
дисциплини са задължителни за съответните специалности. 
секция „Химия” разполага с 3 оборудвани учебни лаборатории, 
където се провеждат лабораторни занятия със студентите.

ИЗДАДЕНИ УЧЕБНИЦИ
1. георгиева, н. а. Павлов, З. Янева, 2013. Химия. мултиме-

диен учебник.
2. Червенков, с., 2006. Химия. издателство тракийски уни-

верситет, стара Загора
3. Червенков, с., 1994. Химия. издателство нис, виЗвм, 

стара Загора.
4. върбанова, с., 1985. органична химия. Земиздат, софия
5. върбанова, с., 1993. обща и органична химия. наука и из-

куство, софия
6. върбанова, с., 1978. основи на общата химия. Земиздат, 

софия

ИЗДАДЕНИ РЪКОВОДСТВА
1. георгиева, н., а. Павлов, в. Хаджиилиев, З. Янева, 2011. 

ръководство за практически занятия по химия. издателство 
тракийски университет, стара Загора

2. Яблански, ц., г. Петков,  д. Павлов, ..., н. георгиева и др., 
2011. наръчник по приложна екология. издателство алфамар-
кет, стара Загора.

3. Червенков, с., д. данаилов, н. георгиева, а. Павлов, 1996. 
ръководство за упражнения по химия. издателство тракийски 
университет, стара Загора

higher education (2000) in Plovdiv 
University, specialty Chemistry and 
specialty Economics (2002). Received 
the research and educational-scientific 
degree PhD (2009), scientific specialty 
“Inorganic Chemistry”. He was elected 
as an Assist. on 27 Sept 2009, and 
since 2010 he has been Assist. Prof. in 
Trakia University, FVM, Department of 
Pharmacology, Animal Physiology and 
Physiological Chemistry, Chemistry 
Unit 

TEACHING ACTIVITY
Chemistry Unit provides the teaching 

of first-year students from the Faculties 
of Veterinary Medicine and Agriculture 
in Trakia University, Stara Zagora. The 
teachers from Chemistry Unit lead 
lectures, laboratory exercises, seminars, 
theoretical and practical exams on the 
subjects: “Medicinal Chemistry” with 
students from the specialty “Veterinary 
Medicine”, Faculty of Veterinary 
Medicine, “Chemistry with Fundamentals 
of Chemical Ecology” and “Analytical 
Chemistry with Instrumental Methods” 
with students from the specialty 
“Ecology and Environmental protection”, 
“Chemistry” with students from 
specialties Agronomy and Agricultural 
Engineering, “Analytical Chemistry with 
Fundamentals of Hydrochemistry” with 
students from specialty “Fishery and 
Aquaculture” (Faculty of Agriculture 
- full- and part-time education). All 
taught disciplines are mandatory for 
the respective specialties. Chemistry 
Unit has three equipped teaching 
laboratories where laboratory exercises 
with students are held.  

PUBLISHED TExTBOOKS
1. Georgieva, N., а. Pavlov, Z. 

Yaneva, (2013). Chemistry. Multimedia 
Textbook.

2. Chervenkov, S., (2006). Chemistry. 
Trakia University, Stara Zagora.

3. Chervenkov, S., (1994). Chemistry. 
SRS, HIZVM, Stara Zagora.

4. Varbanova, S., (1985). Organic 
Chemistry. Zemizdat, Sofia.

5. Varbanova, S., (1993). General and 
organic Chemistry. Nauka i izkustvo, 
Sofia.

6. Varbanova, S., (1978). 
Fundamentals of General Chemistry. 
Zemizdat, Sofia.

Лабораторни занятия по 
„Медицинска химия” със 
студенти от ВМФ

Laboratory exercises on 
Medicinal Chemistry with 
students from FVM
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4. Хаджиилиев, в. и н. вълканова (георгиева), 1988. ръковод-
ство за практически занимания по биохимия (за кръжочна ра-
бота с ученици от есПу) , нцутнт, софия.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Защитени дисертации
1. изследване влия-

нието на новосинтези-
рани производни наизо-
никотиновата киселина 
върху показатели на ок-
сидативен стрес, 2004. 
дисертация за придоби-
ване на научна и обра-
зователна степен „док-
тор”, тру, ст. Загора. 
георгиева, н.

2. изследване на ново-
синтезирани производ-
ни на 8-хидроксихино-
лина като потенциални 
екологични химиотера-
певтици в животновъд-

ството и влиянието им върху модел ретровируси, 2006. ди-
сертация за придобиване на научна и образователна степен 
„доктор”, тру, ст. Загора. Павлов, а.

3. адсорбция на нитрофеноли върху природни и отпадъчни 
материали от водна среда, 2009. дисертация за придобиване 
на научна и образователна степен „доктор”, Химикотехноло-
гичен и металургичен университет, софия. Янева, З.

4. влияние на почвените характеристики върху усвояване-
то на макро- и микроелементи от тютюн,2009. дисертация 
за придобиване на научна и образователна степен „доктор”, 
аграрен университет, Пловдив. доспатлиев, л.

5. Химичен анализ и екологична оценка на природни води в ре-
гион стара Загора, 2012. дисертация за придобиване на научна 
степен „доктор на науките”, тру, ст. Загора. георгиева, н.

Основни научни направления 
секция Химия към вмф на тру има дългогодишен научно-

изследоватески опит. основните научни направления по кои-
то работят членовете на секцията са: 

• органичен синтез на билогично активни съединения; 
• микровълнов синтез; 
• свободни радикали и влиянието им върху биологичните 

системи; 
• оксидативен стрес и параметри на оксидативния стрес; 
• Получаване и изследване свойствата на пероксидни съе-

динения; 
• Приложение на полимерни материали за трайна консерва-

ция на биологични материали; 

PUBLISHED MANUALS
1. Georgieva, N., а. Pavlov, V. 

Hadzhiiliev, Z. Yaneva, (2011). Manual 
for practical exercises on chemistry. 
Trakia University, Stara Zagora.

2. Yablanski, Ts., G. Petkov, D. Pavlov, 
..., N. Georgieva et al., (2011). Manual 
Book of Applied Ecology. Alphamarket, 
Stara Zagora.

3. Chervenkov, S., D. Danailov, N. 
Georgieva, а. Pavlov, (1996). Manual 
for practical exercises on chemistry. 
Trakia University, Stara Zagora.

4. Hadzhiiliev, V. a N. Valkanova 
(Georgieva), (1988). Manual for 
practical exercises on biochemistry 
(for circle work with secondary-school 
students), NCUTNT, Sofia.

SCIENTIFIC RESEARCH 

ACTIVITY

Defended Dissertations
1. Study on the effect of newly-

synthesized derivatives of isonicotinic 
acid on indicators of oxidative stress, 
2004. Dissertation for obtaining the 
scientific-educational degree PhD, 
Trakia University, Stara Zagora. 
Georgieva, N.

2. Study on the effect of 
newly-synthesized derivatives 
of 8-hydroxychinolin as potential 
ecological chemotherapeutics in 
animal husbandry and their effect on 
model retroviruses, 2006. Dissertation 
for obtaining the scientific-educational 
degree PhD, Trakia University, Stara 
Zagora.  Pavlov, а.

3. Adsorption of nitrophenols on 
natural and waste materials from 
aqueous phase, 2009. Dissertation for 
obtaining the scientific-educational 
degree PhD, University of Chemical 
Technology and Metallurgy, Sofia. 
Yaneva, Z.

4. Effect of soil characteristics on the 
uptake of macro- and microelements 
by tobacco, 2009. Dissertation for 
obtaining the scientific-educational 
degree PhD, Agricultural University, 
Plovdiv. Dospatliev, L.

5. Chemical analysis and ecological 
assessment of natural waters in Stara 
Zagora region, 2012. Dissertation 
for obtaining the scientific degree 
DSc, Trakia University, Stara Zagora. 
Georgieva, N.

Лабораторни занятия по „Медицинска 
химия” със студенти от ВМФ

Laboratory exercises on Medicinal 
Chemistry with students from FVM
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• Приложение на плазменните технологии за почистване, 
консервация и маркировка на обекти с културно и историче-
ско значение; 

• екология и екологично оксидативно равновесие в билогич-
ните системи на аеробни организми; 

• Замърсители на околната среда; 
• мониторинг и анализ на природни, питейни и отпадъчни 

води; 
• адсорбция и биосорбция на органични вещества от течна 

среда; 
• математическо моделиране на равновесни, кинетични и 

динамични масопреносни процеси; 
• анализ на макро- и микроелементи в растения и почви; 
• анализ на мазилки и стенописи от обекти с културно и 

историческо значение.  

Научни проекти
Членовете на академичния състав на секция Химия рабо-

тят върху различни съвременни научни тематики, самостоя-
телно или в колектив при разработване на научни проекти:

1. нП 2001-2002 г., № 10/01, вмф. „изследване ролята на 
свободните радикали в хепатотоксичността на изониазид  
чрез използване на  новосинтезирани негови производни с ан-
тиоксидантна активност”. ръководител гл. ас. н. георгиева

2. нП 2005 г.,  № 01/05 вмф: „аминобензилиране на 8-хидро-
ксихинолин с ароматни алдехиди и хетероциклени амини и из-
следване биологичната активност на новополучените съеди-
нения” . ръководител гл. ас. д-р н. георгиева.

3. нП 2006 г. № 01/06 вмф: „изследване химичната струк-
тура и биологичната активност новосинтезирани ксенобио-
тици: 7-[(6-метилпиридин-2-ил-амино)(халогено)метил] хино-
лин-8-оли”. ръководител гл. ас. д-р н. георгиева. 

4. нП 2006 г., №  05/06, вмф. Получаване на натриев пер-
карбонат и изследване на възможността за използването му 
като средство при борба с ектопаразити при някои сладко-
водни риби”. ръководител гл. ас. а. Павлов.

5. нП 2008-2009 г., № 01/06, вмф: „изследване растежре-

Basic directions in the scientific 
research 

Chemistry Unit has long and 
extensive scientific experience. The 
main research directions, which employ 
members of the academic staff are: 

• Organic synthesis of biologically 
active compounds; 

• Microwave synthesis; 

• Free radicals and their effect on 
biological ecosystems; 

• Oxidative stress and oxidative 
stress parameters;

• Preparation of peroxide compounds 
and study on their properties; 

• Application of polymeric materials 
for permanent conservation of 
biological materials; 

• Application of plasma technologies 
for cleaning, preservation and 
identification markers of sites with 
cultural and historical significance; 

• Ecology and ecological oxidative 
balance in the biological systems of 
aerobic organisms; 

• Environmental pollution; 

• Monitoring and analysis of natural, 
drinking and waste waters; 

• Adsorption and biosorption of 
organic compounds from aqueous 
phase; 

• Mathematical modeling of 
equilibrium, kinetic and dynamic mass 
transfer processes; 

• Analysis of macro- and 
microelements in plants and soils; 

• Analysis of plasters and paintings 
of objects with cultural and historical 
significance.  

Scientific Projects
The members of the academic 

staff of Chemistry Unit are working 
on various contemporary scientific 
subjects individually or in a team 
during the development of a number of 
scientific projects (SP):     

1. SP 2001-2002, № 10/01, FVM. 
„Study on the role of free radicals in 
the hepatotoxicity of izoniazid by the 
application of newly-synthesized its 
derivatives with antioxidant activity”. 
Project Manager Assoc. Prof.  N. 
Georgieva.

2. SP 2005, № 01/05, FVM. „Amino-
benzylation of 8-hydroxychinolin with 

Поредните научни експерименти

Just another scientific experiment
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гулиращата активност на новосинтезирани производни на 
изоникотиноилхидразида-структурни аналози на фенилкар-
бамидни цитокинини”. ръководител доц. д-р н. георгиева. 

6. нП 2009-2010 г. № 06/09 вмф: “изследване на екологич-
ното оксидативно равновесие в организма, след  третирани с 
INH и търсене на възможности за намаляване на оксидатив-
ните токсични ефекти чрез комбинираното му прилагане с 
антиоксиданти, включително синтезирани от нас”. ръководи-
тел доц. д-р н. георгиева. 

7. нП 2010/2011 г., № 06/10, вмф - отстраняване на нитро-
феноли от замърсени води чрез адсорбция върху набъбнал пер-
лит. ръководител гл. ас. д-р З. Янева.

8. нП 2011/2012 г., № 07/11, вмф. сравнително изследване 
на биосорбционното поведение на синтетични багрила върху 
растителни и отпадъчни материали. ръководител гл. ас. д-р 
Звезделина Янева.

9. нП 2010/2011 г. № 04/10, вмф. изследване минерализа-
цията на проби от костна тъкан с флуороводородна киселина 
за определяне общото съдържание на Se чрез ICP – OES метод. 
ръководител гл. ас. д-р л. доспатлиев.

10. нП 2011/2012 г., № 09/11, вмф. едновременно ETAAS 
определяне на Zn и Cu в черен дроб чрез използване на модифи-
катори от W, Ir и Rh. ръководител гл. ас. д-р л. доспатлиев.

11. нП 2012/2014 г., № 05/12, вмф. „Проучване и приложе-
ние на полимери и силиконови еластомери за изработване на 
безвредни и дълготрайни анатомични препарати”. ръководи-
тел доц. д-р а. Павлов.

12. FP7-ENV-NMP-2011/ Project n.282998/ PANNA. европейски 
научно-изследователски проект по 7 рамкова програма 2011-
2014 г. Plasma and nano for new age “soft” conservation. ръково-
дител за България доц. д-р а. Павлов.

13. георгиева, н., а. Павлов, З. Янева. Химия - мултимедиен 
учебник. Проект 2012 г. - 2013 г. BG051PO001-4.3.04-0026 “раз-
витие на център за електрони форми на дистанционно обу-
чение в тракийски университет”. Проектът се осъществява с 
финансовата подкрепа на оперативна програма „развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от европейския социален 
фонд на европейския съюз. договор 270/08.11.2012 г. 

aromatic aldehydes and heterocyclic 
amines and study on the biological 
activity of the newly-synthesized 
compounds”. Project Manager Assoc. 
Prof.  N. Georgieva.

3. SP 2006, № 01/06, FVM. “Study 
on the chemical structure and biological 
activity of newly-synthesized 
xenobiotics: 7-[(6-methylpyridine-2-
yl-amino)(halogen)methyl]chinolin-8-
ols”. Project Manager Assoc. Prof.  N. 
Georgieva.

4. SP 2006, № 05/06, FVM. 
“Preparation of sodium percarbonate 
and study on its applicability as a tool 
for combating ectoparasites in some 
freshwater fish”. Project Manager 
Assoc. Prof. A. Pavlov.

5. SP 2008-2009, № 01/06, FVM. 
„Study on the growth regulating activity 
of newly synthesized derivatives 
of isonicotinoylhydrazide-structure 
analogues of phenylcarbamide 
cytokinines”. Project Manager Assoc. 
Prof.  N. Georgieva.

6. SP 2009-2010, № 06/09, FVM. 
“Study on the ecological oxidative 
balance in the organism after INH 
treatment and search for possibilities 
for reduction of the oxidative toxic 
effects by its combined application with 
antioxidants, including synthesized by 
us”. Project Manager Assoc. Prof.  N. 
Georgieva.

7. SP 2010/2011, № 06/10, FVM. 
“Removal of nitrophenols from polluted 
waters by adsorption on expanded 
perlite”. Project Manager Assist. Prof. 
Z. Yaneva.

8. SP 2011/2012, № 07/11, FVM. 
“Comparative study of the biosorption 
behavior of synthetic dyes on plant 
and waste materials”. Project Manager 
Assist. Prof. Z. Yaneva.

9. SP 2010/2011, № 04/10, FVM. 
“Study on the mineralization of bone 
tissue samples with hydrofluoric 
acid for determination of the total Se 
content by ICP – OES method”. Project 
Manager Assist. Prof. L. Dospatliev.

10. SP 2011/2012, № 09/11, FVM. 
“Simultaneous ETAAS determination 
of Zn and Cu in liver by the application 
of W, Ir and Rh modificators”. Project 
Manager Assist. Prof. L. Dospatliev.

11. SP 2012/2014, № 05/12, FVM. 
“Study and application of polymers and 
silicone elastomers for the preparation 
of safe and durable anatomical 

Поредните научни експерименти

Just another scientific experiment
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Международни контакти и сътрудничество 
в процеса на научно-изследователската дейност колекти-

вът на секция „Химия” е осъществена колаборация с различни 
международни и национални институти.  Членове на секцията 
са в ползотворно сътрудничество с техни колеги от:

- Veneto Nanotech Scpa (Project Coordinator)  – Research 
Institute, Italy; 

- Institute of Inorganic and Surface Chemistry-CNR  – Research 
Institute, Italy; 

- Staatliche Museen zu Berlin  –Research Institute, Germany; 
- Artesis Hogeschool Antwerpen  – Research Institute, Belgium.
- институт по органична Химия с център по фитохимия, 

Бан, софия; 
- институт по експериментална морфология, патология и 

антропология с музей, Бан; 
- институт по физиология на растенията, Бан, софия;
- факултет по химия и фармация, катедра „органична хи-

мия”, су;
- Химикотехнологичен и металургичен университет, ка-

тедра „инженерна химия”, софия.
Членовете на секция „Химия” вземат участие в редица на-

ционални и международни, симпозиуми, конгреси  и конферен-
ции. 

Участие на доц. дхн Н. Георгиева на 

7th International Workshop on HIV & 

Hepatitis Coinfection, Milan, Italy, 1-3 
June 2011. 

Participation of Assoc. Prof. N. 
Georgieva, DSc on the 

7th International Workshop on HIV & 

Hepatitis Coinfection, Milan, Italy, 1-3 
June 2011.  

Участие на гл. ас. д-р З. 
Янева на 5th  International 
Conference on Water,  

Climate and Environment, 

BALWOIS 2012, 27 May - 2 
June 2012, Ohrid, Republic of 
Macedonia.

Participation of Assist. Prof. 
Z. Yaneva, PhD on the 5th  
International Conference 
on Water, Climate and 
Environment, BALWOIS 2012, 
27 May - 2 June 2012, Ohrid, 
Republic of Macedonia.

preparations”. Project Manager Assoc. 
Prof. A. Pavlov.

12. FP7-ENV-NMP-2011/ Project 
n.282998/PANNA. European research 
project under the 7th Framework 
Programme 2011-2014, Plasma and 
nano for new age “soft” conservation. 
Project Manager for Bulgaria Assoc. 
Prof. A. Pavlov.

13. Georgieva, N., а. Pavlov, Z. Yaneva. 
Chemisrty - Multimedia Textbook. 
Project 2012 - 2013 BG051PO001-4
.3.04-0026 “Development of Centre for 
electronic forms of distance education 
in Trakia University”. The project is 
funded by the Operational Programme 
"Human Resources Development", 
co-financed by the European Social 
Fund of the European Union. Contract 
270/08.11.2012. 

International contacts and 

cooperation
In the process of the scientific 

research activity, the academic staff 
of Chemistry Unit has implemented 
collaboration with various national 
and international institutes. Members 
of the unit have realized beneficial 
cooperation with colleagues from: 

- Veneto Nanotech Scpa (Project 
Coordinator)  – Research Institute, 
Italy; 

- Institute of Inorganic and Surface 
Chemistry-CNR  – Research Institute, 
Italy; 

- Staatliche Museen zu Berlin  
–Research Institute, Germany; 

- Artesis Hogeschool Antwerpen  – 
Research Institute, Belgium.

- Institute of Organic Chemistry with 
Centre of Phytochemistry, BAS, Sofia; 

- Institute of Experimental Morphology, 
Pathology and Anthropology with 
Museum, BAS, Sofia; 

- Institute of Plant Physiology and 
Genetics, BAS, Sofia;

- Faculty of Chemistry and Pharmacy, 
Department of Organic Chemistry, 
Sofia University, Sofia;

- University of Chemical Technology 
and Metallurgy, Department of 
Chemical Engineering, Sofia. 

The members of Chemistry Unit have 
participated in numerous national and 
international symposia, congresses 
and conferences. 

Участие на доц. дхн Н. Георгиева на 

7th International Workshop on HIV & 

Hepatitis Coinfection, Milan, Italy, 1-3 
June 2011. 

Participation of Assoc. Prof. N. 
Georgieva, DSc on the 

7th International Workshop on HIV & 

Hepatitis Coinfection, Milan, Italy, 1-3 
June 2011.  
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Участие на доцент д-р А. Павлов  в  Workshop, 2011 

Venice, Italy -FP7-ENV-NMP-2011/ Project n.282998/ PANNA.  

Participation of Assoc. Prof. A. Pavlov, PhD - Workshop, 2011 Venice-FP7-
ENV-NMP-2011/ Project n.282998/ PANNA.  

ОБЩЕСТВЕНИ АНгАЖИМЕНТИ
доц. дхн недялка георгиева е член на съюза на учените в 

България, клон ст. Загора. 
доц. д-р ангел Павлов е член на нтс, секция „екология и Хи-

мия” в гр. ст. Загора. 

Участие на доцент д-р А. Павлов  в  Workshop, 2011 

PUBLIC ENGAGEMENT
Assoc. Prof. Nedyalka Georgieva, 

DSc, is a member of the Union of 
Scientists in Bulgaria, branch Stara 
Zagora. 

Assoc. Prof. Angel Pavlov, PhD, is a 
member of the Scientific-Engineering 
Unit in Bulgaria, Section “Ecology and 
Chemistry” - Stara Zagora. 
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СЕКЦИЯ „БИОХИМИЯ С ОСНОВИ НА 
КЛИНИЧНАТА БИОХИМИЯ”

Отговорник:
доц. теодора мирчева георгиева, двмн

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
в началото на 1949 г. се извършва структурно прегрупиране 

на катедрите при сса. във вмф се оформя катедра по „Химия 
и Биохимия” с временен ръководител 
проф. тончо радев. в нея са препода-
вани „неорганична химия,” „органична 
химия”, „Биохимия”. на 06.09.1950г. 
по предложение на проф т.радев е 
сформирана новата катедра „Химия 
и Биохимия” с ръководител доц. иван 
Христов иванов. същият е избран 
за професор през 1953г. доц. васил 
Попов, започнал като асистент в ка-
тедра „Хигиена и технология на хра-
нителните продукти” през 1946г., а 
от 1952г. е доцент по биохимия  в 
катедрата по „Биохимия”.

През 1957г. хонорован асистент в катедрата става д-р 
владимир иванов цолов. 

д-р Чавдар стефанов Попов става асистент през 1963г. 

SECTION “BIOCHEMISTRY 
WITH PRINCIPALS OF 
CLINCAL BIOCHEMISTRY“

Responsible operator 

for the Section:
Assoc. Prof. Dr. Teodora Mircheva 

Georgieva, DSc.

HISTORICAL DATA
In the beginning of 1949 there was 

made structural regrouping of the  
departments, belonging to Agricultural 
Academy. In the Faculty of Veterinary 
Medicine was established Department 
of “Chemistry and Biochemistry” with 
temporary leader Prof. Toncho Radev. 
In this department have been teaching 
the following disciplines: “Inorganic 
Chemistry”, “Organic Chemistry”, 
“Biochemistry”. On  06.09.1950 
Prof . Radev suggested  to establish 
a new Department “Chemistry and 
Biochemistry” with leader Assoc. Prof. 
Ivan Ivanov. The same person was 
elected for professor in 1953. Assoc. 
Prof. Vasil Popov was started as assistant 
in the Department of “Food Hygiene” in 
1946  and since 1953 was elected as 
Assoc. Professor in the department of 
“Chemistry and Biochemistry” . 

In 1957 as an assistant in part-time 
in the department started Dr. Vladimir 
Ivanov Tzolov  and  later also has been  
elected as  Assoc. Professor.

Dr. Chavdar Stefanov Popov was 
started in the Department as an  
assistant in 1963. 

After the  basement of Faculty of 
Veterinary Medicine  in Stara Zagora,  
in the frame of Higher Institute of 
Zootechnics and Veterinary Medicine 
and for the next two years, department 
of “Biochemistry” was in administrative 
submission to the Faculty of 
Zootechnics, but attended also Faculty 
of  Veterinary Medicine.

The Department was one of the first 
nine departments, which moves from 
Sofia to Stara Zagora in August 1974. 
The negative consequences from the 
movement do not stop however the 
preservation of the traditions to keep 
study group of students with scientific 
leader – Prof. Chavdar Popov. 

Доц. Васил Попов

Assoc.  Prof.  Vasil  Popov

Доц. Владимир Цолов

Assoc.  Prof.  Vladimir Tsolov

Проф. Чавдар Попов  

Prof. Chavdar  Popov
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след пребазирането на вмф в стара Загора, чиято специ-
алност е вече към виЗвм през първите две години от устано-
вяването му, катедрата по „Биохимия”, която обслужва вмф,  
е била на административно подчинение  към Зоотехническия 
факултет. катедрата по „Биохимия” е сред първите девет 
катедри, които се преместват от софия в  стара Загора през 
месец август 1974г. негативните последици от пребазиране-
то не спират обаче съхраняването на  традициите на  кръжока 
по биохимия с научен ръководител – проф. Чавдар Попов. Проф. 
Чавдар Попов  работи върху факторите, повлияващи стабил-
ността и пропускливостта  на биологичните  мембрани и е 
един от най–продуктивните професори във ветеринарноме-
дицинския факултет.  на 28.03.1990г. факултетният съвет 
на вмф утвърждава отделянето и създаването на две нови 
катедри във вмф, които са били към аЖф, едната от които 
е катедра „Биохимия с основи на клиничната биохимия”  с ръ-
ководител проф. Чавдар Попов. През 1991-1993г. проф. Попов  
е заместник-ректор по нир към виЗвм и декан на вмф през 
1993-1995. 

 от 2002г.  катедрата ни се включи като секция в обедине-
ната катедра  „ветеринарно-медицинска физиология и физи-
ологична химия” , а по-късно през 2004г.  в  катедра „фармако-
логия, физиология на животните и физиологична химия”. 

Целият колектив на секцията: доц. Т. Мирчева, гл.ас. Е. Дишлянова, 
гл.ас. Димитринка Запрянова, организатор- Петя Колева, хигиенист-

Недка Костова.

The all staff of the section: Assoc.Prof. T. Mircheva, Assistant Professors- 
Mrs. Evgenia Dishlyanova and Dr. Dimitrinka Zapryanova,Traaining 

Coordinator Petya Koleva , Higiene Operator  Nedka Kostova.

 
През годините като преподаватели в катедрата са били на 

работа н.с.II ст. д-р величка връбчева и д-р иван Бозаджиев. 

Prof. Popov works on the factors, 
influencing the stability and permeability 
of biological membranes and is one 
of the most productive professors in 
Veterinary Faculty. The Council of the 
Faculty confirmed the separation and 
creation of two new departments, 
which belonged to this moment to the 
Agricultural Faculty. The one of them is 
the Department of “Biochemistry with 
principals of Clinical Biochemistry” with 
leader Prof. Popov. In 1991-1993  Prof 
Popov was Vice-Rector, responsible 
for Scientific work for the University 
and Dean of the Faculty of Veterinary 
Medicine between 1993-1995. 

 Since 2002, the Departmet of 
“Biochemistry with Principals of Clinical 
Biochemistry” is involved as a Section in 
the integrated Department “Veterinary-
medical Physiology and Physiological 
Chemistry”, and later in 2004 as a 
Section after new enlargement in 
the  Department of “Pharmacology, 
Physiology of animals and Physiological 
Chemistry”. 

In the past years as teachers in the 
department of Biochemistry have been 
Dr. Velichka Vrabcheva and Dr. Ivan 
Bozadjiev. 

CURRENT TEACHERS:
At the moment teachers at the Section 

are: Assoc. Prof. Dr. Teodora Mircheva, 
DSc; Chief Assistant Professors are: Mrs. 
Evgenia Dishlyanova and Dr. Dimitrinka 
Zapryanova.

EDUCATION WORK
In the Section “Biochemistry with 

Principals of Clinical Biochemistry” 
are teaching two disciplines: 
“Biochemistry”(obligatory) and “Clinical 
Biochemistry” (selected). The lection 
course in biochemistry included 2 hours 
for 30 weeks with students in second 
year. The lections teach by habilitated 
teachers and the practicals by the all 
teachers’s staff. Clinical Biochemistry 
is involved since 2002 in teaching 
programme and consist 7 hours lectures 
and 8 hours practical classes with 
students in 3-th year, which conduct by 
all teacher’s staff.

The aim of wich study in Biochemistry 
with students in Faculty of Veterinary 
Medicine, Trakia University, Stara 
Zagora is requiring of theoretical learning 
and practical skills, wlich will help 
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ В МОМЕНТА
в момента преподаватели в катедрата са: доц д-р теодора 

мирчева георгиева, доктор на науките,  гл.ас. евгения василе-
ва дишлянова и гл.ас д-р димитринка Запрянова.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
в секцията по „Биохимия с основи на клиничната биохимия” 

се преподават две дисциплини: Биохимия (задължителна) и 
клинична Биохимия (избираема). лекционният материал по би-
охимия, както и практическите упражнения се състоят от по 
2 академични часа за 30 седмици със студентите във втори 
курс. лекциите се провеждат от хабилитирания преподава-
тел, а упражненията от целия академичен състав. клиничната 
биохимия се състои от 7 часа лекционен курс и 8 часа упраж-
нения със студентите от трети курс, които се провеждат 

them for easier and deeper mastering 
of physiology, pathophysiology, 
pharmacology, toxicology, feeding, 
microbiology, immunology and clinical 
disciplines. The proposed methodical 
units are developed with direction of 
the requirements of other disciplines, 
learning in the whole course of 
education.

Where possible are included medical 
and clinical biochemical aspects. 
However, most significantly attention 
is given to biochemical regularities of 
most important metabolic processes 
and their regulation. 

Due to rapid development, the 
biochemistry has entered as an 
aspect and method in all biological 
disciplines. In many cases it plays a role 
of an intermediary, which introduces 
often modified or adapted form the 
achievements and possibilities of some 
other disciplines. The successes of 
biochemistry are used to solve practical 
problems in medicine, farming and 
different industries.

In medicine (human and veterinary) the 
biochemistry contributed to clarify the 
etiology of many genetically determined 
diseases, diseases caused by metabolic 
disorders, etc. The ranges of diagnostic 
and therapeutic approaches are based 
on biochemical data. The possibilities 
of effective treatment and prevention 
on various diseases due to the rapid 
development of the pharmaceutical 
industry determined among other 
things of achievements of biochemistry 
in the area of antimetabolities. The 
study program includes the topics of 
static and dynamic part of the general 
biochemistry, as well as specific 
aspects of the discipline. The teaching 
material is selected in terms of topics 
and dosed according to the needs of 
a modern veterinary training. Followed 
the tendency to provide information 
about the characteristics of certain 
molecules, over-molecule structures 
and metabolic pathways and to 
be clarifies their relationships with 
respective functions. Attention is drawn 
to the species characteristics on the 
course of processes or the question of 
chemical components responsible for 
the realization of certain functions. 

The clinical biochemistry of animals 
and humans is the relationship between 
the biochemistry and medicine and 
deals with the determination of 

доц. Теодора Мирчева

Assoc. Prof. Teodora Mircheva, DSc

гл. ас. Евгения Василева 

Дишлянова

Chief Assistant Professor 
Evgenia Dishlyanova

 гл. ас. Димитринка Запрянова.

Chief Assistant Professor Dr. 
Dimitrinka Zapryanova
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от всички преподаватели и е въведена от 2002г. 
основната цел на обучението по биохимия на студентите 

във вмф-стара Загора към тракийския университет е получа-
ването на теоретични познания и практически умения да под-
помогнат студентите по ветеринарна медицина за по-лесно и 
по-задълбочено  овладяване на физиологията, патофизиология-
та, фармакологията, токсикологията, храненето, микробиоло-
гията, имунологията и клиничните дисциплини. Предлаганите 
методични единици са разработени с насоченост към потреб-
ностите на другите дисциплини, изучаващи се в курса на обуче-
нието. където е възможно, са застъпени медицинските, вклю-
чително клинично-биохимичните аспекти. най-съществено 
внимание обаче се обръща на биохимичните закономерности на 
най-важните метаболитни процеси и на тяхната регулация.

  Поради бързото си развитие в последно време биохимия-
та навлезе като аспект и метод във всички биологични дисци-
плини. в много случаи тя играе роля на посредник, който внася 
често в модифициран или адаптиран вид постиженията и въз-
можностите на едни дисциплини в други. успехите на биохи-
мията  се използват  и за решаването на практически пробле-
ми на медицината, животновъдството и различни отрасли на 
промишлеността. 

в медицината (хуманна и ветеринарна)  биохимията е доп-
ринесла за изясняването на етиологията на редица генетично 
обусловени заболявания, на заболявания, дължащи се на ме-
таболитни нарушения и т.н. на биохимични данни се базират 
голям брой диагностични и терапевтични подходи. възмож-
ностите за ефективна терапия и профилактика на различни 
заболявания се дължат на бързото развитие на фармацевтич-
ната промишленост, обусловено между другото и от пости-
жения на биохимията из областта на антиметаболитите. 

учебната програма включва теми от статичната и ди-
намичната част на общата биохимия, както и такива от 
специалните аспекти на дисциплината. учебният материал 
е подбран в тематично отношение и дозиран съобразно по-
требностите на едно съвременно обучение по ветеринарна 
медицина. спазвана е тенденцията да се дава информация от-
носно особеностите на определени молекули, надмолекулни 
структури и метаболитни пътища и да се изяснява връзката 
им със съответните функции. обръща се внимание също вър-
ху видовите особености при протичането на дадени процеси 
или по въпроса за химичните компоненти, отговорни за реали-
зирането на определени функции.

клиничната биохимия на  животните и човека представля-
ва връзката между биохимията и медицината и се занимава 
с определянето концентрацията на определени субстанции в 
кръвта, свързани с диагностиката, лечението и прогнозата 
на различни заболявания. ветеринарномедицинската клинична 
биохимия касае определянето на показатели в кръвта, урина-
та и др. телесни течности на домашните животни. 

учебната програма по ветеринарномедицинска клинична 
биохимия дава възможност на студените да почерпят знания, 
използвайки интерпретацията на даден конкретен показател 
в светлината на класическата и най-нова информация, описа-

concentration of certain substances 
in the blood associated with the 
diagnostic, treatment and prognosis in 
different diseases. Veterinary clinical 
biochemistry includes the determination 
of the parameters in the blood, urine and 
others body fluids of domestic animals.

The study program on clinical 
veterinary medicine allows students 
to acquire knowledge by using the 
interpretation of a concrete parameter 
in the light of classical and modern 
information described in the textbooks 
and guides on general and clinical 
biochemistry of animals and humans. 
An attempt is made for approximation 
of the biochemistry of animals and 
veterinary medicine, which consistent 
with the recommendation made by 
the European Commission on the 
accreditation of veterinary faculties 
in Europe. The clinical biochemistry 
is included as an elective discipline in 
the sixth semester of the education for 
students of veterinary medicine.

In 1992 was issued textbook 
“Biochemistry” by prof. Chavdar 
Popov, and in 1993 – “Guidelines for 
practice of Biochemistry” by prof. 
Chavdar Popov and Chief Assist. Prof. 
Evgenia Dishlyanova. In 2005 was 
issued textbook of clinical biochemistry 
- “Basics of clinical biochemistry in 
domestic animals” by Assoc. Prof. 
Teodora Mircheva. In 2007 and 2011 
were issued – “Guidelines for practice of 
Biochemistry” with authors Assoc. Prof. 
Teodora Mircheva and Chief Assist. Prof. 
Evgenia Dishlyanova, and in the revised 
edition (2011) was participated Chief 
Assist. Prof.  Dimitrinka Zapryanova.

RESEARCH ACTIVITY

Scientific directions
1. Transport of ions through muscle 

membranes by the action of endogenous 
and exogenous factors.

2. Biochemical processes in normal 
and pale, soft, exudative pork meat. 
Mechanism of  stress-susceptibility in 
pigs.

3. Effect of laser irradiation on the 
metabolism in different animals.

4. Biochemical parameters of diluted 
semen of rabbits, sheep and drakes.

5. Biochemical blood profile (enzymes, 
proteins and lipids) in healthy and 
diseased different species animals.
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на в учебници и ръководства по обща и клинична биохимия на 
животните и  човека. направен е опит за сближаването на би-
охимията на животните и ветеринарната медицина, което е 
съобразено с новата учебна програма, съставена по препоръ-
ки на европейската комисия по акредитацията на ветеринар-
номедицинските факултети в европа. клиничната биохимия 
е включена като избираема дисциплина в шести семестър на 
обучението на студентите по ветеринарна медицина. 

През 1992г. е издаден учебник по „Биохимия” от проф.Чавдар 
Попов, а през 1993г. е издадено „ръководство за упражнение по 
биохимия” от Проф.  Чавдар Попов и гл.ас. евгения дишлянова. 
През 2005г. е издаден учебник по клинична биохимия –„основи 
на клиничната биохимия при домашните животни” от доц. те-
одора мирчева. През 2007 и 2011г. са издадени „ръководство 
за упражнения по биохимия” с автори доц.  теодора мирчева 
и гл.ас. евгения дишлянова, а в преработеното му издание от 
2011 е включена и гл.ас. димитринка Запрянова.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Научни направления
1. транспорт на йони през мускулни мембрани под действи-

ето на ендогенни и екзогенни фактори.
2. Биохимични процеси в нормално и бледо, меко, ексудатив-

но месо. механизъм на стресчувствителността при свине.
3. влияние на лазерната светлина върху обменни процеси 

при различни животни.
4. Биохимични параметри в семенни течности от зайци, 

овце и патици.
5. Биохимичен профил на кръвта (ензимен, белтъчен и липи-

ден) при норма и заболявания на различни видове животни.
6. спектрален анализ от феромонни екстракти на различ-

ни породи кочове.
7. разработване и приложение на методика за определяне 

на количество ирнк и създаване на екзогенни рекомбинантни 
стандарти на ирнк.

8. Проучвания на промени в биохимичния профил на кръвта 
при лактация на преживни животни.

9. Затлъстяване, липиден профил, инсулинова резистент-
ност, глюкозен толеранс при зайци и кучета.

10. Проучване на острофазовия отговор при кучета след 
експериментално предизвикан остър панкреатит, инфекции с 
грам положителни бактерии и асептично възпаление.

11. Проучване на острофазовия отговор при зайци след   
експериментално предизвикано възпаление от грам положи-
телни и грам отрицателни микроорганизми.

През 2013 г. беше защитена дисертация от доц. теодора мир-
чева на тема: „Проучвания върху промените в концентрацията 
на умерените остро фазови протеини и някои биохимични пока-
затели на кръвта след експериментално предизвикано възпале-
ние при зайци, пилета и овце”, като и беше присъдена научната 
степен „доктор на науките” и през същата година предстои 
защита на гл.ас. димитринка Запрянова с дисертация на тема 

6. Spectral analyses of pheromone 
extracts from different breeds of rams.

7. Development and application of 
method for determining the amount of 
mRNA and establishment of exigent 
recombinant standards of mRNA. 

8. Studies of changes in biochemical 
blood profiles during lactation in 
ruminants. 

9. Obesity, lipid profile, insulin 
sensitivity, glucose tolerance in rabbits 
and dogs.

10. Studies of acute phase response 
in dogs after experimental induced acute 
pancreatitis, Gram-positive infections 
and aseptic influence.

11. Studies of acute phase response 
in rabbits after experimental induced 
Gram- positive and Gram-negative 
pathogens.

In 2013 was approved the dissertation 
of Dr. Teodora Mircheva on “Studies 
on the changes in the concentration 
of moderate acute phase proteins and 
some blood biochemical parameters 
after experimental induced inflammation 
on rabbits, chicken and sheeps”. She 
was awarded the degree of "Doctor 
of  Science" and in the same year the 
defense of Dr. Dimitrinka Zapryanova 
on “Study the effects of experimentally 
induced inflammation of infectious and 
non-infectious nature on acute phase 
response and biochemical blood profile 
in dogs” for awarding educational 
and scientific degree "Doctor”. Her 
scientific leader is Associate Professor 
Dr. Teodora Mircheva and scientific 
consultant is Associate Professor 
Tatyana Vlaykova from Medical Faculty 
of Trakia University.

Over the past 15 years, the academic 
staff of the department has been 
involved in three research projects:

1. “Study of some acute phase 
proteins concentrations as biomarkers 
for various pathologies in domestic 
animals” (2004-2006).  Project Manager: 
Dr. Teodora Mircheva.

2. “Study of some plasma acute phase 
proteins concentrations as biomarkers 
for inflammation on rabbits, induced 
of infectious and non-infectious nature 
in dogs with non-infectious causer” 
(2009-2011). Project Manager: Dr. 
Teodora Mircheva.

3. To the Seventh Framework 
Programme EU, Action No FA 1002: 
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„изследване влиянието на експериментално предизвикано въз-
паление от инфекциозен  и неинфекциозен характер върху някои 
страни на офо и биохимичния профил на кръвта при кучета” 
за присъждане на образователната и научна степен „доктор” с 
научен ръководител доц. теодора мирчева и научен консултант 
доц. татяна влайкова от мф на тракийския университет.

През последните 15 години академичният състав на секци-
ята е участвал в 3 научни проекта: 

1. изследване на концентрацията на някои остро-фазови 
протеини като биомаркери за различни патологични състо-
яния при домашните животни  (2004-2006). ръководител на 
проекта: доц. теодора мирчева. 

2. изследаване на плазмената концентрация на някои ос-
тро фазови протеини като биомаркери за възпаление при зай-
ци, провокирани с неинфекциозен и инфекциозен причинител и 
кучета с неинфекциозен причинител” (2009-2011). ръководи-
тел на проекта: доц. теодора мирчева

3. По седма рамкова Програма на ес, акция № FA 1002 на 
тема „Протеомикси При домаШните Животни” по програ-
ма COST към европейския съюз, който е насочен към изслед-
вания на нови технологии и карти на протеомите на генома 
за повишаване на продуктивността на животните, както и 
мониториране на тяхното състояние на здраве и болест. 

        

АДМИДСТРАТИВНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
отговорникът на секцията доц. теодора мирчева е член 

на управителния съвет и представител на България на Про-
ект 1002 „Протеомикси при селскостопанските животни” по 
програма COST към 7 рамкова Програма на ес и всяка година 
участва в научните конференции, организирани по проекта. 
През 2013г. на научната конфепренция в словакия, презента-
ция с научни резултати на секцията ще направи и гл.ас. ев-
гения дишлянова. По проекта работи и гл.ас. д-р димитринка 
Запрянова.

доц. т.мирчева е била член на комисията по учебната рабо-
та през периода 2007-2011г.

Целият персонал на катедрата:  доц. Т. Мирчева,  гл. ас Евгения  Диш-
лянова,  гл. ас. Димитринка  Запрянова, Хигиенист-Недка Костова

The all staff of the section: Assoc.Prof. T. Mircheva, Assistant Professors- 
Mrs. Evgenia Dishlyanova and Dr. Dimitrinka Zapryanova, Higiene Operator  

Nedka Kostova.

“Farm Animal Proteomics” in programm 
COST to the EU, which aims to research 
new technologies and proteomic 
maps of the genome to increase the 
productivity of animals, and monitor 
their state of health and disease.

ADMINISTRATIVE AND 

SOCIAL ACTIVITY
The person in charge of the 

department Associate Professor Dr. 
Teodora Mircheva is a member of the 
Board of  Project 1002: “Farm Animal 
Proteomics” in the programm COST to 
the Seventh Framework Programme 
EU. She is a representative of Bulgaria 
and each year participates in the 
proceedings organized by the project.  
In 2013, in the proceeding in Slovakia a 
presentation of scientific results made 
a Chief Assistant еvgenia Dishlyanova. 
Dr. Dimitrinka Zapryanova works in the 
project too.

Associate  Professor Teodora Mircheva 
was a member of the Committee on 
Academic Affairs ( 2007-2011) and a 
member of the Faculty Council of the 
FVM (2000-2004).
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СЕКЦИЯ „ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ”

Ръководител: 
Проф. д-р Бойчо Биволарски

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
физиологията е биологична наука, която изучава нормални-

те процеси, протичащи в живия организъм, функционалните 
взаимоотношения между отделните системи, органи, тъкани 
и клетки, както и сложното взаимодействие на целия орга-
низъм с условията на външната среда. в тази връзка съвре-
менната физиология се ръководи от принципите на целост-
та, единството и взаимодействието на живите организми с 
околната среда.

началото и развитието на физиологията на животните 
в България са свързани с името и научно-преподавателската 
дейност на чл.кор. проф. д-р тончо радев (1898-1982 г.). Полу-
чил солидна научна и педагогическа подготовка по физиология 
в Берлинския университет при проф. монголд, проф. радев по-
стъпва като асистент във ветеринарномедицинския факул-
тет към софийския държавен университет (су). с течение 
на времето се създават специализирани университетски кур-
сове, нови дисциплини и катедри, в т.ч. и курс по физиология 
на животните и физиологична химия. През 1940 г. към вмф се 
създава самостоятелна катедра „физиология на домашните 
животни”, основател и ръководител на която в продължение 
на над 20 години е проф. т. радев.

втори ръководител на катедрата става проф. д-р никола 
несторов (1920-1998 г.) през 1965 г. като ръководители на 
катедрата през следващите години последователно са изби-
рани: проф. д-р владимир русев, проф. д-р трифон томов, проф. 
д-р никола седлоев, проф. д-р Янислав илиев и проф. двмн иван 
Пенчев. Проф. д-р трифон томов е бил 2 мандата Зам. ректор 
на виЗвм.

                                                           

Section "Animal 
Physiology"

Head:
Professor Dr. Boycho Bivolarsky, PhD

HISTORY

The Physiology is a biological 
science that studies the normal 
processes in the living organism, 
the functional relationship between 
different systems, organs, tissues and 
cells, and the complex interaction of 
the whole organism with the conditions 
of the external environment. In this 
respect, modern Physiology is guided 
by the principles of integrity, unity 
and interaction of living organisms 
with the environment.

The beginning and development 
of the Physiology of animals in 
Bulgaria are associated with the 
name and the academic activities of 
Prof. Toncho Radev (1898-1982). 
He received a solid scientific and 
pedagogical training in physiology 
at the University of Berlin by Prof. 
Mongold, Prof. Radev joined as an 
assistant professor in Faculty of 
Veterinary Medicine (FVM) at Sofia 
State University (SU). Over time 
were created specialized university 
courses, new disciplines and 
departments, including a course in 
animal physiology and physiological 
chemistry. In 1940 in FVM was 
created an independent department 
"Physiology of domestic animals," 
the founder and Head of that for over 
20 years was Prof. T. Radev.

Second Head of Department was 
Prof. Nikola Nesterov (1920-1998) in 
1965. As Heads of the department in 
the coming years, were consistently 
elected: Prof. Dr. Vladimir Roussev, 
Prof. Trifon Tomov, Prof. Nikola 
Sedloev, Prof. Yanislav Iliev, Professor 
Ivan Penchev. Prof. Trifon Tomov 
was two mandates Vice Rector of 
the Higher Institute of Zootechnics 
and Veterinary Medicine.

Over the past 70 years members of 
the department for different periods 
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През последните 70 години за по-
кратко или по-дълго време в кате-
драта са работили като преподава-
тели: д-р димитър димов, д-р кирил 
Братанов, д-р владимир Живков, д-р 
иван стоянов, проф. георги гра-
динарски, д-р мими дойчева, проф. 
аркадий кръстев, доц. Петър Баца-
лов, д-р георги куцаров и д-р сил-
вия димитрова. През това време се 
провеждат редовни практични уп-
ражнения и лекции по физиология на 
животните със студентите по ве-
теринарна медицина.

Честване на 80 – годишнината на проф. Т. Радев и 60-годишнината на 
проф. Н. Нестеров (октомври 1979г., ВИЗВМ, Ст. Загора). На трибу-

ната отляво надясно проф. д-р Т. Томов, проф. двмн Ц. Гигов, проф. В. 
Груев – „Doctor honoris causa”, чл. кор. проф. д-р Т. Радев, проф. д-р Н. 

Нестеров и проф. дсн. И. Карабалиев.

Celebrating the 80th anniversary of Prof. Dr. T. Radev and the 60th 
anniversary of Prof. Dr. N. Nesterov (October 1979, HIZVM, St. Zagora). 

The tribune from left to right Prof. Dr. T. Tomov, Prof. Ts. Gigov DSci., Prof. 
V. Gruev - “Doctor honoris causa”, Prof. Dr. T. Radev, Prof. Dr. N. Nesterov 

and Prof. I. Karabaliev DSc.

were Dr. Dimitar Dimov, Dr. Cyril 
Bratanov, Dr. Vladimir Zhivkov, Dr. 
Ivan Stoyanov, Professor George 
Horticultural,  Dr. Mimi Doycheva, 
Professor Arkady Krastev, Assoc.
Prof. Petar Batsalov, Dr. George 
Kutsarov and Dr. Silvia Dimitrova. 
Meanwhile, regular practical exercises 
and lectures on physiology of animals 
with veterinary medicine students are 
conducted.

CURRENT TEACHING STAFF: 

At the moment, the academic staff 
of the department include:

1. Professor Dr. Boycho Bivolarsky, 
PhD

2. Prof. Ivan Penchev Georgiev 
Dsc

3. Ass. Prof. Dr. Ekatherina 
Vachkova, PhD

4. Ass. Prof. Dr. Natalia Grigorova, 
PhD

5. PhD-student Dr. Zhenya Ivanova

TEACHING ACTIVITIES

Student affairs section is related 
to teaching two courses: "Animal 
Physiology" (mandatory) and 
"Endocrinology" (optional). Lectures 
on Physiology include two academic 
hours and practical courses- 3 
academic hours per week with 
students in second year. Lectures are 
conducted by the habilitated tutors 
and the practical courses - by the 
whole Department’ academic staff. 
Endocrinology is taught to third-
year students by the habilitated 
tutors. Head of discipline "Animal 
Physiology" is Prof. B. Bivolarsky and 
of discipline "Endocrinology" - Prof. I. 
Penchev.

Practical courses are conducted 
under the new program approved by 
the Faculty Council. When studying 
the physiological patterns in the 
animal organism, students acquire 
practical skills and knowledge, 
became familiar with number of 
important clinical methods that will 
be useful for their work both in the 
upper courses, and veterinarians.

чл. кор. проф. д-р Т. Радев

(1898 – 1982г.)

Corresponding member Prof. 

T. Radev

 проф. д-р Н. Нестеров

(1920 – 1998г.)

Prof. N. Nesterov

кратко или по-дълго време в кате
драта са работили като преподава
тели: д-р 
Братанов, д-р 
и
динарски, д-р 
а
лов, д-р 
вия 
провеждат редовни практични уп
ражнения и лекции по физиология на 
животните със студентите по ве
теринарна медицина.проф. д-р Т. Томов

(роден  през 1927г.)

Prof. T. Tomov
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ КЪМ МОМЕНТА
в настоящия момент академичният колектив на секцията 

включва: проф. д-р иван Пенчев георгиев, двмн; доц. д-р Бой-
чо Биволарски, дб; гл.ас. д-р екатерина вачкова, двм; асистент 
д-р наталия григорова, двм и редовен докторант д-р Женя 
иванова.

  

The teaching of physiology is 
maintained at a high level. It is provided 
with modern means of education: 
modern devices and multimedia 
equipment. For this purpose it was 
purchased specialized system for 
interactive learning PTB4153 Human 
and Animal Physiology System, a 
product of the Australian company 
AD Instruments, which provides an 
opportunity for students of veterinary 
medicine discipline studying Animal 
Physiology, develop practical skills, 
record and analyze data illustrating 
wide range of normal life processes 
occurring in the body. Such a 
system is used to teach students 
of physiology at the Universities of 
Oxford and Cambridge.

The modules are equipped 
with software product LabTutor 
Teaching Suite and hardware 
products PowerLab 26T, sensors 
and accessories that facilitate 
students in the performance of many 
experiments. The interface software 
allows real collection of physiological 
data during the experiments, data 
processing, and also contains 
an introductory theoretical part, 
detailed instructions of the tests and 
adjustment of the equipment and the 
availability of experimental protocols 
and testing verification at the end of 
exercise.

This teaching system allows the 
registration and visualization of 
a number of indicators in animals 
(physiology of the heart muscle, 
Starling's Law, the influence of 
temperature, neurotransmitters 
and humoral factors on cardiac 
activity, studying the physiology of 
nerve refractory period, conduction 
velocity of nerve impulses; threshold 
irritation, direct and indirect irritation 
of the muscle, skeletal muscle 
physiology, registering single 
and tetanic muscle contractions, 
registering fatigue muscle, smooth 
muscle physiology, registration of 
action potential) and humans (blood 
pressure, ECG and heart tones, 
peripheral circulation, cardiovascular 
effects of exercise, physiology of 

Проф. д-р Иван Пенчев, двмн

Prof. Ivan Penchev Georgiev DSc

Гл. ас. д-р Екатерина Вачкова, двм

Ass. Prof. Dr. Ekatherina Vachkova, PhD

Ас. д-р Наталия Григорова, двм

Ass. Prof. Dr. Natalia Grigorova, 
PhD

Д-р Женя Иванова, докторант 
PhD-student Dr. Zhenya Ivanova
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Колективът на секция „Физиология на животните” през 2013г. 
(отляво надясно): д-р Й. Атанасова, доц. д-р  Б. Биволарски, дб, 

Ж.Татарджийска, ас. д-р Н. Григорова, двм,  д-р Ж. Иванова, проф. д-р 
И. Пенчев, двмн, гл. ас. д-р Катя Вачкова, двм

The staff of the section “Animal Physiology” in 2013 (left to right): Dr. J. 
Atanasova, Dr. B. Bivolarsky, PhD, G. Tatardzhiyska, Ass. Prof. Dr. Natalia 

Grigorova, PhD, PhD-student Dr. Zhenya Ivanova, Prof. Ivan Penchev 
Georgiev DSc, Ass. Prof. Dr. Ekatherina Vachkova, PhD

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
учебната дейност в секцията е свързана с преподаване на 

две дисциплини: „физиология на животните” (задължителна) и 
„ендокринология” (избирателна). лекционният курс по физио-
логия включва 2 академични часа, а практичният – 3 академич-
ни часа седмично със студентите от втори курс. лекциите 
се провеждат от хабилитираните преподаватели, а упраж-
ненията – от целия академичен състав. ендокринологията се 
преподава на студентите от трети курс от хабилитираните 
преподаватели. ръководител на дисциплината „физиология на 
животните” е доц. Б. Биволарски, а на дисциплина „ендокрино-
логия”  - проф. и. Пенчев.

Практичните упражнения се провеждат  съгласно новата 
програма, утвърдена от фс на вмф. При изучаване на физио-
логичните закономерности в животинския организъм студен-
тите придобиват практични умения и знания и се запознават 
с редица важни клинични методи, които ще им бъдат полезни 
за тяхната дейност  както в по-горните курсове, така и като 
ветеринарни лекари.

учебният процес по физиология се поддържа на високо ниво. 
обезпечен е със съвременни средства на обучение: съвременна 
апаратура и мултимедийна техника. За целта беше закупена 
специализирана система за интерактивно обучение PTB4153 
Human and Animal Physiology System, продукт на австралий-
ската фирма AD Instruments, която предоставя възможност 
на студентите по ветеринарна медицина, изучаващи дисци-
плината физиология на животните,  да развиват практически 
умения, да записват и анализират данни, илюстриращи широк 
диапазон от нормално протичащи жизнени процеси в органи-
зма. такава система се използва за обучение на студентите 
по физиология в университетите на оксфорд и кембридж.

respiration-measurement of lung 
volumes and pulmonary capacities, 
cardio-respiratory effects of physical 
activity, EEG).

The teaching system allows for 
conducting practical classes with 
students in Bulgarian and English 
languages.

Over the past 15 years the 
academic staff of the department 
has issued two textbooks, 1 User 
Guide, 2 books with tests for sudents 
on animal physiology and three 
monographs related to endocrine 
regulation of basic physiological 
processes, endocrine regulation of 
lactation in ruminants, breeding, 
biological, physiological and nutritive 
characteristics in rabbits.

RESEARCH ACTIVITY

The main research topics in the 
section are: 

1. Study the physiological role of 
the somatotropin-insulin-like growth 
factors axis (IGF-1, IGF-2, GH) on 
growth and development of newborn 
calves. Determination of quantity and 
distribution of receptors for binding 
with IGF-1 and IGF-2 at protein and 
mRNA levels in different parts of 
the gastrointestinal tract in newborn 
calves.

2. Generation of a rabbit 
experimental models to study some 
obesity associated disorders - 
dyslipidemia, insulin resistance, β-cell 
dysfunction and others. Exploring the 
impact of antioxidants and omega-3 
polyunsaturated fatty acids on lipid 
profile and glucose homeostasis.

3. Study of natural immunity, 
metabolic processes, fattening 
ability and meat quality in sheep 
and rabbits related to the influence 
of multiensyme products, some 
biologically active substances and 
weaning.

4.  Study the mechanisms of 
adaptation of the intestinal mucosa 
in weaning rabbits by determination 
of morphometric parameters in the 
ileum, and the effect of epidermal 
growth factor from colostrum and milk 
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модулите са обурудвани със софтуерния продукт LabTutor 
Teaching Suite и хардуерния продукт PowerLab 26т, датчици 
и аксесоари, които улесняват студентите при изпълнение-
то на голям брой експерименти. интерфейсът на софтуера 
позволява  реалното събиране на физиологични данни в хода 
на експериментите, обработка на данните, а също така съ-
държа въвеждаща теоретична част, подробни инструкции за 
извеждане на опитите и настройка на апаратурата, както и 
възможност за изготвяне на експериментални протоколи и 
провеждане на тестова проверка в края на упражненията.

апаратурата позволява регистрация и визуализация на ре-
дица показатели върху опитни животни (физиологични осо-
бености на сърдечния мускул, Закон на старлинг; влияние на 
температурата, невромедиатори и хуморални фактори вър-
ху сърдечната дейност; изучаване физиологията на нерва, ре-
фрактерен период, скорост на провеждане на нервния импулс; 
праг на дразнене, пряко и непряко дразнене на мускула; физи-
ология на скелетна мускулатура, регистриране на единични и 
тетанични мускулни съкращения, регистриране на умора на 
мускула, физиология на гладката мускулатура; регистрация 
на акционен  и мембранен потенциал) и хора (кръвно налягане; 
електрокардиограма и сърдечни тонове; периферна циркула-
ция; кардиоваскуларни ефекти при физическо натоварване; 
физиология на дишането-измерване на дихателни обеми и бе-
лодробни капацитети; кардио-респираторни ефекти при фи-
зическо натоварване; електроенцефалограма). 

системата за обучение дава възможност за провеждане на 
практични занятия със студентите както на български, така 
и на английски език.

Лабораторни занятия по „Физиология на животните” със студен-
ти по ветеринарна медицина. Система за интерактивно обучение 
PTB4153 „Human and Animal Physiology System”  - регистриране на 

тетанично мускулно съкращение

Laboratory work on “Animal Physiology” with students of veterinary 
medicine. System for interactive learning PTB4153 Human and Animal 

Physiology System - registering single and tetanic muscle contractions

during different periods of lactation 
in rabbits on these processes 

5.  A new research direction is 
the design of experimental models 
on cell cultures on primary biopsy 
isolates and cell lines. Development 
of a method for isolation of bone 
marrow mesenchymal stem 
cells (MSCs) from rabbits and 
their subsequent differentiation 
into adipocytes. Exploring the 
antiadipogenic properties of omega-3 
polyunsaturated fatty acids in relation 
to changes in the expression of some 
adipokines (leptin and adiponectin) 
associated with insulin sensitivity.

6.  Study the influence of exogenous 
multienzyme products on digestive 
processes, productivity and feeding 
behavior in ruminants.

In 2008 Prof. I. Penchev defended 
a dissertation for the degree "Doctor 
of Science" entitled: "Study on 
some aspects of the physiological 
effects of the somatotropin-
insulin-like growth factors axis and 
catecholamines in the gastrointestinal 
tract in ruminants". In the same year 
D-r. E. Vachkova (PhD student) 
defended a dissertation to acquire 
educational and scientific degree 
"Doctor" entitled "Studies of some 
endocrine and metabolic parameters, 
morphometric characteristics and 
absorption surface of the intestinal 
tract in rabbits depending on the 
age of weaning " with supervisor 
Assoc. Prof. B. Bivolarski. In 2010, 
Assoc. Prof. I. Penchev was elected 
for Professor in "Physiology of 
animals and humans”. Currently, 
there is an open position for a second 
professorship. In 2012 a PhD student 
was elected – Dr. Zhenya Ivanova 
with supervisor Prof. I. Penchev. Her 
thesis title is: “Study the effects of 
omega-3 polyunsaturated fatty acids 
and antioxidants on some aspects 
of lipid metabolism and glucose 
homeostasis in a rabbit model of 
obesity”.

Over the past 10 years academic 
staff of the department has been 
involved in five research projects:

1. Influence of multienzymes 
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Лекционен курс по „Физиология на животните”

Lecture course on “Animal Physiology”

През последните 15 години академичният състав на сек-
цията е издал 2 учебника, 1 ръководсво, 2 бр. тестове по фи-
зиология на животните, както и 3 монографии, свързани с 
ендокринната регулация на основните физиологични процеси, 
ендокринната регулация на лактацията при преживните жи-
вотни, развъдно-биологичните, физиологичните и нутритив-
ните особености при зайците.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Основните научни направления в секцията са: 
1. Проучване ролята и физиологичното значение на систе-

мата соматотропин-инсулиноподобни растежни фактори 
(IGF-1, IGF-2, GH) за растежа и развитието на новородените 
телета. определяне на количеството и разпределението на 
рецепторите за свързване с IGF-1 и IGF-2 на протеиново и рнк 
ниво в различните части на стомашно-чревния тракт при но-
вородени телета.

2. създаване на експериментални модели със зайци и про-
учване на някои нарушения свързани със затлъстяването – 
дислипидемия, инсулинова резистентност, β-клетъчна дис-
функция и др. изследване ефекта на антиоксиданти и омега-3 
полиненаситени мастни киселини върху липидния профил и 
глюкозната хомеостаза. 

3. изучаване на естествената устойчивост, метаболит-
ните процеси, угоителната способност и качествата на ме-
сото при овце и зайци, свързани с влиянието на мултиензимни 
препарати и биологично-активни вещества, както и с периода 
на отбиване.

4. изучаване на механизмите на адаптацията на чревната 
мукоза в периода на отбиване на зайците чрез проследяване 

products and vitamin-mineral 
supplements on the natural resistance, 
fattening ability and meat quality 
in sheep and their offspring (2005-
2008). Project Manager – Assoc. 
Prof. B. Bivolarski.

2. Studies on glucose tolerance 
in the development of criteria for 
assessing the functional activity 
of β-cells and peripheral insulin 
sensitivity in animals (2006-2008). 
Project Manager - Prof. I. Penchev.

3. Influence of biologically active 
substances on the natural resistance, 
some aspects of metabolism and 
meat quality in rabbits according to 
their weaning period (2006-2009). 
Project Manager – Assoc. Prof. B. 
Bivolarski.

4. Introduction of in vitro model 
for the study of omega n-3 
polyunsaturated fatty acids (PUFAs) 
on 3T3-L1 cell culture (2012-2014). 
Project manager – Dr. E. Vachkova.

5. Study the effects of omega-3 
polyunsaturated fatty acids on lipid 
metabolism and glucose homeostasis 
in a rabbit model of obesity (2012-
2015). Project Manager - Prof. I. 
Penchev.

Two members of the "Animal 
Physiology" section - Prof. I. Penchev 
and Dr. E. Vachkova participate as 
Management committee members 
in an international research project 
(COST action) entitled: "RGB-Net: a 
Collaborative European Network on 
Rabbit Genome Biology". Moreover, 
Prof. I. Penchev is a member of 
an international research project 
(COST action) entitled: "Farm Animal 
Proteomics".

In addition, the department team 
works in collaboration with the 
Institute of Medicine at the University 
of Bergen, Norway on project 
concerning the effects of omega-3 
polyunsaturated fatty acids on lipid 
metabolism and glucose homeostasis 
in obese rabbits.

The section has established 
partnerships with the Agricultural 
Institute - Stara Zagora, Institute 
of Biology and Immunology of 
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на морфометричните параметри в илеума, както и ролята в 
тези процеси на епидермалния растежен фактор от коласт-
рата и млякото през различните периоди на лактацията при 
зайците.

5. ново научно направление е дизайн на експериментални 
модели върху клетъчни култури-първични биопсични изолати 
и клетъчни линии. въвежда се методика за изолиране на кост-
но-мозъчни мезенхимни стволови клетки (MSCs) от зайци и 
последващото им диференциране в адипоцити, за да бъдат 
проучени антиадипогенните свойства на някои полиненаси-
тени мастни киселини, във връзка с промяната в експресия 
на някои адипокини (лептин и адипонектин), имащи отношение 
към развиване на инсулинова резистентност.

6. Проучване влиянието на екзогенни мултиензимни проду-
кти върху храносмилателните процеси, продуктивността и 
хранителното поведение при преживни животни.

През 2008 г. беше защитена докторска дисертация от 
проф. и. Пенчев за получаване на научната степен „доктор 
на науките” на тема: „изследване на някои страни от физио-
логичното действие на системата соматотропин-инсулино-
подобни растежни фактори и катехоламините в стомашно-
чревния тракт на преживните животни”. През същата година 
редовният докторант д-р е. вачкова защити дисертация за 
присъждане на образователна и научна степен „доктор” на 
тема: „Проучвания върху някои ендокринни и метаболитни 
показатели, морфометрични характеристики и абсорбционна 
повърхност на чревния тракт при зайци в зависимост от въз-
растта на отбиване” с научен ръководител доц. Б. Биволарски. 
През 2010 г. доц. и. Пенчев е избран за професор по научна-
та специалност „физиология на животните и човека”. Понас-
тоящем по същата  научна специалност е обявен конкурс за 
заемане на академичната длъжност „Професор”. През 2012 г. 
беше избран редовен докторант – д-р Женя стоянова иванова 
с научен ръководител проф. иван Пенчев. темата на дисерта-
ционния труд е: „Проучване ефекта на омега 3-ненаситени-
те мастни киселини и антиоксиданти върху някои страни на 
липидния метаболизъм и глюкозната хомеостаза при зайци с 
експериментално провокирано затлъстяване.

През последните 10 години академичният 

колектив на секцията е участвал в 5 научни 

проекта:
1. влияние на мултиензимни препарати и витаминно-мине-

рални добавки върху естествената устойчивост, угоителна-
та способност и качествата на месото при овце и техните 
приплоди (2005-2008г.). ръководител на проекта - доц. Б. Би-
воларски.

2. Проучвания върху глюкозния толеранс във връзка с раз-
работването на критерии за оценка функционалната актив-
ност на β-клетките и периферната инсулинова чувствител-
ност при животните (2006-2008г.). ръководител на проекта 
- проф. и. Пенчев.

3. влияние на биологично-активни вещества върху естест-

Reproduction - Bulgarian Academy of 
Science - Sofia and Medical Faculty 
of Trakia University.

Prof. I. Penchev participate in 
editorial board of the journal Bulgarian 
Journal of Veterinary Medicine. Assoc. 
Prof. B. Bivolarski was a member 
of the editorial boards of scientific 
proceedings of conferences with 
international participation issued by 
the Union of Scientists - Stara Zagora 
in 2001, 2003, 2004 and 2005.

ADMINISTRATIVE AND 

SOCIAL ACTIVITIES

The staff of section “Animal 
physiology” is actively involved in 
social and administrative activities. 
Assoc. Prof. B. Bivolarsky is a 
member of the Management board of 
the Union of Scientists - Stara Zagora 
and member of the control board of 
the Trakia University. He was a Vice 
Chairman of General Meeting of of 
FVM, a member of the Faculty Council 
of VMF and member of Specialized 
Scientific Council in Morphology, 
Physiology and Pathology. He was 
a municipal councilor for the fourth 
term and in the term 2007-2011 
- Vice Chairman of the Municipal 
Council of Stara Zagora.

Prof. I. Penchev was a Head of 
the Department “Pharmacology, 
Animal Physiology and Physiology 
Chemistry” from 2008 to 2012. He 
is member of the Faculty Council of 
VMF and member of the Commission 
for control of procedures for the 
development of academic staff and 
the Central Commission of research 
activity in FVM. Assistant professor 
E. Vachkova is member of the Faculty 
Council of the FVM.
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вената устойчивост, някои аспекти на обмяната на веще-
ствата и качествата на месото при зайци в зависимост от 
периода на тяхното отбиване (2006-2009г.). ръководител на 
проекта - доц. Б. Биволарски.

4. въвеждане на in vitro модел за проучване на омега n-3 по-
линенаситени мастни киселини (PUFAs)  върху 3т3-L1 клетъч-
ни култури (2012-2014г.). ръководител на проекта -  гл.ас. е. 
вачкова.

5. Проучване влиянието на омега-3 полиненаситените 
мастни киселини върху липидния метаболизъм и глюкозната 
хомеостаза при зайци с експериментално провокирано зат-
лъстяване (2012-2015г.). ръководител на проекта - проф. и . 
Пенчев.

двама членове на секцията по „физиология на животните” 
– проф. и. Пенчев и гл.ас. е. вачкова участват в международен 
научен проект (COST action) на тема: „RGB-Net: a Collaborative 
European Network on Rabbit Genome Biology”. освен това проф. и. 
Пенчев е член и на международен научен проект (COST action) 
на тема: „Farm Dnimal Proteomics”.

освен това колективът  на секцията работи в сътруд-
ничество с института по медицина към университета в гр. 
Берген, норвегия по проекта относно проучване влиянието на 
омега-3 полиненаситените мастни киселини върху липидния 
метаболизъм и глюкозната хомеостаза при затлъстели зай-
ци.

в секцията е създадена традиция за партньорство със Зе-
меделски институт – стара Загора, Бан-иБир – софия и ме-
дицински факултет на тракийски университет.

Проф. и. Пенчев участва в редакционната колегия на списа-
нието Bulgarian Journal of Veterinary Medicine.

доц. Б. Биволарски е бил в състава на редакционните коле-
гии на научни сборници от конференции с международно учас-
тие, издадени от съюза на учените – стара Загора през 2001, 
2003, 2004 и 2005 г.

АДМИНИСТРАТИВНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
колективът на секцията активно се включва в общест-

вената и административната дейност. доц. Б. Биволарски е 
член на ус на съюза на учените – стара Загора и член на кс на 
тру. Бил е Зам. председател на ос на вмф, член на фс на вмф 
и член на снс по морфология, физиология и незаразна патоло-
гия. в продължение на 4 мандата е общински съветник, а през 
мандат 2007-2011 г. е Зам. председател на общински съвет 
стара Загора.

Проф. и. Пенчев е ръководител на катедрата от 2008 до 
2012 г., член на фс на вмф, на комисията за контрол върху 
процедурите за развитие на академичния състав и на цен-
тралната комисия по нид към вмф. гл.ас. ел вачкова е член 
на фс на вмф.
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СЕКЦИЯ “ФАРМАКОЛОГИЯ, 
ТОКСИКОЛОГИЯ И ОБЩА ТЕРАПИЯ”

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРАТА: 
Проф. любомир д. лашев

ОТгОВОРНИК: 
Проф. любомир д. лашев

към ветеринарномедицинския факултет през 1924 г. е ос-
нована катедра с името „катедра по обща терапия, фарма-
кология и токсикология”. основател и първи ръководител е 
проф. Йоханес ньор от факултета по ветеринарна медицина в 
гр. лайпциг. той работи като такъв в продължение на две го-
дини. През 1925 г. по доклад на проф. ньор и решение на факул-
тетния съвет е утвърден първият асистент на факултета 
- Панайот Попов, който е завършил във виена. впоследствие 
той е избран за професор и ръководител на катедрата. През 
1953 г. катедрата носи името фармакология, токсикология и 
обща терапия. През 1953 асистентът в катедрата д-р ничо 
иванов е избран за преподавател по нова дисциплина - клинич-
на фармакология. след кончината на проф. П. Попов лекциите 
по фармакология временно се четат първоначално от него, 
а по-късно и от доцент светослав ников от катедрата по 
вътрешни болести, а ръководството на катедрата е поето 
временно от проф. Боян начев от същата катедра. През 1956 
г. за редовен доцент по фармакология е избран доц. д-р драго 
друмев. той е завършил ветеринарна и хуманна медицина в со-
фия. впоследствие е защитил дисертация и е хабилитиран за 
доцент в медицински факултет софия. той ръководи кате-
драта до 1986 г. През този период се наблюдава изключително 
развитие на научната и развойна дейност. катедрата се явява 
основен двигател в помощ на интензивното развитие на фар-
мацевтичната промишленост, свързана с производството на 
лекарствени форми за ветеринарната медицина. това прави 
България една от водещите държави на европа и света в тази 
област. Проф. друмев и водената от него катедра стават 
известни в средите на ветеринарните фармаколози от цял 
свят. катедрата е център на редица световни научни проя-
ви, които независимо от политическите противостояния от 
двете страни на „желязната завеса”, в този период са посе-
тени от практически всички светила на ветеринарната фар-
макология. Преподаватели и научни сътрудници фармаколози 
работят по редица международни научни проекти. създадени 
са предпоставки за тяхното професионално развитие на ви-
соко научно равнище. тази дейност на катедрата е оценена 
високо с редица правителствени награди.

след пенсионирането на проф. друмев през 1986 г. за ръко-
водител е избран проф. димитър Пашов, който ръководи ка-
тедрата до 1991 г. и в интервала 1992-1993 г. През периода 
1991-1992 г. ръководител е проф. роза сетрак гахниян–мир-
чева. През периода 1993-1995 г. със заповед на декана на фа-

UNIT 
“PHARMACOLOGY, 
TOXICOLOGY AND 
THERAPEUTICS”

HEAD Of DEpARTMENTS: 
Prof. Lubomir D. Lashev

HEAD Of UNIT: 
Prof. Lubomir D. Lashev

The Department of Pharmacology 
was founded in 1924 with the name 
"Department of General Therapy, 
Pharmacology and Toxicology". Its 
founder and first head was professor 
Johannes Nör from the Faculty of 
Veterinary Medicine in Leipzig. In 
1925 after a report from Prof. Nör and 
decision of the Faculty Council the first 
assistant of the Faculty – Dr. Panayot 
Popov was approved. He graduated 
veterinary medicine in Vienna. 
Subsequently, he was elected for 
Professor and Head of the Department. 
In 1953 the Department was renamed 
as Pharmacology, Toxicology and 
General Therapy. The same year the 
assistant Dr. Nicho Ivanov was elected 
for lecturer of a new discipline - Clinical 
Pharmacology. After the death of 
Prof. P. Popov he read the lectures of 
pharmacology. Department leadership 
was taken over temporarily by Prof. 
Boyan Nachev from the Department 
of internal medicine. In 1956 the 
Associate Professor of Pharmacology 
Dr. Drago Droumev was elected for a 
head of the Department. He graduated 
veterinary and human medicine in Sofia, 
defended a dissertation and academic 
rank of associate professor at the 
Medical University of Sofia. He directed 
the Department till 1986. During this 
period an extraordinary development 
of science investigations occured. 
The Department was a key driver 
supporting the intensive development 
of the pharmaceutical industry related 
to the production of pharmaceuticals for 
veterinary medicine. This made Bulgaria 
one of the leading countries of Europe 
and the world in this field. Prof. Droumev 
became worldwide distinguished among 
veterinary pharmacologists. During this 
period the Department organised many 
international scientific conferences. 
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култета катедрата е ръководи от доц. любомир лашев, ко-
ито е избран за ръководител през периода 1999-2003 г. През 
1995 г. е избран проф. Пашов, които работи като такъв до 
пенсионирането му през 1999 г. 

През 2004 г. е осъществено обединение между четири би-
вши катедри под общото име „катедра по фармакология, фи-
зиология на животните и физиологична химия” с ръководител 
проф. л. лашев. от този момент катедрата продължава съ-
ществуването си  като секция към обединената катедра.

в различни периоди от време в катедрата са работи-
ли следните преподаватели: ничо иванов ганев 1945-1954, 
атанас атанасов савов 1948-1958, драго маринов друмев 
1956-1986, роза сетрак гахниян-мирчева 1958 -1991, Борис 
григоров георгиев 1959-1970, димитър анастасов Пашов 
1964-1999, Борис георгиев донев 1969-1977, станко вангелов 
сваренков 1975-2004, иван недев канелов 1995-2009, тончо 
господинов динев 2008-2010

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ НА СЕКЦИЯТА 

В МОМЕНТА 
академичният състав на секцията по фармакология, ток-

сикология и обща терапия включва един професор, трима до-
центи и един асистент:

Regardless of political oppositions on 
both sides of the "iron curtain" in this 
period they were visited by all leaders 
of the veterinary pharmacology. The 
members of the Department staff 
worked on a number of international 
research projects. A lot of prerequisites 
existed for the development of their 
professional excellence. This activity 
of the Department is appreciated 
by numerous government awards. 
After Professor Drumev, Professor 
Dimitar Pashov, was the head of the 
Department during the periods between 
1986-1991 and 1992-1993. In 1991-
1992 head was Professor Rosa Setrak 
Gahniyan-Mircheva. During the period 
1993-1995 after an order of the Dean 
of the Faculty, Prof. Lubomir Lashev 
was appointed as head and elected 
for the period the 1999-2003 period. 
In 1995 Professor Pashov was elected 
and served as such until retirement it 
in 1999. In 2004 an association was 
made between four former departments 
under the name "Department of 
Pharmacology, Physiology of animals 
and Physiological chemistry" with the 
head Prof. L. Lashev. Since that time the 
Department continued its existence as a 
unit of the associated Department.

During different periods at the 
Department (Unit) have worked: 

Nicho Ganev Ivanov 1945-1954, 
Atanas Atanasov Savov 1948-1958, 
Drago Marinov Droumev 1956-1986, 
Rosa Setrak Gahniyan-Mircheva 1958 
-1991, Boris Georgiev Grigorov 1959-
1970, Dimitar Anastassov Pashov 
1964-1999, 1969-1977 Boris Georgiev 
Donev, Stanko Vangelov Svarenkov 
1975-2004, Ivan Nedev Kanelov 1995-
2009, Toncho Gospodinov Dineff 2008-
2010.

CURRENT 

TEACHINg STAff
The academic staff of the Unit 

of Pharmacology, Toxicology and 
Therapeutis involves one professor, 
three associate professors and one 
assistant:

Prof. Lubomir Dimitrov Lashev DSc,

Assoc. Prof. Anelia Milanova Haritova 
DSc, 

Assoc. Prof. Roumyana Georgieva 
Mutafchieva,

Assoc. Prof. Dimitrichka Jordanova 

Ас. Нено Стоянов 
Братоев

Assist. Prof. Neno 
Stoyanov Bratoev

Проф. Любомир Димитров 

Лашев, двмн

Prof. Lubomir Dimitrov 

Lashev, DSc.

Доц. Анелия Миланова 

Харитова, двмн 

Assoc. Prof. Aneliya Milanova

Haritova, DSc.

Доц. д-р Румяна Геор-
гиева Мутафчиева

Assoc. Prof. Roumyana 
Georgieva Moutafchiev, 

PhD

Доц. д-р Димитричка 
Йорданова Димитрова

Assoc. Prof. Dimitrichka 
Jordanova Dimitrova, 

PhD
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УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
в секцията се преподават следните задължителни дисци-

плини:
• фармакология с фармация
• фармакотерапия

Преподаватели в Секция по фармакология

Lecturers of the Unit of Pharmacology

Издадени учебни помагала и монографии:
ветеринарномедицинска фармакология (част първа) (Под 

редаакцията на проф. др. друмев), ик «агропрес», софия, 
1996.

фармацевтични форми за ветеринарната медицина с ре-
цептура. ръководство за упражнения по фармация (лашев, л. 
р. мутафчиева, д. димитрова, и. канелов и а. Харитова), сд 
“контраст”ст. Загора, 2005.

фармакология на антимикробните средства (лашев, л), 
Koтa, стара Загора, 2007. 

фармакология на антибактериални, антипротозойни и ан-
тимикотични средства (лашев л. и а. Харитова) “кота”, ст. 
Загора, 2012. 

ветеринарномедицинска дерматология на дребните жи-
вотни, 1-во изд., николов, Й., д. георгиева, П. Петков, и. Бори-
сов, д. стойков, н. василев, р. мутафчиева, г. михайлов. софия, 
изд. “еньовче”, 2007.

Ivanova Dr,

Assistant Neno Stoyanov Bratoev.

TEACHINg DISCIpLINES 
In the unit are taught the following 

compulsory courses: 

• Pharmacology of Pharmacy

• Pharmacotherapy

Books and monographs:
Veterinary Pharmacology (Part One) 

(Under eddition of Prof. Dr. Droumev) 
«Agropres", Sofia, 1996. 

Pharmaceutical forms for veterinary 
medicine with prescription writing 
(Lashev, L., R. Mutafchieva D. Dimitrova, 
I. Kanelov and A. Haritova) "Contrast" 
St. Zagora, 2005. Pharmacology of 
antimicrobials (Lashev, L), “Kota”, Stara 
Zagora, 2007. 

Pharmacology of antibacterial, 
antifungal and antiprotozoal drugs 
(Lashev L. and A. Haritova) "Kota", St. 
Zagora, 2012.

Veterinary Dermatology of small 
animals, 1st ed., Nikolov, J., D. Georgieva, 
P. Petkov, I. Borisov, D. Stoykov, N. 
Vassilev, R. Mutafchieva G. Mihailov. 
Sofia, ed. "Enyovche", 2007.

ReseaRch

Main areas of research

• Pharmacokinetics and pharma-
codynamics of chemotherapeutics;

• Drugs stimulating the productivity 
of animals;

• Pharmacological activity of natural 
products;

• Drug interactions;

• Factors affecting the pharma-
cokinetics of chemotherapeutics;

• Transport proteins;

• Drug toxicology.

Dissertations by faculty 

and graduate students in the 

department (section):
Influence of some factors on the 

absorption of sulfadimezin in the 
alimentary tract, 1959, Ph.D. thesis, 
Rose Setrak Gahniyan-Mircheva;

Some pharmacological and toxico-
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Обучение по фармакология

Teaching Pharmacology

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Основни научни направления
• фармакокинетика и фармакодинамика на химиотерапев-

тици;
• лекарствени вещества стимулиращи продуктивността 

на животни;
• фармакологична активност на природни продукти;
• лекарствени взаимодействия;
• фактори, повлияващи фармакокинетиката на химиотера-

певтици;
• транспортни протеини;
• лекарствена токсикология.

Защитени дисертации от преподаватели и 

докторанти в Катедрата (секцията):
влияние на някои фактори върху резорбцията на сулфади-

мезина през храносмилателния канал, 1959 г. дисертация за 
присъждане на образователна и научна степен ,,доктор”, роза 
сетрак гахниян-мирчева

някои фармакологични и токсикологични проучвания вър-
ху гентамицин при лабораторни и домашни животни, 1974 г. 
дисертация за присъждане на образователна и научна степен 
,,доктор”, станко вангелов сваренков

фармакологични, фармакобиохимични и токсикологични 
проучвания на кемпферол-рамноробинозид, 1978 г. дисерта-
ция за присъждане на образователна и научна степен ,,док-
тор”, димитър анастасов Пашов

някои проучвания върху влиянието на ампицилина и фар-
макокинетиката му при селскостопански бозайници и птици, 
1978 г. дисертация за присъждане на образователна и научна 

logical studies on gentamicin in 
laboratory and domestic animals, 
(1974), PhD. thesis, Stanko Vangelov 
Svarenkov;

Pharmacological and toxicological 
studies farmakobiohemical  kaempferol-
ramnorobinozid, (1978). PhD. thesis, 
Doctor, Dimitar Atanasov Pashov;

Some studies on the influence of 
ampicillin and pharmacokinetics in 
farmed mammals and birds, (1978); 
PhD. thesis, Elena Ilieva Chaleva;

Investigation of the apramycin, 
therapeutic levels, residues and 
withdrawal periods antidotal therapy 
with farm animals, (1987), PhD. thesis, 
Issa Ghatas Shiha;

Species-specific differences in 
absorption, distribution, retention 
and withdrawal times of amoxicillin 
formulations for the prevention and 
treatment of farm animals, (1987), PhD. 
thesis, Lyubomir Dimitrov Lashev;

Optimization of profilactic and 
therapeutic dosage of some antibiotics 
given simultaneously with growth 
promoters in chickens (1990), 
PhD. thesis, Roumyana. Georgieva 
Mutafchieva;

Pharmacokinetics of antibiotics in 
some mammals and birds alone and 
after co-administration with anti-
inflammatory drugs, (2001), PhD. thesis, 
Anelia Milanova Haritova;

PK-PD Modeling of Fluoroquinolones 
and ABC Transporters in Poultry, 
(2006), PhD. thesis, Universiteit 
Utrecht, Faculteit Diergeneeskundde, 
Netherlands, Anelia Milanova Haritova;

Comparative studies on side 
effects, antimicrobial activity and 
pharmacokinetics of aminoglycosides 
and aminocyclitols in goats and 
microorganisms isolated from goats 
(2007) PhD. thesis, Toncho Gospodinov 
Dinev;

Pharmacological, toxicological and 
clinical studies on isoxazolylpenicillins 
- cloxacillin, dicloxacillin flucloxacillin 
in laboratory and farm animals, (2007), 
PhD. thesis, Dimitrichka Yordanova 
Ivanova;

Studies on some chemotherapeutic 
agents for optimistion prevention and 
treatment of farm animals, (1989), DSc. 
thesis, Dimitar Atanasov Pashov;

The influence of some factors 
on the effective concentrations of 
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степен ,,доктор”, елена илиева Чалева;
Проучване влиянието на апрамицина, терапевтични нива, 

остатъчни вещества, карентни срокове и антидотна те-
рапия при селскостопански животни, 1987 г. дисертация за 
присъждане на образователна и научна степен ,,доктор”, иса 
гатaс Шиха

видовоспецифични различия в резорбцията, разпределени-
ето, задържането и карентните срокове на амоксицилин от 
лекарствени форми, предназначени за профилактика и тера-
пия на селскостопански животни, 1987 г. дисертация за при-
съждане на образователна и научна степен ,,доктор”, любо-
мир димитров лашев

оптимизиране профилактичното и терапевтично дози-
ране на антибиотици, приложени съвместно с нутритивни 
средства на птици, 1990 г. дисертация за присъждане на об-
разователна и научна степен ,,доктор”, румяна георгиева му-
тафчиева 

фармакокинетика на някои антибиотици при бозайни-
ци и птици след самостоятелно и комбинирано приложение 
с лекарствени средства, проявяващи противовъзпалително 
действие, 2001 г. дисертация за присъждане на образовател-
на и научна степен ,,доктор”, анелия миланова Харитова

PK-PD Modeling of Fluoroquinolones and ABC Transporters 
in Poultry, 2006 г. дисертация за присъждане на образова-
телна и научна степен ,,PhD”, Universiteit Utrecht, Faculteit 
Diergeneeskundde, Холандия, анелия миланова Харитова

сравнителни изследвания върху странични въздействия, 
антимикробна активност и фармакокинетика на аминоглико-
зиди и аминоциклитоли при кози и микроорганизми, изолирани 
от кози, 2007 г. дисертация за присъждане на образователна 
и научна степен ,,доктор” тончо господинов динев

фармакологични, токсикологични и клинични проучвания 
на изоксазолилпеницилиновите антибиотици – клоксацилин, 
диклоксацилин и флуклоксацилин при лабораторни и селско-
стопански животни, 2007 г. дисертация за присъждане на об-
разователна и научна степен ,,доктор”, димитричка Йордано-
ва димитрова

Проучвания върху някои химиотерапевтични средства с 
оглед оптимизиране профилактиката и терапията при сел-
скостопански животни, 1989 г. дисертация за присъждане на 
научна степен “доктор на ветеринарномедицинските науки”, 
димитър анастасов Пашов

вляние на някои фактори върху ефективните концентра-
ции на химиотерапевтици при бозайници и птици с оглед те-
рапията и профилактиката, 1998 г. дисертация за присъжда-
не на научна степен “доктор на ветеринарномедицинските 
науки”, любомир димитров лашев

фармакокинетични-фармакодинамични фактори и роля на 
атф-свързващи транспортни протеини в антибактериална-
та терапия при птици, 2013 г. дисертация за присъждане на 
научна степен “доктор на ветеринарномедицинските науки”, 
анелия миланова Харитова 

chemotherapeutic agents in mammals 
and birds, (1998), DSc. thesis, Lubomir 
Dimitrov Lashev;

Pharmacokinetic-Pharmacodynamic 
factors and the role of ATP-binding 
transport proteins in antibacterial 
therapy in birds (2013), DSc. thesis, 
Anelia Milanova Haritova

projects led by members 

of the Department (Section) 

in pharmacology
1. Influence of the infectious process 

on the pharmacokinetics of quinolones 
in rabbits 2012-2014, Assoc. Prof. D. 
Dimitrova.

2. Pharmacokinetic-pharmacodyna-
mic modeling of anticoccidial drugs 
2010-2011, Assoc. Prof. A. Haritova.

3. In vitro study of the antibacterial 
effect of antibiotics by the method of 
"time-killing" curves. 2010, Assoc. Prof. 
A. Haritova.

4. Species specificity in the 
pharmacokinetics of chemotherapies 
in gaim birds reared in aviaries. 2009-
2011, Prof. L. Lashev.

5. P-glycoprotein (P-gp) in the 
tissues of the chicks before and after 
treatment with danofloxacin. Role 
of ABC transporter proteins in the 
pharmacokinetics of fluoroquinolones. 
2009, Assoc. Prof. A. Haritova.

6. Influence of gender on the 
pharmacokinetics of fluoroquinolones 
in poultry. 2006-2008, Prof. L. Lashev.

7. Role of ABC transporter proteins in 
the resistance of E. coli to danofloxacin. 
2005-2006, Assoc. Prof. A. Haritova.

8. Influence of gender on the 
pharmacokinetics of various 
chemotherapeutic agents (antibiotics, 
quinolones) in poultry. 2003-2005, 
Prof. L. Lashev.

9. Pharmacokinetic/Pharmacodyna-
mic modelling of fluoroquinolones 
in poultry and adjustment of dosage 
regimens in relation to their prudent use. 
Funded by the Netherlands Organisation 
for Scientific Research. 2003, Assoc. 
Prof. A. Haritova.

10. Studies on pharmacokinetics 
and drug interactions of some 
chemotherapeutic agents in mammals 
and birds. 2002-2003, Assoc. Prof. R. 
Mutafchieva.

11. Pharmacokinetic/Pharmacodyna-
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Научни проекти, ръководени от членове на 

Катедрата (секцията) по фармакология
1. влияние на инфекциозния процес върху фармакокинети-

ката на хинолони при зайци 2012-2014 г. ръководител доц. д. 
димитрова.

2. фармакокинетично-фармакодинамично моделиране на ан-
тикокцидийни лекарствени вещества 2010-2011 г. ръководи-
тел доц. а. Харитова.

3. In vitro проучване на антибактериалния ефект на антиби-
отици чрез метода на "time-killing" кривите 2010 г.. ръководи-
тел доц. а. Харитова.

4. видова специфика във фармакокинетиката на химиоте-
рапевтици при ловни птици, отглеждани волиерно 2009-2011г. 
ръководител проф. л. лашев.

5. П-гликопротеин (P-gp) в тъкани на пилета преди и след 
третиране с данофлоксацин. роля на ABC транспортните 
протеини във фармакокинетиката на флуорохинолони 2009 
г.. ръководител доц. а. Харитова.

6. влияниение на пола върху фармакокинетиката на хиноло-
ни при птици 2006-2008 г. ръководител проф. л. лашев.

7. роля на ABC транспортните протеини в резистент-
ността на E. coli спрямо данофлоксацин 2005-2006 г. ръково-
дител доц. а. Харитова.

8. влияние на пола върху фармакокинетиката на различни 
химиотерапевтици (антибиотици, хинолони) при птици 2003-
2005 г. ръководител проф. л. лашев.

9. Pharmacokinetic/Pharmacodynamic modelling of fluoroquino-
lones in poultry and adjustment of dosage regimens in relation to their 
prudent use. финансиран от Netherlands Organisation for Scientific 
Research 2003 г. ръководител доц. а. Харитова.

10. Проучвания върху фармакокинетиката и лекарствени-
те взаимодействия на някои химиотерапевтици при бозайни-
ци и птици 2002-2003 г. ръководител доц. р. мутафчиева.

11. фармакокинетичен/фармакодинамичен подход при пре-
цизиране на дозовия режим и употребата на антибактериал-
ни средства при домашни животни 2002 г. ръководител доц. 
а. Харитова.

12. влияние на възрастта и хормоналния статус на лекар-
ствени вещества с антибактериална активност при домашни 
бозайници и птици 2001-2003 г. ръководител проф. л. лашев.

13. Проучване фармакокинетиката на аbamectin в лекар-
ствена форма Prazimec-D и Prazimec-C при кучета и котки 
1999 г. ръководител проф. д. Пашов.

14. клиникофармакологични и клинични изследвания на ин-
трамамарна лекарствена форма “Pefloxacin-Vet. 1999 г. ръко-
водител проф. д. Пашов.

15. клинично изпитване лечението с някои изоксазолилпе-
ницилини и експериментално предизвикани хирургически ин-
фекции на меките тъкани при кучета и прасета 1999 г. ръко-
водител доц. д. димитрова

16. клиникофармакологични и клинични изследвания върху 
лекарствена форма “камфоро-салицилова маз” 1997 г. ръко-

mic approach to refine the dosing 
regimen and the use of antimicrobials 
in livestock. 2002, Assoc. Prof. A. 
Haritova.

12. Influence of age and hormonal 
status on the pharmacokinetics of 
antibacterials in domestic mammals and 
birds. 2001-2003, Prof. L. Lashev.

13. Study on the pharmacokinetics 
of abamectin in drug combinations 
Prazimec-D and Prazimec-C in dogs 
and cats. 1999, Prof. D. Pashov.

14. Pharmacological and clinical 
studies of intramammary dosage form 
"Pefloxacin-Vet. 1999, Prof. D. Pashov.

15. Clinical studies, treatment 
with some izoxazolylpenicillins and 
experimentally induced surgical soft 
tissue infections in dogs and pigs. 1999, 
Assoc. Prof. D. Dimitrova

16. Pharmacological and clinical 
studies on the drug form "Camphor 
salicylic ointment" 1997, Prof. D. 
Pashov.

17. Pharmacological and clinical 
studies on the drug form "Ichthyol 
ointment". 1997, Prof. D. Pashov.

18. Pharmacological and clini-
cal studies on the formulation 
"Antiflegmin-L". 1997, Prof. D. Pashov.

19. Serum levels and residues 
of tetracycline and oleandomycin 
in chickens treated with 
tetraoleandomitsin-soluble powder. 
1997, Prof. D. Pashov.

20. Pharmacological and clinical 
studies on the formulation "Rivanol 
ointment”. 1997, Prof. D. Pashov.

21. Pharmacological studies on the 
formulation "Sulfatiazol ointment. 1997, 
Prof. D. Pashov.

22. Study on the pharmacokinetics 
of isoxazolylpenicillins - cloxacillin, 
dicloxacillin and flucloxacillin after 
intravenous, intramuscular and oral 
administration to pigs and sheep. 1994-
1996, Assoc. Prof. D. Dimitrova.

23. Plasma disposition, metabolism 
and residue aspects of flumequine 
and sodium salicylate in broilers after 
water medication. 1992-1993 on (The 
Netherlands), Prof. R. Mutafchieva.

24. Study the influence of some 
factors (age, formulations, pathological 
process, drug interactions) on drug-
organism relationship with antimicrobial 
drugs in order to optimize the therapy 
and prophylaxis of animals. 1991 - 
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водител проф. д. Пашов.
17. клиникофармакологични и клинични изследвания вър-

ху лекарствена форма “ихтиолова маз” 1997 г. ръководител 
проф. д. Пашов.

18. клиникофармакологични и клинични изследвания върху 
лекарствена форма “антифлегмин-L” 1997 г. ръководител 
проф. д. Пашов.

19. изследване на серумните нива и остатъчните веще-
ства на тетрациклин и олеандомицин при пилета, третирани 
с тетраолеандомицин-водоразтворим прах” 1997 г. ръководи-
тел проф. д. Пашов.

20. клиникофармакологични и клинични проучвания вър-
ху лекарствена форма “риванолова маз 1997 г. ръководител 
проф. д. Пашов.

21. клиникофармакологични проучвания върху лекарствена 
форма “сулфатиазолова маз 1997 г. ръководител проф. д. Па-
шов.

22. Проучване фармакокинетиката на някои изоксазолилпе-
ницилини – клоксацилин, диклоксацилин и флуклоксацилин след 
интравенозно, мускулно и перорално прилагане на прасета и 
овце. 1994-1996 г. ръководител доц. д. димитрова.

23. Plasma disposition, metabolism and residue aspects of flumequine 
and sodium salicylate in broilers after water medication 1992-1993 г. 
(The Netherlands). ръководител доц. р. мутафчиева.

24. Проучване влиянието на някои основни фактори (въз-
раст, лекарствени форми, патологичен процес, лекарствени 
взаимодействия) върху взаимоотношението лекарство-орга-
низъм при антимикробни субстанции и активни вещества от 
лекарствени дроги и други с цел оптимизиране на терапията 
и профилактиката на животните 1991- 10.1994 г. ръководи-
тел проф. д. Пашов.

25. фармакологични и фармакокинетични изследвания на 
тилоксол- водоразтворима форма и тилоксол-премикс” 1990-
1991 г. ръководител проф. д. Пашов.

26. Предклинични, клинико-фармакологични проучвания вър-
ху бромхексотилозин-инжекционен разтвор 1990-1991 г. ръ-
ководител проф. д. Пашов.

27. Проучване на лекарствени средства за стимулиране 
прирастта и за борба със заболяванията по селскостопански-
те животни 1990-1990 г. ръководител проф. д. Пашов.

28. фармакологични и биoфармацевтични изследвания с цел 
оптимизиране на лекарствени форми с удължено действие и 
създаване на методи и схеми за прилагане при бактериални за-
болявания при преживни животни” 1988-1990 г. ръководител 
проф. д. Пашов.

29. Проекти финансиране издаването на списанието „Trakia 
Journal of Sciences” за периода: 2008-2013 г. ръководител доц. 
р. мутафчиева

30. Проекти финансиране издаването на научно списание на 
вмф при тракийски университет “Bulgarian Journal of Veterinary 
Medicine” 2008-2013 г, ръководители проф. л. лашев и доц. а. 
Харитова

10.1994, Professor. D. Pashov.

25. Pharmacological and pharmaco-
kinetic studies tiloxol-soluble form and 
tiloxol-premix. 1990-1991, Prof. D. 
Pashov.

26. Preclinical, clinical pharmacology 
studies on bromhexotilozin-injection. 
1990-1991, Prof. D. Pashov.

27. Study on drugs stimulatig animal 
production and treatment of diseases in 
agricultural animals. 1990-1990, Prof. 
D. Pashov.

28. Pharmacological studies on 
dosage forms with prolonged action 
and creating methods for their use 
against bacterial diseases in ruminants 
"1988-1990, Prof. D. Pashov.

29. Projects Financing the "Trakia 
Journal of Sciences" journal for the 
period: 2008-2013, Assoc. Prof. R. 
Mutafchieva

30. Projects Publishing of scientific 
journal of Faculty of Veterinary 
Medicineq Trakia University Bulgarian 
Journal of Veterinary Medicine" 2008-
2013 - Prof. L. Lashev and Assoc. prof. 
A. Haritova

International contacts and 

cooperation with:
Utrecht University, the Netherlands

TIHO, Hannover, Germany

Aristotle University of Thessaloniki, 
Greece

University "St. St. Cyril and Methodius", 
Skopje, FYROM

Urmia University, Urmia, Iran

University of Milano, Milano, Italy

RIKILT-DLO, The Netherlands

Partnership with other research 
institutes in the country

Institute of Microbiology and Virology 
BAS

Institute of Physiology, Department 
of Drug Toxicology BAS

participation in editorial  

boards of journals
Assoc. Prof. R. Mоutafchieva - Trakia 

Journal of Sciences

Prof. L. Lashev – Bulgarian Journal of 
Veterinary Medicine (1998 and now), 
Iranian Journal of Animal and Veterinary 
Science (from 2011 and now), Trakia 
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Международни контакти и сътрудничество
Utrecht University, the Netherlands
TIHO, Hannover, Germany
аристотел университет, солун, гърция
университет “св. св. кирил и методий”, скопие, рмакедония
Urmia University, Urmia, Iran
University of Milano, Milano, Italy
RIKILT-DLO, The Netherlands

Партньорство с други научни институти 

в страната
институт по микробиология и вирусология Бан
институт по физиология, департамент по лекарствена 

токсикология Бан
ниХфи ад, софия

Участия в редколегии на списания
доц. р. мутафчиева - сп. „Trakia Journal of Sciences”
Проф. л. лашев - сп. BJVM (от 1998 и сега); гл. редактор 

на списане BJVM (от 2008 и сега); сп. “Iranian Journal of Animal 
and Veterinary Science” (от 2011 и сега), сп. „Trakia Journal of 
Sciences” (2008-2011).

доц. а. Харитова - отг. редактор на списание BJVM (от 
2008 и сега).

КОНСУЛТАТИВНА, ЕКСПЕРТНА И ОБЩЕСТВЕНА 

ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ 

КАТЕДРАТА (СЕКЦИЯТА)

Проф. л. лашев
Заемани административни длъжности и обществени анга-

жименти
Проф. л. лашев
Pъководител на катедра “фармакология, токсикология и 

обща терапия” (1993-1995, 1999-2004); ръководител на кате-
дра “фармакология, физиология на животните и физиологична 
химия (2004-2008, 2012 и сега); 

Зам.-декан по учебната работа на вмф (2001-2004); 
Зам.-декан по научната работа на вмф (2008-2012 г.); 
Председател на общото събрание на тр.у. (2001-2003).
Член на комитета за медицински продукти за ветеринар-

ната медицина към научния комитет на европейската меди-
цинска агенция.

доц. а. Харитова
Член на EAVPT (европейската асоциация по ветеринарноме-

дицинска фармакология и токсикология)

Journal of Science (2008-2011). Editor 
of Bulgarian Journal of Veterinary 
Medicine (2008 and now),

Assoc. Prof. A. Haritova - Associate 
Editor of Bulgarian Journal of Veterinary 
Medicine (2008 and now),

ADMINISTRATIVE pOSITIONS 

AND pUBLIC COMMITMENTS
Prof. L. Lashev

Head of the Department "Pharmaco-
logy, Toxicology and Therapeutics" 
(1993-1995, 1999-2004), Head of 
Department "Pharmaco-logy, Physiology 
of animals and Physiological Chemistry 
(2004-2008, 2012 and now);

Vice Dean of Faculty (2001-2004);

Vice Dean of Faculty (2008-2012);

Chairman of the General Assembly of 
Trakia University (2001-2003).

Member of the committee for 
medicinal products for veterinary 
medicine in the scientific Committee of 
the European Medicines Agency.

Assoc. Prof. A. Haritova

Member EAVPT (European Associa-
tion of Veterinary Pharmacology and 
Toxicology)

Assoc. Prof. R. Mоutafchieva

Consulting veterinarians

Leader of students for 5.5 years;

Leader of student groups

Leader of trade-union group (Depart-
ments „Pharmacology”, „Physiology” 
and „мicrobiology”)

Member of:

New York Academy of Science;

European Association of Veterinary 
Pharmacology and Toxicology;

Editorial board of Trakia Journal of 
Sciences;

Bulgarian Society of Pharmacology 
and Union of Scientists, branch Stara 
Zagora;

Library council of Trakia University 
Stara Zagora (till 2012);

Council of Veterinary Faculty;

Commission for welfare of animals, 
Veterinary Faculty, Trakia University 
Stara Zagora;

Scientific Faculty Council of 
Veterinary Faculty;

The Testimonial Committee of 
Veterinary Faculty;
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доц. р. мутафчиева
консултации на практикуващи ветеринарни лекари
Заемани административни длъжности
курсов ръководител;
групов отговорник
Председател на профгрупа (катедри „фармакология”, „фи-

зиология” и „микробиология”)

Обществени ангажименти
Член на:
ню Йоркската академия на науките;
европейската асоциация по ветеринарна фармакология и 

токсикология;
редакционната колегия на сп. „Trakia Journal of Sciences”;
републиканското дружество по фармакология и съюза на 

учените в България, клон стара Загора;
Библиотечния съвет при тракийски университет, стара 

Загора (до 2012 г.);
факултетния съвет на ветеринарномедицински факул-

тет (вмф);
комисията по етика и хуманно отношение към животните 

при вмф на тракийски университет, стара Загора;
научния факултетен съвет на вмф;
атестационната комисия при вмф;
комисията по етика при вмф;
комисията по медико-биологични науки при вмф (до 2012 

г.);
организационните комитети на научни форуми, с между-

народно участие, 
включително и такива, към суБ, клон стара Загора и др.

Etiquette committee of Veterinary 
Faculty;

Committee of medical and biological 
sciences of Veterinary Faculty (till 
2012);

Organizing Committee of Scientific 
Forums with international participation, 
including Union of Scientists in Stara 
Zagora etc.
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КАТЕДРА 
“ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОгИЯ”

РЪКОВОДИТЕЛ 

КАТЕДРА:
доц. д-р иван Петров никифоров

През 2000 г, във връзка с новите европейски изисквания би-
вшите катедри “Патологична анатомия” и “Патофизиология” 
бяха обединени и сега те съществуват като отделни сек-
ции: “секция Патологична анатомия” и секция “функционална 
патология” в рамките на новата катедра “обща и клинична 
патология”. По същото това време дисциплината “Патоло-
гоанатомична диагностика с екарисажно дело”, която имаще 
приложно-практичен аспект и изучаваше диференциалната 
патоморфологична диагностика при заболявания протичащи 
със сходни или близки морфологични промени и въпросите от-
носно отстраняването и/или оползотворяването на трупо-
вете на умрелите животни, конфискати и отпадаци от месо-
добива в екологичен и стопански аспект, бе закрита.

Понастоящем дисциплините преподавани в катедрата са 4 
задължителни и 2 избираеми.

Задължителните дисциплини са “функционална патоло-
гия”, “имунология”, “обща патоморфология” и “специална па-
тоанатомия”. избираемите дисциплини са: “организация на 
експеримента” и “ветеринарна онкология”. 

в дисциплината “имунология” се изучава начина на функ-
циониране на имунната система и основните промени в нея в 
отговор на определени патологични фактори (антигени). 

в дисциплината “функционална патология” се изучават 
функционалните промени при общопатологичните процеси.

в дисциплината “обща патоморфология” се изучават 
структурните промени при общопатологичните процеси или 
т.н. типови патологични процеси. 

дисциплината “специална патоанатомия” има за цел да за-
познае студентите с патоморфологичните промени при кон-
кретните заболявания от заразен и незаразен характер. 

в избираемите дисциплини “ветеринарна онкология” и “ор-
ганизация на експеримента” се изучават респективно различ-
ните видове неоплазии и начините на тяхната диагностика 
или респективно основните принципи на организация на раз-
личните експериментални изследвания.

DEpARTMENT Of 
“gENERAL AND 
CLINICAL pATHOLOgY”

HEAD:

Assoc. Prof. Ivan Petrov Nikiforov 

In the year 2000 the former 
Departments “Pathological anato-
my” and “Pathophysology” merged 
to form the new Department 
“General and clinical pathology”. 
Now both Departments exist as 
Unit “Pathological anatomy” and 
Unit “Functional Pathology and 
immunology” within the new 
Department “General and clinical 
pathology” according to the new 
requirements of EU. At the same time 
the discipline “Pathologoanatomical 
diagnostics with incinerating affair”, 
that had mainly a practical application 
aspect studying the post-mortem 
differential diagnostics of diseases 
occurring with similar or close 
morphological changes as well as the 
isuues regarding the removal and/or 
utilization of the carcasses of dead 
animals, offal from meat production 
in ecological and economic aspects, 
was closed down. 

There are 4 compulsory and 2 
elective Disciplines currently taught 
in the department.

The compulsory disciplines are 
"Functional pathology", "Immunology", 
"General Pathomor-phology" and 
"Special pathological anatomy." 
Elective disciplines are: "Organization 
of the experiment" and "Veterinary 
oncology." 

The discipline "Immunology" studies 
the way of functioning of immune 
system and the major changes in 
response to certain pathological 
factors (antigens).

The discipline "Functional pathology" 
studies the functional changes in 
general pathologic processes.

The discipline "General Patho-
morphology" studies the structural 
changes in general pathologic 
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СЕКЦИЯ “ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ”

ИСТОРИЯ
катедрата “Патологична анатомия” е основана през 1923 

г., наскоро след откриването на ветеринарно-медицинския 
факултет към държавния университет - софия. Първоначал-
но е завеждана от проф грозю диков, ръководител на кате-
драта по контрола на хранителните продукти от животин-
ски произход. лекциите по обща патология е чел проф. крилов, 
завеждащ катедрата по “Патологична анатомия” в медицин-
ски факултет, лекциите по патологична анатомия – проф. 
диков, а лекциите по обдукционно учение – проф Битнев. През 
1928 е избран първия ръководител на катедра “Патологична 
анатомия” - проф. д-р курт краузе от германия, който по-
ставя основите на катедрата и разкрива патоморфологична 
лаборатория. от 26.11.1934 г. ръководител на катедрата е 
академик ксенофонт иванов (асистент 1929-1934), който по-
степенно издига нивото на обучение на европeйско равнище. 
През 1949 г. от катедрата се отделя нова дисциплина “Па-
тологична физиология”, която се обособява в самостоятелна 
катедра с ръководител доц. методи Петричев, който заема 
също и длъжността ректор на ввми (1968-1972). от 1962 г. 
до 1980 г. ръководител на катедра “Патологична анатомия” 
е проф. владимир Желев. През 1976 г. катедрата заедно с це-
лия ветеринарно-медицински факултет бе пребазирана в гр. 
стара Загора, където е и до днес. ръководител на катедра-
та от 1980 г. до 1992 г. е проф. любомир дяков (асистент 
1955-1968). от 1993 г. до 1996 г. ръководител е проф. ангел 
ангелов. от 1997 г. до 2007 г. ръководител е доц. димитър 
стойков, а след това неин ръководител става доц. иван ни-
кифоров. 

processes.

The discipline "Special pathological 
anatomy" aims to familiarize 
students with gross pathology or 
pathomorphological changes in 
various specific cases of infectious or 
non-contagious diseases.

The elective disciplines "Veterinary 
Oncology" and "Organization of 
the experiment" study respectively 
different types of neoplasia and 
the methods of their diagnosis or 
respectively the basic principles of the 
organization of various experimental 
studies.

 

UNIT “PATHOLOGIC 
ANATOMY”

HISTORY

Department "Pathological Anato-
my" was founded in 1923, shortly 
after the opening of the Veterinary 
Faculty at the State University 
- Sofia. At the beginning it was 
brought by Prof Grozyu Dikov, head 
of the department of the control of 
food products from animal origin. 
The lectures on general pathology 
were delivered by Professor Krylov 
who was head of the department 
of "Pathological Anatomy" at the 
Medical Faculty that time, whereas 
the lectures on pathological anatomy 
were delivered by Professor Dikov 
and the lectures of necropsy technics 
– by Prof Bitnev. The first head of the 
department "Pathological Anatomy" 
Prof. Dr. Kurt Krause from Germany 
was elected in 1928. He laid the 
foundations of the department and 
created the pathomorphological 
laboratory. From 11.26.1934 the head 
of the department was Academician 
Ksenofont Ivanov (Assist. Prof. 
1929-1934), who gradually rised 
the level of training up to European 
standard. In 1949, a new discipline 
"Pathophysiology" was created 
within the department. This discipline 
became an independent department 
headed by Prof. Methody Petrichev, 
who also hold the position of rector in 

Академик Ксенофонт 
Иванов – Р-л Катедра 

Патологична анатомия 
1934-1962

Academician Ksenofont 
Ivanov – Head of 

Department Pathological 
anatomy 1934-1962

Курс по патологична анатомия, хистоло-
гия, научна фотография и микрофотогра-

фия през първата половина на 1938 г. 

Educational course on pathological 
anatomy, histology, scientific photography 

and microphotography in the first half                  
of year 1938
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дългогодишни професори, асистенти, сътрудници и спе-
циализанти в катедрата са били също: д-р андрей андреев 
(1927-1929); д-р константин матов (1927-1930); д-р Петър 
Проданов (1930-1931); д-р любен герасимов (1931); д-р стан-
ке недялков (1933-1934); д-р Захари горанов (1931-1932); д-р 
невена минчева (1931-1933); д-р игнат емануилов (1934-
1939); д-р кирил николчев (1935-1939); д-р Петър цончев 
(1940); академик Захари младенов (асистент 1945-1949); д-р 
стефан трифонов (1947-1954); ст.н.с. стоян енчев (асистент 
1947-1955); ст.н.с. недялко Павлов (асистент 1950-1959); 
ст.н.с. александър джуров (асистент 1960); Проф. любен ло-
занов (асистент 1960-1971); д-р васил манов (1989-1996); 
д-р румен тодоров (2001-2012) и много други. 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ КЪМ МОМЕНТА В 

СЕКЦИЯ “ПАТОЛОгИЧНА АНАТОМИЯ”
Понастоящем в академичния състав на секция “Патологич-

на анатомия” влизат: 
-доц. д-р иван Петров никифоров - р-л катедра: (вж снимка 1)
-проф. двмн стойчо димитров стоев (вж снимка 7)
-доц. д-р иван динев иванов (вж снимка 8)
-гл. ас. д-р радостин стефанов симеонов (вж снимка 9)
-гл. ас. нели иванова грозева (вж снимка 10)
секцията има и един докторант: д-р исмет ирсанов калканов

the Military Medical Institute (1968-
1972). From 1962 to 1980 head of the 
department "Pathological Anatomy" 
was Prof. Vladimir Zhelev. In 1976, the 
department together with the whole 
Veterinary Faculty was rebased in 
Stara Zagora, where it remains today. 
Head of the department from 1980 
to 1992 was Prof. Ljubomir Diakov 
(Assist. Prof. 1955-1968). From 
1993 to 1996 head was Prof. Angel 
Angelov. From 1997 to 2007 head 
was Assoc. Prof. Dimitar Stoykov and 
after that time head is Assoc.Prof. Dr. 
Ivan Nikiforov up to now.

Long-time professors, assistant 
professors or graduate assistants 
in the department were also: Dr 
Andrey Andreev (1927-1929); Dr 
Konstantin Matov (1927-1930); 
Dr Petar Prodanov (1930-1931); 
Dr Ljuben Gerasimov (1931); Dr 
Stanke Nedialkov (1933-1934); Dr 
Zahari Goranov (1931-1932); Dr 
Nevena Mincheva (1931-1933); 
Dr Ignat Emanuilov (1934-1939); 
Dr Kiril Nikolchev (1935-1939); Dr 
Petar Tsonchev (1940); Acad. Zahari 
Mladenov (Assist. Prof. 1945-1949); 
Dr Stefan Trifonov (1947-1954); Dr 
Stoyan Enchev (Assist. Prof. 1947-
1955); Dr Nedialko Pavlov (Assist. 
Prof. 1950-1959); Dr Alexandar 
Dzhurov (Assist. Prof. 1960); Prof. 
Ljuben Lozanov (Assist. Prof. 1960-
1971); Dr Vasil Manov (1989-1996); 
Dr Rumen Todorov (2001-2012) and 
(many others). 

Long-time professors, assistant 
professors or graduate assistants 
in the department were also 
Academician Zahari Mladenov, Prof. 
Luben Lozanov, Dr Alexander Djurov, 
Dr Stoyan Enchev, Dr Nedialko Pavlov, 
Dr. Stefan Trifonov, Dr. N. Mintcheva, 
Dr. V. Veselinov, Dr. S. Nedialkov, Dr. V. 
Manov, Dr. I. Valtchev, Dr. R. Todorov 
and many others.

CURRENT ACADEMIC STAff 

-Assoc. Prof. Ivan Petrov Nikiforov, 
PhD – Head of Department

Работа в патоморфологичната лаборатория – 1931 г. На снимката: 
Д-р Ксенофонт Иванов, Д-р Захари Горанов, Д-р Невена Минчева,     

Д-р Любен Герасимов, Лаборант Михайлов

Work in the laboratory of pathomorphology – 1931. On the photo:             
Dr Ksenofont Ivanov, Dr Zahari Goranov, Dr Nevena Mincheva, Dr Ljuben 

Gerasimov, Laboratory assistant Mihaylov

Академичен и обслужващ 
персонал на кат. “Обща и 
клинична патология”

Academic staff  and serving 
staff of Department 
“General and clinical 
pathology”
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УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В 

СЕКЦИЯ “ПАТОЛОгИЧНА АНАТОМИЯ”
Понастоящем дисциплините преподавани в секцията са 2 

задължителни и 1 избираема.
Задължителните дисциплини са “обща патоморфология” и 

-Prof. Stoycho Dimitrov Stoev, 

PhD, DSc

-Assoc. Prof. Ivan Dinev Ivanov, 

PhD

-Assistant Prof. Radostin Stefanov 

Simeonov, PhD

-Assistant Prof. Neli Ivanova 

Grozeva

The department also has a current 
PhD student: Dr. Ismet Irsanov 
Kalkanov

TEACHINg ACTIVITY

Disciplines currently taught in the 
unit are: 2 compulsory and 1 elective.

The compulsory discipline are: 
"General pathomorphology" and 
"Special pathological anatomy." 
Elective discipline is: "Veterinary 
oncology." Through these interrelated 
disciplines students can acquire some 
knowledge on general pathological 
processes in various diseases 
and the way of manifestation of 
pathomorphological changes in 
various organs or systems in various 
nosological entities as well as 
about implementing the differential 
pathomorphological diagnosis.

The discipline "General 
Pathomorpho-logy" studies the 
structural changes in general 
pathologic processes. Common to 
them is that they occur in essentially 
the same way, regardless of the 
specific etiological agent, tissues or 
organs where the same are localized, 
individual and species characteristics 
of the organism or specific 
environmental conditions. These 
processes are studied in the course 
of their emergence, development and 
completion – i.e. in their morphological 
dynamics (morphogenesis). Therefore, 
the general pathomorphology 
plays a major role in shaping the 
methodological basis and the scientific 
worldview of the veterinarian in the 
process of the study of disease.

The discipline "Special pathological 

Академичен персонал на 
кат. “Специална патоана-
томия”

Academic staff  of the 
Unit “Special pathologic 
anatomy” 

Проф. двмн д-р 

Стойчо Димитров Стоев 

Prof. Stoycho Dimitrov Stoev, 

PhD, DSc 

Доц. д-р Иван Динев Иванов 

Assoc. Prof. Ivan Dinev Ivanov, PhD 

Гл. ас. д-р Радостин 

Стефанов Симеонов 

Assistant Prof. Radostin 

Stefanov Simeonov, PhD

Гл. ас. д-р Нели Иванова Грозева 

Assistant Prof. Neli Ivanova Grozeva
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“специална патоанатомия”. избираема дисциплина е: “ветери-
нарна онкология”. Чрез тези взаимно свързани дисциплини се 
цели добиване на знания за общопатологичните процеси при 
болестните състояния, проявлението на патоморфологич-
ните промени в различните органи и системи при отделните 
нозологични единици и осъществяване на диферциална пато-
морфологична диагностика.

в дисциплината “обща патоморфология” се изучават 
структурните промени при общопатологичните процеси 
или т.н. типови патологични процеси. общото при тях е, че 
се проявяват по принципно еднакъв начин, независимо от кон-
кретния етиологичен агент, тъканите или органите в кои-
то се локализират, индивидуалните и видовите особености 
на организма или специфичните условия на обкръжаващата 
среда. тези процеси се изучават в хода на тяхното възник-
ване, развитие и завършване - т.е. в тяхната морфологична 
динамика (морфогенеза). така oбщата патоморфология играе 
основна роля за формирането на методологичната основа и 
научния мироглед на ветеринарния лекар при изучаването на 
болестните състояния.

дисциплината “специална патоанатомия” има за цел да 
запознае студентите с патоморфологичните промени при 
конкретните заболявания от заразен и незаразен характер. 
тя изучава патогенезата, морфогенезата, динамиката в раз-
витието и взаимната връзка на морфологичните промени 
в различните органи и системи, усложненията и изхода при 
отделните болести. основна цел на дисциплината е използ-
ването на придобитите в предишните дисциплини знания в 
приложно-практичен аспект - осъществяване на диагности-
ка и диференциална патоморфологична диагностика при раз-
личните заболявания. доказателства за равнището на ниво-
то на учебния процес и неговото онагледяване са наличните 
6000 хистологични препарати от близо 250 учебни единици 
в хистосбирката и над 1600 трайни макроскопски препарати 
от органи и тъкани при различни заразни и незаразни/ заболя-
вания, позволяващи тяхното опознаване. 

anatomy" aims to familiarize 
students with gross pathology or 
pathomorphological changes in 
various specific cases of infectious 
or non-contagious diseases. The 
pathogenesis, morphogenesis, 
development dynamics and 
interrelation of morphological 
changes in various organs or systems, 
complications and outcome in various 
diseases are well studied in this 
discipline. The discipline objective is 
to use the acquired knowledge from 
previous courses in applied practical 
aspect – diagnosis and post-mortem 
differential diagnosis of various 
diseases. A good evidence of the 
level of teaching and its visualization 
are the existing more than 6000 
histological slides representative for 
nearly 250 teaching units in addition 
to the 1600 permanent macroscopical 
preparations of organs or tissues 
coming from various infectious and 
non-infectious diseases.

The elective discipline "Veterinary 
Oncology" studies different types of 
neoplasia and the methods of their 
diagnosis.

The lectures on "General 
Pathomorpho-logy" are delivered by 
Assoc. Prof. Dr. Ivan Dinev, whereas 
these of "Special pathological anatomy" 
by Professor Dr. Stoycho Stoev and 
Assoc. Prof. Dr. Ivan Nikiforov. The  
lectures on "Veterinary Oncology" are 
delivered by Chief Assistant Prof. Dr. 
Radostin Simeonov.

Members of the department are 
often invited to give lectures and 
seminars in various universities and 
research institutes around the world 
such as: Faculty of Health Science 
in University of Johannesburg; 
Onderstepoort Veterinary Institute 
and Veterinary Faculty of Pretoria 
University; Universities in Cape Town 
and KwaZulu-Natal in South Africa; 
Kaposvar University and Hungarian 
Academy of Science; Veterinary 
Faculty in Bitola - Macedonia and 
others.

Аутопсия на животно по 
време на упражнение

Necropsy with students 
during the exercise

Упражнение с 

макроскопски препарати

Exercise with 
macroscopical 

preparations
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в избираемата дисциплина “ветеринарна онкология”се изу-
чават различните видове неоплазии и начините на тяхната 
диагностика.

лекциите по “обща патоморфология” се четат от доц. 
иван динев, а тези по “специална патоанатомия” от проф. 
стойчо стоев и доц. иван никифоров. лекциите по “ветери-
нарна онкология” се четат от д-р радостин симеонов.

Членове на катедрата са често канени да изнасят лекции и 
семинарни занятия в редица университети и научни институ-
ти по целия свят като: факултета по Здравни науки в универ-
ситета в Йоханесбург; ветеринарния институт (вж снимка 
13), ветеринарния факултет (вж снимка 14) към университе-
та в Претория; университетите в кейптаун и кваЗулу-натал 
в Южна африка; университета в капошвар и унгарската ака-
демия на науките; ветеринарния факултет в Битоля - маке-
дония  и др.

ISSUED TExTBOOkS, 

MANUALS AND 

MONOgRApHS 

1) Ivanov, Ks, Veterinary necropsy 
teaching, 1940; 2) Ivanov, Ks, 
Pathological anatomy of domestic 
animals, 1946; 3) Ivanov, Ks, Short 
Course in General Pathology. 
Morphological part, 1948; 4) 
Ivanov, Ks, Zhelev, V, Veterinary 
necropsy teaching and pathological 
diagnostics, 1956; 5) Ivanov, Ks, 
Pathological anatomy of domestic 
animals. I. General Pathomorphology, 
1964; 6) Ivanov, Ks, Zhelev, V, 
Veterinary necropsy teaching on 
pathological diagnostics, 1965; 
7) Zhelev, V, Special pathological 
anatomy of domestic animals, 1967; 
8) Zhelev, V, Karadjov Y, Angelov 
A., Colibacteriosis in calves, 1968; 
9) Zhelev, V., Diakov, L., Lozanov, L, 
Djurov, A, Manual of exercises on 
veterinary pathohistology, 1968; 10) 
Zhelev, V, Tumours and malformations, 
1969; 11 ) Zhelev, V, Incinerating 
affair with pathological diagnosis 
and autopsy technique, 1971; 12) 
Zhelev, V, General pathological 
morphology of animals, 1972; 13) 
Zhelev, V, Tumours of animals, 1974; 
14) Diakov, L., Lozanov , L., Angelov, 
A., Special Pathological anatomy of 
domestic animals, 1987; 15) Diakov, 
L., Angelov, A. Stoykov D., Manual on 
exercises in Veterinary patohistology, 
1989; 16) Diakov, L. , Lozanov, L. 
Angelov, A. Stoykov, D., Manual on 
exercises on Pathologic anatomy 
and Incinerating affair, 1992; 17) 
Dimanov, D., J. Mitev, S. Georgiev, 
S. Stoev, C. Miteva, A. Iliev, G. 
Petkov, G. Kostadinova, Guidance for 
practical preparation in animal health, 
Publishing House Contrast, Stara 
Zagora, 2002, pp. 80-84; 18) Stoev, 
S., Mycotoxic nephropathies in farm 
animals and humans – diagnostics, 
risk assessment and preventive 
measures (Eds: P. Mantle, S. Bozhkov, 
L. Diakov), Publishing House Contrast, 
Stara Zagora, 2002, pp. 1-172; 19) 
Dinev, I., 2007. Diseases of Poultry, 
A colour Atlas, I-th edition, ed. “2M 
Print House” Ltd, St. Zagora, ISBN: 

Снимка sслед лекция на Проф. Стоев с колегите от секция Токсико-
логия на Ветеринарния Институт в Претория, Южна Африка

Photo after the lecture of Prof. Stoev with the colleagues of Department 
of Toxicology of Onderstepoort Veterinary Institute in Pretoria,          

South Africa

Снимка на Проф. Стоев с Декана на Ветеринарния Факултет към 
Университета в Претория (Prof. Gerry Swan - вдясно) и Директора 

на Изследователската група по Храните, Околната среда и Здраве-
то към Факултета по Здравни науки в Университета в Йоханесбург 

(Prof. Mike Dutton - вляво), Южна Африка

Photo of Prof. Stoev with the Dean of Faculty of Veterinary science in 
Pretoria University (Prof. Gerry Swan - right) and the Director of Food 

Environment and Health Research Group of Faculty of Health science in 
University of Johannesburg (Prof. Mike Dutton - left), South Africa
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ИЗДАДЕНИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАгАЛА 

И МОНОгРАфИИ:
1) иванов, кс, ветеринарно обдукционно учение, 1940; 2) ива-

нов, кс, Патологична анатомия на домашните животни.1946; 
3) иванов, кс, кратък курс по обща патология. морфологична 
част, 1948; 4) иванов, кс, Желев, в, ветеринарно обдукционно 
учение и патологоанатомична диагностика, 1956; 5) иванов, 
кс, Патологична анатомия на домашните животни. I. обща па-
томорфология., 1964; 6) иванов, кс, Желев, в, ветеринарно об-
дукционно учение по патологоанатомична диагностика, 1965; 
7) Желев, в, специална патологична анатомия на домашните 
животни, 1967; 8) Желев, в, караджов Я, ангелов, а., колибак-
териоза по телетата, 1968; 9) Желев, в., дяков, л., лозанов, л, 
джуров, а, ръководство за упражнения по ветеринарна пато-
хистология, 1968; 10) Желев, в, тумори и уродства, 1969; 11) 
Желев, в, екарисажно дело с патологоанатомична диагностика 
и аутопсионна техника, 1971; 12) Желев, в, обща патологична 
морфология на животните, 1972; 13) Желев, в, тумори на жи-
вотните, 1974; 14) дяков, л., лозанов, л., ангелов, а., специална 
патологична анатомия на домашните животни, 1987; 15) дяков, 
л., ангелов, а., стойков, д., ръководство за упражнения по ве-
теринарномедицинска патохистология, 1989; 16) дяков, л., ло-
занов, л., ангелов, а., стойков, д., ръководство за упражнения 
по патологична анатомия и екарисажно дело, 1992; 17) диманов, 
д., Ю. митев, с. георгиев, с. стоев, Ч. митева, а. илиев, г. Пе-
тков, г. костадинова ръководство за практическа подготовка 
по здравеопазване на животните, сд контраст, стара Загора, 
2002, pp. 1- (80-84); 18) с. стоев, микотоксични нефропатии по 
селскостопанските животни и човека – диагностика, рискова 
оценка и хигиенни мерки (рецензенти: prof. Peter George Mantle, 
проф. спас Божков, проф. любомир дяков), сд контраст, ста-
ра Загора, 2002, 1-172; 19) Dinev, I., 2007. Diseases of Poultry, A 
colour Atlas, I edition, ed. “2M Print House” Ltd, St. Zagora, ISBN: 978-
954-9411-12-6; 20) Uhlenhopp, E., D. Bickett-Weddle, J. Wilson, L. 
Timms, N. Hartwig, I. Tsachev, J. Mitev, I. Bozhkov, S. Stoev, T. Miteva, I. 
Kanelov, D. Tsolov, 2007. Disposal of dead animals, carcass destruction 
and carcass utilization, pp 11-23, In: Biosecurity in Animal Farm, Center 
of Safety in Agriculture and Risk Management, Trakia University, Iowa 
State University, USDA Foreign Agricultural Service, USA, pp 1-68; 
21) симеонов, р., 2007. цитологична диагностика на кожните 
заболявания при дребните животни, (рецензент доц. д-р дими-
тър стойков), ISBN 978-9549383-35-5, стара Загора; 22) стой-
ков, д., и. никифоров, с. стоев, и. динев, в. манов, н. грозева, р. 
симеонов, р. тодоров, Й. Йорданов, 2008. ветеринарномедицин-
ска обдукционна техника и екарисажно дело (рецензенти: проф. 
любомир дяков, проф. ангел ангелов), сд контраст, стара 
Загора, 1-168; 23) Stoev, S. D., 2008. Mycotoxic nephropathies in 
farm animals – diagnostics, risk assessment and prevеntive measures, 
In: Mycotoxins in Farm Animals, Chapter 8, Isabelle Oswald, Ionelia 
Taranu (Eds), S.G. Pandalai (Managing Editor), pp. 155-195, Transworld 
Research Network, 37/661 (2), Fort P.O., Trivandrum-695 023, Kerala, 
India; 24) динев, и., и. никифоров, с. стоев, н. грозева, в. манов, 
р. симеонов, д. Павлов, р. тодоров, 2009. ветеринарна Хистопа-
тология, Veterinary Histopathology, сд контраст, стара Загора, 
1-76; 25) стоев с.д., 2009. специална патология и диагности-

978-954-9411-12-6; 20) Uhlenhopp, 
E., D. Bickett-Weddle, J. Wilson, L. 
Timms, N. Hartwig, I. Tsachev, J. 
Mitev, I. Bozhkov, S. Stoev, T. Miteva, 
I. Kanelov, D. Tsolov, 2007. Disposal 
of dead animals, carcass destruction 
and carcass utilization, pp 11-23, In: 
Biosecurity in Animal Farm, Center 
of Safety in Agriculture and Risk 
Management, Trakia University, 
Iowa State University, USDA Foreign 
Agricultural Service, USA, pp 1-68; 
21) Simeonov R, 2007. Cytologic 
diagnostics of skin diseases in small 
animals (ed: D Stoykov), ISBN 978-
9549383-35-5, Stara Zagora; 22) 
Stoykov, D., I. Nikiforov, S. Stoev, 
I. Dinev, V. Manov, N. Grozeva, R. 
Simeonov, R. Todorov, Y. Yordanov, 
Veterinary necropsy technics and 
incinerating affair, Publishing House 
Contrast, Stara Zagora, 2008, pp. 
1-168 (Eds: Prof. L. Diakov, Prof. A. 
Angelov); 23) Stoev, S. D., 2008. 
Mycotoxic nephropathies in farm 
animals – diagnostics, risk assessment 
and prevеntive measures, In: 
Mycotoxins in Farm Animals, Chapter 
8, Isabelle Oswald, Ionelia Taranu 
(Eds), S.G. Pandalai (Managing Editor), 
pp. 155-195, Transworld Research 
Network, 37/661 (2), Fort P.O., 
Trivandrum-695 023, Kerala, India; 
24) Dinev, I, I. Nikiforov, S. Stoev, 
N. Grozeva, V. Manov, R. Simeonov, 
D. Pavlov, R. Todorov, Veterinary 
Histopathology, Publishing House CD 
Contrast, Stara Zagora, 2009, 1-76;  
25) Stoev, S. D. Special pathology and 
diagnostics of disorders of various 
organs, tissues and systems (Eds: 
L. Diakov, A. Angelov), Publishing 
House CD Contrast, Stara Zagora, 
2009, 1-312; 26) Stoev, S. D., Special 
pathology and diagnostics of diseases 
of various organs and systems (Eds: L. 
Diakov, A. Angelov), Second Edition, 
Publishing House CD Contrast, Stara 
Zagora, 2010, 1-356; 27) Stoev, S. D., 
special pathology and diagnostics of 
mycoses, mycotoxicoses, parasitoses, 
intoxications and avitaminoses (Eds: 
L. Diakov, V. Koynarski, A. Angelov), 
Publishing House CD Contrast, Stara 
Zagora, 2010, 1-239; 28) Stoev, S. D., 
special pathology and diagnostics of 
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ка на заболяванията на различните органи, тъкани и системи 
(рецензенти: проф. л дяков, проф. а. ангелов) сд контраст, 
стара Загора, 2009, 1-312; 26) стоев с.д., 2010. специална па-
тология и диагностика на болестите на различните органи и 
системи (рецензенти: проф. л дяков, проф. а. ангелов) сд кон-
траст, стара Загора, 1-356; 27) стоев с.д., 2010. специална па-
тология и диагностика на микозите, микотоксикозите, парази-
тозите, интоксикациите и авитаминозите (рецензенти: проф. 
л дяков, проф. в. койнарски, проф. а. ангелов) сд контраст, 
стара Загора, 1-239; 28) стоев с.д., 2010. специална патология 
и диагностика на болестите срещани основно при преживните 
животни и конете (рецензенти: проф. л дяков, проф. а. анге-
лов) сд контраст, стара Загора, 1-107.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Преподавателите от катедрата (секцията) имат големи 

заслуги за проучването на шарката по овцете (акад. ксено-
фонт иванов има световен принос при разработването на 
патоморфологията на това заболяване), туберкулозата, епи-
зоотичния лимфангит и инфекциозната анемия при конете, 
чумата и некротичния ентерит по свинете, микотоксичната 
нефропатия по свинете и птиците. академичният персонал 
в катедрата оказва непрекъснато научна и диагностична по-
мощ на различни звена в практиката и Бан при изучаване на 
различни слабо проучени заболявания при различните видове 
животни и птици.   

а) Защитени дисертации в катедрата/секцията: 
-дяков, л., възбудители на туберкулозата в месото на за-

клани туберкулозно болни говеда, дисертация за присъждане 
на к.в.м.н., 1955.

-дяков, л., Патоморфологични изследвания на фетуси при 
някои аборти по свинете с оглед диференциалната диагноза, 
дисертация за присъждане на научната степен “доктор на 
ветеринарно-медицинските науки”, 1974.

-ангелов а., морфологични проучвания на фетуси и плацен-
ти при някои заразни аборт по говеда, дисертация за присъж-
дане на к.в.м.н., 1974.

-лозанов, л., Проучвания върху клиниката, патоморфоло-
гията и хистокинезата на някои еймерийни инвазии по пилета 
с оглед диференциалната диагноза, дисертация за присъжда-
не на научната степен “доктор на ветеринарно-медицински-
те науки”, 1980.

-стойков д., клинико-морфологични проучвания на инфек-
циозния енцефаломиелит по пилетата, дисертация за при-
съждане на к.в.м.н., 1987.

-никифоров, и., клиникоморфологични проучвания на некро-
тичния ентерит (Clostridium perfingens – тип C) – ентероток-
семия и някои смесени инфекции по новородени прасета, ди-
сертация за присъждане на к.в.м.н., 1993.

-стоев, с. д., клиникоморфологични, параклинични и ток-
сикологични проучвания при микотоксичната нефропатия по 
свинете, дисертация за присъждане на образователната и 
научна степен доктор, 1997.

diseases encountered mainly among 
ruminants and horses (Eds: L. Diakov, 
A. Angelov), Publishing House CD 
Contrast, Stara Zagora, 2010, 1-107.

RESEARCH ACTIVITY 

Academic staff of the Department 
(Unit) have greatly contributed to the 
study of sheep pox (Prof. Ksenofon 
Ivanov is the world recognized 
contributor to the Pathomorphology 
of this disease), tuberculosis, epizootic 
lymphangitis and infectious anaemia 
in horses, pestis and necrotic enteritis 
in pigs, mycotoxic nephropathy in 
pigs and poultry. Academic staff of 
the department ensures continuously 
research and diagnostic assistance 
to different farms in the practice 
and Bulgarian Academy of Science 
in studying various understudied 
diseases in various species of animals 
and birds. 

A) Defended  PhD and DSc degrees 
in the department/unit:

-Diakov, L., The etiological agent of 
tuberculosis in the meat of slaughtered 
cattle sick by tuberculosis, PhD thesis, 
1955.

-Diakov, L., Pathomorphological 
studies of fetuses in some abortions 
in swines in regard to differential 
diagnosis, DSc thesis, 1974.

-Angelov, A., Morphological studies 
of fetuses and placentas in some 
infectious abortions in cattle, PhD 
thesis, 1974.

-Lozanov, L., Studies on the clinics, 
pathomorphology and histokinezis of 
some Eimeria invasions in chickens in 
regard to the differential diagnosis, 
DSc thesis, 1980. 

-Stoykov, D, Clinicomorpho-logical 
studies of infectious encephalomyelitis 
in chickens, PhD thesis, 1987.

-Nikiforov, I., Clinicomorphologi-
cal studies in necrotic enteritis 
(Clostridium perfingens - type C) 
- enterotoxemia and some mixed 
infections in newborn pigs, PhD 
thesis, 1993.

-Stoev, S. D., Clinicomorphologi-
cal and toxicological investigations in 
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-динев, и, клинико-морфологични проучвания на ензоотич-
ната миелоцитоматоза при кокошки-носачки, асоциирана с 
други неоплазии, дисертация за присъждане на образовател-
ната и научна степен доктор 2000. 

-симеонов, р., цитологични и компютърни цитоморфоме-
трични проучвания на спонтанни мамарни неоплазии при куч-
ката, дисертация за присъждане на образователната и науч-
на степен доктор 2006.   

-стоев, с. д., клиникоморфологични, параклинични и ан-
тидотни проучвания при микотоксичната нефропатия при 
птиците и някои имунологични проучвания при свине и птици, 
дисертация за присъждане на научната степен “доктор на 
ветеринарно-медицинските науки”, 2003. 

Членове от секция “Патологична анатомия” участват по-
настоящем в редица международни научни организации, като 
“International Society on Toxinology” (проф с. стоев – от 2001); 
“Euroscience Association” (проф. с. стоев – от 2008, мembership 
ID: ES03199) и др. 

Членове от секцията участват също и в редица редколегии 
на международни списания, като: “Trakia Journal of science” (доц. 
и динев), “The Open Toxinology Journal” (проф. с. стоев), “ISRN 
Veterinary Science” (проф. с. стоев) и са постоянни рецензенти 
на много международни списания като “Medical Science Monitor”, 
“Toxicology”, “Avian Pathology”, “Research in Veterinary science”, 
“Food and Chemical Toxicology”, “Food Additives and contaminants”, 
“Mycotoxin Research”, “Revue de Medicine Veterinaire”, “Archives of 
Industrial Hygiene and Toxicology”, “Exp Toxicol Pathology” и др. 

Членовете от секция “Патологична анатомия” имат много-
бройни научни колаборации и съвместни публикации с научни 
колективи от целия свят, в т.ч.: имперски колеж по наука тех-
нология и медицина (лондон); лаборатория по токсикология и 
приложна хигиена в университета в Бордо (франция); инсти-
тут по медицински изследвания и приложна медицина в Загреб; 
кат. ветеринарна микробиология в кралския ветеринарен и 
селскостопански университет в копенхаген (дания); ENSAT 
(тулуза, франция); университета в капошвар и унгарската 
академия на науките (вж снимка 15); университетите в Йо-
ханесбург (вж снимка 16), Rhodes и Stellenbosch (вж снимка 17) 
(Южна африка); Defence Research and Development Organization 
(министерство на отбраната, индия); католически универси-
тет De Louvain (Белгия); ветеринарен и селскостопански из-
следователски център (Брюксел, Белгия); национален инсти-
тут за селскостопански изследвания INRA (франция) и др. 

mycotoxic porcine nephropathy, PhD 
thesis, 1997.

-Dinev, I., Clinicomorphological 
investigations in enzootic myelo-
cytomatosis in laying hens associated 
with other neoplasia, PhD thesis, 
2000.

-Simeonov, R., Cytological and 
computer based cytomorpho-metrical 
studies in spontaneous mammary 
neoplasia in the bitch, PhD thesis, 
2006.

-Stoev, S. D., Clinicomorphologi-cal, 
biochemical and antidote studies in 
mycotoxic nephropathy in chicks and 
some immunological investigations in 
pigs and poultry, DSc thesis, 2003.

Members of academic staff of 
the Unit "Pathological Anatomy" 
are currently participating in various 
international scientific organizations, 
such as "International Society on 
Toxinology" (Prof S. Stoev - 2001); 
"Euroscience Association" (Prof. 
S. Stoev - 2008, membership ID: 
ES03199 ), etc.

Members of the Unit are also 
involved in a number of editorial 
boards of international journals such 
as: "Trakia Journal of science" (Assoc 
Prof I. Dinev), "The Open Toxinology 
Journal" (Prof. S. Stoev), "ISRN 
Veterinary Science" (Prof. S. Stoev) 
and the same are regular reviewers of 
many international scientific journals 
such as "Medical Science Monitor", 
"Toxicology", "Avian Pathology", 
"Research in Veterinary science", 
"Food and Chemical Toxicology", 
"Food Additives and contaminants", 
"Mycotoxin Research", "Revue de 
Medicine Veterinaire", "Archives of 
Industrial Hygiene and Toxicology", 
“Exp Toxicol Pathology”, etc.

Members of the Unit "Pathological 
Anatomy" have numerous scientific 
collaborations and joint publications 
with research teams from all over 
the world, including: Imperial College 
of science Technology and Medicine 
(London); Laboratory of Toxicology 
and Applied Hygiene, University of 
Bordeaux (France); Institute for Medical 
Research and Occupational Health, 
Zagreb; Department of Veterinary 

Снимка на Проф. Стоев 
с колегите от Унгарска-
та Академия на Науките

Photo of Prof. Stoev 
with the colleagues of 
Hungarian Academy of 
Science
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Благодарение на международния си престиж членове на 
секцията са често канени да откриват международни на-
учни форуми, вкл конференции и конгреси (напр. Vet Africa 
2007 Congress), както и да изнасят лекции на международни 
симпозиуми (напр. International Symposium “Power of Fungi and 
Mycotoxins in Health and Disease”, Primošten, Croatia, 2011 – вж 
http://www.hmd-cms.hr/power-of-fungi/stoycho-dimitrov-stoev.
php), а също и да бъдат лектори на престижни международ-
ни научни мероприятия и т.н. (вж http://ec.europa.eu/research/
conferences/2012/marie-curie-brussels/). 

Microbiology, Royal Veterinary and 
Agricultural University, Copenhagen 
(Denmark); ENSAT (Toulouse, France); 
University of Kaposvar and Hungarian 
Academy of Science (Hungary); 
University of Johannesburg (South 
Africa); University of Rhodes (South 
Africa); University of Stellenbosch 
(South Africa); Defence Research and 
Development Organization (Ministry 
of Defense, India); Universite 
Catholique de Louvain (Belgium); 
Veterinary and Agricultural Research 
Centre (Brussels, Belgium), National 
Institute for Agricultural Research 
INRA (Institut National de Recherche 
Agronomique - France), etc.

Thanks to their international 
prestige, members of the Unit are 
often invited to open international 
scientific forums as conferences and 
congresses (e.g. Vet Africa 2007 
Congress), as well as то give some 
lectures at international symposia 
(eg, International Symposium "Power 
of Fungi and Mycotoxins in Health 
and Disease", Primošten, Croatia, 
2011 - see http://www.hmd-cms.hr/
power-of-fungi/stoycho-dimitrov-
stoev.php), and also be speakers at 
prestigious international scientific 
events as conferences, etc. (See 
h t tp : / /ec .eu ropa .eu/ resea rch/
conferences/2012/marie-curie-
brussels/).

The members of the academic staff 
of the unit have some of the highest: 
citation indexes in international 
journals (over 600 citations just for a 
member of the department), h-index 
in Google Scholar (over 15), RG Score 
in ResearchGate (over 21) and Impact 
Factor in Trakya University, which are 
internationally recognized indicators 
to assess the scientific potential and 
international ranking of scientists.

Members of the Unit have 
participated in numerous international 
scientific events and conferences at 
home or in abroad, and currently 
have more than 50 publications in 
reputable international journals with 
high Impact Factor.

Снимка на Проф. Стоев с колегите от Изследователската група по 
Храните, Околната среда и Здравето към Факултета по Здравни 

науки в Университета в Йоханесбург, Южна Африка

Photo of Prof. Stoev with the colleagues of Food Environment and Health 
Research Group of Faculty of Health science, University of Johannesburg, 

South Africa

Снимка на Проф. Стоев с Директора на Изследователския Център 
към Университета в Стеленбош и откривател на нефротоксичния 

микотоксин охратоксин А, Южна Африка

Photo of Prof. Stoev with the Director of Research in Stellenbosch 
University and discoverer of nephrotoxic mycotoxin ochratoxin A,       

South Africa

Церемония по откриване на 
VetAfrica конгрес (2007) от 
Проф Стоев с встъпител-
на реч, Йоханесбург, Южна 
Африка

Opening ceremony of 
VetAfricaCongress (2007) 
with opening speech/address 
of Prof Stoev, Johannesburg, 
South Africa
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Членове на академичния състав на секцията имат едни от 
най-високите: индекси на цитирания в международни списания 
(над 600 персонални цитирания на отделни членове от кате-
драта), h-index в Google Scholar (над 15), RG Score в ResearchGate 
(над 21) и Impact Factor в тракийски университет, които пред-
ставляват международно утвърдени показатели за оценка на 
научния потенциал и международния рейтинг на учените. 

Членовете от секцията имат многобройни участия в меж-
дународни научни форуми у нас и чужбина, както и над 50 пуб-
ликации в реномирани международни списания с висок импакт 
фактор. 

Б) спечелени международни научни проекти през последни-
те години: 

-съвместен изследователски проект между България 
(тракийски университет) и англия (Imperial College of Science, 
Technology and Medicine, London) към кралската асоциация в 
лондон (Royal Society Collaborative Award for Eastern Europe - 
Joint Project Grant - Reg. Ch. No 207043, Ref. FSU/CEE/JP) на тема 
"Fungal nephrotoxins in porcine renal disease in Bulgaria” на стой-
ност 5,310,00 паунда (1997-2000). р-л от Българска страна е 
проф. с. стоев, а от английска: проф. Peter Mantle.  

-мари кюри международна стипендия в Йоханесбург (дого-
вор MOIF-CT-018674) по 6та рамкова програма (2007-2009) на 
стойност 184,968,00 евро със заглавие “очаквана многопри-
чинна природа на спонтанните нефропатии в България и Южна 
африка.” Проектът е избран за стратегически проект по 6та 
рамкова програма (вж стр 104-105 на eStrategies Projects http://
viewer.zmags.com/publication/b802e4ab#/b802e4ab/106) и е от-
личен в специалните издания на европейската комисия: озагла-
вени “вдъхновяващи изследователи” и “лице в лице” (вж стр 
264-267 на “Inspiring Researchers” http://www.fp7.org.tr/tubitak_
content_files//inspiring_researchers_en.pdf и стр 42-43 на “From 
face to face: Strengthening African – European research ties”). 

B) Recent International Research 
Projects gained in the Unit:

-A Joint Research Project between 
Bulgaria (Trakia University) and 
UK (Imperial College of Science, 
Technology and Medicine, London) 
funded by the Royal Society in 
London (Royal Society Collaborative 
Award for Eastern Europe - Joint 
Project Grant - Reg. Ch. No 207043, 
Ref . FSU / CEE / JP) with title "Fungal 
nephrotoxins in porcine renal disease 
in Bulgaria" - the aim of the project was 
to clarify the cause of spontaneous 
porcine nephropathies in Bulgaria. 
Funded amount: £ 5,310,00 (1997-
2000). Bulgarian project leader - Prof. 
Stoycho Stoev. English project leader 
– Prof. Peter Mantle.

-Marie Curie International Fellowship 
in Johannesburg (contract MOIF-CT-
018674) under the 6th Framework 
Programme (2007-2009). Funded 
amount - 184,968,00 Euro. Acronym: 
CAUSE KIDNEY DAMAGE. Title of 
the project: "An expected multicausal 
nature of spontaneous animal and 
human nephropathy in Bulgaria and 
South Africa" The fellowship was 
selected as strategic project under 
the FP6 (see pages 104-105 of 
eStrategies Projects http://viewer.
zmags.com/publication/b802e4ab#/
b802e4ab/106) and was featured 
in the special editions of European 
Commission entitled: “Inspiring 
Researchers” and “From face to 
face” (see pp 264-267 of “Inspiring 
Researchers”: http://www.fp7.org.
tr/tubitak_content_files//inspiring_
researchers_en.pdf and pp 42-43 of 
“From face to face: Strengthening 
African – European research ties”).

-Grant of 20,000,00 Rands funded 
by “Department of Science and 
Technology of South Africa” for 
international collaborations under the 
6th Framework Programme. Leader 
of the project: Prof. S. Stoev.

-Research grant of 120,000,00 
Rands of “Department of Science 
and Technology of South Africa” for 
research in the Food Environment 
and Health Research Group (FEHRG), 
Faculty of Health Science, University 

Сертификати за международно признание на Проф. Стоев: “2000 
бележити учени на 21 век” и “Великите умове на 21ви век” издаде-
ни от Международния Биографичен Център в Кембридж (Англия) и 

Американския Биографичен Институт за изключителни постижения 
и приноси в областта на “Токсикологичната Патология”

Certificates for international recognition of Prof. Stoev: “2000 
Outstanding Scientist of the 21st Century” and “Great Minds of the 21st 

Century” issued by International Biographical Center (IBC), Cambridge 
(England) and American Biographical Institute (ABI) for outstanding 

accomplishment and contribution in field of “Toxicologic Pathology”
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-субсидия от 20,000,00 ранда от Department of Science and 
Technology на република Южна африка за международни кола-
борации по 6та рамкова програма.  р-л проф. с. стоев

-научна субсидия от 120,000,00 ранда от Department of 
Science and Technology на република Южна африка за изследо-

вателска дейност в 
Food Environment and 
Health Research Group, 
Faculty of Health 
Science, University 
of Johannesburg. р-л 
проф. с. стоев

of Johannesburg. Leader of the 
project: Prof. S. Stoev 

-Eight (8) joint international 
research projects between Bulgaria 
and Germany (IPSS D032, E008, 
E009, E0010, E011, F003, F006, 
F031) funded by International 
Pharmaceutical Strategies and 
Solutions (IPSS) GmbH – Germany 
(2005-2007). Participants: Prof S. 
Stoev, Prof I. Dinev

-Marie Curie International Project 
under the 7th Framework Programme 
(FP7-PEOPLE-2012-IRSES) for 
International Research Staff Exchange 
(IRSES) between Trakia University 
(Bulgaria), University of Johannesburg 
(South Africa), University of Rhodes 
(South Africa), University of Kaposvar 
(Hungary), Ministry of Defence (DRDO, 
India). Funded amount: 189,000,00 
Euros. Title of the project: "Studies 
on some herbal additives giving 
partial protection against toxic or 
immunosuppressive effects of some 
mycotoxins and improving wound 
granulation“. Acronym: - HERBAL 
PROTECTION (2013-2016). Project 
coordinator: Prof. S. Stoev 

C) Recent National Research 
Projects gained in the Unit:

-Project CC273 in NSF (National 
Science Fund) - NEC (National 
Expert Commission) of "Agricultural 
Sciences" at the Ministry of Science 
and Education in Bulgaria (1992-
1995) entitled "Clinicomorphological 
and ultrastructural investigations 
in mycotoxic nephropathy in pigs". 
Project leader Prof. L. Diakov

-Project CC449 in NSF - NEC 
of "Agricultural Sciences" at the 
Ministry of Science and Education 
in Bulgaria (1994-1997) with 
international participation entitled 
"Clinicomorphological and 
ultrastructural investigations in 
mycotoxic nephropathy in poultry". 
Project leader Prof. S. Stoev

-Project L414 in NSF - NEC of 
"Medicine" at the Ministry of Science 
and Education in Bulgaria (1994-1997) 
with international participation entitled 

Коментари от местната преса в Африка за Проф Стоев, който е 
първият Мари Кюри стипендиант в Африка (U @ UJ, книга 3, стр. 8, 

2007; Интернационализъм @ UJ, книга 11, бр. 11, стр. 1, 2007) 

Local Press comments in Africa for Prof Stoev who is the First Marie 
Curie Fellow visited Africa’s continent (U @ UJ, vol. 3, page 8, 2007; 

Internationalisation @ UJ, volume 11, issue 11, page 1, 2007)

Публикация на Европейската Комисия (ЕК) за проекта на Проф Стоев 
(MOIF 18674), който е отличен в няколко специални издания на ЕК оза-
главени: “Вдъхновяващи изследователи” и “Лице в лице: Заздравяване 

на Африкано-Европейските изследователски връзки” 

Publication of European Commission (EC) for the project of Prof Stoev 
(MOIF 18674) featured in the special editions of EC entitled: “Inspiring 

Researchers” and “From face to face: Strengthening African – European 
research ties” 

Food Environment and 
Health Research Group, 
Faculty of Health 
Science, University 
of Johannesburg. 
проф. 

Среща на Проф Стоев с Директорите и Зам Директорите на Стра-
тегическо Сътрудничество към Департамента по Наука и Техноло-
гия към Южно-Африканското Правителство

Meeting of Prof. Stoev with Directors and Deputy Directors of Strategic 
Partnership of Department of Science and Technology of South African 
Government
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-осем (8) съвместни международни изследователски 
проекти между България и германия (IPSS D032, E008, E009, 
E0010, E011, F003, F006, F031) субсидирани от International 
Pharmaceutical Strategies and Solutions (IPSS) GmbH – Germany 
(2005-2007). участници: проф с. стоев, доц и. динев

-мари кюри международен проект по 7ма рамкова програ-
ма (FP7-PEOPLE-2012-IRSES – HERBAL PROTECTION) за научен 
обмен на кадри от тракийски университет (България), уни-
верситета в Йоханесбург (Южна африка), университета в 
Rhodes (Южна африка), университета в Kaposvar (унгария), 
министерство на отбраната (DRDO, индия) на стойност 
189,000,00 евро и заглавие “изследвания бърху някои билкови 
добавки имащи протективен ефект върху токсичното и иму-
носупресивно действие на някои микотоксини и подобряващи 
гранулацията на рани “ (2013-2016). р-л проф. с. стоев

в) спечелени национални научно-изследователски проекти 
в  през последните години: 

-договор сс273 към нфни (национален фонд “научни из-
следвания) – нек (научно експертна комисия) по "селскосто-
пански науки" при монт (1992-1995) на тема "клиникоморфо-
логични и ултраструктурни проучвания при микотоксичните 

"Toxicological, clinicomorphological 
and ultra-structural investigations, 
diagnostical methods, prophylactic, 
hygienic and preventive measures in 
ochratoxicosis in animals with a view 
to the public health" Project leader 
Prof. S. Stoev

-Project CC1003 in NEK of 
"Agricultural Sciences" at the Ministry 
of Science and Education in Bulgaria 
(2001-2003) entitled " Experimental 
investigations on immunosuppressive 
effect of OTA in pigs" Project leader 
Prof. S. Stoev

D) In the Unit there are also many 
granted and ongoing university 
research projects.

ADVISORY, ExpERT AND 

SOCIAL ACTIVITIES

Members of the Unit/Department 
have participated or now participating 
in many international expert 
commissions or services, including: 
expert of "FAO" in Zaire - Africa 
(Prof. Luben Lozanov - 1975-1976); 
"Science Advisory Board" (Prof. 
S. Stoev - 2006 - membership ID: 
78026 see website: http://www.
scienceboard.net/forum/pop_profile.
asp?mode=display&id=78026); 
"Research Board of Advisors of the 
American Biographical Institute" (Prof. 
S. Stoev - since 2004); ORC expert 
"Expert consulting, Expert witness 
& Expert research services" (Prof. S. 
Stoev - see website: http://www.
orcexperts.co.uk/expert-consultant.
asp?bioID=779482&perID=729052); 
"CORDIS expert on the 7th Framework 
Programme (FP7) of the European 
Commission" (Prof. S. Stoev - since 
2011), etc. 

Members of the academic staff 
of the Unit/Department have held a 
number of administrative positions: 
Dean of the Faculty of Veterinary 
Medicine (Acad. Ks. Ivanov - 1945-
1946 and 1947-1948; Prof. L. 
Diakov - 1989-1993); Deputy Dean 
of Faculty of Veterinary Medicine 
(Assoc Prof Dr I. Dinev – 2012 – up 
to now); Rector of SAA (Acad Ks. 
Ivanov - 1948-1953); Vice-Rector 

Публикации в местната преса и правителствения website на Депар-
тамента по Наука и Технология към Южно-Африканското Правител-
ство отразяващи изследователската дейност на първия Мари Кюри 

стипендиант Проф Стоев в Южна Африка (2008)

Publications in the local press and the website of Department of Science 
and Technology of South African Government about the research activity 

of First Marie Curie fellow Prof Stoev in South Africa (2008)

Среща с африканските маймуни, лъвове (Резервата Етоша, Намибия), 
пингвини (Кейп Поинт, Южна Африка) и жирафи (Резервата Крюгер 

Парк, Южна Африка)

Meeting with African monkeys, Lions (Etosha Reserve, Namibia), penguins 
(Cape Point, South Africa) and Girafee (Kruger Park Reserve, South Africa)
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of the Trakia University (Prof L. 
Diakov - 1987-1989); Member of the 
Predzidium of Bulgarian Academy of 
Sciences (Acad. Ks. Ivanov - 1957); 
Member of the Predzidium or various 
sub-committee of High Certifying 
Commission (Acad. Ks. Ivanov - 1949-
1954 and 1957-1967; Prof V. Zhelev - 
1958-1963); Founder of the Institute 
of Experimental Veterinary Medicine 
(now the Institute of General and 
Comparative Pathology) and Director 
of the same Institute (Acad Ks. Ivanov 
- 1948-1967) 

нефропатии и в частност при охратоксикозата по свинете".  
р-л проф. л. дяков

-договор сс449 към нфни - нек по "селскостопански на-
уки" при монт (1994-1997) с международно участие на тема 
"клиникоморфологични и ултраструктурни проучвания при 
микотоксичните нефропатии при птиците". .р-л проф. с. 
стоев

-договор л414 към нфни - нек по "медицина" при монт 
(1994-1997) с международно участие на тема "токсикологич-
ни, клиникоморфологични и ултраструктурни проучвания, ме-
тоди на диагностика, профилактика, хигиенни и превантивни 
мерки при охратоксикозата по селскостопанските животни с 
оглед общественото здравеопазване". р-л проф. с. стоев

-договор CC1003 към нек по " селскостопански науки" при 
монт (2001-2003) на тема “експериментални изследвания 
върху имуносупресивния ефект на охратоксин а при прасе-
та”. р-л проф. с. стоев 

г) в секцията има също много спечелени, както и текущи 
университетски научно-изследователски проекти. 

КОНСУЛТАТИВНА, ЕКСПЕРТНА И ОБЩЕСТВЕНА 

ДЕЙНОСТ 
Членове от катедрата/секцията са участвали и участ-

ват понастоящем в редица международни експертни съвети, 
в т.ч.: експерт на “фао” в Заир – африка  (проф. любен ло-
занов – 1975-1976 г.); “Science Advisory Board” (проф. с. сто-
ев – от 2006 г. - мembership ID: 78026 вж website: http://www.
scienceboard.net/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=78026 
); “Research Board of Advisors of the American Biographical 
Institute” (проф. с. стоев – от 2004 г); ORC експерт “Expert 
consulting, Expert witness & Expert research services” (проф. 
с. стоев – вж website: http://www.orcexperts.co.uk/expert-
consultant.asp?bioID=779482&perID=729052); “CORDIS експерт 
по 7ма рамкова програма FP7 на европейската комисия” (проф. 
с. стоев – от 2011 г.) и др. 

Членове от академичния състав на секцията/катедрата са 
заемали редица административни длъжности: декан на вмф 
(акад. кс. иванов – 1945-1946 и 1947-1948; проф л. дяков – 
1989-1993); Зам декан на вмф (доц и. динев – 2012 – до сега) 
ректор на сса (акад кс. иванов – 1948-1953); Зам ректор на 
ту (проф л. дяков – 1987-1989); Член на Предзидиума на Бан 
(акад кс. иванов – 1957); Член на предзидиума или комисиите 
на вак (акад кс. иванов – 1949-1954 и 1957-1967; проф вл. 
Желев – 1958-1963); основател на института по експери-
ментална  ветеринарна медицина (сега институт по обща и 
сравнителна патология) и негов директор (акад кс. иванов – 
1948-1967)
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СЕКЦИЯ “ФУНКЦИОНАЛНА ПАТОЛОГИЯ И 
ИМУНОЛОГИЯ”

ОТгОВОРНИК НА СЕКЦИЯ:
доц. д-р димитрина иванова гундашева , двм

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА СЕКЦИЯТА
През 1949 год. с решение на факултетния съвет на ветери-

нарномедицински факултет при селскостопанска академия се 
основава катедра „Патологична физиология”. Пръв нейн ръко-
водител е проф. методи Петричев, тогава доцент в катедра-
та по патологична анатомия. той чете първия курс от лекции 
по патофизиология на домашните животни. като асистент 
същата година е назначен д-р васил Пешев лазаров. През 1951 
г. постъпва още един асистент  - д-р никола Златков соти-
ров, който работи  в катедрата до 1959 год., а после премина-
ва на работа в Бан. на неговото място през същата година  
е избран за асистент д-р васил иванов василев, а през 1964 
год. постъпва като асистент и д-р Петър георгиев иванов. 

всички те са придобили звани-
ето професор. Проф. методи 
Петричев е бил заместник де-
кан на вмф от 1951 до 1953 г. 
и ректор на ввми през 1968 
– 1972г. Проф. васил иванов 
е бил декан на вмф от 1987 
до 1989 г. и двамата са били 
ръководители на катедрата - 
проф. Петричев от основава-
нето й до 1978 г., а проф. васил 
иванов – от 1978г. до 1997г. в 
катедрата са работили още 
доц. гено атанасов ангелов 
от 1979 до 1998 г. и д-р весел-
ка Боянова спасова от1989 до 
1999г. от 1997 - 1998 г. ръко-
водител на катедрата е доц. г. 
ангелов, а от 1978-2000 год.- 
е доц. д. гундашева. от 2000 г. 

UNIT OF “FUNCTIONAL 
PATHOLOGY AND 
IMMUNOLOGY”

HEAD Of UNIT:

Associate Professor Dimitrina 

Ivanova Gundasheva, PhD 

in veterinary medicine

HISTORY Of THE UNIT

The department of “Pathological 
physiology” was founded in 1949 
with a decision of the Faculty council 
of the Faculty of veterinary medicine 
at the Agricultural academy. Metody 
Petrichev, at that time associate 
professor at the department of 
pathological anatomy, was elected to 
be the first head of the department. 
He read the first course of lectures 
in pathophysiology. Vassil Peshev 
Lazarov was the first assistant 
professor. In 1951 another assistant 
professor was chosen – Nikola 
Zlatkov Sotirov, who worked in 
the department till 1959, when he 
moved to the Bulgarian Academy of 
Sciences. In that same year dr. Vassil 
Ivanov Vassilev was appointed to 
the vacant position. In 1964 Petar 
Georgiev Ivanov became a member 
of the department academic staff. 
All of them later became professors. 
Professor Metody Petrichev was vice 
dean of the faculty from 1951 to 1953 
and from 1968 to 1972 he was rector 
of the Higher Veterinary Medical 
Institute. Professor Vassil Ivanov 
was dean of the faculty from 1987 
to 1989. Prof. Petrichev was head of 
the department from its foundation to 
1978, and Prof. Vassil Ivanov – from 
1978 to 1997. Other members of the 
academic staff include: Associate 
Professor Geno Atanasov Angelov 
(from 1979 to 1998) and dr. Veselka 
Boyanova Spasova (from 1989 to 
1999). Associate Prof. G. Angelov 
was head of the department from 
1997 – 1998, and Assoc. Prof. D. 
Gundasheva - from 1998 – 2000. 
Since 2000 the department was 
transformed into unit “Immunology 

Доц. д-р Димитрина Иванова Гундашева, 
двм – отговорник секция „Функционална 
патология и имунология”

Associate professor Dimitrina Ivanova 
Gundasheva, PhD in veterinary medicine – 
head of unit “Immunology and functional 
pathology”.

Доц. д-р Димитрина Иванова Гундашева, 
двм – отговорник секция „Функционална 
патология и имунология”

Associate professor Dimitrina Ivanova 
Gundasheva, PhD in veterinary medicine – 
head of unit “Immunology and functional 
pathology”.

Проф. Методи Христов Петричев 
– основател на катедра „Патоло-
гична физиология” и нейн ръково-

дител до 1978г.

Professor Metody Hristov Petrichev 
– founder of the department 

“Pathological physiology” and head 
till 1978
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катедрата не съществува като самостоятелно звено, а се 
включва като секция в обединената  катедра „обща и клинич-
на патология на животните”. нейн отговорник е доц. д. гун-
дашева.

от основаването на катедрата по Патологична физиоло-
гия са работили следните преподаватели, всеки от които е 
допринесъл със своите знания за повишаването на нейния ав-
торитет.:

• проф. методи Христов Петричев: от 1949 до 1978 год., 
когато преминава в пенсия.

• проф. никола Златков сотиров: от 1951 до 1959 год. Пре-
минал на работа в института по сравнителна патология на 
животните при Бан.

• проф. васил Пешев лазаров: от 1949 до 1987 год., когато 
преминава в пенсия.

• проф. васил иванов ва-
силев: от 1959 до 1997 год. 
Преминал на работа в лесо-
технически университет.

• проф. Петър георгиев 
иванов: от 1964 до 1987 год. 
Преминал на работа в иББи-
ро.

• проф. гено атанасов 
ангелов: от 1979 до 1998 
год. Преминал на работа в 

лесотехнически университет
• гл. ас. веселка Боянова 

спасова: от 1989 до 1999 год. 
Преминала на работа в рвмс 
гр. русе.

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ, В СЕКЦИЯ 

„фУНКЦИОНАЛНА ПАТОЛОгИЯ И ИМУНОЛОгИЯ” 
• доц. димитрина иванова гундашева, двм: от 1982 год. 
• доц. мария Йорданова андонова, дб: от 1983 год.
• доц. евгени Петков славов, двм: от 1989 год.
• гл. ас. Петко василев джелебов: от 2001 год.

and functional pathology”, which is 
part of the department of “General 
and clinical pathology”. Associate 
Prof. D. Gundasheva is head of the 
unit. 

Since the foundation of the 
department of “Pathological physio-
logy” the academic staff includes: 

• Professor Metody Petrichev: from 
1949 to his retirement in 1978. 

• Professor Nikola Sotirov: from 
1951 to 1959, when he moved to the 
Institute of comparative pathology of 
animals at BAS. 

• Professor Vassil Lazarov: from 
1949 to his retirement in 1987.

• Professor Vassil Ivanov: from 
1959 to 1997, when he moved to the 
University of forestry. 

• Professor Petar Ivanov: from 
1964 to 1987.

• Professor Geno Angelov: from 
1979 to 1998, when he moved to the 
University of forestry.

Chief assistant professor Veselka 
Spasova: from 1989 to 1999, when 
she moved to the Regional Veterinary 
Medicine Service in the town of 
Russe. 

Each of them has greatly contributed 
for the academic authority of the 
department. 

THE pRESENT ACADEMIC 

STAff Of “IMMUNOLOgY 

AND fUNCTIONAL 

pATHOLOgY” UNIT 

INCLUDES: 

1. Associate Professor Dimitrina 
Ivanova Gundasheva, PhD in 
veterinary medicine: since 1982

2. Associate Professor Maria 
Yordanova Andonova, PhD in biology: 
since 1983.

3. Associate Professor Evgeni 
Petkov Slavov, PhD in veterinary 
medicine: since 1989.

4. Chief Assistant Professor Petko 
Vassilev Dzhelebov: since 2001. 

силев: от 1959 до 1997 год. 
Преминал на работа в 
технически университет.

и
Преминал на работа в 
ро

а
год. Преминал на работа в Проф. Васил Иванов Василев –     

Ръководител на катедрата от 
1978 до 1997г.

Picture3. Professor Vassil Ivanov 
– head of the department from      

1978 to 1997

Колективът на секцията по „Функционална патология и имунология”

The staff of the “Immunology and functional pathology” unit
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УЧЕБНО - ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
в секцията по функционална патология и имунология се осъ-

ществява обучение на студенти от I-ви и II-ри курс по специ-
алността ветеринарна медицина. Преподават се две задължи-
телни дисциплини: „функционална патология” и „имунология” 
и една свободноизбираема  дисциплина „организация на експе-

римента”. Преподаването 
се води в два семестъра 
от опитни преподаватели 
и включва лекционен курс, 
практически упражнения и 
семинари. Преподаватели 
от секцията участват с 
лекционен материал и по 
свободноизбираемата дис-
циплина  „Болести по ново-
родените” в обучението на 
студенти от IV курс.

EDUCATIONAL ACTIVITY:

Educational activity in the unit 
of “Immunology and functional 
pathology” includes disciplines 
that are studied in the second, third 
and fourth semester of the masters 
program in veterinary medicine: 
Biomethodology of laboratory 
animals, Immunology, Functional 
pathology. Experienced teachers read 
the courses of lectures and conduct 
the practical classes and seminaries. 
Teachers from the academic staff of 
the unit read lectures included in the 
course of the discipline “Diseases of 
newborns”, which is studied in the 
fifth semester. 

Teachers from the academic staff 
of the unit take part in the teaching 
of disciplines included in the masters 
program in Veterinary administration. 

Postgraduate activity includes 
two educational courses: “Humane 
treatment and protection of animals 
bred in pet shops, hatcheries, animal 
hotels and shelters” and “Protection 
and humane treatment of experimental 
animals used in scientific research 
and education”.   

Editorial activity of the academic staff 
of the unit includes: “Immunology”, 
textbook (2007); “Biomethodology 
for the humane use of laboratory 
animals in medico-biological and 
scientific research”, handbook (2008); 
“Handbook for practical classes in 
immunology”, (2010), “Methodology 
for protection and humane treatment 
of pet animals”, treatise (2010). 

SCIENTIfIC AND RESEARCH 

ACTIVITY

fields of scientific research:

 - Stress and immunobiological 
reactivity

 - Bacterial infections and immunity

- Immunity and metabolic disorders

 - Biomethodology of experimental 
animals

Immunological, haematological 
and pathobiochemical laboratories 
provide for scientific and educational 

Доц. д-р Димитрина Иванова    
Гундашева, двм

Associate Professor dr. Dimitrina 
Ivanova Gundasheva, PhD in 

veterinary medicine

Доц. д-р Мария Йорданова            
Андонова, дбн

Associate Professor dr. Maria 
Yordanova Andonova, PhD in biology

Доц. д-р Евгени Петков                
Славов, двм

Associate Professor dr. Evgeni 
Petkov Slavov, PhD in veterinary 

medicine

Гл. ас. д-р Петко Василев         
Джелебов

Chief Assistant Petko Dzhelebov

се води в два семестъра 
от опитни преподаватели 
и включва лекционен курс, 
практически упражнения и 
семинари. Преподаватели 
от секцията участват с 
лекционен материал и по 
свободноизбираемата дис
циплина  „Болести по ново
родените” в обучението на 

По време на практическо занятие по 
функционална патология

Practical class in functional pathology
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освен това преподава-
тели от секцията актив-
но се включват в препода-
ването на магистърската 
програма „ветеринарно-
медицинска администра-
ция” по избираемата дис-
циплина „ Правни аспекти 
при защита и хуманно от-
ношение към животните”. 

в секцията се провеж-
дат и два вида курсове за 
следдипломна квалификация: 

„Хуманно отношение 
и защита на живот-
ните, отглеждани в 
зоомагазини, развъд-
ници, пансиони, хотели 
и приюти” и „Защита 
и хуманно отношение 
към опитни животни, 
използвани за научни и 
образователни цели”.

издадени са след-
ните учебни помага-

ла: имунология, учебник 
(2007); Биометодология 
за хуманното използване 
на лабораторни живот-
ни в медикобиологични и 
научни изследвания. 

ръководство за уп-
ражнения по организация на експеримента (2008);  ръковод-
ство за упражнения по имунология (2010); методология за 
защита и хуманно отношение към домашните любимци, мо-
нография (2010).

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
секцията работи по следните научни направления: 
• стрес и имунобиологична резистентност
• Бактериални инфекции и имунитет
• имунитет и нарушения в обмяната на веществата
• Биометодология на различни експериментални животни
учебната и научноизследователската дейност в секцията 

се обезпечават от функционирането на три лаборатории – 
имунологична, хематологична и патобиохимична. разработени 
са и се прилагат редица съвременни имунологични методи, как-
то и рутинни хематологични и биохимични методи. секцията 
разполага със съвременна апаратура - апарат за вертикална 
електрофореза, блотинг система, флуоресцентен микроскоп, 
спеколи и центрофуги.  

activities. Lab equipment is used for 
modern immunological and routine 
haematological and biochemical 
analyses - page electrophoresis, 
blotting system, fluorescent 
microscope, spectrophotometers and 
centrifuges.  

Dissertations defended:

1. Lazarov, V., Research on the 
pathogenesis of experimental 
pulmonary oedema in rabbits, (1967), 
Sofia. 

2. Lazarov, V., Experimental research 
on the mechanism of trichlorfon 
intoxication in mammals and birds, 
(1977), Stara Zagora.  

3. Ivanov, V., Biochemical and 
functional changes in hens infected 
experimentally with P. multocida, 
(1969), Sofia. 

4. Ivanov, V., Comparative studies 
on the basic mechanism of action and 
role of endotoxins in Gram-negative 
bacterial infections, (1977), Stara 
Zagora. 

5. Angelov, G., Studies on normal 
age-related and functional dynamics 
of acid-base parameters in cattle 
and their changes in some diseases 
with diagnostic and prognostic 
implications, (1989), Stara Zagora.  

6. Gundasheva, D., Influence of 
stressors of various type and duration 
on some parameters of immune 
response and their mechanisms, 
(1993), Stara Zagora. 

7. Andonova, M., Factors 
contributing to low efficiency of 
immune response to Gram-negative 
endotoxin releasing agents, (1987), 
Stara Zagora.

8. Slavov, E., Study on some 
parameters of energy exchange and 
innate immune mechanisms in dogs 
with experimental staphylococcal 
infection (Staphylococcus interme-
dius), submitted to standard and high-
fat diet, (2008), Stara Zagora. 

Упражнение по организация на екс-
перимента

Practical class in biomethodology of 
laboratory animals

„Хуманно отношение 
и защита на живот
ните, отглеждани в 
зоомагазини, развъд
ници, пансиони, хотели 
и приюти” и „Защита 
и хуманно отношение 
към опитни животни, 
използвани за научни и 
образователни цели”.

ните учебни помага
Участници в курса „Хуманно отноше-

ние и защита на животни, отглеждани 
в зоомагазини, развъдници, хотели, пан-

сиони и приюти”

Participants in the postgraduate 
educational course “Humane treatment 

and protection of animals bred in pet 
shops, hatcheries, animal hotels and 

shelters”
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Преподаватели от секцията на научна конференция в Киев, Украйна

Members of the academic staff of the unit at a scientific conference in 
Kiev, Ukraine

Защитени дисертации:
• Проф. д-р васил лазаров : „изследвания върху патогене-

зата на експерименталния белодробен оток  у зайци”, 1967. 
дисертация за квмн. ввми, софия

• Проф. д-р васил лазаров: „експериментални изследвания 
върху механизма на интоксикацията с трихлорфорн при бо-
зайници и птици”, 1977. дисертация за двмн. виЗвм, стара 
Загора.

 • Проф. д-р васил иванов: „върху някои биохимични и функ-
ционални промени при експериментално заразени с P. multocida 
кокошки”,1969. дисертация за кбн. ввми, софия.

• Проф. д-р васил иванов : „ сравнителни проучвания върху 

Research projects and 

collaborations conducted by 

the academic staff of 

the unit:

1. CC1003/2000-2003, Experimen-
tal study on the immunosuppressive 
effect of OTA in pigs – led by 
Associate Professor Stoycho Stoev. 

2. №13/2001, Organic selenium 
application as a booster of innate 
resistance in sows and newborn pigs. 
Prophylaxis of MMA syndrome – led 
by Professor Mityo Dimitrov.

3. №4/2001-2002, Infectious 
arthritis in pigs – study on etiology, 
pathogenetic mechanisms, inherited 
resistance, prophylaxis and therapy – 
led by Professor Ivan Borisov. 

4. №11/2001-2002, Experimental 
studies on guided bone regeneration 
in bone defects of the alveolar process 
of jaws in dogs – led by Professor 
Ivan Borisov.

5. №15/2001-2002, Anaesthesia, 
immunity and haemocoagulation – 
comparative analysis of three basic 
methods for pain suppression - led by 
Professor Dinko Dinev.

6. №22/04, Effects of insulin 
resistance on immunobiological 
reactivity in dogs – led by Associate 
Professor Maria Andonova. 

7. №15/06 Haematological and 
biochemical studies of monocytic 
ehrlichiosis in the dog – led by 
Associate Professor Ilya Tsachev. 

8. №16/05, Paradontopatia in dogs 
and its effects on innate defense 
mechanisms – led by Professor Ivan 
Borisov. 

9. №07/07, Influence of exhaustive 
exercise on levels of acute-phase 
protein hepcidin, erythropoiesis and 
cell factors of innate defense in dogs 
– led by Associate Professor Dimitrina 
Gundasheva.  

10. №10/07, Comparative study of 
leptin expression in adipocytes from 
different adipose depots in dogs with 
experimental obesity – led by Chief 
Assistant Professor Evgeni Slavov. 

11. № 10/08 Effects of exhaustive 
exercise on plasma levels of TNF and 

В лабораторията по имунология

In the immunology laboratory

Изследване на проби в патобиохи-
мичната лаборатория

Sample analysis in the 
pathobiochemical laboratory

В хематологичната лаборато-
рия на секцията

In the haematological laboratory of 
the unit
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its influence on innate defense in dogs 
– led by chief assistant professor 
Petko Dzhelebov. 

12. №05/09, Experimental 
Pseudomonas aeruginosa infection in 
dogs – possibilities for improvement 
of diagnostics and therapy” – led 
by Associate Professor Maria 
Andonova. 

13. №10/2012, Evaluation of 
prognostic indices of therapeutic 
behaviour in patients with acute 
pancreatitis – led by Associate 
Professor Yovcho Petkov. 

  

International contacts and 

cooperation

The unit has established contacts 
and collaboration with the Veterinary 
academy of Petersburg in Russia and 
the Faculty of Veterinary medicine in 
Kiev, Ukraine. 

Partnerships have been established 
with the Institute of general and 
comparative pathology of animals, 
BAS, Medical Universities in Sofia 
and Plovdiv and the Central Scientific 
Research Veterinary Medical Institute 
in Sofia. 

Participation in journal editing 
boards

Members of the academic staff of 
the unit take part in the editorial board 
of “Bulgarian Journal of Veterinary 
Medicine”. 

Expert participation

Members of the academic staff of 
the unit take part as experts in:

Ethics committee for animals – 
NVMS, MAF, 2007 – 2011.

Ethics committee for animals – 
BAFS, MAF, since 2012. 

Interdepartmental work group for 
preparing project of Regulation №41, 
10.12.2008г., MAF, 2012.

основния механизъм на действието и ролята на ендотокси-
ните при инфекция с някои грам-негативни бактерии”, 1977. 
дисертация за дбн. виЗвм, стара Загора.

• Проф. гено ангелов: „Проучвания върху нормалната въз-
растова и функционална динамика на показателите на кисе-
линно-алкалния метаболизъм на говедата и отклоненията им 
при някои заболявания с оглед тяхната диагностика и прогно-
за”, 1989. дисертация за квмн. виЗвм, ст. Загора.

• доц. димитрина гундашева : „ влияние на стресови въз-
действия с различен характер и продължителност върху ня-
кои показатели на имунния отговор и техните механизми”, 
1993. дисертация за квмн. виЗвм, стара Загора.

• доц мария андонова: „ върху причините за ниската ефек-
тивност на имунния отговор спрямо грам-негативни ендото-
ксиносвобождаващи причинители”, 1987. дисертация за кбн. 
виЗвм, стара Загора.

• доц евгени славов : „ Проучвания върху някои параметри 
на енергийната обмяна и естествените защитни механи-
зми при кучета е експериментална стафилококова инфекция 
(Staphyloccocus intermedius), подложени на стандартна и висо-
комастна диета”, 2008. дисертация за образователна и науч-
на степен „доктор”.тракийски университет, стара Загора.

Разработени научни проекти под 

ръководството или участието на 

преподаватели от секцията:
2000-2003

• договор сс 1003, мон нП „експериментални проучвания  
върху имуносупресивното действие на ота при свине” - ръко-
водител доц. стойчо стоев

2001-  2001 

• тема 13  при вмф, тру “Приложение на органичния селен за 
подобряване на естествената резистентност на свине - май-
ки и новородени прасенца. Профилактика на мма синдром””, 
ръководител - проф. митьо димитров

2001-2002

• тема 4 при вмф, тру “инфекциозни артрити по свинете 
- проучване върху етиологията, патогенетичните механизми, 
наследствената устойчивост, профилактиката и терапия-
та”, ръководител - проф. иван Борисов

• тема 11 при вмф, тру “експериментални проучвания вър-
ху направляваната костна регенерация  при костни дефекти 
на алвеоларния израстък и челюстите при кучета”, ръководи-
тел - проф. иван Борисов 

• тема 15 при вмф, тру “анестезия, имунитет и хемоко-
агулация - сравнителна преценка на три основни метода за 
потискане на болката”, ръководител - проф. динко динев

2004-2005

• тема 22/04 при вмф, тру „влияние на инсулиновата ре-
зистентност върху имунобиологичната реактивност при ку-
чета”, ръководител доц. мария андонова
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2006-2009

• нП 15/06 „Хематологични и биохимични проучвания при 
моноцитната ерлихиоза при кучето”, ръководител – доц. илия 
цачев.

2005 -2007

• нП 16/05 “Парадонтопатия при кучето и влиянието й вър-
ху естествените защитни механизми”, ръководител проф. 
иван Борисов

2007-2009 

• нП 07/07 “влияние на тежко физическо натоварване вър-
ху острофазовия протеин хепсидин, еритропоезата и клетъч-
ните фактори на естествена защита при кучета”, ръководи-
тел доц. димитрина гундашева

2007-2007

• нП 10/08 „сравнителни проучвания  върху промените в 
експресията  на лептин в адипоцитите от различни мастни 
депа при кучета с експериментално затлъстяване”,  ръково-
дител гл.ас. евгени славов

2008-2008

• нП 10/08 „влияние на тежко физическо натоварване вър-
ху плазмените нива на TNFά и въздействието му върху кле-
тъчните фактори на естествената защита на при кучета” с 
ръководител ст.ас. Петко джелебов

 2009 
• нП 05/09 „експериментална Pseudomonas aeruginosa ин-

фекция при кучета – възможности за подобряване на диагно-
стиката и терапията”, ръководител доц. мария андонова

2012  
• нП – мф „оценка на прогностичните индекси определящи 

терапевтичното поведение при пациенти с остър панкреа-
тит”, ръководител на проекта – доц.д-р Йовчо Петков

секцията поддържа контакти и сътрудничество със ве-
теринарна академия, санкт Петербурт, русия и ветеринарно-
медицински факултет в киев, украйна.

осъществени са партньорства с института по обща и 
сравнителна патология на животните, Бан, медицински уни-
верситети в гр.софия и Пловдив и с цнивми гр. софия.

Преподаватели от секцията  участват в редколегията на 
списание „Bulgarian Journal of Veterinary Medicine”.

Участия като експерти
Преподаватели от секцията участват като експерти  в:
комисия по етика към животните – нвмс, мЗг, 2007-2011 

год.;
комисия по етика към животните – БаБХ, мЗХ, от 2012 

до сега;
междуведомствена работна група за изготвяне проект за 

изменение на наредба №41 от 10.12.2008г.,  мЗХ, 2012 г.
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КАТЕДРА 
„ВЪТРЕШНИ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ“

РЪКОВОДИТЕЛ:
Проф. Йордан николов, двмн

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА КАТЕДРАТА
катедра „вътрешни незаразни болести“ е една от първите 

катедри, основани при откриването на ветеринарномедицин-
ския факултет през 1923 год.

Първият ръководител на катедра „вътрешни болести“ е 
проф. Петър Бичев, избран на 20. 06. 1924 год. от 1931 г. до 
1969 г. ръководител на катедрата е проф. х. к. на Хумболто-
вия университет Боян димитров начев. За периода 1969 г. – 
1979 г. ръководител на катедрата е проф. двмн светослав 
иванов ников. от 1979 г. до 1987 г. катедрата се ръководи 
от проф. д-р Павел иванов габрашански, двм. За времето 1987 
г. – 1994 г. ръководител на катедрата е проф. двмн никола 
иванов ибришимов, а от 1994 г. до 1998 г. – проф. д-р Христо 
георгиев георгиев, двм. от 1998 г. до 2008 г. ръководител на 
катедрата е проф. д-р Петко иванов Петков, двм. За следва-
щия период от 2008 г. и понастоящем ръководител на кате-
драта е проф. двмн Йордан николов.

от основаването на катедра „вътрешни незаразни боле-
сти“ (1923 г.) до настоящия момент (2013 г.) в същата са ра-
ботили:

Проф. Петър Бичев
Проф. д-р Йоханес ньор
Проф. Боян димитров начев
Проф. двмн светослав иванов ников
Проф. д-р Павел иванов габрашански, двм
Проф. двмн иван Якимов симов
Проф. двмн иван тодоров иванов
Проф. д-р Христо георгиев георгиев, двм
Проф. д-р симеон Петков симеонов, двм
гл. ас. д-р Петър карагьозов
н.с. д-р минко малчевски
Проф. никола иванов ибришимов, двмн

DEpARTMENT 
“INTERNAL NON-
INfECTIOUS DISEASES

HEAD Of DEpARTMENT:
Prof. Yordan Nikolov 

Georgiev, PhD, DSc

HISTORY Of THE 

DEpARTMENT
The department of 'Internal non-

infectious diseases "is one of the first 
founded when the Faculty of Veterinary 
Medicine was established in 1923. 

Prof. Peter Bichev - the first head 
of the department was elected at 20. 
06. 1924. From 1931 to 1969 head 
of the department was Professor Dr. 
H. C. of Humboldt University of Boyan 
Dimitrov Nachev. For the next ten 
years period (1969 – 1979) head of 
the department was Professor DSc 
Svetoslav Ivanov Nikov. From 1979 to 
1987 the department was headed by 
Professor Pavel Ivanov Gabrashanski. 
The next head of the department from 
1987 to 1994 was Prof. DSc Nikola 
Ivanov Ibrishimov and from 1994 to 
1998 – Prof. Hristo Georgiev. From 
1998 to 2008 head ot the department 
was Prof. Petko Ivanov Petkov. For the 
next period from 2008 up to now head 
of the Department is Prof. DSc Yordan 
Nikolov. 

Since the establishment of the 
Department "Internal non-infectious 
diseases" (1923) to the present moment 
(2013) in it have been working:

Prof. Peter Bichev

Prof. Iohannes Njohr

Prof. Boyan Dimitrov Nachev

Prof. Svetoslav Ivanov Nikov, PhD, 

Dsc

Prof. Pavel Ivanov Gabrashanski, PhD

Prof. Ivan Yakimov Simov, PhD, DSc

Prof. Ivan Todorov Ivanov, PhD, DSc

Prof. Hristo Georgiev Georgiev, PhD

Prof. Simeon Simeonov Petkov, PhD

Chief Assistant Professor Peter 

Karagyozov

Senior researcher Minko Malchevski, 

PhD
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Проф. д-р георги михайлов георгиев, двм
доц. д-р веска Боянова Йорданова, дбн
Проф. д-р Петко иванов Петков, двм
Проф. двмн Йордан николов
доц. д-р лиляна цанкова цокова, двм
гл. ас. д-р иван тончев кунев
гл. ас. д-р иван димитров Бозаджиев
доц. д-р румен георгиев Бинев, двм
гл. ас. д-р кръстю ганчев ганчев
гл. ас. д-р Йовко недялков Йовчев
гл. ас. д-р сашо Петков събев
гл. ас. д-р диан тодоров канъков
гл. ас. д-р иван вълчев трифонов
гл. ас. д-р красимир тодоров стоянчев
гл. ас. д-р антон георгиев русенов
гл. ас. д-р лазарин великов лазаров
г л. ас. д-р цанко тодоров Христов
след основаването на ветеринарномедицинския факултет 

(1923 г.) с решение на тогавашния факултетен съвет се съз-
дават дисциплините Пропедевтика на вътрешните болести и 
специална патология и терапия с вътрешна клиника. По-късно 
се обособява дисциплината вътрешни незаразни болести по 
домашните животни с клинична токсикология.

75 години – проф. д-р Иван Иванов

80 години от рождението на проф. д-р П. Габрашански

Prof. Georgi Georgiev Michailov, PhD

Dr. Veska Boyanova Yordanova, 

Ph.D.

Prof. Petko Petkov Ivanov PhD

Prof. Yordan Nikolov, PhD, DSc

Assoc. Prof. Liliana Tsankova  

Tsokova, PhD

Dr. Ivan Tonchev Kunev

Dr. Ivan Dimitrov Bozadjiev

Assoc. Prof. Rumen Georgiev Binev, 

PhD

Dr. Krastyu Ganchev Ganchev

Dr. Yovko Nedyalkov Yovchev

Chief Assistant Professor Dr. Sacho 

Petkov Sabev

Chief Assistant Professor Dr. Dian 

Todorov Kanakov 

Chief Assistant Professor Dr. Ivan 

Valtchev Trifonov

Chief Assistant Professor Dr. 

Krasimir Todorov Stoyanchev

Chief Assistant Professor Dr. Anton 

Georgiev Rusenov

Chief Assistant Professor Dr. Lazarin 

Velikov Lazarov

Chief Assistant Professor Dr. Tsanko 

Todorov Hristov

At the establishment of the Faculty 
of Veterinary Medicine (1923) with 
the decision of the Faculty Council 
were created following subjects: 
Propaedeutic of Internal Medicine and 
Special Pathology and Therapy with 
Internal clinic. Later differentiated 
discipline Internal noncommunicable 
diseases in domestic animals with 
clinical toxicology.

CURRENT TEACHINg STAff
At present days in the Department 

"Internal non-infectious diseases" of the 
FVM employs 11 teachers, 4 of which 
are habilitated, namely:

Prof. Yordan Nikolov Georgiev, PhD, 

Dsc

Prof. Petko Ivanov Petkov, PhD

Assoc. Prof. Liliana Tsankova 

Tsokova, PhD

Assoc. Prof. Rumen Georgiev Binev, 

PhD

Chief Assistant Professor Dr. Sasho 
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110 години от рождението на проф. д-р Б. Начев

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ КЪМ МОМЕНТА
към настоящия момент в катедра „вътрешни незаразни 

болести“ на вмф работят 11 преподаватели, от които 4 ха-
билитирани и 7 нехабилитирани, а именно:

проф. двмн Йордан николов
проф. д-р Петко иванов Петков, двм
доц. д-р лиляна цанкова цокова, двм
доц. д-р румен георгиев Бинев, двм
гл. ас. д-р сашо Петков събев
гл. ас. д-р иван вълчев трифонов
гл. ас. д-р диан тодоров канъков
гл. ас. д-р красимир тодоров стоянчев
гл. ас. д-р антон георгиев русенов
гл. ас. д-р лазарин великов лазаров
гл. ас. д-р цанко тодоров Христов

Petkov Sabev

Chief Assistant Professor Dr. Dian 

Todorov Kanakov

Chief Assistant Professor Dr. Ivan 

Valchev Trifonov

Chief Assistant Professor Dr. 

Krasimir Todorov Stoyanchev

Chief Assistant Professor Dr. Anton 

Georgiev Rusenov

Chief Assistant Professor Dr. Lazarin 

Velikov Lazarov

Chief Assistant Professor Dr. Tsanko 

Todorov Christov

ACADEMIC ACTIVITIES
Teachers from the academic staff of 

the department "Internal non-infectious 
diseases" take part in teaching with 
students from III-th course to the 
graduation as a Master of Veterinary 
Medicine. The department is accredited 
for training Masters for educational 
and scientific degree "Doctor" in the 
scientific field "Pathology of Animals."

Members of the Department are 
teaching students in obligatory and 
optional subjects, in accordance 
with the approved curriculum for the 
FVM and uniform state standards for 
the regulated specialty "Veterinary 
Medicine" in Republic of Bulgaria.

Obligatory subjects
1. Propaedeutics with clinical and 

laboratory diagnostics (III-th course - 5 
and 6th semester)

2. Internal diseases in domestic 
animals, Part I (IV-th course - 7 and 8th 
semester)

3. Farm Animals Internal Diseases 
(V-th course - 9th semester)

4. Small Animals Internal Diseases 
(V-th course - 9th semester)

5. Equine Internal Medicine (V-th 
course - 10th semester)

6. Veterinary Toxicology (IV-th course 
- 8th semester)

7. Diagnostic Imaging (IV-th course - 
8th semester)

8. Herd Diagnostics (V-th Course - 
10th semester)

9. Mobile Clinic (V-th Course - 9 and 
10th semester)
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УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
в катедра „вътрешни незаразни болести“ се осъществява 

обучение на студенти от III, IV и V курс за получаване на окс 
„магистър” по ветеринарна медицина. катедрата е акредити-
рана за обучение на магистри за придобиване на образовател-
на и научна степен „доктор” по научна специалност „Патоло-
гия на животните”.

Хабилитираните и нехабилитирани преподаватели от ка-
тедрата обучават студентите от съответните курсове по 
задължителни и свободно избираеми дисциплини, в съответ-
ствие с утвърдения учебен план на вмф и еди за регулираната 
специалност „ветеринарна медицина“ на република България:

Задължителни дисциплини
1. Пропедевтика с клиниколабораторна диагностика (III 

курс – 5 и 6-ти семестър)
2. вътрешни болести по домашните животни– част І (IV 

курс – 7 и 8-ми семестър)
3. вътрешни болести по продуктивните животни (V курс 

– 9-ти семестър)
4. вътрешни болести по дребните животни (Vкурс – 9-ти 

семестър)
5. вътрешни болести по конете (V курс – 10-ти семестър)
6. ветеринарномедицинска токсикология (IV курс – 8-ми се-

местър)
7. образна диагностика (IV курс – 8-ми семестър)
8. стадна диагностика (V курс – 10-ти семестър)
9. Подвижна клиника (V курс – 9 и 10-ти семестър)

Избираеми дисциплини
1. Биология и болести по дивеча (V курс – 9-ти семестър)
2. кинология (III курс – 5-ти семестър)
3. неврология (IV курс – 8-ми семестър)
4. Болести по новородените животни (V курс – 9-ти семес-

тър)
5. дерматология (IV курс – 7-ми семестър)
след държавния стаж (VI курс – 11-ти семестър) абсол-

вентите полагат държавен изпит (държавен практичен из-
пит), в който катедрата има водещо значение.

обучаваните студенти в катедрата (III – V курс), както и 
докторанти, кратко- и дългосрочни специализанти, практи-
куващи вет. лекари черпят инфорция по преподаваните дис-
циплини от лекционен курс, учебници, ръководства за упраж-
нения, монографии и книги, издадени от преподавателите в 
катедрата, или в колектив с преподаватели от други кате-
дри, а именно: 

Пропедевтика с клинико-лабораторна диагностика на въ-
трешните болести при домашните животни (николов, Й., П. 
Петков). ик „еньовче”, софия, 2009.

ръководство по пропедевтика на вътрешните болести на 

Optional disciplines
1. Cynology (III-th course - 5th 

semester)

2. Neurology (IV-th course - 8th 
semester)

3. Dermatology (IV-th course - 7th 
semester)

4. Diseases in newborn animals (V-th 
Course - 9th semester)

5. Biology and diseases of the game 
(V-th Course - 9th semester)

After the probation practice (VI-th 
Course - 11th semester) graduates have 
to take the state exam (State practical 
examination), in which our Department 
has paramount importance. 

The students trained in the Department 
(III-V-th Course) PhD students, graduate 
short- and long-term, vets can visit 
lectures and are able to use textbooks, 
exercise manuals, monographs and 
books published by the department, or 
in cooperation with teachers from other 
departments, namely:

Propaedeutics with clinical and 
laboratory diagnostcs of internal 
diseases in domestic animals (Nikolov, 
J., P. Petkov). Publisher “Enyovche “, 
Sofia, (2009).

Exercise manual of Propaedeutics of 
Domestic Animals Internal Medicine 
(Petkov, P., J. Nikolov, L. Tsokova, R. 
Binev Sabev S., D. Kanakov, I. Valchev 
Stoyanchev K., A. Rusenov L. Lazarov , 
T. Hristov.). Publisher “Enyovche”, Sofia, 
(2009).

Internal Non-Infectious Diseases 
in Domestic Animals (Nikolov, J., P. 
Petkov, L. Tsokova, R. Binev). Volume I, 
Publisher "Kota", (2010).

Clinical Veterinary Toxicology, Second 
Edition (Nikolov, J., R. Binev). Publisher 
"Kota print" Ltd., St. Zagora, (2012).

Manual of Clinical Veterinary 
Toxicology (Nikolov, J., V. Jordanova, 
I. Valtchev, L. Lazarov, A. Rusenov,). 
Publisher “Enyovche”, Sofia, (2009).

Non-infectious diseases in Farm 
Animals (Nikolov, J., Borisov, I., Vassilev, 
N.). Publisher "Kota print" Ltd., (2012).

Veterinary Dermatology of Small 
Animals (J. Nikolov P. Petkov, D. 
Georgieva, I. Borisov, D. Stoykov, N. 
Vassilev, G. Mikhailov, R. Mutafchieva). 
Publisher “Enyovche”, Sofia, (2007).
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домашните животни (Петков, П., Й. николов, л. цокова, р. Би-
нев, с. събев, д. канъков, и. вълчев, к. стоянчев, а. русенов, л. 
лазаров, ц. Христов). ик „еньовче”, софия, 2009.

вътрешни незаразни болести по домашните животни 
(николов, Й., П. Петков, л. цокова, р. Бинев). том I, ик „кота”, 
2010.

клинична ветеринарномедицинска токсикология, второ из-
дание (николов, Й., р. Бинев). ик“кота принт” оод, ст. Загора, 
2012.

ръководство по клинична ветеринарномедицинска токси-
кология (николов, Й., в. Йорданова, и. вълчев, л. лазаров, а. ру-
сенов). ик „еньовче”, софия, 2009.

незаразни болести по продуктивните животни (николов, 
Й., Борисов, и., василев, н.). ик „кота принт” оод, 2012.

ветеринарно медицинска дерматология на дребните жи-
вотни (николов Й. П. Петков, д. георгиева, и. Борисов, д. стой-
ков, н. василев, г. михайлов, р. мутафчиева). ик „еньовче”, со-
фия, 2007.

Биология и болести по дивеча (Петков, П., д. канъков). ик 
„еньовче”, 2007.

Патици и гъски – развъждане, отглеждане и болести (Пе-
тков, П., в. семерджиев, д. канъков, П. Петкова). ик "еньовче" 
2005.

Пуйките – отглеждане, хранене, болести (георгиев, Хр. ге-
оргиев, е. арнаудова, П. Петков). ик "еньовче, 2005.

Пъдпъдъците - отглеждане и болести (Петков, П., Хр. геор-
гиев). ик "12 часа", 2003.

дивата фауна на балканите (Петков, П., с. танчев, Ч. ми-
тева, а. карампинас). ик „соn-саг universe”, 1-во издание, ст. 
Загора, 2002.

домашен ветеринарен лекар. гълъби (георгиев, Й.,Хр.геор-
гиев). Земиздат, софия, 1993.

Биология и болести на вълнистия папагал (николов, Й., и. 
никодимов). 1993.

Биология и болести на декоративните, екзотичните и пой-
ни птици (николов, Й). наука и техника, ст. Загора, 1998.

Болести на котката (георгиева, д., Й. николов, ив. Борисов, 
с. гаджев, м. деянов, ил. цачев, П. Първанов, н. василев, а. ива-
нов, д. кочанков, д. сиврев, и. динев). наука и техника, ст. За-
гора, 1999.

Биология и болести на домашния гълъб (танчев, с., Й. нико-
лов, д. джуминов). ик“контраст”, ст. Загора, 2002.

добра ветеринарномедицинска практика в животновъдна-
та ферма (николов, Й., и. канелов, Ю. митев, р. Бинев, Ч. мите-
ва). ик“контраст”, ст. Загора, 2005.

конят като обект на покупко-продажба (Бързев, г., ат. 
стоянов, т. караджов, П. Петков, Ю. митев, д. цолов, и. тодо-
ров). сд “контраст”, ст. Загора, 2001.

Biology and Diseases of the game 
(Petkov, P., D. Kanakov). Publishers' 
Enyovche ", (2007).

Ducks and Geese - breeding, rearing 
and diseases (Petkov, P., C. Semerdjiev 
Kanakov D., P. Petkova). Publisher 
“Enyovche” (2005).

Turkeys, breeding, feeding, disease 
(Georgiev, BC. Georgiev, E. Arnaudova, P. 
Petkov). Publisher “Enyovche”, (2005).

Quail - Breeding and Diseases (Petkov, 
P., BC. Georgiev). IC "12 hours", (2003).

Wildlife in the Balkans (Petkov, P., S. 
Tanchev, Ch Miteva, A. Karampinas). 
Publishers' Con-car universe ", first 
edition, Stara Zagora, (2002).

Home Veterinarian. Pigeons 
(Georgiev, J., Hr.Georgiev). Zemizdat, 
Sofia, (1993).

Biology and Diseases of budgies 
(Nikolov, J., I. Nikodimov). (1993).

Biology and Diseases of decorative 
exotic and singing birds (Nikolov, J). 
Science and Technology, Stara Zagora, 
(1998).

Diseases of the Cat (Georgieva, D., 
J. Nikolov, Ivan Borisov, S. Gadjev, M. 
Deyanov, Il. Tsachev P. Parvanov, N. 
Vassilev, A. Ivanov, D. Kochankov, D. 
Sivrev, and . Dinev). Publisher Science 
and Technology, Stara Zagora, (1999).

Biology and Diseases of Domestic 
Pigeons (Tanchev, S., J. Nikolov, D. 
Dzhuminov). Publisher “Contrast”, Stara 
Zagora, (2002).

Good Veterinary Practice in the Farms 
(Nikolov, J., I. Kanelov, Y. Mitev, R. Binev 
C. Miteva). Publisher “Contrast”, Stara 
Zagora, (2005).

Horse as an object of sale (Barzev, G., 
At. Stoyanov, T. Karadzhov, P. Petkov, 
Y. Mitev, D. Tzolov, Todorov). SD 
“Contrast”, Stara Zagora, (2001).

SCIENTIfIC RESEARCH
The Department of Internal non-

infectious diseases of the FVM has 
a long tradition in research activities. 
This process is carried out constant 
collaboration with other research 
institutions across the country and 
abroad, such as the departments 
of Anatomy, Obstetrics, Surgery, 
Parasitology, Microbiology and 
Virology, Pathophysiology, Infectious 
Diseases, Higiene, Genetics, Nutrition, 
Radiobiology, Physiology, Biochemistry, 
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Pharmacology of the FVM, Department 
of Anatomy, Clinical laboratory of 
Medicine Faculty, NDSVMI of BFSA 
Sofia, CSRLFSE of BFSA, Institutes of 
BAS Sofia, Bulgarian-German Centre 
St. Zagora Department of Diagnostic 
Imaging of the University of Ankara, 
Republic of Turkey, Research Institute 
of the University of Milan, Italy, Justus 
Liebig University Giessen, Germany.

Main research areas
Research areas in the department 

"Internal non-infectious diseases" of 
the FVM are diverse, reflecting the 
variety of subjects in which we are 
working and speciality of teachers in 
various scientific fields of the animal 
pathology.

- Metabolic diseases in ruminant

- Metabolic diseases in pigs and 
poultry

- Cardiovascular diseases in horses

- Smal animals dermatology

- Diseases of the game

- Urological and nephrological 
diseases in smal animals

- Endocrine diseases in smal animals

- Gastroenterology of smal animals

- Neurological diseases

- Clinical and laboratory diagnostics 
of neoplasia in smal animals

- Acute intoxication (mycotoxins, 
pesticides, plant toxins, haevy metals) 
in domestic animals

- Diagnostic Imaging (Endoscopy, 
Ultrasonography)

phD thesis in the Department 
"Clinical and laboratory studies in 

serum horses." PhD - Senior Assoc. 
Krum Koychev (1957).

"Electrocardiographic and other 
clinical research to the diagnosis of 
cardiac arrhythmias, myocarditis and 
pericarditis in livestock", PhD - Prof. P. 
Gabrashanski, (1960).

"Studies on the changes in white 
blood cell count, phagocytosis and 
Thorn test in domestic animals", PhD – 
Assoc. Prof. Peynikova, (1963).

"Sedimentation of red blood cells in 
healthy and diseased cows and some 
factors which affect it", PhD - Prof. I. 
Simov, (1966).
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НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
катедрата по вътрешни незаразни болести към вмф има 

дългогодишни традиции в научноизследователската дейност. 
в този процес е осъществявана постоянна колаборация с 
други научни звена в страната и чужбина, като: катедрите 
по Патоанатомия, акушерство, Хирургия, Паразитология, 
микробиология и вирусология, Патофизиология, инфекциоз-
ни болести, Зоохигиена, генетика, Хранене, радиобиология, 
физиология, Биохимия, фармакология на вмф; катедра Пато-
анатомия, клинична лаборатория на мф при тру; цнилвсее 
към наБХ, софия; институти на Бан; цнидвми към наБХ, 
софия; Българо-германски център, ст. Загора; департамент 
по образна диагностика в анкарски университет, република 
турция, научноизследователски институт към милански уни-
верситет, р. италия; Justus Liebig University Giessen, германия.

Основни научни направления
научните направления в катедра „вътрешни незаразни бо-

лести” при вмф са разнопосочни, отразявайки разнообразие-
то на преподаваните дисциплини и профилирането на препо-
давателите в различни научни направления от незаразната 
патология.

- метаболитни заболявания по преживните животни
- Болести на обмяната на веществата при свине и птици
- сърдечно-съдови заболявания по конете
- кожни болести по домашните любимци
- Болести по дивеча
- урологични и нефрологични заболявания при месоядни жи-

вотни
- ендокринни заболявания при месоядни животни
- гастроентерология на домашните любимци
- Психо-неврологични заболявания
- клинико-лабораторна диагностика на някои неоплазии при 

месоядни животни
- актуални интоксикации (микотоксикози, пестицидни, 

растителни, тежкометални) по домашните животни
- образна диагностика (ултрасонография, гастроскопия, 

колоноскопия, бронхоскопия)

Защитени дисертации в катедрата 
„електрокардиографски и други клинични изследвания с ог-

лед диагностицирането на сърдечните аритмии, миокардити 
и перикардити при селскостопанските животни”, Ph.D., – проф. 
П. габрашански, 1960.

„утайване на еритроцитите при здрави и болни крави и ня-
кои фактори, които влияят върху него”, Ph.D., –проф. и. симов, 
1966.

„изучение и оценка методов диагностики некоторых забо-
леваний печени у крупного рогатого скота”,D. Sci., – проф. с. 
ников, 1967.

"Study and assesment of diagnostics 
methods of some liver diseases in 
bovines", DSc - Prof. S. Nikov, (1967).

"Studies on diseases of proventriculis 
in cattle ", DSc - Prof. I. Ivanov, (1974).

"Experimental and clinical studies 
on some aspects of haematology 
transfusion in ruminants." PhD - Prof. 
Krum Koychev, (1976).

"Clinical and experimental studies of 
chronic copper poisoning in sheep - 
PhD - Prof. S. Simeonov, (1977).

"Clinical and experimental study on 
Herbizan–50 poisoning in sheep”. PhD 
- Prof. G. Mikhailov, (1978).

"Clinical and paraclinical studies of 
respiratory infections in calves", DSc - 
Prof. I. Simov, (1979).

"Studies on some diseases in turkeys 
associated with selenium and vitamin 
E deficiencies”. PhD - Prof H. Georgiev, 
(1979).

"Influence of excess of lysine and 
methionine on the overall performance 
and some biochemical parameters 
in chickens and pigs", PhD - Prof. V. 
Jordanova, (1980).

"Clinical and experimental studies 
on chronic and acute nitrate-nitrite 
poisoning", PhD - Prof. J. Nikolov, 
(1984).

"Biogeochemical studies and endemic 
diseases in kembarou hybrid pigs ", PhD 
- Prof. P. Petkov, (1985).

"Clinical and biochemical studies of 
neonatal diarrhea in calves", PhD - Dr. 
Benmakluf Abdelmalek (Republic of 
Algeria), (1986).

"Studies on liver diseases and their 
relation to disorders in the rumen in 
dairy cattle", PhD - Doug Pham Trong 
(Republic of Vietnam), (1987).

"Clinical and experimental studies 
on the toxicity of organophosphorous 
compounds in sheep and hens" 
Habilitation work - Professor S. 
Simeonov, (1989).

"Study on the effect of different doses 
of D, L-methionine and L-lysine on the 
free amino acids and some clinical and 
biochemical parameters in sheep", PhD 
- C. Vrabcheva, (1989).

"Clinical and paraclinical studies 
on tranquilizing effect of compound 
1 phynil 2-3dimethyl 4-naphthalan 
morfolinomethyl tirenzaminon -5 (MM) 
in hens and broiler chickens, Habilitation 
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„Проучвания върху болестите на предстомашията у гове-
дото”, D. Sci., – проф. и. иванов, 1974.

„експериментални и клинични проучвания върху някои аспе-
кти на трансфузионната хематология при преживните жи-
вотни“. Ph.D., - доц. крум койчев, 19776.

„клинико-експериментални проучвания на хроничното от-
равяне с медни съединения при овце – Ph.D., – проф.с. симеонов, 
1977.

„клинико-експериментално проучване на отравяне с херби-
зан - 50 при овце. Ph.D. – проф. г. михайлов, 1978.

„клинични и параклинични проучвания на респираторните 
инфекции по телетата”, D.Sci., – проф. и. симов, 1979.

„Проучвания въху някои заболявания при пуйките, свързани 
с недоимъка на селен и витамин е. Ph.D., – проф. Хр. георгиев, 
1979.

„влияние на големи количества лизин и метионин върху об-
щото състояние и някои биохимични показатели при пилета и 
прасета“, Ph.D., – доц. в. Йорданова, 1980.

„клинико-експериментални проучвания върху хроничното и 
акутно нитратно-нитритно отравяне”, Ph.D., – проф. Й. нико-
лов, 1984.

„Биогеохимични проучвания и ендемични заболявания при 
хибридните прасета кембароу“, Ph.D., – проф. П. Петков, 1985.

„Проучвания върху чернодробните заболявания и връзката 
им с разстройствата в търбуха при високопродуктивните 
крави“, Ph.D., - фам дъг Чонг (р. виетнам),1987.

„клинико-експериментални проучвания върху токсичното 
действие на фосфорорганичните съединения при овце и ко-
кошки”, Хаб. труд – проф. с. симеонов, 1989.

„клинични и параклинични проучвания на транквилизиращо-
то действие на съединението 1-финил-2,3диметил-4-нафта-
лан морфолинометил тирензаминон-5(мм) при кокошки и пи-
лета бройлери, Хаб. труд – проф. Х. георгиев, 1990.

„клиникоекспериментално проучване на отравянето с бе-
танал и изопротурон -50 при овце и птици“, Хаб. труд, – проф. 
г. михайлов, 1990.

„сравнителни етиологични и параклинични проучвания при 
някои остеопатии в България и дания“, Ph.D., – саид ахмад 
джазайри (р. ирак), 1995.

„Проучвания върху алопецията и канибализма при кокошки 
носачки“, Ph.D., – доц. л. цокова, 2002.

„сравнителни изследвания върху някои заболявания на 
предстомашията у преживните животни”, D.Sci., – проф. Й. 
николов, 2002.

„клинико-експериментални проучвания върху акутната и 
хроничната интоксикация с триазолови фунгициди при свине, 
птици и зайци“, Ph.D., – доц. р. Бинев, 2005 год.

„Проучване влиянието на промишлените технологии вър-
ху минералния и ендокринния статус, като предпоставка за 
възникване на някои незаразни заболявания при свинете“, Хаб. 
труд – проф. П. Петков, 2008.

work - Professor H. Georgiev, (1990).

"Experimental clinical study on betanal 
and isoproturon-50 poisoning in sheep 
and birds," Habilitation work - Prof. G. 
Mikhailov, (1990).

"Comparative etiologic and preclinical 
studies in some osteopathy in Bulgaria 
and Denmark", PhD - Saeed Ahmad 
Dzhazayri (Republic of Iraq), (1995).

"Research on alopecia and cannibalism 
in laying hens", PhD - Prof. L. Tsokova, 
(2002).

"Comparative studies on some 
diseases of the proventriculis in 
ruminants", DSc - Prof. J. Nikolov, 
(2002).

"Clinical and experimental studies on 
the acute and chronic toxicity of triazole 
fungicides in pigs, poultry and rabbits", 
PhD - Prof. R. Binev, (2005).

"Studying the impact of technology on 
industrial mineral and endocrine status 
as a predisposition for the occurrence 
of some non-infectious diseases in 
pigs," Habiltation work - Prof. P. Petkov, 
(2008).

Developed research projects 

under the guidance of 

professors from the 

Department
Researchers of the department are 

designed and developed independently 
or in a cooperation with other researchers 
of the Trakia University, veterinary 
practice and various research projects 
funded by Ministry of education, youth 
and science as follow:

№21/2001, FVM "Clinical and 
experimental studies on the acute 
and chronic toxicity of coumarin 
raticide"Storm"/ flocoumafen / in 
rabbits." Project Manager - Senior 
Assistant L. Lazarov.

№ 66/2001 "Clinical and experimental 
studies on the bioaccumulation of 
heavy metals in aquatic birds." Project 
Manager - Chief Assistant Professor D. 
Kanakov.

№12/2003, FVM "Clinical and 
laboratory studies on the impact 
of different levels of phytase and 
phosphorus on mineral metabolism and 
related diseases in pigs and poultry." 
Project Manager - Dr. P. Petkov.

№15/2004, FVM "Studies on some 
exocrine pancreatic disease in dogs." 
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Разработени научни проекти, под ръководство-
то на преподаватели от катедрата 

Преподавателите от катедрата са разработвали и разра-
ботват самостоятелни или в колектив с други сътрудници 
от тру и страната разнообразни научни проекти, финансира-
ни от монм, като:

№21/2001 вмф „клинико-експериментални проучвания 
върху острото и хронично отравяне с кумариновия ратицид 
“сторм” /флокумафен/ при зайци“. ръководител на проекта - 
гл. ас. л. лазаров.

№66/2001 вмф “клинико-експериментални проучвания 
върху биоакумулацията на тежки метали при водоплаващи 
птици” – ръководител на проекта - гл. ас. диан канъков. 

№12/2003, вмф „клинико-лабораторни проучвания влияни-
ето на фитазата и различни нива на фосфор върху минерал-
ния обмен и свързани с него заболявания при свине и птици“. 
ръководител на проекта – доц. д-р П. Петков.

№15/2004, вмф „Проучвания върху някои екзокринни забо-
лявания на панкреаса при кучета“. ръководител на проекта – 
проф. Й. николов.

№5/2004, вмф „влияние на органичните микроминерали (Fe, 
Se и Cu) върху здравния статус, продуктивността и превен-
ция на недоимъчните зоболявания при прасета“. ръководител 
на проекта – доц. П. Петков.

№5/2005, вмф “Проучвания върху някои екологични пробле-
ми при дивеча, свързани с употребата на антихолинестеразни 
пестициди в селското и горско стопанство” ръководител на 
проекта – доц. румен Бинев.

№18/2005, вмф „Проучвания върху някои заболявания на 
бъбреците при месоядни животни“ – ръководител на проекта 
– проф. Й. николов.

№19/2005 “клинико-експериментални проучвания върху 
кожните лезии и минералния дисбаланс при свинете”. ръково-
дител на проекта – доц. Петко Петков.

№19/2006, вмф “експериментални проучвания върху ин-
токсикацията с карбаматния инсектицид Carbofuran при дре-
бен пернат дивеч”. ръководител на проекта – доц. румен Би-
нев.

№21/2006, вмф „Параклинични и ехографски проучвания 
при остър панкреатит при кучета“. ръководител на проекта 
– проф. Й. николов.

№13/2007, вмф “влияние на оздравителния процес върху 
клиничните и параклинични показатели на мускулната дистро-
фия при подрастващи водоплаващи птици в условия на стрес 
и благополучие (AW-animal welfare)”. ръководител на проекта 
- гл. ас. красимир стоянчев.

№16/2007, вмф “клинико-експериментални проучвания 
върху отравянето с антикоагулантния родентицид брома-
диолон (ланират) при някои видове домашни и диви животни”. 
ръководител на проекта - проф. Йордан николов.

№20/2007, вмф “Проучвания върху някои заболявания на 
сърдечно-съдовата система при конете”. ръководител на про-

Project Manager - Prof. Y. Nikolov.

№5/ 2004 FVM "Influence of organic 
trace minerals (Fe, Se and Cu) on the 
health, productivity and prevention 
deficient diseases in pigs." Project 
Manager - Prof. P. Petkov.

№5/2005, FVM “ Studies on some 
ecological problems in the game, the 
use of anticholinesterase pesticides 
in agriculture and forestry" Project 
Manager - Chief Assistant Professor R. 
Binev 

№18/2005, FVM "Studies on some 
diseases of the kidney in small animals" 
- Project Manager - Prof. Y. Nikolov.

№19/2005 "Clinical and experimental 
studies on skin lesions and mineral 
imbalance in pigs." Project Manager - 
Prof. Petko Petkov.

№19/2006, FVM "Experimental 
studies on Carbofuran intoxication with 
in birds." Project Manager - Assoc. Prof 
Rumen Binev.

№21/2006, FVM "Preclinical and 
ultrasonographic study of acute 
pancreatitis in dogs." Project Manager - 
Prof. Y. Nikolov.

№13/2007, FVM "Effect of curing 
process on the clinical and paraclinical 
parameters of muscular dystrophy 
in chicken, turkey and waterfowl 
reared under stress and welfare (AW-
animal welfare)". Project Manager 
- Chief Assistant Professor Krasimir 
Stoyanchev.

№16/2007, FVM "Clinical and 
experimental studies of bromadiolon 
(lanirat) anticoagulant rodenticide 
poisoning in some domestic and wild 
animals. 'Project Manager - Prof. Yordan 
Nikolov. 

№20/2007, FVM "Studies on some 
diseases of the cardiovascular system 
in horses. 'Project Manager – Prof. 
Petko Petkov.

№13/2008, FVM "Study of clinical 
and paraclinical parameters in 
spontaneously suffering from muscular 
dystrophy chickens, turkeys and 
waterfowl reared under conditions of 
environmental comfort (AW-animal 
welfare) and environmental stress." 
Project Manager - Chief Assistant 
Professor Krasimir Stoyanchev.

№13/2009, FVM "Markers for early 
detection of kidney damage in dogs 
and cats. 'Project Manager – Prof. Petko 
Petkov.
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екта – проф. Петко Петков.
№13/2008, вмф “Проучване на клиничните и параклинични-

те показатели при спонтанно заболели от мускулна дистро-
фия пилета, пуйки и водоплаващи, отглеждани вьв фермите 
в условия на екологичен комфорт (AW-animal welfare) и еколо-
гичен стрес“. ръководител на проекта - гл. ас. красимир сто-
янчев.

№13/2009, вмф “маркери за ранна детекция на бъбречни-
те увреждания при кучета и котки”. ръководител на проекта 
– проф. Петко Петков.

№17/2009, вмф “Проучвания върху някои фактори за въз-
никване на полиорганни дисфункции при месоядни животни”. 
ръководител на проекта – доц. румен Бинев.

№18/2011, вмф “клинико-морфологични проучвания при 
пилета бройлери (патета) със смесена афла и охра токсико-
за”. ръководител на проекта – проф. Йордан николов.

№12/2011, вмф “Проучвания върху актуални биологични 
маркери (сърдечни тропонини) на сърдечните увреждания при 
коне”. ръководител на проекта – гл. ас. сашо събев.

№13/2012, вмф “Проучвания върху някои психични и пси-
хосоматични заболявания при животните”. ръководител на 
проекта – доц. румен Бинев.

Международни контакти. Партньорство с други 
научни институции от страната

колективът на катедра „вътрешни незаразни болести” 
работи в колаборация с научни работници от мф и аф на тр 
у; института по сравнителна патология и паразитология 
на Бан; секцията по незаразни болести и микотоксикология 
на нднивми към наБХ – софия; национална лаборатория по 
опазване на околната среда и ветеринарносанитарна защища 
към наБХ- софия.

Участистия в редколегии на списания
Проф. Й. николов е бил член на редколегията на списание 

„ветеринарна сбирка”, „ветеринарна медицина” и понастоя-
щем на „Bul. J. Vet. Med.”.

Проф. П. Петков е бил член на редколегията на годишника 
на съюза на учените, клон ст. Загора.

Проф. д-р П. Петков с докторантите си

№17/2009, FVM "Studies on some 
factors for the occurrence of multiple 
organ dysfunction in small animals. 
'Project Manager - Assoc. Prof. Rumen 
Binev.

№18/2011, FVM "Clinical and 
morphological studies on mixed 
aflatoxin ochratoxin intoxication 
in broiler chickens (ducks). Project 
Manager - Prof. Yordan Nikolov.

№12/2011, FVM "Studies on 
biomarkers (cardiac troponins) of 
cardiac damage in horses. Project 
Manager - Chief Assistant Professor. 
Sasho Sabev.

№13/2012, FVM "Studies on some 
psychiatric and psychosomatic diseases 
in animals. Project Manager - Assoc. 
Prof. Rumen Binev.

International contacts. 

partnerships with other 

research institutions 

in the country
The members of the department 

"Internal non-infectious diseases" works 
in collaboration with researchers from 
Agricultural Faculty, Medical Faculty and 
Institute of Comparative Pathology and 
Parasitology, BAS, Department of Non-
Infectious diseases and Mikotoxicology 
of NDSVMI of BFSA Sofia, National 
Laboratory for Environmental and 
Animal Health Protection to BFSA 
-Sofia.

participation in the editorial 

board of journals
Professor Y. Nikolov was a member 

of the editorial board of the "Veterinarna 
sbirka", "Veterinary Medicine" and 
currently in "Bul. J. Vet. Med. " board.

Petko Petkov was a member of the 
Editorial Board of the Yearbook of the 
Union of Scientists, Stara Zagora.

ADVISORY, ExpERT AND 

SOCIAL ACTIVITIES Of THE 

DEpARTMENT MEMBERS

Advisory service
Many members of the department 

do consulting work in various fields of 
clinical medicine, such as:
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Доц. д-р Р. Бинев с редовния си докторант Д-р Ив. Вълчев 

в опит по НП

КЛИНИКО-ДИАгНОСТИЧНА И ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

ПОДВИЖНА КЛИНИКА

КОНСУЛТАТИВНА, ЕКСПЕРТНА И ОБЩЕСТВЕНА 

ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА 

Консултативна практика
голяма част от членовете на катедрата осъществяват 

консултантска дейност в различни области на клиничната 
медицина, като:

Professor Nikolov, Associate 
Professor Binev, Chief Assistant 
Professor Valchev and Chief Assistant 
Professor Stoyanchev in dairy cattle, 
sheep and goats, acute and chronic 
intoxication in domestic animals. 

Professor Petkov, Associate Professor 
Tsokova, Chief Assistant Professor 
Kanakov, Chief Assistant Professor 
Stoyanchev in industrial pig farming, 
poultry farming and wildlife. 

participation in expert 

councils
Prof. D.Sci. Yordan Nikolov: Member of 

the Faculty Council of the FVM and the 
Academic Council of Trakia University, 
Member of the Specialized Scientific 
Council of Veterinary Medicine of the 
Higher Attestation Commission (1977-
2004), Member of the Committee 
on Animal and Veterinary Sciences 
Presidium of the Higher Attestation 
Commission (2004-2007), Chairman of 
the Scientific Council for morphology, 
physiology and non-infectious 
pathology of the animals  (2007-2010), 
Member of the Faculty Scientific Council 
of FVM (2004-2011), Board Member of 
the Scientific Council of the CDSEVMI 
of NVMU (2004-2008).

Prof. Petko Ivanov Petkov, DVM: 
Member of the Faculty Council of the 
FVM, Member of the Scientific Council 
for morphology, physiology and non-
infectious pathology of the animals 
(2007-2010). Member of the Faculty 
Scientific Council of FVM (1992-2002, 
2004-2011). Member of the Union of 
Scientists in Bulgaria (1989-now)

Chief Assistant Professor Dian 
Kanakov: Member of the Academic 
Council of the Trakia University (2011–
now), Member of the Faculty Council of 
the FVM (2007–now), Member of the 
Union of Scientists in Bulgaria (2004-
now), Member of the Central Scientific 
Commision of FVM (2007 - 2011). 

Administrative and public 

commitments
Prof. DSc Yordan Nikolov: Vice 

Dean of the FVM (1993-1995), Dean 
of the FVM (2003-2007), Head of the 
Department "Internal non-infectious 
diseases" (2008- - up to now).

Prof. Petko Petkov: Vice Dean of the 
FVM (1994), Vice Dean of the FVM 



90 години
ветеринарномедицински факултет

90 years
FaCULTy OF VeTerINary MeDICINe

120

проф. николов, доц Бинев, гл.ас. вълчев и гл. ас. стоянчев в 
млечното говедовъдство, овцевъдство и козевъдство; акут-
ни и хронични интоксикации по домашните животни

Проф. Петков, доц. цокова, гл. ас. канъков, гл. ас. стоянчев в 
промишленото свиневъдство, птицевъдство и дивечовъдство

Участие в експертни съвети
Проф. двмн Йордан николов: Член на факултетния съвет 

на вмф и академичния съвет на тру.; Член на снс по вм към 
вак (1977 – 2004 год.); Член на комисията по Животновъдни 
и ветеринарномедицински науки към президиума на вак (2004 
– 2007); Председател на снс по морфология, физиология и 
незаразна патология на животните към вак (2007 – 2010); 
Член на фнс към вмф към вак (2004 - 2011). Член на нс на 
цднивми към нвмс (2004– 2008).

Проф. Петко иванов Петков, двм: Член на факултетния 
съвет на вмф; Член на снс по морфология, физиология и не-
заразна патология на животните към вак (2007 – 2010). Член 
на фнс на вмф (1992 – 2002, 2004 – 2011). Член на съюза на 
учените в република България от 1989 г.

гл. ас. диан канъков: Член на академичния съвет на тру 
(2011 – и сега), Член на централната комисия по научна рабо-
та на вмф (2007 - 2011), Член на факултетния съвет на вмф 
(2007 – и сега). 

Административни и обществени ангажименти
Проф. двмн Йордан николов: Заместник декан (1993 – 1995 

г.) на вмф; декан (2003 – 2007 г.) на вмф; ръководител кате-
дра „вътрешни незаразни болести” (2008 – и сега).

Проф. Петко иванов Петков: Заместник декан на вмф(1994 
г.); Заместник декан (1995 – 1998 г.) на вмф; ръководител ка-
тедра „вътрешни незаразни болести (1999 – 2008 г.); Пред-
седател на секция Животновъдство и ветеринарна медицина 
при суБ ст Загора (1995 – 1998 г.); Председател на со при 
вмф към кнсБ (2009 – 2012 г.); Председател на общото съ-
брание на тр. университет (20011 и сега);

доц. румен Бинев: ръководител клиника „Продуктивни жи-
вотни“ (2012 – и сега )

гл. ас. сашо Петков събев: ръководител клиника „коне“ 
(2008 и сега)

гл. ас. диан канъков: Зам. Председател на секция “вете-
ринарна медицина и животновъдство”- при суБ ст. Загора 
(2007 – и сега), Член на асоциацията на ветеринарните лекари 
за дребни животни (2004-и сега). 

гл. ас. антон георгиев русенов: секретар-протоколчик на 
фс ( 2010 – и сега)

(1995-1998), Head of the Department 
"Internal non-infectious diseases" 
(1999-2008), Chairman of the Livestock 
and Veterinary Medicine unit of the 
Scientists Union St. Zagora (1995-
1998), Chairman of the trade union 
organization of the FVM (2009-2012), 
Head of the General Assembly of Trakia 
University (2011-up to now);

Associate Professor. Rumen Binev: 
General Manager of Farm Animals Clinic 
(2012 - up to now)

Chief Assistant Professor. Dian 
Kanakov: Vice Chairman of the 
Veterinary Medicine and Livestock 
unit of the Scientists Union St. Zagora 
(2007–now), Member of Bulgarian 
association of Companion animals 
Veterinarian member of WSAVA and 
FECAVAM (2004-up to now). 

Chief Assistant Professor. Sasho 
Sabev: General Manager of Equine Clinic 
(2008 - up to now)

Chief Assistant Professor. Anton 
Rusenov: protocol person of the Faculty 
Council (2010 - up to now)
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КАТЕДРА 
„ВЕТЕРИНАРНА  хИРУРгИЯ“

РЪКОВОДИТЕЛ:
Професор динко недев динев, двмн

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА КАТЕДРАТА
катедрата по „ветеринарна  хирургия“ е сред първите 9 

катедри на новосформирания ветеринарномедицински факул-
тет към софийския университет, разкрити със заповед № 
3294 от 13.08.1921 год. на министъра на народното просве-
щение. Първоначалното наименование на катедрата е „обща и 
специална хирургия, хирургическа клиника, акушерство, полик-
линика, копитни болести и ковка“.

Първи ръководител на катедрата от 1926 до 1932 г. е 
частният хонорован доцент димитър николов Близнаков. от 
основаването досега, ръководители на катедрата в хроноло-
гичен ред са били: проф. д-р георги иванов ненков (от 1933 до 
1944 г.), проф. д-р Захари Христов горанов (от 1946 до 1974 г.), 
проф. д-р онуфри Христов нейчев (от 1974 до 1984 г.), проф. 
д-р никола тодоров Бодуров (от 1983 до 1985 г.), проф. д-р 
константин василев Бинев (от 1986 до 1987 г.), проф. двмн 
крум добрев койчев (от 1987 до 1992 г.), проф. двмн Живко 
филипов филипов (от 1996 до 1999 г.), проф. д-р Хубен добрев 
Хубенов (1992-1996; 1999-2012 г.).  настоящ ръководител на 
катедрата е проф. двмн динко недев динев.

освен тях, в различни периоди в катедрата са работили 
частен хоноруван доцент о. з. генерал матьо Златев рачев, 
проф. д-р Петър василев минчев (по-късно основател на кате-
дра акушерство), д-р георги василев донев, д-р Петър нико-
лов Проданов, д-р  Петър узунов, д-р никола делчев лалов, д-р 
ценко стоянов гигов (по-късно професор и ръководител на 
катедра анатомия), д-р ангел георгиев вригазов, д-р влади-
мир иванов Живков, доц. д-р славчо тодоров Йончев, д-р никола 
тодоров – “капитана“, проф. двмн димитър Борисов голема-
нов,  проф. двмн Йончо костов Пейчев, доц. д-р кольо николов 
влахов, доц. д-р малчо господинов Петров,  проф. двмн Бог-
дан Янев аминков, ас. николай Хараланов николов, ст.ас. д-р 

DEpARTMENT Of 
“VETERINARY 
SURgERY”

CHAIR Of THE DEpARTMENT  
  Of VETERINARY SURgERY

Professor Dinko Nedev Dinev, DSc

A BRIEf HISTORICAL 

OVERVIEw
The Department of Veterinary Surgery 

is one of the first nine departments of the 
Faculty of Veterinary Medicine, founded 
with Order No 3294 from 13.08.1921 
of the Minister of Public Education. 
The initial name of the department was 
"Department of General and Clinical 
Surgery, Surgical Clinical, Obstetrics, 
Polyclinics, Hoof Diseases and Farriery".

The first chair of the department was 
Privat dozent Dimitar Nikolov Bliznakov 
– from 1926 to 1932. Since the existence 
of the department, it was managed by 
the following persons in chronological 
order: Prof. Georgi Ivanov Nenkov /from 
1933 to 1944/, Prof. Zahari Hristov 
Goranov /from 1946 to 1974/, Prof. 
Onoufri Hristov Neychev /from 1974 to 
1984/, Prof. Nikola Todorov Bodourov 
/from 1983 to 1985/, Prof. Konstantin 
Vasilev Binev /from 1986 to 1987/, 
Prof. Krum Dobrev Koychev /from 1987 
до 1992 г./, Prof. Zhivko Filipov Filipov 
/from 1996 to 1999/, Prof. Huben 
Dobrev Hubenov /from 1992 to 1996 
and from 1999 to 2012/. The present 
chair of the department is Prof. Dinko 
Nedev Dinev.

Other members of the academic 
staff of the department throughout the 
different periods of its history have been: 
part-time Privatdozent retired General 
Matyo Zlatev Rachov, Prof. Petar 
Vasilev Minchev (who later founded 
the Department of Obstetrics), Dr 
Georgi Vasilev Donev, Dr Petar Nikolov 
Prodanov, Dr Petar Uzunov, Dr Nikola 
Delchev Lalov, Dr Tsenko Stoyanov 
Gigov (who later become Professor and 
chair of the Department of Anatomy), 
Dr Angel Georgiev Vrigazov, Dr. 
Vladimir Ivanov Zhivkov, Assoc. Prof. 
Slavcho Todorov Yonchev, Dr Nikola 
"The Captain" Todorov, Prof. Dimitar 
Borisov Golemanov, Prof. Yoncho 
Kostov Peychev, Assoc. Prof. Kolyo 
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генади станчев ганчев,  ас. д-р цанко димитров грозев, ст. ас. 
димчо Янков димов, ст. ас. надя Златозарева Златева, ст.ас. 
д-р димо ганчев димов, ст. ас. д-р диньо Желев Бакалов, ст. ас. 
димитър славов Петров,  гл. ас. ирина иванова тодорова.

в 90-годишната история на катедрата могат да се откро-
ят четири основни периода:

• Първи период (1923-1952 г.) – създаване и укрепване на 
катедрата

• втори период (1953-1973 г) – подчертани успехи в учеб-
но-преподавателската, научно-изследователската и клинич-
ната дейност.

• трети период (1974-1983 г) – пребазиране в стара Загора, 
създаване, разширяване и нови успехи на катедрата

• Четвърти период (от 1983 г. до днес) – организацион-
ни промени в клиничната база, създаване на учебно-експери-
менталния център към катедрата, пребазиране в универ-
ситетската база – студентски град.

Nikolov Vlahov, Assoc. Prof. Malcho 
Gospodinov Petrov, Prof. Bogdan 
Yanev Aminkov, Dr. Nikolay Haralanov 
Nikolov, Dr. Genadi Stanchev Ganchev, 
Dr. Tsanko Dimitrov Grozev, Dr. Nadya 
Zlatozareva Zlateva, Dr. Dimcho Yankov 
Dimov, Dr. Dinyo Zhelev Bakalov, Dr. 
Dimitar Slavov Petrov, Dr. Irina Ivanova 
Todorova.

In the 90-year history of the 
department, four main periods could be 
outlined:

First period (1923-1952) – creation 
and growth of the department;

Second period (1953-1973) – marked 
progress in the tuition, research and 
clinical activities 

Third period (1974-1983) – moving 
to Stara Zagora, expansion and novel 
achievements of the department

Fourth period (1983 to present 
days) – organisational changes in the 
clinical base, creation of the Training 
Experimental Centre to the department, 
moving to the new university base – 
Student's Campus.

DEpARTMENT STAff 

BY 2013
At present, 9 instructors are in charge 

of the training of students.  

Habilitated instructors: Prof. Dinko 
Nedev Dinev, DVM, DSc; Prof. Huben 
Dobrev Hubenov, DVM, PhD; Prof. Ivan 
Borissov Ivanov, DVM, DSc, Assoc. Prof. 
Mihail Dimitrov Paskalev, DVM, DSc; 
Assoc. Prof. Galina Petkova Simeonova, 
DVM, PhD.

Non-habilitated instructors: Assist. 
Prof.  Nikolay Viktorov Goranov, DVM, 
PhD;  Assist. Prof.  Svetlozar Zhelev 
Krastev, DVM; Assist. Prof. Tsvetan 
Minchev Chaprazov, DVM, PhD; and 
Assist. Prof. Roumen Tanev Roydev, 
DVM.

TEACHINg ACTIVITIES
The first academic plan voted 

by the Faculty Council on January 
21, 1924, includes teaching of the 
following courses: General Surgery, 
Operative Surgery, Clinical Surgery 
with clinical training. For a long time, 
the department staff has also trained 
students in veterinary obstetrics and 
ophthalmology. 

Over the years, the number of taught 

Занятия в Гарнизон-
ната ветеринарна 
лечебница  гр. София 
– 1925 г.

Training of students at 
the Military Veterinary 
Hospital, Sofia – 1925

Колективът на кате-
драта по време на чест-

ване на 80-годишния 
юбилей на проф. Горанов 

– 1986 г.

The staff of the 
Department of Veterinary 

Surgery is celebrating 
the 80th jubilee of Prof. 

Goranov – 1986

Проф. Хубенов слуша напът-
ствията на проф. Нейчев 
при откриването на 

новата клинична база – 
1995г. 

Prof. Hubenov is listening 
to the instructions of Prof. 
Neychev during the 

opening ceremony of the new 
clinical base – 1995
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Преподавателски състав към 2013 г.
в момента, учебният процес се подсигурява от 9 препода-

ватели.  
Хабилитирани преподаватели: проф. двмн динко недев ди-

нев, проф. Хубен добрев Хубенов, двм проф. двмн иван Бори-
сов иванов, доц. двмн михаил димитров Паскалев, доц. галина 
Петкова симеонова, двм.

нехабилитирани преподаватели:  гл. ас. д-р николай викто-
ров горанов, двм, гл. ас. д-р светлозар  Желев кръстев,  гл. ас. 
д-р цветан минчев Чапръзов, двм и ас. румен танев ройдев.

Преподавателите от катедра “Ветеринарна хирургия” – март 2013 г. 

Отляво надясно: д-р Ройдев, д-р Горанов, доц. Симеонова, д-р Кръстев, 
д-р Чапръзов (прави); 

проф. Борисов, проф. Хубенов, проф. Динев и доц. Паскалев (седнали)

The academic staff of the Department of Veterinary Surgery – March 2013. 

From left to right: Dr. Roydev, Dr. Goranov, Assoc. Prof. Simeonova, 

Dr. Krastev, Dr. Chaprazov (standing); 

Prof. Borissov, Prof. Hubenov, Prof. Dinev and Assoc. Prof. Paskalev (sitting)

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
съгласно първия учебен план, приет от фс на 21.01.1924 г., 

е предвидено в катедрата да се провеждат  занятия по: обща 
хирургия, оперативна хирургия, специална хирургия с хирур-
гическа клиника. в продължение на дълъг период от време, в 
катедрата са провеждани занятия и по акушерство и офтал-
мология.

През годините към посочения списък се добавят нови пред-
мети, като в момента преподаваните дисциплини в катедрата  
са общо 15 –  9 задължителни и 6 избираеми. Задължителните 
дисциплини с пълно или частично участие на наши преподава-
тели са: Пропедевтика с клинична лаборатория, обща хирур-
гия, оперативна хирургия, анестезиология и спешна медици-
на, радиология, Хирургически болести на дребните животни, 
Хирургически болести на конете, Хирургически болести на 
продуктивните животни, стадна диагностика. избираеми са 
физиотерапия, ветеринарна стоматология, ветеринарна он-
кология, офталмохирургия, дерматология, неврология.

courses increased and at present, 
the number of courses taught in the 
Department of Veterinary Surgery is 
15: 9 mandatory and 6 elective. The 
mandatory courses, taught entirely at 
the department or with the participation 
of instructors from other departments 
are: Propaedeutics with Clinical 
Laboratory, General Surgery, Operative 
Surgery, Anaesthesiology and Critical 
Care Medicine, Surgery (small animals), 
Surgery (productive animals), Surgery 
(horses), Veterinary Radiology, Herd 
Diagnostics. The elective courses are: 
Veterinary Physical Therapy, Veterinary 
Dentistry, Veterinary Oncology, Ve-
terinary Dermatology, Veterinary Neu-
rology.  

In order to improve the quality of 
training, the department staff has issued, 
either independently or in cooperation, 
numerous textbooks, manuals and 
monographs. The most important of 
them published over the last 20 years 
are:

Goranov, Z., о. Neychev, K. Koychev. 
Clinical Surgery of Domestic Animals. 
Sofia, (1976).

Neychev, о., D. Golemanov. Operative 
Surgery of Domestic Animals, Sofia, 
(1993).

K. Koychev, H. Hubenov. General 
Veterinary Surgery, Sofia, (1994). 

Dinev, D. Veterinary Anaesthesiology 
and Introduction to Reanimatology. 
Stara Zagora, (1994). 

Dinev, D., B. Aminkov, м. Paskalev. 
Small Animal Orthopaedics. Stara 
Zagora, (1995). 

Hubenov, H., D Dinev, I. Borissov. 
Manual of Veterinary Surgery, Physical 
Therapy and Radiology. Sofia, (1996). 

Dinev, D. Operative Surgery of 
Domestic Animals. Stara Zagora, 
(1998).

Dinev, D.,  B. Aminkov. Veterinary 
Anaesthesiology. Stara Zagora, (1999). 

Filipov, Zh. Veterinary Radiology, 
Stara Zagora, (1999).

Dinev, D. G. Simeonova., Veterinary 
Critical Care Medicine. Stara Zagora, 
(2007).

Nikolov, Y., D. Georgieva, P. Petkov, 
I. Borissov, D. Stoykov, N. Vassilev, 
R. Moutafchieva, G. Mihaylov. Small 
Animal Veterinary Dermatology, Sofia, 
(2007). 

Dinev D.,  G. Simeonova. Veterinary 
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Студенти на занятия по специална хирургия – 1993 г. (вляво) 

и ветеринарна стоматология  - 2012 г. (вдясно)

Practical training of students:

left – large ruminant surgery – 1993; right – veterinary dentistry – 2012

Студенти на занятия по подвижна клиника – с д-р Д. Динев (1988 г.) 

и с доц. Симеонова и д-р Чапръзов (2009 г)

Mobile clinic training of students: with Dr. D. Dinev (1988) 

and with Assoc. Prof. Simeonova and Dr. Chaprazov (2009)

с оглед подсигуряване на учебния процес и улесняване обу-
чението на студентите, препо да ва телите от катедрата, 
самостоятелно или в авторски колективи са издали много  
учебници, учебни помагала и монографии. За последните 20 го-
дини, по-важните от тях са както следва:

горанов, З., о. нейчев, к. койчев. Частна хирургия на домаш-
ните животни. софия, „Земиздат“, 1976.

нейчев, о., д. големанов. оперативна хирургия на домашни-
те животни. софия, „Земиздат“, 1993.

к. койчев, Х. Хубенов. обща ветеринарномедицинска хирур-
гия. софия, „агропрес“, 1994. 

динев, д. ветеринарна анестезиология с основи на реани-
мацията. стара Загора, 1994. 

динев, д., Б. аминков, м. Паскалев. ортопедични техники 
при малките животни. стара Загора, 1995. 

Хубенов, Х., д. динев, и. Борисов. ръководство за упражне-
ния по ветеринарна хирургия, физиотерапия и рентгенология. 
софия, 1996. 

динев, д. оперативна хирургия на домашните животни. 
стара Загора, 1998.

Anaesthesiology. Stara Zagora, (2009). 

Borissov, I., Sivrev, D. Veterinary 
Dentistry with Oral Surgery, Stara 
Zagora, (2009). 

Borissov, I., Mitev, Y., Ganchev G, 
Dimitrova, D., Chaprazov Ts, Penev, T. 
Claw and Hoof Diseases in Productive 
Animals (Podiatry), Stara Zagora, 
(2010).

Paskalev, м., G. Simeonova, N. 
Goranov, I. Todorova, S. Krastev, Ts, 
Chaprazov. Manual of Veterinary 
Surgery, Physical Therapy and 
Radiology. Stara Zagora, (2010).

Paskalev, м. Veterinary Radiology. 
Stara Zagora, (2013).

RESEARCH ACTIVITIES
The research activities in the 

Department of Veterinary Surgery are 
multifaceted due to the large array of 
scientific interests of the staff and 
the numerous courses taught. The 
main fields of research are bone and 
joint surgery and pathology, purulent 
surgical infection, blood transfusion and 
fluid therapy, dentistry, ophthalmology, 
anaesthesiology and critical care 
medicine. 

Until the end of 2012, a total of 17 
PhD and 7 DSc theses were defended 
at the department:

А. Theses for the Doctor of 
philosophy (phD) academic degree

Dr. Nenka Georgieva. Effect of 
continuous ultraviolet irradiation of 
pregnant cows on their physiological 
fitness, the development, growth and 
resistance of their offspring until the 
age of one month. Sofia, (1974).

Dr. Tsako Ivanov Tsakov. Clinical 
experimental studies on some 
physiological and biochemical changes 
during abdominal surgery of large 
ruminants. Sofia, (1974).

Dr. Petar Nikolov Stoychovski. 
Investigations on dystrophic joint 
diseases (arthroses) in newborn and 
growing calves. Sofia, (1975). 

Dr. Dimitar Borissov Golemanov. 
Immunohaematological features of 
calves and their significance for blood 
transfusion practice. Sofia, (1976). 

Dr. Zhivko Filipov Filipov. Effect 
of ultraviolet irradiation on some 
parameters of in vitro irradiated cow 
milk and influence of irradiated milk on 
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динев, д.,  Б. аминков. ветеринарна анестезиология. стара 
Загора, 1999. 

филипов, Ж. ветеринарна рентгенология, стара Загора, 
1999.

динев, д. г. симеонова., спешна ветеринарна медицина. 
стара Загора, 2007.

николов, Й., д. георгиева, П. Петков, и. Борисов, д. стойков, 
н. василев, р. мутафчиева, г. михайлов. ветеринарномедицин-
ска дерматология на дребните животни, софия, 2007. 

динев д.,  г. симеонова. ветеринарна анестезиология. ста-
ра Загора, 2009. 

Борисов, и., сиврев, д., ветеринарна стоматология с орал-
на хирургия, стара Загора, 2009. 

Борисов, и., митев, Ю., ганчев, г., димитрова, д., димитров, 
ц. Чапръзов, р. Пенев, Болести на пръста и копитото при про-
дуктивните животни (подология), стара Загора, 2010.

Паскалев, м., г. симеонова, н горанов, и. тодорова, с. 
кръстев, ц. Чапръзов ръководство за упражнения по ветери-
нарна хирургия, рентгенология и физиотерапия. стара Загора, 
България, 2010.

Паскалев, м. ветеринарна радиология. стара Загора, 2013.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
научно-изследователската дейност на катедрата се ха-

рактеризира с многообразие, продиктувано от широкия пе-
риметър на преподаваните учебните дисциплини. в основни 
линии, тези направления се заключават в заболявания на кост-
но-ставния апарат, гнойна хирургическа инфекция, кръвопре-
ливане и флуидна терапия, стоматология, офталмология, 
анестезиология и спешна медицина.

до края на 2012 г., за присъждане на научната и образова-
телна степен “доктор“ в катедрата са защитени 17 дисер-
тации, а за „доктор на ветеринарномедицинските науки" –  7 
дисертации.

А. Дисертации за присъждане на научната и образова-
телна степен “Доктор” 

д-р ненка георгиева. влияние на продължителното ултра-
виолетово облъчване на бременни крави върху физиологично-
то им състояние и развитието, растежа и резистентността 
на техните телета до едномесечна възраст. софия, 1974.

д-р цако иванов цаков. клинично-експериментални проуч-
вания върху някои физиолого биохимични промени при коремни 
операции на едри преживни животни. софия, 1974.

д-р Петър николов стойчовски. Проучвания върху дистро-
фичните ставни заболявания (артрозите) при новородени и 
млади подрастващи телета. софия, 1975. 

д-р димитър Борисов големанов. имунохематологични 
особености у телетата и значението им за трансфузионна-
та хематология. софия, 1976. 

д-р Живко филипов филипов. влияние на увл върху някои 
показатели на краве мляко, облъчено in vitro и въздействие-
то на облъченото мляко върху физиологичното състояние на 

the physical condition of calves. Stara 
Zagora, (1979).

Dr. Malcho Borissov Petrov. Study 
on the influence of purulent surgical 
infection on digestive and urinary 
systems in cattle. Sofia, (1979).

Dr Yoncho Kostov Peychev. Radio-
telemetric studies on uterine motility in 
cows. Stara Zagora, (1982). 

Dr. Huben Dobrev Hubenov. Techno-
logy for lyophilised bovine blood 
plasma production and some aspects 
of its biological and therapeutic effects. 
Stara Zagora, (1987).

Dr. Dinko Nedev Dinev. Investigations 
on some species-related features of 
wound healing and new approaches to 
wound healing in domestic livestock. 
Stara Zagora, (1987). 

Dr. Jose Gutierez Diaz (Cuba). Pre-
valence, etiological relationships, 
pathogenesis and prevention of the 
commonest hoof disorders in cows and 
bulls, reared under industrial production 
systems. Stara Zagora, (1987).

Dr. Ivan Borissov Ivanov. Investi-
gation on some aspects of the 
etiology, pathogenesis and therapy of 
experimental and spontaneous purulent 
surgical infection in sheep. Stara Zagora, 
(1988). 

Dr. Hatem Mehmed Dagas (Palestina). 
Investigations on some aspects of the 
pathogenesis and therapy of foot rot in 
sheep. Stara Zagora, (1988).

Dr. Bodgan Yanev Aminkov. Effect 
of neuroleptanalgesia, general and 
epidural anaesthesia in haemodynamics, 
respiration and blood gas exchange in 
dogs and sheep with abdominal surgery. 
Stara Zagora, (1991). 

Dr. Mihail Dimitrov Paskalev. Investi-
gations on bone fractures in dogs and 
cats and the treatment of post fracture 
complications by bone grafting. Stara 
Zagora, (1997).

Dr. Galina Petkova Simeonova. Compa-
rative study of immunomodulatory 
effects of three anaesthetic protocols 
in dogs. Stara Zagora, (2004).

Dr. Tsvetan Minchev Chaprazov. 
Experimental studies on some forms 
of bacterial systemic inflammations in 
dogs. Stara Zagora, (2009).

Dr. Nikolay Viktorov Goranov. Investi-
gations on the diagnostics and therapy 
of osteoarthritis in two experimental 
canine stifle joint models. Stara Zagora, 
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телетата. стара Загора, 1979.
д-р малчо Борисов Петров. Проучване влиянието на гной-

ната хирургическа инфекция върху храносмилателната и пи-
кочната система на говедото. софия, 1979.

д.р Йончо костов Пейчев. радиотелеметрични изследва-
ния върху моториката на матката при крави. стара Загора, 
1982. 

д-р Хубен добрев Хубенов. технология за получаване на ли-
офилизирана говежда плазма и някои страни на нейното био-
логично и терапевтично действие. стара Загора, 1987.

д-р динко недев динев. Проучвания върху някои видови осо-
бености при зарастването и нови подходи при лекуването на 
раните у селскостопанските животни. стара Загора, 1987. 

д-р Хосе гутиерес диаз (куба). разпространение, етиоло-
гически връзки, патогенеза и профилак тика на най-честите 
копитни заболявания на крави и бици, отглеждани при съвре-
менни технологии. стара Загора, 1987.

д-р иван Борисов иванов. Проучване върху някои страни от 
етиологията, патогенезата и тера пията на експериментал-
ната и спонтанна гнойна хирургическа инфекция при овцете. 
стара Загора, 1988. 

д-р Хатем мехмед  дагаш (Палестина). Проучвания върху 
някои страни от патогенезата и тера пията на копитния гни-
лец при овцете. стара Загора, 1988.

д-р Богдан Янев аминков. влияние на невролептаналгезия-
та, общата и епидуралната анестезия върху хемодинамиката, 
дишането и газообмена при кучета и овце с коремна операция. 
стара Загора, 1991. 

д-р михаил димитров Паскалев. Проучвания върху фракту-
рите при кучета и котки и лекуването на следфрактурни ус-
ложнения чрез костна трансплантация, стара Загора, 1997.

д-р галина Петкова симеонова. сравнителна оценка на 
имуномодулаторните ефекти на три схе ми за анестезия при 
кучета. стара Загора, 2004

д-р цветан минчев Чапръзов. експериментални поручвания 
върху някои форми на системни възпалителни процеси с бак-
териална етиология при кучета. стара Загора, 2009.

д-р николай викторов горанов. Проучвания върху диагно-
стиката и терапията на остеоартрита при два експеримен-
тални модела върху колянната става на кучета. стара Заго-
ра, 2010.

Б. Дисертации за присъждане на научната и образова-
телна степен “Доктор на науките”

д-р рану над коли (индия). клинични и експериментални 
проучвания на хирургичеките инфек ции и сепсиса у говедото. 
софия, 1969. 

доц. крум добрев койчев. експериментални и клинични про-
учвания върху някои аспекти на трансфузионната хематоло-
гия при преживните животни, софия, 1976.

доц. димитър Борисов големанов. експериментални проуч-
вания върху някои нови методи за обща анестезия и невроле-

(2010).

B. Theses for the Doctor of 
Sciences (DSc) academic degree

Dr. Ranu Nad Koli (India). Clinical 
and experimental studies of surgical 
infections and sepsis in cattle. Sofia, 
(1969). 

Assoc. Prof. Krum Dobrev Koychev. 
Clinical and experimental studies on 
some aspects of blood transfusion in 
ruminants. Sofia, (1976).

Assoc. Prof. Dimitar Borissov 
Golemanov. еxperimental studies 
on some new methods for general 
anesthesia and neuroleptanalgesia in 
dogs, sheep and pigs. Stara Zagora, 
(1989).

Assoc. Prof. Zhivko Filipov Filipov. 
Diagnostics of metabolic osteopathies 
in large ruminants and their preventive 
treatment with ultraviolet radiation. 
Stara Zagora, (1992).

Assoc. Prof. Dinko Nedev Dinev. 
Experimental studies on the homeostasis 
during anaesthesia, acute abdomen 
and its surgical treatment in domestic 
animals. Stara Zagora, (2003).

Assoc. Prof. Ivan Borissov Ivanov. 
Investigations on some modern methods 
and means for prevention and therapy 
of dental and buccal surgical diseases 
in dogs. Stara Zagora, (2006).

Assoc. Prof. Mihail Dimitrov Paskalev. 
Clinical and experimental studies on 
the pathogenesis, diagnostics and 
treatment of bone fractures in dogs. 
Stara Zagora, (2012).

At present, the Lebanese citizen Dr. 
Makram Sleyman is pursuing regular 
PhD studies at the Department of 
Veterinary Surgery. 

Over the last decade, members of 
the department staff have managed 
the following research projects:

Experimental studies on guided bone 
regeneration of alveolar and jaw bone 
defects in dogs (co-operation with the 
Medical University - Plovdiv); 2003 
– project leader Assoc. Prof. Mihail 
Paskalev

Comparative investigations on 
changes in blood CRP and IL-6 
concentrations in surgical infections 
associated with Gram-negative agents 
in dogs; 2004 – project leader Prof. Ivan 
Borissov.
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птаналгезия при кучета, овце и свине. стара Загора, 1989.
доц. Живко филипов филипов. диагностика на метаболит-

ните остеопатии при едрите преживни животни и профилак-
тиката им с ултравиолетови лъчи. стара Загора, 1992.

доц. динко недев динев. експериментални проучвания вър-
ху хомеостазата при анестезия, остър корем и хирургическо-
то му лекуване при домашните животни. стара Загора, 2003.

доц. иван Борисов иванов. Проучвания върху някои съвре-
менни методи и средства за профи лак тика и терапия на сто-
матологичните и орално-хирургични заболявания при кучето, 
стара Загора, 2006.

доц. михаил димитров Паскалев. експериментални и кли-
нични проучвания върху патогенезата, диагностиката и леку-
ването на фрактурите при кучето, стара Загора, 2012.

в момента в редовна докторантура се обучава граждани-
нът на ливан д-р макрам слейман. 

За последните 10 години, под ръководството на пре-
подаватели от катедрата са разработени следните на-
учни проекти:

„експериментални проучвания върху направляваната кост-
на регенерация при костни дефекти на алвеоларния израстък 
и челюстите при кучета” (съвместно с ма, Пловдив). 2003 – 
ръководител доц. двм михаил Паскалев

"сравнително проучване на промените в нивата на CRP и 
IL-6 при хирургически асоциирани инфекции с грам-негативни 
причинители при кучета" 2004 – ръководител  доц. двмн иван 
Борисов.

„изследване на някои костни маркери при кучета в хода на 
зарастването на експериментално възпроизведени фракту-
ри, фиксирани по два различни метода" 2005 – ръководител 
доц. двм михаил Паскалев.

"Профилактика, диагностика и терапия на травматизма на 
опорнодвигателния апарат при спортните коне за прескачане 
на препятствия" 2004 – ръководител проф. двм Хубен Хубе-
нов

"Проучвания върху кислородния взрив в норма и патология" 
2004 – ръководител проф. двмн динко динев

"Пародонтопатия при кучето и влиянието и върху естест-
вените защитни механизми" 2005 – ръководител доц. двмн 
иван Борисов. 

"диагностични и терапевтични проучвания при Pond-Nuki 
механичен модел на остеоартрит върху кучета" 2005 – ръко-
водител  д-р николай горанов.

"Проникване и концентрация на гентамицин и тобрамицин 
в камерната и цереброспиналната течност при кучета "  2006 
– ръководител проф. двм Хубен Хубенов

„Проучване микробните причинители на възпалителни за-
болявания при домашните любимци, определяне чувствител-
ността им към химиотерапевтици и терапия с нови антибак-
териални лекарствени продукти" 2008 –  ръководител проф. 
двмн иван Борисов

Investigations on some blood bone 
markers in dogs in the course of 
healing of experimental bone fractures, 
fixed by two different methods of 
osteosynthesis; 2005 – project leader 
Assoc. Prof. Mihail Paskalev.

Prevention, diagnostics and therapy 
of musculoskeletal traumatism of show 
jumping horses; 2004 – project leader 
Prof. Huben Hubenov

Investigations on oxidative burst in 
normal and pathological conditions; 
2004 – project leader Prof. Dinko Dinev

Parodontopathy in the dogs and its 
influence on innate immunity; 2005 – 
project leader Prof. Ivan Borissov. 

Diagnostic and therapeutic 
investigations in Pond-Nuki mechanical 
osteoarthritis model in dogs; 2005 – 
project leader Dr. Nikolay Goranov.

Penetration and concentrations of 
gentamicin and tobramycin in aqueous 
humour and cerebrospinal fluid in dogs; 
2006 – project leader Prof. Huben 
Hubenov

Investigations on microbial agents of 
inflammations in pets, determination of 
their sensitivity to chemotherapeutic 
drugs and therapy with novel 
antibacterial products; 2008 –  project 
leader Prof. Ivan Borissov

Investigation of the relationship of 
osteosynthesis technique and some 
blood oxidative stress parameters in 
dogs with long bone fractures; 2008 
– project leader Assoc. Prof. Mihail 
Paskalev.

Clinical investigations on the 
penetration of fluoroquinolones in the 
aqueous humour of dogs with eye 
diseases; 2008 – project leader Prof. Dr. 
Huben Hubenov

Investigations on the effects of 
therapeutic ultrasound on long bone 
fractures in dogs; 2009 – project leader 
Assoc. Prof. Mihail Paskalev.

Determination of risk factors and 
outcome prediction in critically ill 
patients using a modified APACHE 
score system” 2010 – project leader 
Assoc. Prof. Galina Simeonova

Investigations on cardiopulmonary 
and blood coagulation indices in 
horses with continuous intravenous 
dexmedetomidine and ketamine infusion 
in horses with isoflurane anaesthesia; 
2012 – project leader Prof. Dinko Dinev

Clinical and experimental studies on 
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"изследване връзката между метода на остеосинтеза и 
някои показатели на оксидативния стрес при фрактури на 
тръбести кости при кучета" 2008 – ръководител доц. д.в.м. 
михаил Паскалев.

"клинични изследвания върху проникването на флуорохино-
лони в камерна течност при кучета с офталмологични забо-
лявания"  2008 – ръководител проф. д.в.м. Хубен Хубенов

"Проучване на ефекта от ултразвуковата терапия върху 
фрактури на тръбестите кости при кучета" 2009, – ръково-
дител доц. д.в.м. михаил Паскалев.

„определяне на рисковите фактори и прогноза за преживя-
емост при пациенти в критични състояния по адаптирана за 
животни APACHE score system” 2010 – ръководител доц. д.в.м. 
галина симеонова.

"Проучване кардиопулмоналните и хемокоагулационните 
ефекти на допълваща интравенозна анестезия с дексмеде-
томидин и кетамин върху изофлуранова анестезия при коне" 
2012 – ръководител проф. д.в.м.н. динко динев

"клинико-експериментални проучвания върху рецидивира-
щия увеит при конете" 2012 – ръководител проф. д.в.м. Хубен 
Хубенов

Преподаватели от катедрата са работили и в сътруд-
ничество с други университети и научни институти. През 
1996-1997 и 2006 г, съвместно с ниикл софия са проучени 
възможностите за получаване на ало- и ксено костни транс-
плантати и ензимно обработена дура матер за кучета, с цел 
приложение при костни дефекти на тръбести кости. Заедно с 
факултетите по дентална медицина към медицинските уни-
верситети в Пловдив и софия са извършени съвместни опити 
по проблемите на направляваната костна регенерация, зъбна-
та имплантология, лазерното препари ране, пулпното покри-
тие с Biodentin, зъбопротезирането, изследване на лечебния 
ефект на минерален триоксиден агрегат, поликарбоксилатен 
цимент и пр. съвместно с екипа на д-р лазаров от военно-
медицинска академия – софия, е изпитана поносимостта на 
коронарни стентове при прасета. 

КЛИНИКО-ДИАгНОСТИЧНА И  ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ
от самото си основаване, клиниката към катедрата е цен-

тър на висококвалифицирана диагностична и оперативна по-
мощ на болни животни от цялата страна.

като неотменна част от учебния процес, клиничното обу-
чение следва принципите на висок профе сио нален стандарт, 
нагледност и активност, осъществявани според най-модер-
ните тенден ции в развитието на хирургичната наука.

основни насоки в клинико-диагностичната и лечебна дей-
ност в катедрата са: хирургия на меки тъкани, хирургия на 
кости и стави, офталмология, колики при конете. 

equine recurrent uveitis; 2012 – project 
leader Prof. Huben Hubenov

Members of the department staff 
have worked together with researchers 
from other universities and institutes. In 
1996-1997 and 2006, together with the 
Research Institute of Cryobiology and 
Lyophilisation – Sofia, the possibilities 
for production of allo- and xeno-bone 
grafts and enzymatically processed 
dura mater for dogs with regard to 
their use in long bone defects were 
explored. Together with the Faculty 
of Dental Medicine in Plovdiv and 
Sofia, joint projects on guided bone 
regeneration, dental implantology, la-
ser preparation, direct pulp capping 
with Biodentin, prosthodontics, studies 
on the therapeutic effect of mineral 
trioxide aggregate, polycarboxylate 
cements etc. were performed. In co-
operation with the team of Dr. Lazarov 
from the Military Medical Academy – 
Sofia, members of the Department of 
Veterinary Surgery have evaluated the 
tolerance after coronary stenting in 
pigs. 

CLINICAL AND DIAgNOSTIC 

ACTIVITIES 
Since its foundation, the Clinic to 

the Department of Veterinary Surgery 
became a centre of highly qualified 
diagnostic and operative activities 
and receives patients from the entire 
country. 

The work at the clinic, being an integral 
part of student's training, conforms to 
the principles of professional excellence 
and activity, and the newest trends in 
the development of veterinary surgery 
science.

The main fields of clinical practice in 
the department are soft tissue surgery, 
orthopaedic surgery, ophthalmology, 
equine colics. 

ADVISORY, ExpERT AND 

pUBLIC ACTIVITIES  
The members of the department 

staff are often sought as advisors by 
practicing veterinarians and experts 
at the court. Many of them are 
invited as lecturers to meeting of the 
Bulgarian Association of Small Animal 
Practitioners, The Bulgarian Veterinary 
Union, at the BulVetMedica National 
Exhibition.
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Since 2011, Prof. Dinev is invited as 
lecturer of clinical surgery, operative 
surgery and anaesthesiology at the 
Faculty of Veterinary Medicine in Bitola, 
Macedonia. This year, he was joined 
by Assoc. Prof. Paskalev (veterinary 
radiology). 

Prof. Borissov is member of the 
editorial board of Veterinarna Sbirka, 
whereas Prof. Hubenov and Assoc. 
Prof. Paskalev – of Bulgarian Journal of 
Veterinary Medicine.

The work at the Department of 
Veterinary Surgery, dedicated to life-
long learning, is extensive. For the 
last decade, short-time or long-time 
specialisations have been completed by 
more than 120 veterinarians, including 
from Russia and Greece.

The Department of Veterinary 
Surgery has been properly represented 
within the high administrative levels of 
Trakia University (Higher Institute of 
Zootechnics and Veterinary Medicine) 
and the Faculty of Veterinary Medicine  
(FVM). The following members of its 
staff have been elected on administrative 
positions: 

Prof. Onoufri Hristov Neychev, PhD 
– Dean of the FVM /1976-1979/, Vice-
Rector (Academic Affairs) /1970-1972; 
1979-1983/

Prof. Krum Dobrev Koychev, DSc – 
associate Dean of the FVM (Clinical 
activities) /1983–1987/.

Prof. Huben Dobrev Hubenov, PhD 
– Associate Dean of the FVM (Clinical 
activities) /2000–2004/.

Prof. Dinko Nedev Dinev, DSc –  
associate Dean of the FVM (Clinical 
activities) (Clinical activities)/1992–
1994/, Vice-Rector (Academic Affairs) 
/2001–2008/, Dean of the FVM /2008-
2011/.

Assoc. Prof. Mihail Dimitrov Paskalev, 
DSc – Associate Dean of the FVM 
(Clinical activities) /2003-2007; 2011 
to present/. 

On 22 June 2012 in Stara Zagora, 
on the initiative and with the active 
participation of the Department of 
Veterinary Surgery, was founded the 
Association of Veterinary Surgeons in 
Bulgaria (AVSB). Its main ambitions are 
the registration of practicing veterinary 

Преподаватели и студенти подготовят кон за коремна операция 
(вляво); вдясно: операция при куче

Left: preparation of a horse for abdominal surgery; 

right – surgery of a dog

Катедрата е специализирана и в лекуването на диви и екзотични 
животни

The department staff is also skilled in treatment of exotic and wild 
animals

КОНСУЛТАТИВНА, ЕКСПЕРТНА И ОБЩЕСТВЕНА 

ДЕЙНОСТ 
Преподавателите от катедрата са търсени консултан-

ти и експерти от представители на практиката, съдебната 
власт. много от тях са желани лектори при събития органи-
зирани по линия на БаПдЖ, Български ветеринарен съюз, на-
ционалното изложение „Булветмедика“.

от 2011 г, проф. динев чете лекции по специална хирургия, 
оперативна хирургия и анестезиология във ветеринарномеди-
цинския факултет – Битоля, македония. от тази година, към 
него като лектор се присъедини и доц. Паскалев (радиология).

Проф. Борисов е член на редколегията на сп. ветеринарна 
сбирка, а проф. Хубенов и доц. Паскалев – на сп. Bulgarian Journal 
of Veterinary Medicine.

много силен е ангажиментът на катедрата по линия на 
продължаващото обучение. За последните 10 години кратко-
срочни или дългосрочни специализации са провели над 120 спе-
циализанти, включително и от русия и гърция.
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surgeons in Bulgaria, creation of good 
veterinary surgery standards and rules 
for its application. The AVSB would 
provide co-operation for carrying out 
theoretical and practical training in the 
country and abroad, development and 
improvement of the national legislation 
associated with veterinary surgery 
through international co-operation 
with similar organizations, creations of 
contacts between Bulgarian veterinary 
surgeons and their colleagues from 
other countries for promotion of the 
world experience. The president of the 
AVSB is Prof. Ivan Borissov.

Специализанти към катедра-
та се обучават да разчитат 
рентгенограма на пациент

Interns are trained to pose a 
tentative diagnosis on patient’s 
radiograph

катедрата по „ветеринарна хирургия“ е била представяна 
достойно във висшите административни етажи на управле-
нието на тракийски университет /виЗвм/ и вмф. Предста-
вители на катедрата са заемали следните административни 
длъжности:

Проф. д-р онуфри Христов нейчев – декан на вмф /1976-
1979/, зам. ректор по учебната част (1970-1972; 1979-1983)

Проф. двмн крум добрев койчев – зам. декан на вмф по кли-
ничната дейност (1983–1987).

Проф. д-р Хубен добрев Хубенов – зам. декан на вмф по кли-
ничната дейност (2000–2004).

Проф. двмн динко недев динев –  зам. декан на вмф по кли-
ничната дейност (1992–1994), зам. ректор по учебната дей-
ност (2001- 2008), декан на вмф от (2008-2011).

доц. двмн михаил димитров Паскалев - зам. декан на вмф 
по клиничната дейност от  (2003-2007) и от 2011 до днес.

на 22 юни 2012 г. в стара Загора, по инициатива и с ак-
тивното участие на катедрата бе учредена асоциацията на 
ветеринарните хирурзи в България (авХБ). главните и цели са 
регистрация на практикуващите ветеринарни хирурзи в Бъл-
гария; създаване на хирургични стандарти за ветеринарната 
практика и правилник за прилагането им. асоциацията има 
за цел още да оказва съдействие за теоретично и практиче-
ско обучение по ветеринарна хирургия в страната и чужбина; 
развитие и усъвършенстване на нормативната база в облас-
тта на ветеринарната хирургия в страната, международно 
сътрудничество с подобни организации, създаване на контак-
ти на българските ветеринарни хирурзи с техни колеги от 
чужбина за популяризиране на световния опит. Председател 
на авБХ е проф. дмвн иван Борисов.

Учредителна 
снимка на Асоциа-
цията на ветери-

нарните хирурзи в 
България – 22 юни 

2012 г.

The founders of 
the Association 

of Veterinary 
Surgeons in 

Bulgaria – 22 June 
2012

Специализанти към катедра
та се обучават да разчитат 
рентгенограма на пациент

Interns are trained to pose a 
tentative diagnosis on patient’s 
radiograph
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КАТЕДРА „АКУШЕРСТВО, РЕПРОДУКЦИЯ 
И РЕПРОДУКТИВНИ НАРУШЕНИЯ”

РЪКОВОДИТЕЛ:
доц. д-р наско Йовчев василев

самостоятелното съществуване на катедрата по «аку-
шерство, гинекология и андрология» датира от 1946 година 
след утвърждаване на актуализираната структура на вете-
ринарномедицинския факултет. През годините в катедрата 
са работили : проф. д-р Петър минчев, първи ръководител на 
катедрата 1947-1961 година, издал редица учебници и моно-
графии в областта на акушерството, гинекологията и из-
куственото осеменяване. Професор д-р атанас Прокопанов 
– ръководител на катедрата 1961-1973 година. работил по 
важни въпроси свързани с разпространението и диагности-
ката на трихомонозата по говедата, безплодието по сел-
скостопанските животни, възпаленията на матката и раз-
пространението на маститите по кравите при въвеждане на 
машинното доене. Професор д-р марин Хубенов – ръководи-
тел на катедрата 1974-1977 година, провеждал изследвания 
свързани с моталитета на матката при крави в еструс. Про-
фесор д-р иван Пранджев – ръководител на катедрата 1977- 
1987 година, извършвал проучвания в областта на трудните 
раждания при говедата и разработване на нови оперативни 
методи за разраждане на животните. Професор д-р георги 
елезов – ръководител на катедрата 1988-1992 година, чрез 
своите изследвания допринесал за изясняване причините за 
нарушена спермопродукция при бици, както и разработване 
на нов метод за изкуствено осеменяване на пуйки. Професор 
д-р светослав цолов – ръководител на катедрата 1992-2000 
година, извършвал клинико-експериментални проучвания от-
носно разпространението, етиологията, медикаментозната 
терапия и профилактиката на кравите от мастит. Професор 
митьо димитров – ръководител на катедрата 2000-2010 го-
дина, работил по въпросите касаещи контрола и управление-
то на следродилния период при млечните крави.

в катедрата за различни периоди от време са работили – 
академик кирил Братанов, проф. д-р георги радев, ст.н.с. I ст. 

DEpARTMENT   
“OBSTETRICS, 
REpRODUCTION 
AND REpRODUCTIVE 
DISORDERS”

HEAD:

Assoc. Prof. Nasko  Yovchev  

Vasilev, PhD

The independent existence of the 
department of "Obstetrics, Gynaecology 
and Andrology» dating  from year 1946 
after approval of the revised structure of 
the Faculty of Veterinary Medicine. Over 
the years at the department has worked 
prof. Dr. Petar Minchev, first Director of 
Department in the years 1947-1961, 
issued a number of handbooks and 
monographs in the field of obstetrics, 
gynaecology and artificial insemination. 
Prof. Dr. Atanas Prokopanov, was 
Director of Department for 1961-1973, 
working on important issues related 
to distribution and diagnostics of 
Trichomonas fetus in cattles, infertility in 
farm animals, inflammation of the uterus 
and distribution of mastitis in cows 
when entering the milking machine. 
Prof. Dr. Marin Hubenov- Director of 
Department for 1974-1977, conducted 
researches related to motility of the 
uterus in cows in estrus. Prof. Dr. Ivan 
Prandzhev, Director of Department for 
1977-1987, conducted researches in 
the field of difficult births in cattles, and 
developed new operational methods 
in degeneration of animals. Prof. Dr. 
Georgi Elezov – Director of Department 
for 1988-1992, through his research 
helped to clarify the reasons for impaired 
spermproduction in bulls and developed 
a new method for artificial insemination 
of turkeys. Prof. Dr. Svetoslav Tsolov- 
Director of Department for 1992-2000, 
conducted clinical and experimental 
studies on prevalence, etiology, drug 
therapy and prevention of cows by 
mastitis. Prof. Dr. Mitio Dimitrov, 
Director of Department for 2000-2010, 
worked on issues related to the control 
and management of postpartum period 
in dairy cows.

At the department for various periods 
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д-р гълъбин гълъбинов, ст.н.с. д-р руско мечев, доц. д-р тодор 
маринков, д-р лазар иванов, д-р косьо косев, проф. Първан 
Първанов, д-р Йордан Петков, д-р делчо кочанков, д-р иван 
иванов, д-р филип димитров, д-р евгени георгиев. всички те 
са допринесли за обучението на високо квалифицирани вете-
ринарномедицински специалисти, както и за развитието на 
акушерството и гинекологията чрез извършваните  от тях 
изследвания.

в продължение на много години основните преподавани 
дисциплини в катедрата са били : «акушерство, гинекология 
и андрология», «изкуствено осеменяване на животните» и 
«Подвижна клиника».

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ КЪМ МОМЕНТА

в катедрата по „акушерство, репродукция и реподуктив-
ни нарушения” работят на основен трудов договор трима 
хабилитирани преподаватели – доцент, доктор наско Йовчев 
василев, доцент, доктор Пламен иванчев георгиев, доцент, 
доктор станимир ангелов Йотов и четирима нехабилитира-
ни – главен асистент антон лазаринов антонов, главен асис-
тент анатоли стефанов атанасов, асистент иван росенов 
фасулков, асистент манол Петков карадаев.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
катедрата по „акушерство, репродукция и репродуктивни 

нарушения”осъществява обучение на студенти от III, IV и V 
курс по специалността ветеринарна медицина. след актуали-
зиране на учебният план в катедрата се извършва обучение 
по следните  задължителни учебни дисциплини : „репродукция 
на животните”, „акушерство”, „незаразни болести на про-
дуктивните животни – гинекология и болести на млечната 
жлеза”, „Болести на дребните животни”, „Болести на конете”, 
„Подвижна клиника”, с определен хорариум по дисциплините 
„Пропедевтика”, „образна диагностика” и „стадна диагности-
ка”. избираеми учебни дисциплини „Болести на новородените 
животни” и с определен хорариум по дисциплината „дермато-
логия”.

of time worked  various people- 
Academician Kiril Bratanov, Prof. 
Dr. Georgi Radev, Senior scientific l 
degree Dr. Galabin Galabinov, Senior 
scientific Dr. Rusko Mechev, Assoc. 
Prof. Dr. Todor Marinkov, Dr. Lazar 
Ivanov, Dr. Kosio Kosev, Prof. Parvan 
Parvanov, Dr. Yordan  Petkov, Dr. 
Delcho Kochankov,  Dr. Ivan Ivanov, 
Dr. Filip Dimitrov, Dr. Evgeni Georgiev. 
They all contributed to the training of 
highly qualified veterinarian specialists 
and for development of obstetrics and 
gyneacology through their research. 

For many years the main subjects 
taught in the department has been 
"Obstetrics, Gynaecology and Andro-
logy", "Artificial insemination" and 
"Mobile Clinic".

CURRENT TEACHINg STAff

In the department of  "Obstetrics, 
reproduction and reproductive 
disorders” are  working  on a major 
contract  3 Associate Professors- 
Assoc. Prof. Dr. Nasko Vasilev , Assoc. 
Prof. Dr. Plamen Ivanchev Georgiev, 
Assoc. Prof. Stanimir Angelov Yotov, 
and 4 unhabilitated- Assistant Professor 
Anton Lazarinov Antonov, Assistant 
Professor Anatoli Stefanov Atanasov, 
Assistant Ivan Rosenov Fasulkov, 
Assistant Manol Karadaev.

STUDY ACTIVITIES

Department of "Obstetrics, reproduc-
tion and reproductive diseases” 
provides training to students of III, IV 
and V specialty course in Veterinary 
Medicine. After updating the curriculum 
of the department is carried out 
following mandatory training courses 
“Animal Reproduction ", "Obstetrics”, 
“Non-infectious diseases of production 
animals - gyneacology and mammary 
diseases", “Diseases of the small 
animals”, "Diseases of Horses", "Mobile 
Clinic" with certain classes of disciplines 
"Propaedeutics", "Image diagnosis" 
and "Herd diagnosis". Elective courses 
"Diseases of the newborn animals" 
and a certain workload on the course 
"Dermatology". 

 

Workshops are held and specializations 
within the postgraduate training, 
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традиционно добри са връзките на преподавателите с прак-
тикуващите ветеринарни лекари. Провеждат се семинари и 
специализации в рамките на следдипломната квалификация, 
оказване на непосредствена методична помощ при възникна-
ли проблеми по отношение на репродукцията и болестите на 
млечната жлеза. 

providing of immediate methodo-
logical assistance for problems in terms 
of reproduction and diseases of the 
udder.

TExTBOOkS AND 

MONOgRApHS
Diseases of the genital organs in dogs 

and cats. (Kochankov, D., N.Vasilev, P. 
Parvanov), „Aria”, (1998). 

Cat deseases. (Nikolov, Y., I. Borisov, 
D. Georgieva, ... N. Vasilev). (1999)

“Practical guide to veterinary 
obstetrics, gyneacology and artificial 
insemination." ”. (Tsolov K, M. Dimitrov, 
N. Vasilev, P. Georgiev, I. Ivanov, St. 
Yotov), (2000). 

Tests of Veterinary obstetrics, 
andrology and artificial insemination 
of animals. (Dimitrov M., N. Vasilev, P. 
Georgiev, I. Ivanov, S. Yotov). Makros – 
(2001, 2000).

Veterinary Obstetrics and 
Gynaecology. (Dimitrov, M., G. Elezov, I. 
Prandzhev, S. Tsolov). (2003).

Album -ultrasound examinations of 
the genitals in female animals. (Dimitrov 
M., N. Vasilev, P. Georgiev, I. Ivanov, S. 
Yotov, F. Dimitrov). Con-Car-Universe, 
(2004). 

Practical Handbook of Veterinary 
Obstetrics, gynaecology, andrology and 
artificial insemination.  (Dimitrov M, N. 
Vasilev, P. Georgiev, St. Yotov). Stara 
Zagora, (2004). 

Veterinary Dermatology of small 
animals. . (Nikolov  Y., D. Georgieva, 
P. Petkov, I. Borisov, D. Stoykov,  N. 
Vasilev, R. Mutafchieva, G. Mihaylov).  
PH „Enyovche”, (2007).  

Andrology and artificial insemination 
of animals. (Dimitrov, M.)

Practical Handbook of Veterinary 
Obstetrics, Gynaecology and Andrology 
artificial insemination.  (Dimitrov  M., 
N. Vasilev, P. Georgiev, S. Yotov, F. 
Dimitrov). PH “Enyovche”, (2007)

Guide to good practice in dairy cattle 
farms.  (Todorov  N., Y. Mitev, N. Vasilev 
... V. Dimova). PH „Contrast”, (2009). 

Attention- Mastitis. Guide to good 
veterinary medical practice. (Vasilev 
N., Y. Mitev, L. Tims). PH „Contrast”, 
(2009). 
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УЧЕБНИЦИ, РЪКОВОДСТВА, УЧЕБНИ 

ПОМАгАЛА  И МОНОгРАфИИ
Болести на половите органи при кучето и котката. (кочан-

ков, д., н. василев, П. Първанов), „ариа”, 1998. 
Болести на котката. (николов, Й., и. Борисов, д. георгиева, 

... н. василев). 1999. 
Практическо ръководство по ветеринарно акушерство, ги-

некология и изкуствено осеменяване”. (цолов с, м. димитров, 
н. василев, П. георгиев, и. иванов, ст. Йотов), 2000. 

тестове по ветеринарно акушерство, андрология и изкуст-
вено осеменяване на животните. (димитров м., н. василев, П. 
георгиев, и. иванов, с. Йотов). макрос – 2001, 2000. 

ветеринарно акушерство и гинекология. (димитров, м., г. 
елезов, и. Пранджев, с. цолов). 2003.

албум-ехографски изследвания на половите органи при 
женските животни. (димитров м., н. василев, П. георгиев, и. 
иванов, с. Йотов, ф. димитров). Con-Car-Universe, 2004. 

Практическо ръководство по ветеринарно акушерство, ги-
некология, андрология и изкуствено осеменяване. (димитров 
м, н. василев, П. георгиев, ст. Йотов). стара Загора, 2004. 

ветеринарномедицинска дерматология на дребните жи-
вотни. (николов Й., д. георгиева, П. Петков, и. Борисов, д. 
стойков,  н. василев, р. мутафчиева, г. михайлов).  ик „еньов-
че”, 2007.  

андрология и изкуствено осеменяване на животните. (ди-
митров, м.).

Практическо ръководство по ветеринарно акушерство, ги-
некология андрология и изкуствено осеменяване. (димитров 
м., н. василев, П. георгиев, с. Йотов, ф. димитров). ик “еньов-
че”, 2007. 

ръководство за добри практики в млечните говедовъдни 
ферми. (тодоров н., Ю. митев, н. василев ... в. димова). сд „кон-
траст”, 2009. 

внимание мастити. ръководство за добри ветеринарноме-
дицински практики. (василев н., Ю. митев, л. тимс). сд „кон-
траст”, 2009. 

незаразни болести по продуктивни животни. (николов Й., 
и. Борисов, н. василев). изд. ”кота”, 2011. 

Приложение на двуизмерната (в-mode) ехография в репро-
дукцията на овцете. (Йoтов, с.) „кота дизайн”, 2011.

Бременност и раждане при животните. (василев, н.). сд 
„контраст, 2013.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
основни научни направления в катедрата : репродукция на 

едри, дребни преживни и еднокопитни животни. системи за 
повишаване репродуктивното определяне на млечни крави и 
биволици. Болести на млечната жлеза при животните – мето-
ди за диагностика, терапия и профилактика. контрацепция и 
профилактика на гинекопатиите при кучето и котката. 

катедрата разполага с материална база, необходима за 

Noncommunicable diseases in 
productive animals. . (Nikolov Y., I. 
Borisov, N. Vasilev). PH ”Kota”, (2011).

 Application of two-dimensional (B-
mode) echography  in reproduction of 
sheep. (Yotov, S.) „Kota design”, (2011).

Pregnancy and birth in animals. 
(Vasilev, N.). PH “Contrast” (2013)

SCIENTIfIC RESEARCH 

ACTIVITY

The main research areas in the 
department are:  Reproduction of large, 
small ruminants and equines, systems to 
improve reproductive determining dairy 
cows and buffaloes, breast disease of 
animals-methods for diagnosis, therapy 
and prevention, contraception and 
prevention of ginecopatis in dogs and 
cats. 

The department has enought facilities 
for education process for students, 
graduate students and to support the 
activities of veterinarians and breeders. 
The availability of modern equipment 
makes it possible to carry out studies 
applying a scientific character and  
promoting of  the results not only in 
the country. In the research laboratories 
there are a modern equipment- 
laminar, apparatus for ultrasonography 
(ultrasound), stereomicroscope, video 
microscope suffix. It’s available an 
equipment for receiving and evaluation 
of semen from different studs. There 
is a set f or laparoscopic artificial 
insemination of small ruminants and 
dogs. Performance of hormonal testing 
is ensured by ELISA equipment. 
Microbiology laboratory has BIOLOG 
Automated system for identification of 
bacterial pathogens.

In recent years, ultrasound exami-
nations are performed in different 
species to diagnose early pregnancy, 
reproductive and breast diseases. 
These studies help for introducing at 
the Department, echography  testing  
as a routine method in the work of 
many veterinarians. Experiments are 
conducted for freezing and preserving 
sperm resuscitation of dogs and rams.

Defensed thesis of DSc:
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обучението на студенти, специализанти, докторанти и за 
подпомагане дейността на ветеринарните лекари и живот-
новъдите. наличието на съвременна апаратура дава възмож-
ност да се извършват изследвания с научно приложен харак-
тер и популязиране на резултатите не само в страната. в 
научноизследователските лаборатории е осигурена съвре-
менна апаратура – ламинарен бокс, апарати за ултрасоногра-
фия (ехографи), стереомикроскоп, микроскоп с видеонастав-
ка. налична е апаратура за получаване и преценка на семенна 
течност от различни видове разплодници. разполага се с ком-
плект за лапароскопско изкуствено осеменяване на дребни 
преживни и кучета. извършването на хормонални изследвания 
е обезпечено от наличната ELISа апаратура. микробиоло-
гичната лаборатория разполага с автоматизирана система 
BIOLOG за изолиране на бактериални причинители. 

През последните години са извършвани ехографски из-
следвания при различни видове животни  с цел диагностика 
на ранна бременност, репродуктивни нарушения и болести на 
млечната жлеза. тези изследвания на катедрата утвърдиха 
ехографското изследване като рутинен метод в работата 
на много практикуващи ветеринарни лекари. Провеждат се 
експерименти за замразяване, съхранение и реанимация на се-
менна течност от кучета и кочове. 

Защитени дисертации в катедрата по „акушерство, ре-
продукция и репродуктивни нарушения”.

«Доктор на науките»:  

1. «клинико-експериментални проучвания върху разпрос-
транението, етиологията и медикаментозната терапия и 
профилактика на кравите от мастит», светослав цолов ива-
нов, 1989.

2. «клинико-експериментални проучвания върху възстано-
вяването и контрола на следродилния период при крави», ми-
тьо андреев димитров, 2003.

1. "Clinical and experimental studies 
on the prevalence, etiology and drug 
treatment and prevention of mastitis 
in cows", Svetoslav Tsolov Ivanov, 
(1989)

2."Clinical and experimental studies on 
the recovery and control of postpartum 
in cows»,  Mitio Andreev  Dimitrov, 
(2003).

Defensed thesis of phD:

1.” Study of sexual activity and fertility 
in buffalo”, Ivan Petrov  Prandzhev, 
(1960)

2. "Studies on biological and 
technological aspects of artificial 
insemination of turkeys", Georgi Hristov 
Elezov, (1979)

3. "Clinical and experimental studies 
on the blood supply to the soft natal 
pattern in cow", Svetoslav Tsolov 
Ivanov, (1978)

4. "Research and experience to guide 
postpartum period in cows grown under 
different technologies", Mitio Andreev 
Dimitrov, (1982)

5. "Prevalence, treatment and 
prevention of some genital diseases s in 
cows grown under industrial conditions", 
Todor Nikolov Marinkov, (1986)

6. "Studies on some changes in the 
composition of milk and blood of sheep 
during different periods of lactation 
inflammation of the udder ", Mitana 
Kircheva Dimitrova, (1990)

7. "Studies on the prevalence, 
etiology, pathogenesis, treatment 
and prevention of mastitis in sheep”, 
Mariana Zheliazkova Koleva, (1998)

8.«Study of the reproductive process 
in sheep, chronic exposure to lead and 
cadmium», Nasko Yovchev Vasilev, 
(2003)

9."Studies on the use of progesterone 
receptor blocker Aglipreston in cat», 
Plamen Ivanchev Georgiev, (2007)

10. "Diagnosis of early pregnancy 
and determining the number and sex 
of fetuses in sheep",Stanimir Angelov 
Yotov, (2008)

The staff of the department 
has always worked on the 
implementation of research projects 
in the field of reproduction in cows, 
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Научна степен – к.в.м.н.:

1. «Проучване на половата дейност и безплодието у биво-
лиците», иван Петров Пранджев, 1960.

2. «Проучвания на някой биологични и технологични аспе-
кти при изкуствено осеменяване на пуйки”, георги Христов 
елезов, 1979.

3. «клинико-експериментални проучвания върху кръвоснаб-
дяването на мекия родилен път при кравата», светослав цо-
лов иванов, 1978.

4. «Проучвания и опити за направляване на следродилния пе-
риод при крави, отглеждани при различни технологии»,.митьо 
андреев димитров, 1982.

5. «разпространение, лекуване и профилактика на някои по-
ловоциклични смущения при крави, отглеждани при промишле-
ни условия», тодор николов маринков, 1986.

6. «Проучвания върху някои промени в състава на мляко 
и кръв от овце през различни периоди от лактацията и при 
възпаление на млечната жлеза», митана кирчева димитрова, 
1990.

Образователна и научна степен «Доктор»:

1. «Проучвания върху разпространението, етиопатогене-
зата, терапията и профилактиката на овцете от мастит», 
мариана Желязкова колева, 1998.

2. «Проучване на репродуктивния процес на овце при хро-
нично въздействие с олово и кадмий», наско Йовчев василев, 
2003.

3. «Проучвания относно приложението на прогестероновия 
рецепторен блокер аглипрестон при котката», Пламен иван-
чев георгиев, 2007.

4. «диагностика на ранна бременност и определяне броя и 
пола на плодовете при овце», станимир ангелов Йотов, 2008.

Колективът на катедрата винаги е работил по изпъл-
нението на научни проекти в областта на репродукция-
та при крави, биволици, овце, кози и домашни любимци. 

1. Проучване хроничното въздействие на оловни и кадмиеви 
съединения върху протичането на репродуктивния процес при 
овце, му-еЗ-10-95.

2. изпитване на препарата аlizinе като средство за предиз-
викване на аборт при котки” - 2001.

3. Проучвания относно приложението на прогестероновия 
антагонист аглепристон (Alizine) като средство за предиз-
викване на аборт при котки през средната гестационна  фаза, 
№6, 2002,вмф.

4. Проучване на ранната ембрионална смъртност при млеч-
ни крави, №09, 2004, вмф.

5. Прекъсване на късна бременност при котки чрез при-
лагане на прогестероновия антагонист аглепристон”, №4, 
2004,вмф.

6. диагностика на ранната бременност при овце. сравни-
телни проучвания между трансректална и трансабдоминална 
ехография. №16, 2004, вмф.

buffaloes, sheep, goats and pets.

1. Studies on the chronic effects 
of lead and cadmium compounds of 
normal reproductive process in sheep, 
MU-EZ-10-95.

2. "Testing of  medicine  “Alizine” as 
a means of inducing abortion in cats”, 
2001

3. “Studies on the use of progesterone 
antagonists aglepriston (Alizine) as a 
means of inducing abortion in cats in 
the middle stage of gestation”, №6, 
2002,VMF.

4. “Study of early embryonic mortality 
in dairy cows”, №09, 2004,VMF.

5. “Interruption of late pregnancy 
in cats by applying the progesterone 
antagonist aglepriston "№04, 
2004,VMF.

6. “Early pregnancy diagnosis in 
sheep. Comparative studies between 
transrectal ultrasonography and 
transabdominal echography”. №16, 
2004, VMF.

7. “Interruption of early pregnancy 
in cats by applying a progesterone 
antagonist aglepriston”, №04, 
2005,VMF.

8. “Information system for the 
distribution, etiology treatment of 
mastitis in cows”, №21, 2005,VMF.

9. Starting of laboratory of IN  
VITRO  FERTILISATION  to Department  
of "Obstetrics, Gynaecology and 
Andrology". №18, 2006.VMF.

10. “Determination of the number 
and sex of fetuses in sheep”. 14, 2007, 
VMF

11. “Management of reproduction in 
equine (EQUUS ASINUS ), №12, 2008, 
VMF.

12. “Equipment of LDC at VMF with 
facilities for research and hormonal 
system hemocoagulation”, 2009, VMF.

13. “Creation of Extension  Service 
in the field of dairy farming”, 2009-
2011, Funded by  America for Bulgaria 
Foundation.

14. “Ultrasound examination of the 
mammary gland in goat”. №16, 2009, 
VMF.

15. “Dynamics of some female dogs 
vaginal parameters after genital and 
extragenital effects”. №17, 2011,VMF.
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7. Прекъсване на ранна бременност при котки чрез   при-
лагане на прогестероновия антагонист аглепристон, №4, 
2005,вмф.

8. информационна система за разпространението, етиоло-
гията терапията на маститите при крави, №21, 2005,вмф.

9. стартиране на лаборатория по  IN  VITRO  FERTILISATION  
към катедра “акушерство, гинекология и андрология”. №18, 
2006.вмф.

10. определяне на броя и пола на плодовете при овце. 14, 
2007, вмф. 

11. управление на репродуктивния процес при еднокопит-
ните животни (еquus asinus ), №12, 2008, вмф.

12. оборудване на лдц при вмф с апаратура за хормонални 
изследвния и система за хемокоагулация, 2009, вмф.

13. създаване на консултанска служба в направление млеч-
но животновъдство, 2009-2011 г. финансиран от фондация 
америка за България.

14. ултразвуково изследване на млечната жлеза при коза-
та. №16, 2009, вмф.

15. динамика на някои вагинални параметри при кучки след 
генитални и екстрагенитални въздействия. №17, 2011,вмф.

16. ехографска диагностика на възпалителни процеси на 
млечната жлеза при козата. №13, 2011, вмф.

17. ехографски проучвания върху степента на увреждане 
на млечната жлеза при експериментално възпроизведен кли-
ничен мастит при кози. №14, 2012, вмф.

18. Проучвания върху овариалната активност след ражда-
не и опити за възстановяване на половоцикличната дейност 
при биволици с неактивни яйчници. №10, 2012, вмф.

19. Приложение на имплант съдържащ Gn-Rh агонист при 
женски и мъжки котки. участие в договор за съвместна на-
учно-изследователска дейност между катедра „акушерство, 
репродукция и репродуктивни нарушения” и „клиниката по аку-
шерство и гинекология” (Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie 
und Andrologie der Groß- und Kleintiere mit Tierärztlicher 
Ambulanz (Prof. Axel Wehrend) при вмф на Юстус либих 
университет, гр. гийссен, германия  (май 2010). 

тракийският университет, в частност ветеринарномеди-
цинския факултет има сключени двустранни договори за ака-
демичен обмен с над 10 европейски факултета. традиционно 
добри са взаимоотношенията с факултета по ветеринарна 
медицина в гр. гийссен, германия. в него за различни периоди 
от време е бил доц. Пламен георгиев и за един месец гл. асис-
тент анатоли атанасов. на двуседмично обучение в гр. Бър-
но, Чехия с цел запознаване и усвовяване на методика за по-
лучаване на ооцити и ин витро оплождане са били доц. наско 
василев и гл. асистент анатоли атанасов. Петмесечно обу-
чение по Faculty Exchange Program в Texas A&M University, коли-
дж стейшън, саЩ  е проведено от доц. станимир Йотов с цел 
усвояване на съвременни методи за обучение на студенти и 
придобиване на знания и умения в областта на репродукция-
та при животните. двуседмично обучение в айова, саЩ на 
тема функциониране на консултанската служба в млечното 

16. “Ultrasound diagnosis of 
mammary gland inflammations in goat”. 
№13, 2011, VMF.

17. “Ultrasound studies on the extent 
of damage to the mammary gland in 
experimentally induced clinical mastitis 
in goats”. №14, 2012, VMF.

18. “Studies on ovarian activity 
postpartum and attempts to restore 
genital activity in buffaloes with inactive 
ovaries”, №10, 2012, VMF.

19. “Application of an implant 
containing the Gn-Rh agonist in female 
and male cats.” Participation in the 
contract for joint research between 
Department of “Obstetrics, reproduction 
and reproductive diseases” and “Clinic 
for Obstetrics and Gyneacology”, (Klinik 
für Geburtshilfe, Gynäkologie und 
Andrologie der Groß- und Kleintiere 
mit Tierärztlicher Ambulanz (Prof. Axel 
Wehrend) at VMF  of University  Justus  
Liebe Ich  , Giyssen, Germany  (May 
2010).

Trakia University, Faculty of Veterinary 
Medicine, in particular, has concluded 
bilateral academic exchanges with 
over 10 faculties.  Traditionally a good 
cooperation exists with the Faculty 
of Veterinary Medicine in  Giyssen, 
Germany. For a different terms Assoc. 
Prof. Plamen Georgiev and Senior 
Assistant Anatoly Atanasov have been 
visited the city of Giyssen.  Assoc. Prof. 
Nasko Vasilev  and and Senior Assistant 
Anatoly Atanasov have been for two 
weeks training  in Brno, Czech Republic, 
with introduction and adoption of a 
methodology for obtaining oocytes 
and in vitro fertilization. Five months 
training  of   Faculty Exchange Program 
in  Texas A&M University, College 
Station, USA, is provided by Assoc. 
Prof. Stanimir Yotov for absorbing of 
modern methods of training students 
and to  acquire knowledge and skills in 
the field of animal reproduction. Two 
weeks training in Iowa, USA on subject 
of functions of Extension Service in 
diary livestock in project funded by 
American Foundation for Bulgaria 
is provided by Assoc. Prof. Nasko 
Vasilev.

Department of “Obstetrics, repro-
duction and reproductive diseases” 
is developing joint initiatives with the 
Institute of Biology and Immunology of 
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Reproduction “Acad. K. Bratanov” BAN, 
Sofia. Expression of fruitful cooperation 
is the participation of Assoc. Prof. 
Stanimir Yotov in a practical course 
"Biotechnology - embryo transfer 
in cattle, Troyan, 2010”, part of the 
project FP7-REGPOT-2009-1 and 
participation of Assoc. Prof. Stanimir 
Yotov and Assoc. Prof. Nasko Vasilev 
in “The 2nd Conference of the Balkan 
Network for the Biotechnology in 
Animal Reproduction-2011” with 
presentation named “Investigation of 
some parameters in fresh semen from 
American bison (Bison bison) during 
anoestral season (Preliminary study)“ 
(Yotov, S., Vassilev, N., Atanasov, A), 
preparation and publication inleading 
international journals of scientific 
articles in the field of reproduction in 
buffaloes by joint teams. Inclusion of 
Assoc. Prof. Stanimir Yotov took a 
part in events related to the days of 
"Open Doors -2012" and workshops 
of ReProForce European experts with 
science and business representatives 
in Bulgaria, in the frame of project 
ReProForce, funded by 7-th Frame 
Program of European Union.

Teachers at the department are 
members of editorial boards of 
international journals like Asian Pacific 
Journal of Reproduction and Asian 
Journal of Animal Research (Assoc. 
Prof. Stanimir Yotov), Trakia Journal 
of Science and Bulgarian Journal of 
Veterinary Medicine (Assoc. Prof. 
N.Vasilev). Professors and associated 
professors are reviewers of 65 
research papers, research projects 
and reports on research projects in 
the last five years. There have been 
reviews of scientific papers addressed 
to the offices of the following journals: 
Reproduction in Domestic Animals, 
Placenta, Tierärztliche praxis, Animal 
reproduction Science, Iranian Journal of 
Applied Animal Science, African Journal 
of Biotechnology, Theriogenology 
Insight, Journal of Animal and Veterinary 
Advance Research (Assoc. Prof. 
Plamen Georgiev), Bulgarian Journal of 
Veterinary Medicine, Trakia Journal of 
Science.

говедовъдство по проект финансиран от фондация америка 
за България е преминал  доц. наско василев. 

катедрата по „акушерство, репродукция и репродуктив-
ни нарушения” развива съвместни инициативи с институт 
по биология и имунология на размножаването „акад. к. Брата-
нов”, Бан, гр. софия. израз на ползотворното сътрудничест-
во е включването на доц. станимир Йотов в практичен курс 
по  “Биотехнология - ембриотрансфер при едри преживни жи-
вотни - гр. троян, 2010”, част от проект FP7-REGPOT-2009-1 
и участие на доц. станимир Йотов и доц. наско василев в “The 
2nd Conference of the Balkan Network for the Biotechnology in 
Animal Reproduction - 2011” с презентация на тема  Investigation 
of some parameters in fresh semen from American bison (Bison bison) 
during anoestral season (Preliminary study) (Yotov, S., Vassilev, N., 
Atanasov, A). изготвяне и публикуване в реномирани между-
народни списания на научни статии в областта на репродук-
цията при биволите от съвместни колективи. включване на 
доц. станимир Йотов в мероприятията, свързани с дните на 
„отворени врати -2012” и работни срещи на ReProForce ев-
ропейските експерти с представители на науката и бизнеса 
в България, в рамките на проект ReProForce, финансиран от 
7-ма рамкова Програма на европейския съюз.

Преподаватели от катедрата са членове на редакционни-
те съвети на международни специализирани издания, като 
Asian Pacific Journal of Reproduction and Asian Journal of Animal 
Research (доц. с. Йотов), Trakia Journal of  Sciences и Bulgarian 
Journal of Veterinary Medicine (доц. н. василев). Хабилитирани-
те преподаватели са били рецензенти на 65 научни статии, 
научни проекти и отчети на научни проекти през последни-
те пет години. Правени са рецензии на научни статии, адре-
сирани до редакциите на следните списания  Reproduction in 
Domestic Animals, Placenta , Tierärztliche praxis, Animal reproduction 
Science, Iranian Journal of Applied Animal Science, African Journal 
of Biotechnology, Theriogenology Insight, Journal of Animal and 
Veterinary Advance Research (доц. П. георгиев), Bulgarian Journal 
of Veterinary Medicine, Trakia Journal of  Sciences.

КЛИНИКО-ДИАгНОСТИЧНА И ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ 
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ADVISORY, ExpERT AND 

pUBLIC ACTIVITIES 

Assoc. Prof. Nasko Vasilev was a 
Vice Dean of Clinical activities during 
2007-2011 years. Director  of  “Clinic 
for productive animals” in 2006-2007 
years. Member of the created to Trakia 
University “Extension Service for diary 
livestock”.

Assoc. Prof. Plamen Georgiev is a 
Vice Dean of Scientific Research activity 
since 2012, and at this time, Director 
of “Clinic for productive animals” for 
2007-2011 years. Member of the Union 
of Scientists in Bulgaria, Stara Zagora 
Branch 1999.

Assoc. Prof. Stanimir Yotov is a 
member of the Union of Scientists in 
Bulgaria, Stara Zagora Branch 2000.

Assistant Ivan Fasulkov is a member 
of the Union of Scientists in Bulgaria, 
Stara Zagora Branch 2012. 

КОНСУЛТАТИВНА, ЕКСПЕРТНА И 

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ 

ОТ КАТЕДРАТА
доц. наско василев - Заместник декан по клиничната дей-

ност през 2007-2011 година. ръководител „клиника продук-
тивни животни” 2006-2007 година. Член на създадената към 
тракийския университет „консултанска служба в направление 
млечно животновъдство”.

доц. Пламен георгиев – Заместник декан по научноизсле-
дователската дейност от 2012 год. и сега, ръководител на 
„клиника продуктивни животни” за периода 2007-2011 година. 
Член на съюза на учените в България, клон стара Загора от 
1999 год.   

доц. станимир Йотов - член на съюза на учените в Бълга-
рия, клон стара Загора, 2000.

д-р иван фасулков - член на съюза на учените в България, 
клон стара Загора, 2012.
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КАТЕДРА 
„ВЕТЕРИНАРНА МИКРОБИОЛОгИЯ, 

ИНфЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ” 

СЕКЦИЯ 
“ВЕТЕРИНАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ”

Отговорник:
Професор иван стоянов Зарков, 

двмн
 

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА 

ЗА КАТЕДРАТА:
година на основаване – 1924, като 

„катедра заразни болести, бакте-
риология и серология”.  от 1948 г. 
тя носи името „ катедра ветери-
нарна микробиология, вирусология 
и болести по пчелите. През 2000 г. 
в новосформираната катедра „ ве-
теринарна микробиология, заразни и 
паразитни болести” е оформена сек-
ция „ветеринарна микробиология„. 

Ръководители:
- академик стефан ангелов (от1924 г. до1946 г.)
- Чл.кор. проф. александър тошков (от 1946 г. до 1973 г.)
- Професор георги камбуров (от 1974 г. до 1989 г.)
- доцент кольо колев (от 1989 г. до 1999 г.)
- доц д-р Първан русинов Първанов (от 1999 г. до 2000 г.)

Академичен състав през годините:
- академик стефан ангелов 1924 - 1946
- ст. н. с. Петър кожухаров 1926 – 1929
- ст.н.с. Христо георгиев русев 1931 – 1933
- Чл.кор. александър тошков 1934 - 1974
- ст. н. с. тодор иванов тодоров 1939 -1940
- Професор стойко недялков 1941 – 1954

DEpARTMENT 
Of “VETERINARY 
MICROBIOLOgY, 
INfECTIOUS AND 
pARASITIC DISEASES” 

UNIT OF “VETERINARY 
MICROBIOLOGY”

HEAD:
Prof. Ivan Zarkov, DSc

 

HISTORICAL REfERENCE 

Of THE DEpARTMENT: 
Year of establishment - 1924, as 

„Department of Infectious Diseases, 
Bacteriology and Serology”. Since 1948 
it is named „ Department of Veterinary 
Microbiology, Virology and Bee 
Diseases“. In 2000 the newly formed 
„Veterinary Microbiology, Infectious 
and Parasitic Diseases“ department 
has formed unit of „Veterinary 
Microbiology“. 

Heads:
- Academian Stefan Angelov (from 

1924 to 1946)

- Corresponding member Alexander 
Toshkov (from 1946 to 1973)

- Prof. George Kamburov (from 1974 
to 1989)

- Assoc. Prof. Kolyo Kolev (from 1989 
to 1999)

- Assoc. Prof. Parvan Rusinov 
Parvanov (from 1999 to 2000)

Academic staff during the 

years: 
- Academian Stefan Angelov                                                   

1924 - 1946

- Senior research fellow Petar 
Kozhuharov 1926 - 1929

- Senior research fellow Hristo 
Georgiev Rusev 1931 - 1933

- Corresponding member Alexander 
Toshkov 1934 - 1974

- Senior research fellow Todor Ivanov 
Todorov 1939 - 1940

- Professor Stoiko Nedyalkov 1941 - 
1954

двмн

Проф. Иван Зарков, двмн

Prof. Ivan Zarkov, DSc

Академик Стефан Ангелов

Academian Stefan Angelov

Академик Стефан Ангелов
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- ас д-р иван матеев 1945 - 1947
- ст. н. с. станьо Жеков 1946 - 1949
- ст. н.с. Янко иванов Янков 1950 - 1956
- Професор георги камбуров 1951 – 1989
- ст.н.с. вълчо деков костов 1951 -  1962
- ст. н. с. димитър велянов 1962 – 1968
- доцент Янаки караджов 1963 - 1999
- н.с. д-р атанас Петков 1968 - 1973
- доцент кольо колев 1973 - 1995
- Професор милка николова 1976 - 1998
- ст. ас д-р илиян Бочев 2001 - 2008

Преподавани учебни дисциплини в миналото
- Бактериология  и серология (1923-1948)
- Биология и болести на пчелите и бубите (от 1941  до 

сега)
- ветеринарна микробиология (от 1948  до сега)
- ветеринарна вирусология (от 1963  до сега)

- Assist. Prof. Dr. Ivan Mateev                                                
1945 - 1947

- Senior research fellow Stanyo 
Zhekov 1946 - 1949

- Senior research fellow Yanko Ivanov 
Yankov 1950 - 1956

-Professor George Kamburov 1951 - 
1989

- Senior research fellow Valcho Dekov 
Kostov 1951 - 1962

- Senior research fellow Dimitar 
Velyanov 1962 - 1968

- Assoc. Prof. Yanaki Karadzhov 1963 
- 1999

- Research Associate Atanas Petkov 
1968 - 1973

- Assoc. Prof. Kolyo Kolev 1973 - 
1995

- Prof. Milka Nikolova 1976 - 1998

- Assist. Professor Iliyan Bochev 
2001 - 2008

Disciplines, taught 

in the past:
- Bacteriology and serology (1923-

1948)

- Biology of the bees and silkworms 
(from 1941 to day)

- Veterinary microbiology (from 1948 
to day)

- Veterinary virology (from 1963 to 
day)

CURRENT TEACHINg STAff: 
Habilitated members: 

- Prof. Ivan Zarkov, DSc - since 1996

- Assoc. Prof. Parvan Parvanov, PhD    
– since 1981

- Assoc. Prof. Nikolay Sandev, PhD      
- since 1988 

- Assoc. Prof. Valentina Urumova, 
PhD -  since 1993

Non-habilitated members: 

- Assist. Prof. Dr. Nikolina Rusenova   
- since 2000

EDUCATIONAL CURRICULUM
Disciplines, taught

Mandatory 

- Veterinary microbiology  

- Veterinary virology  

Elective 

Част от академичния състав от 1983 г

Part of the academic staff from 1983

Учебна дейност

Teaching activities

Учебна дейност
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ В МОМЕНТА
хабилитирани преподаватели

- Професор, двмн иван Зарков -  от 1996г.
- доцент, двм Първан Първанов – от 1981г.
- доцент, двм николай сандев - от 1988г.  
- доцент, двм валентина урумова - от 1990г.
Нехабилитирани преподаватели

- гл. ас. д-р николина русинова - от 2000г.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Преподавани учебни дисциплини

Задължителни

 - ветеринарна микробиология 
 - ветеринарна вирусология 
Избираеми

 - Биология и болести на пчелите и бубите
 - клинична микробиология
Издадени учебници, учебни помагала и монографии

 - микробиология 
(проф. г. камбуров- Земи-
здат 1986г.)

 - ветеринарна 
вирусология (проф. м. ни-
колова -1996г.)

 - ветеринарна 
вирусология. издателство: 
рик “искра-м-и, 2003, 
1-386 (проф. ив. Зарков – 

2003 г.)
 - ръководство за упраж-

нения по ветеринарна микро-
биология (1988 г.)

- Biology and diseases of bees and 
silkworms 

- Clinical microbiology

published textbooks, manuals, 
teaching aids and monographs 

- Microbiology (prof.G. Kamburov - 
Zemizdat 1986)

- Veterinary virology (prof. M. 
Nikolova - 1996)

- Veterinary virology – Publishing 
press “Iskra M-I, 2003, 1-386

(prof. I. Zarkov – 2003)

- Manual of laboratory seminars in 
veterinary microbiology (1988)

- Manual of laboratory seminars in 
veterinary microbiology (2000)

- Manual of laboratory seminars in 
veterinary virology, Publishing press 
„KOTA“, 2007, 1 - 140. 

- Manual of laboratory seminars in 
veterinary virology, Publishing press 
„KOTA“, 2007, 1 - 145. 

RESEARCH ACTIVITIES

Main research fields 
- Monitoring and research of bacterial 

resistance mechanisms of some 
zoonotic bacteria (Staphylococcus, 
Enterococcus , Campylobacter, Coliform 
bacteria, Salmonella) in relation to the 
risk grade toward the likelihood of the 
such resistance transfer in human. 

-Investigation on the prevalence of 
some zoonotic bacterial species in 
dairy cattle and porcine production in 
Bulgaria. 

-Investigation on some viral infections 
in birds and small ruminants. 

-Investigation on bovine enzootic 
leukosis  and some factors of non-
specific resistance in productive 
animals. 

-Diagnostics, prevention and control 
of the diseases of bees and bee brood, 
the quality of the bee products. 

-Conventional and molecular methods 
for detection and characterization of 
veterinary pathogens.

Defensed phD thesis: 
- Investigation on adenoviral 

infections in sheep. The defence is for 
PhD award — Sofia, 1992  1-184, Ivan 
Zarkov.

- Experimental research on some 

Преподавателски състав в момента

Unit members at present

(проф. 
здат 1986г.)

вирусология (проф. 
колова -1996г.)

вирусология. 
рик
1-386 (проф. Учебна дейност – упражнение със 

студенти по дисциплината „Вете-
ринарна микробиология”

Teaching activities – practical 
exercise with students on “Veterinary 

microbiology”
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 - ръководство за упражнения по ветеринарна микроби-
ология (2000 г.)

 - ръководство за упражнения по ветеринарна вирусо-
логия. издателство: ик “кота”, 2007, 1 - 140. 

 - ръководство за упражнения по ветеринарна вирусо-
логия. издателство: ик “кота”, 2007, 1 - 145. 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Основни научни направления
-мониторинг и проучване върху механизмите на антибак-

териалната резистентност при някои зоонозни бактерии 
(стафилококи, ентерококи, кампилобактерии, коли бактерии, 
салмонели), във връзка с оценката на риска по отношение на 
възможностите за трансфериране на тази резистентност 
при човека.

-Проучвания върху превалентността на някои зоонозни 
бактериални видове в млечното говедовъдство и свиневъд-
ство в България.

-Проучвания върху вирусни инфекции при птици и дребни 
преживни животни. 

-Проучвания върху ензоотичната левкоза по говедата и 
някои фактори на неспецифична резистентност при продук-
тивните животни.

- д и а г н о с т и к а , 
превенция и контрол 
на заболяванията на 
пчелите и пчелното 
пило, качество на 
пчелните продукти.

-конвенционални 
и молекулярни ме-
тоди за детекция и 
характеристика на 
микроорганизми с 
ветеринарномедицин-
ско значение.

Защитени дисертации
- Проучвания върху аденовирусните инфекции по овцете. 

дисертация за присъждане на научната степен “доктор”, со-
фия, 1992, 1-184, иван Зарков.

- експериментални проучвания върху някои биологични 
свойства на Influenza A вирус и особености на инфекцията при 
птици. дисертация за присъждане на научна степен “ доктор 
на ветеринарномедицинските науки”, тракийски университет, 
стара Загора, 2007 г., 1- 365, иван Зарков.

- Проучвания върху хафниозата и колибактериозата по 
пчелите, дисертация за присъждане на научната степен “док-
тор”, софия, 1992, Първан Първанов.

- Проучвания на някои епизоотологични и имунологични 

particular biological properties of 
Influenza A virus and  features of bird 
infection. The defence is for Doctor 
of Veterinary Science award, Trakia 
University, Stara Zagora  2007 г., 1- 
365, Ivan Zarkov.

- Investigation on hafniosis and 
colibacteriosis of bees. The defence 
if for PhD award, Sofia,  1992, Parvan 
Parvanov.

- Investigation of some epizootologic 
and immunologic features in bovine 
enzootic leukosis. High Institute of 
Zootechnics and Veterinary Medicine, 
Stara Zagora, 1988, Nikolay Sandev.

- Phenotypical monitoring of 
antimicrobial resistance in bacterial 
isolates of farm and companion animals, 
2005, Valentina Urumova.

Research projects under the 

guidance of the unit 

department teaching staff:  
- Zarkov, I., I. Tsachev, I. Bochev, I. 

Vashin, I. Nikiforov. Investigation of 
Influenza A virus in birds (№6 from 
2003). Trakia University, Stara Zagora, 
2003-2005, Protocol of faculty meeting  
№19/20.12.2005, 1 – 21.

- Zarkov, I., I. Bochev. Comparative 
analysis on some antigen properties and 
chemo-phisical resistance of bird and 
human strains of Influenza A viruses and 
their hemagglutinins (№12 from 2005). 
Trakia University, Stara Zagora, 2005 
– 2006, Protocol of faculty meeting 
№24/12.05.2006, 1 – 23.

- Zarkov, I., I. Dinev, V. Ivanov. 
Investigation on pathogenicity and the 
immunogenicity of a bird flu isolate on 
different types of farm birds. (№ 7 from 
2006). Trakia University, Stara Zagora, 
2006 – 2007.

- Zarkov, I., I. Bochev, к. Milkotev. 
Investigation on influence of the 
specific infectious dose of bird Influenza 
A virus in chickens after generalized 
infection on the virus shed and humoral 
immunological responce, determined 
with different tests (IDT, ELISA, MHIT), 
(№1from 2007). Trakia University, 
Stara Zagora, 2007 – 2008. 

 - Zarkov, I., N. Sandev, R. Timchev. 
Experimental trials on viral carriers 
and viral shed of bird flu virus н6N2 
on their hosts — duck species Anas 
plathyrynchos (2008 – 2009).

Приготвяне на бактерийни суспенсии зa 
PFGE анализ

Preparation of bacterial suspensions for 
PFGE analysis
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особености при ензоотичната левкоза по говедата. виЗвм 
стара Загора, 1988, николай сандев.

- фенотипен мониторинг на резистентността към анти-
микробни средства при бактерийни изолати от стопански 
животни и домашни любимци“, 2005, тракийски университет, 
стара Загора, валентина урумова.

Разработени научни проекти, под 

ръководството на преподаватели от секцията
- Зарков, ив., ил. цачев, и. въшин, и. никифоров, ил. Бочев. 

Проучвания върху Influenza A вирус при птиците (№6 от 2003 
г.). тракийски университет, стара Загора, 2003 – 2005 г., Про-
токол от факултетен съвет №19/20.12.2005г., 1 – 21.

- Зарков, ив., ил. Бочев. сравнителни проучвания върху някои 
антигенни свойства и физико-химична устойчивост на птичи 
и човешки щамове Influenza A вируси и техните хемаглутинини 
(№12 от 2005 г.). тракийски университет, стара Загора, 2005 
– 2006 г., Протокол от факултетен съвет №24/12.05.2006г., 
1 – 23.

- Зарков, ив., ив. динев, в. иванов. Проучвания върху патоге-
ността и имуногеността на изолат птичи грипен вирус върху 
различни видове стопански птици (№ 7 от 2006 г.). тракийски 
университет, стара Загора, 2006 – 2007 г.

- Зарков, ив., ил. Бочев, к. милкотев. Проучване влиянието 
на дозата на птичи Influenza A вирус при пилета след генера-
лизирана инфекция върху вирусоотделителството и хумо-
ралния имунен отговор определен с различни тестове (идр, 
ELISA, мрЗХа), (№ 1 от 2007 г.). тракийски университет, ста-
ра Загора, 2007 – 2008 г.

- Зарков, ив., н. сандев, р. тимчев. експериментални проучва-
ния върху вирусоносителството и вирусоотделителството 
на птичи грипен вирус н6N2 от техните носители – патица 
от вида Anas plathyrynchos (2008 – 2009).

  - Зарков, ив., П. маруцов. експериментални проучвания 
върху чувствителността на домашни гъски към нископато-
генен птичи грипен изолат (LPAIV) H6N2 от птици в България 
(2009 – 2010 г.).

- Зарков, ив., П. маруцов. 
експериментални проучвания 
върху вирусоносителството 
и вирусоотделителството 
на птичи грипен вирус н6N2 
от техните носители – пати-
ца от вида Anas plathyrynchos 
(2010 – 2011).

- Зарков, ив., П. маруцов. 
Проучване върху съхранени-
ето на инфекциозността на 
изолат птичи Influenza A ви-
рус субтип н6N2 във фекалии 
от експериментално заразени 
птици (пилета и патета от вида 
Anas Platyrhynchos). тракийски 

   - Zarkov, I., P. Marutsov. Experimental 
trials on sensitivity of domestic geese to 
bird flu isolate with low pathogenicity 
(LPAIV) H6N2 on birds in Bulgaria (2009 
– 2010).

- Zarkov, I., P. Marutsov. Experimental 
trials on virus carriers and virus shed 
to bird flu virus  н6N2 on their hosts  
– duck species Anas plathyrynchos 
(2010 – 2011).

- Zarkov, I., P. Marutsov. Investigation 
on infectious preservation on isolate of 
bird Influenza A virus subtype н6N2 
in feaces from experimentally infected 
birds (chickens and ducks from species  
Anas platyrhynchos). Trakia University, 
Stara Zagora, 2011 – 2013 г.

- Parvanov, P., A. Haritova, N. Rusenova. 
Role of the авс transporters into the 
E. coli resistance toward danofloxacin, 
2005 -2007.

- Parvanov, P., N. Rusenova, I. Shankov. 
Microbiological and epidemiological 
studies on the American foulbrood 
in order optimizing the methods of 
preventions and control without the use 
of antibiotics, 2007 – 2009.

- Parvanov, P., N. Rusenova,V. 
Yerusalimov. Etiological and 
epidemiological studies of the nosemosis 
with regards to the prevention and 
control, 2008 – 2010.

- Parvanov, P., N. Rusenova, м. 
Kicheva, L. Sasheva. Detection of 
Paenibacillus larvae – the etiological 
agent of American foulbrood with PCR, 
2009 – 2011.

- Parvanov, P., N. Rusenova, R. Petkova, 
D. Petkova. Control of the American 
foulbrood by the PCR detection of 
рaenibacillus larvae in honey and 
characterization of the pathogen by 
some conventional and molecular 
typing methods, 2012 -

- Urumova, V., м. Liutskanov, Z. 
Kirkova. Establishment of molecular 
genetic laboratory for research 
and diagnostics of the infectious 
and parasitic diseases in animals 
(№16/2010). Trakia University, Stara 
Zagora, 2010-2012.

- Urumova, V., м. Lyutskanov, к. 
коеv, R. кyuchyukova. Distribution 
and prevalence of VTEC in dairy cattle 
(№ 21/2011). Trakia University, Stara 
Zagora, 2011-2013.Работа с клетъчни култури във 

вирусологична лаборатория

Working with cell lines in a 
virology laboratory
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университет, стара Загора, 
2011 – 2013 г.

- Първанов,П., а. Харито-
ва, н. русенова,  роля на авс 
транспортерите в резис-
тентността на E. coli към 
данофлоксацин, 2005 -2007.

- Първанов, П., н. русе-
нова,  и. Шанков, микробио-
логични и епидемиологични 
проучвания на американския 

гнилец с оглед оптимизиране 
на методите за превенция и 
контрол без използване на ан-
тибиотици, 2007 – 2009.

- Първанов, П., н. русенова, в. иерусалимов етиологични и 
епидемиологични проучвания на нозематозата с оглед пре-
женция и контрол, 2008 – 2010.

- Първанов, П., н. русенова, м. кичева, л. сашева. детекция 
на Paenibacillus larvae – етиологичен агент на американския 
гнилец по пчелното пило чрез полимеразна верижна реакция 
(PCR ), 2009 – 2011.

- Първанов,П., н. русенова, р. Петкова, д. Петкова. контрол 
на американския гнилец чрез PCR детекция на рaenibacillus 
larvae в пчелен мед и характеристика на патогена по някои 
конвенционални и молекулярни методи на типиране. 2012 -

- урумова, в., м. люцканов, З. киркова. изграждане на моле-
кулярно-генетична лаборатория за изследване и диагностика 
на заразните и паразитни болести по животните (№16/2010). 
тракийски университет, стара Загора, 2010-2012.

- урумова, в., м. люцканов, к. коев, р. кючукова. разпрос-
транение и превалентност на VTEC в млечното говедовъд-
ство (№21/2011). тракийски университет, стара Загора, 
2011-2013.

Международни контакти и сътрудничество
- A. Galabov, I. Zarkov, G. Georgiev. RIVERS, Resistance of influenza 

viruses in environmental reservoirs and systems. (7th Framework of 
EU) for 3 years (2009-2011).

- Studies on some herbal additives giving partial protection 
against toxic or immunosuppressive effects of some mycotoxins and 
improving wound granulation. -Trakia University, Kaposvar University, 
Hungary, University of Johannesburg, South Africa, DRDO (Defence 
Research and Development Organization)), Ministry of Defence, 
Government of India

- урумова, в. Therapeutic efficacy of doxycycline wsp, in 
multifactorial respiratory infection in pigs. Vetgenerics Research G. 
Ziv.Ltd., Israel, Coordinator Dr. Shem-Tov PhD, October 2004.

- урумова, в. Dose determination study of Asprimax 85% wsp, in 
an experimental respiratory infection in pigs. Vetgenerics Research G. 
Ziv.Ltd., Israel, Coordinator Dr. Shem-Tov PhD, October 2005.

- урумова, в. Dose determination enrofloxacin/ketoprofen (Bayer) 
in an experimental respiratory infection in pigs. Vetgenerics Research 

International contacts and 

collaborations
- A. Galabov, I. Zarkov, G. Georgiev. 

RIVERS, Resistance of influenza 
viruses in environmental reservoirs and 
systems. (7th Framework of EU) for 3 
years (2009-2011).

 - Studies on some herbal additives 
giving partial protection against toxic 
or immunosuppressive effects of some 
mycotoxins and improving wound 
granulation. -Trakia University, Kaposvar 
University, Hungary, University of 
Johannesburg, South Africa, DRDO 
(Defence Research and Development 
Organization)), Ministry of Defence, 
Government of India

- Urumova, V. Therapeutic efficacy 
of doxycycline wsp, in multifactorial 
respiratory infection in pigs. Vetgenerics 
Research G. Ziv.Ltd., Israel, Coordinator 
Dr. Shem-Tov PhD, October 2004.

- Urumova, V.Dose determination 
study of Asprimax 85% wsp, in an 
experimental respiratory infection in 
pigs. Vetgenerics Research G. Ziv.Ltd., 
Israel, Coordinator Dr. Shem-Tov PhD, 
October 2005.

- Urumova, V. Dose determination 
enrofloxacin/ketoprofen (Bayer) in an 
experimental respiratory infection in 
pigs. Vetgenerics Research G. Ziv.Ltd., 
Israel, Coordinator Dr. Shem-Tov PhD, 
June 2007.

- Urumova, V. Influence of Bromhecine 
on the doxycycline levels in some 
biological fluids and tissues of calfs. 
Sponsor, Divasa –Farmavic, Spain, 
2008.

- Urumova, V. Influence of Bromhecine 
on the doxycycline levels in some 
biological fluids and tissues of swine. 
Sponsor, Divasa –Farmavic, Spain, 
2008.

- Urumova, V. Determination study of 
some economical and health parameters 
for tannine product and carvacol in 
experimental Clostridium perfringens 
type A and E. acervulina infections 
in poultry. Project manager Dr. Hans 
Tschirch, Sponsor Pancosma,Austria, 
2009.

- Urumova, V. Dose confirmation 
study of Combix premix for medicated 
feeds in experimentaly E. coli induced 
colisepticaemia in broilers. Project 
manager Dr. Shem-Tov PhD, Sponsor 

университет, 
2011 – 2013 г.

ва, 
транспортерите в резис
тентността на E. coli към 
данофлоксацин, 2005 -2007.

нова,  
логични и епидемиологични 
проучвания на Получаване на проби от пчели за 

лабораторен анализ

Collecting of bee samples for 
laboratory examination
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Fatro S.p.A., Bologna, Italy, 2010.

- Urumova, V. Investigation on 
natural products, essential oils used 
for prevention of infectious bacterial 
diseases in poultry and swine. 
Huvepharma, Ad., Bulgaria, 2005-2008.

- Urumova, V. Monitoring of 
Brachyspira hyodesinteriae resistance 
to antimicrobial agents in Bulgaria. 
Huvepharma, Ad., Bulgaria, 2010.

- Rusenova, N. OSU, IDMEL, Columbus, 
USA.

Partnerships with other 

scientific institutions in 

Bulgaria 
- Institution of Microbiology — 

Bulgarian Academy of Sciences

- Veterinary Research Institute - 
Sofia 

 

ClInICal dIagnostICs
laboratory „Clinical 

bacteriology”. 

- Obtaining clinical specimens of farm 
animals and pets in order to determine 
the etiological diagnosis and etiotropic 
therapy.   

laboratory „Clinical virology“. 

- Conducting virological and 
immunological diagnostics of animal 
specimens. 

laboratory „Bee pathology“. 

- Conducting diagnostics of diseases 
of bees and bee brood. 

ConsultIng, exPert and 

PuBlIC servICe of the 

staff of the unIt 

Consulting services 
Members of the unit provide scientific 

consulting to the needed farms and their 
managers in diagnostics, prevention 
and control of the bacterial, viral and 
mycotic diseases of the farm animals, 
pets and bees.  

Participation in expertise
- Scientific-consultative committee 

of bee keeping, Ministry of Agriculture 
and Food, from 2004 to date, Assoc. 
Prof. P. Parvanov

G. Ziv.Ltd., Israel, Coordinator Dr. Shem-Tov PhD, June 2007.
- урумова, в. Influence of Bromhecine on the doxycycline levels 

in some biological fluids and tissues of calfs.  Sponsor, Divasa 
–Farmavic, Spain, 2008.

- урумова, в. Influence of Bromhecine on the doxycycline levels 
in some biological fluids and tissues of swine.  Sponsor, Divasa 
–Farmavic, Spain, 2008.

- урумова, в. Determination study of some economical and 
health parameters for tannine product and carvacol in experimental 
Clostridium perfringens type A and E. acervulina infections in poultry. 
Project manager Dr. Hans Tschirch, Sponsor Pancosma,Austria, 
2009.

- урумова, в. Dose confirmation study of Combix premix for 
medicated feeds in experimentaly E. coli induced colisepticaemia in 
broilers. Project manager Dr. Shem-Tov PhD, Sponsor Fatro S.p.A., 
Bologna, Italy, 2010.

- урумова, в. Investigation on natural products, essential oils 
used for prevention of infectious bacterial diseases in poultry and 
swine. Huvepharma, Ad., Bulgaria, 2005-2008.

- урумова, в. Monitoring of Brachyspira hyodesinteriae resistance 
to antimicrobial agents in Bulgaria. Huvepharma, Ad., Bulgaria, 2010.

- русенова, н. OSU, IDMEL, Columbus, USA.

Партньорство с други научни институти 

от страната
- институт по микробиология – Бан
- цнинди гр. софия
 

Диагностична Дейност
 Лаборатория  „Клинична бактериология”. 

- разработват се материали от стопански животни и до-
машни любимци с оглед поставяне на етиологичната диагноза  
и определяне на етиотропна терапия. 

Лаборатория  „Клинична вирусология”. 

- Провежда се вирусологична и имунологична диагностика 
на материали от животни. 

Лаборатория  „Пчелна патология”. 

- извършва се диагностика на болестите по пчелите и 
пчелното пило.

Подготовка на петри 
с хранителна среда за 
изследване на клинични 
материали

Preparation of agar media 
plates for examination of 
clinical samples
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appointed administrative 

positions 
- Head of the Unit Microbiology and 

Virology, from 2004 to date, Prof. I. 
Zarkov

- Head of the Department „Veterinary 
Microbiology, Virology and Immunology“ 
(1999–2000), Head of the Department 
„Veterinary Microbiology, Infectious 
and Parasitic diseases“ (2000-2004), 
Assoc. Prof. P. Parvanov

- Chief of Department „Continuing 
Veterinary Medical Education and Post 
Graduate Studies“ at the Faculty of 
Veterinary Medicine of Trakia University 
from 2009 to date, Assoc. Prof. P. 
Parvanov 

- Vice president of the General 
Committee of the Faculty of Veterinary 
Medicine – from 2009, Assoc. Prof. P. 
Parvanov

Public commitments 
Vice president of the Board of Directors 

of National Branch Organization 
„Bulgarian Bee Union“ from 2003 to 
date, Assoc. Prof. P. Parvanov

Membership of the Board of Directors 
of National Scientific Association of 
Beekeeping – from 2007 to date, Assoc. 
Prof. P. Parvanov 

КонсуЛтативна, еКсПертна и обществена 

Дейност на ПреПоДаватеЛите от сеКцията

Консултативна дейност 
Членове на секцията осъществяват научно – консулта-

тивна помощ на нуждаещи се в страната животновъдни 
ферми и стопанства по диагностика, превенция и контрол на 
бактериални, вирусни и микотични заболявания на стопански 
животни, домашни любимци и пчели.

участие в експертни съвети
- научно – консултативен съвет по пчеларство, мЗХ, от 

2004 и сега, доц. Първан Първанов

Заемани административни длъжности
- отговорник на секция микробиология и вирусология, от 

2004 г. до сега, Професор иван Зарков
- ръководител на катедра “ветеринарна микробиология, 

вирусология и имунология” (1999–2000), ръководител на ка-
тедра “ветеринарна микробиология, заразни и паразитни бо-
лести” (2000-2004), доц. Първан Първанов 

- ръководител на отдел “Продължаващо обучение и следди-
пломна квалификация" във вмф на ту от 2009 – и сега,  доц. 
Първан Първанов

- Зам. Председател на общото събрание на вмф – от 2009 
и сега, доц. Първан Първанов.

обществени ангажименти
Зам. председател на ус на нБо „Български пчеларски съюз” 

- от 2003 г. и сега, доц. Първан Първанов.
Член на ус на национална научна асоциация по пчеларство 

– от 2007 г. и сега, доц. Първан Първанов. 
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Секция „Паразитология и инвазионни 
болеСти”

ръКовоДитеЛ: 
Професор венцислав цветанов койнарски, двмн

историчесКа сПравКа
През 1924 г. в структурата на ветеринарно-медицинския 

факултет на софийския университет се създава катедра 
„специална патология, паразитология и терапия с клиника по 
вътрешни болести”, без обаче да се преподава паразитология 
като учебна дисциплина. За пръв път лекции по паразитоло-
гия започва да чете през 1936 г. д-р константин матов, като 
частен доцент. По-късно той става първия ръководител на 
обособената през 1949 г. самостоятелна катедра „Паразито-
логия”, която през 1950 г. е преименувана в катедра „Парази-
тология с клиника по инвазионни болести”, а през 1953 г. – в 
катедра „Паразитология и инвазионни болести”. от 2000 г. 
бившата катедра съществува като секция „Паразитология и 
инвазионни болести” в рамките на обединената катедра „ве-
теринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”. 
ръководители на катедрата, респ. секцията са били: Проф. д-р 
константин Петров матов (1949 – 1965); акад. д-р иван васи-
лев иванов (1966 – 1972 и 1975 – 1989); Проф. д-р Юрий иванов 
вишняков (1972 – 1975); Проф. д-р Петър димитров камбуров 
(1990 – 1995) и Проф. д-р димитрина асенова георгиева (1995 
– 2009). Преподаватели към катедрата в миналото са били: 
акад. д-р иван василев иванов (1945 – 1989); Проф. д-р кот-
стантин Петров матов (1936 – 1965); Проф. д-р Юрий иванов 
вишняков (1946 – 1975); ст. н. с. д-р стамат киров командарев 
(1955 – 1965); Проф. д-р Петър димитров камбуров (1965 – 
1995); Проф. д-р димитрина асенова георгиева (1978 – 2009); 
Проф. д-р Йотко каменов иванов (1975 – 1997); доц. георги ко-
лев димитров (1954 – 1979); ст. ас. михаил георгиев георгиев 
(1967 – 1976); ас. михаил димитров Янков (1989 – 1990).

Parasitology unit

head: 
Professor Ventsislav Tsvetanov 

Koinarski, DSc

hIstory
In 1924 in the structure of the 

Faculty of Veterinary Medicine at Sofia 
University was founded the Department 
of Special Pathology, Parasitology and 
Therapy with Clinics, without teaching 
parasitology, yet. First, Dr. Kostantin 
Matov in 1936 began to give lectures 
in parasitology as a private associate 
professor. Later he became the first 
head of the separate Department of 
Parasitology established in 1949, 
which was renamed Department of 
Parasitology with Clinic of Invasion 
Diseases in 1950, and Department 
of Parasitology and Invasion Disease 
in 1953. Since 2000 the former 
Department exists as Parasitology 
Unit within the joined Department of 
Veterinary Microbiology, Infectious and 
Parasitic Diseases. In the past, heads of 
the Department and the Unit respectively 
were: Professor Konstantin Petrov 
Matov (1949 – 1965); Academician 
Ivan Vasilev Ivanov (1966 – 1972 and 
1975 – 1989); Professor Yuriy Ivanov 
Vishnyakov (1972 – 1975); Professor 
Petar Dimitrov Kamburov (1990 – 
1995) and Professor Dimitrina Asenova 
Georgieva (1995 – 2009). Teachers at 
the Department in the past were: Acad. 
Ivan Vasilev Ivanov (1945 – 1989); 
Prof. Konstantin Petrov Matov (1936 
– 1965); Prof. Yuriy Ivanov Vishnyakov 
(1946 – 1975); Prof. Stamat Kirov 
Komandarev (1955 – 1965); Prof. Petar 
Dimitrov Kamburov (1965 – 1995); Prof. 
Dimitrina Asenova Georgieva (1978 
– 2009); Prof. Yotko Kamenov Ivanov 
(1975 – 1997); Assoc. prof. Georgi 
Kolev Dimitrov (1954 – 1979); Assist. 
Prof. Mihail Georgiev Georgiev (1967 
– 1976); Assist. Prof. Mihail Dimitrov 
Yankov (1989 – 1990).

In the past years students were 
educated in 

• “Parasitology and invasion diseases”    
and 

• “Tropical diseases”.
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Преподаваните десциплини в миналото са: 
• „Паразитология и инвазионни болести” и 
• „тропически болести”

колективът на секция „Паразитология и инвазионни болести”

the staff of Parasitoloy unit

ПреПоДаватеЛсКи състав КъМ МоМента
Хабилитирани преподаватели

• Проф. венцислав цветанов койнарски, двмн (от 1979 г.)
• доц. д-р андрей иванов иванов (от 1989 г.)
• доц. д-р Петьо неделчев Прелезов  (от 1991 г.)
нехабилитирани преподаватели

• гл. ас. д-р Звезделина тодорова киркова (от 1999 г.)
• ас. Петър тодоров илиев (от 2009 г.)

Преподователският състав на секция                                                        

„Паразитология и инвазионни болести”

academic staff of Parasitoloy unit

Current aCademIC staff
habilitated staff

• Professor  Ventsislav Tsvetanov 
Koinarski DSc (since 1979)

• Associate Professor Andrey Ivanov 
Ivanov PhD (since 1989)

• Associate Professor Petyo 
Nedelchev Prelezov PhD (since 1991)

non-habilitated staff

• Assistant Professor Zvezdelina 
Todorova Kirkova PhD (since 1999)

• Assistant Professor Petar Todorov 
Iliev (since 2009)

teaChIng aCtIvItIes

teaching disciplines
The Parasitology unit provides 

education with IV-th and V-th years 
veterinary students in:

obligatory disciplines:

• General parasitology  – lectures and 
practical exercises 

• Parasitic diseases – lectures and 
practical exercises

• Herd health – lectures and practical 
exercises

• Farm clinical exercises – practical 
exercises

non-obligatory disciplines:

• Tropical diseases – lectures 

• Dermatology – lectures 

Books and manuals published

• General parasitology, D. Georgieva, 
Stara Zagora, (2006)

• Manual for Veterinary Parasitology, 
V. Koinarski, A. Ivanov, P. Prelezov and Z. 
Kirkova, Stara Zagora, (2009)

researCh aCtIvItIes

Basic areas of scientific 

interest
• Helminthology: Anhelminthic resis-

tance in gastrointestinal strongylids 
of small rumunants (Assoc. Prof. P. 
Prelezov, Assist. Prof. P. Iliev); Trichurosis 
and Dirofilariosis of carnivores (Assist. 
Prof. Z. Kirkova); Endoparasitoses of the 
Black rat (Ratus ratus) (Assist. Prof. P. 
Iliev)

• Protozoology: Eimeriosis of birds 
and mammals (Prof. V. Koinarski); 
Neosporosis and Toxoplasmosis (Prof. 
V. Koinarski, Assoc. Prof. P. Prelezov); 
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учебна Дейност

Практическо занятие по „Паразитни болести” със студенти, водено 
от Доц. П. Прелезов

a practical exercise in “Parasitic diseases” with  students led by assoc. 
Prof. P. Prelezov

Преподавани учебни дисциплини
в секция „Паразитология” се обучават студенти от IV и V 

курс ветеринарна медицина по:
Задължителни дисциплини

• „обща паразитология” – лекции и практически занятия
• „Паразитни болести” – лекции и практически занятия
• „стадна диагностика” – лекции и практически занятия
• „Подвижна клиника” – практически занятия
избираеми дисциплини

• „тропически болести” – лекции 
• „дерматология” – лекции 

Подвижна клиника със студенти, водена от Доц. П. Прелезов и          
гл. ас. з. киркова

a farm clinical exercise with students led by assoc. Prof. P. Prelezov and 
assist. Prof. Z. Kirkova

издадени учебници, учебни помагала и 

монографии
• обща паразитология. д. георгиева, стара Загора, 2006.
• ръководство за упражнения по ветеринарна паразитоло-

гия. в. койнарски, а. иванов, П. Прелезов и З. киркова, стара 
Загора, 2009.

Isosporosis of swine and carnivores 
(Prof. V. Koinarski); Criptosporidiosis 
of ruminants (Prof. V. Koinarski); 
Sarcocystosis and Hepatozoonosis 
of animals (Assoc. Prof. A. Ivanov); 
Giardiosis of carnivores (Assoc. Prof. A. 
Ivanov, Assist. Prof. P. Iliev)

•Arachnology and Entomology: 
Ixodid Tiks (Prof. V. Koinarski, Assoc. 
Prof. P. Prelezov, Assist. Prof. P. Iliev); 
Scab and mites of mammals and 
birds (Assoc. Prof. P. Prelezov, Assist. 
Prof. Z. Kirkova); Phthirapterids and 
Hippoboscids of birds and mammals 
(Assoc. Prof. P. Prelezov)

defended dissertations
• Koinarski, V. “Study on the 

Coccidiosis of Turkeys”. Dissertation for 
award of the educational and scientific 
degree “Doctor”, HIZVM, Stara Zagora, 
(1987) 

• Ivanov, A. “Etiological, epidemio-
logical, clinical and patho-genetic 
aspects of sarcocystosis of small 
ruminants”. Dissertation for award of 
the educational and scientific degree 
“Doctor”, Trakia University, Stara 
Zagora, (2006) 

• Prelezov, P. “Mallophagosis in 
chickens – etiopathogenesis, clinical, 
epidemiological data and attempts 
for control”. Dissertation for award of 
the educational and scientific degree 
“Doctor”, Trakia University, Stara 
Zagora, (2006) 

• Koinarski, V. “Pathogenesis of the 
Eimeriosis and its interrelationship 
with some spontaneous bacterial 
infections and mycotoxicoses in 
chickens”. Dissertation for award of 
the educational and scientific degree 
“Master of Science”, Trakia University, 
Stara Zagora, (2008) 

• Kirkova, Z. “Etiological, epidemio-
logical, clinical and chemical studies 
on the trichurosis in dogs and attempts 
for control”. Dissertation for award of 
the educational and scientific degree 
“Doctor”, Trakia University, Stara 
Zagora, (2012) 

research projects under 

the guidance of scientists 

from the Parasitology unit 
• “Epizootological, clinical and 

morphological investigations on some 
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научно-иЗсЛеДоватеЛсКа Дейност

Доц. а. иванов в една от лабораториите на секция „Паразитология”

assoc. Prof. a. ivanov in one the labs of the Parasitolgy unit

основни научни направления
• хелминтология: антихелминтна резистентност у сто-

машно-чревни стронгилиди по дребните преживни животни 
(доц. П. Прелезов, ас. П. илиев); трихуроза и дирофилариоза по 
месоядните, (гл. ас. З. киркова); ендопаразитози по черния плъх 
(Ratus ratus) (д-р П. илиев)

• протозоология: еймериоза по птиците и бозайниците 
(проф. в. койнарски), неоспороза и токсоплазмоза (проф. в. 
койнарски, доц. П. Прелезов), изоспороза по свинете и месояд-
ните (проф. в. койнарски), криптоспоридиоза по преживните 
животни (проф. в. койнарски); саркоцистоза и хепатозооноза 
по животните (доц. а. иванов); гиардиоза по месоядните (доц. 
а. иванов, д-р П. илиев) 

• арахноентомология: иксодидни кърлежи (проф. в. койнар-
ски, доц. П. Прелезов, ас. П. илиев), красти и крастни кърле-
жи по бозайници и птици (доц. П. Прелезов, гл. ас. З. киркова), 
фтираптериди и хипобосциди по птици и бозайници (доц. П. 
Прелезов)

Защитени дисертации
• койнарски, в. „Проучване върху кокцидиозата по пуйките”. 

дисертация за присъждане на образователна и научна степен 
“доктор”, виЗвм, стара Загора, 1987.

• иванов, а. „етиологични, епидемиологични и клинико-па-
тогенетични аспекти на саркоцистозата по дребните пре-
живни”. дисертация за присъждане на образователна и научна 
степен “доктор”, тру, стара Загора, 2006.

• Прелезов, П., „малофагоза по кокошките – етиопатоге-
неза, клинико-епидемиологични данни и опити за контрол”. 
дисертация за присъждане на образователна и научна степен 
“доктор”, тру, стара Загора, 2006.

• койнарски, в. „Патогенеза на еймериозата и взаимовръз-

spontaneous bacterial infections in 
birds predisposed by Eimeria infection”, 
2001, Assoc. prof. Ventsislav Koinarski

• “Surveys on the resistance of 
trichostrongylid population of sheep 
in South-Eastern Bulgaria to the 
benzimidazole anthelmintics ”, 2001, 
Dr. Petyo Prelezov

• “Surveys on the biology, ecology 
and therapy of the mallophagosis in 
chickens”, 2001, Dr. Petyo Prelezov

• “Survey on trichurosis of carnivores”, 
2001, Dr. Zvezdelina Kirkova

• “Surveys on some aspects of the 
biology epizootology and therapy of 
trichurosis in carnivores”, 2002, Dr. 
Zvezdelina Kirkova

• “Surveys on the distribution and 
diagnosis of the toxoplasmosis and 
neosporosis in ruminants”, 2003, Prof. 
Dimitrina Georgieva

• “Examination on the antioxidant 
status in birds infected by Eimeria, 
treated with coccidiostats and newly 
synthesized metal compounds”, 2004,  
Prof. Ventsislav Koinarski

• “Surveys on the distribution of 
trichurosis in different categiries 
dogs and wild carnivores”, 2004, Dr. 
Zvezdelina Kirkova

• “Prevalence and potential risk factors 
for Neospora caninum -infection in 
cows”, 2006, Prof. Dimitrina Georgieva

• “Species variety and prevalence 
of ectoparasites on cattle”, 2006, Dr. 
Petyo Prelezov

• “The role of Campylobacter jejuni 
in pathogenesis of trichurosis in dogs”, 
2006, Dr. Zvezdelina Kirkova

• “Survey on the species variety and 
population structure of ixodid ticks in 
their natural habitat and as ectoparasites 
on sheep in Stara Zagora -district”, 
2010, Prof. Ventsislav Koinarski

• “Surveys on the species variety 
of gastrointestinal strongylids of 
small ruminants from some regiong of 
Southern Bulgaria and their resistance 
to anthelmintics”, 2012, Assoc. Prof. 
Petyo Prelezov

International contacts 

and cooperation
• Uludağ University, Bursa, Turkey 

– Prof. V. Koinarski, Assoc. Prof. P. 
Prelezov
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ката и с някои обусловени бактериални инфекции и микото-
ксикози при пилета”. дисертация за присъждане на образо-
вателна и научна степен “доктор на науките”, тру, стара 
Загора, 2008.

• киркова, З., „етиологични, епидемиологични и клиникохи-
мични проучвания върху трихурозата при кучетата и опити 
за контрол”. дисертация за присъждане на образователна и 
научна степен “доктор”, тру, стара Загора, 2012.

научни проекти под ръководството на 

преподаватели от секция „Паразитология”
• „епизоотологични и клиникоморфологични проучвания на 

някои бактерийни инфекции при птиците от обусловен тип 
предиспонирани от еймерийни инвазии”, 2001, доц. венцислав 
койнарски.

• „Проучвания върху резистентността на трихостронги-
лидната популация по овцете в Югоизточна България към ан-
тихелминтни средства от бензимидазоловата група”, 2001, 
д-р Петьо Прелезов

• „Проучвания върху биологията, екологията и терапията 
на малофагозата по кокошките”, 2001, д-р Петьо Прелезов

• „Проучване върху трихурозата по месоядните”, 2001, д-р 
З. киркова

• „Проучвания върху някои аспекти от биологията, епизо-
отологията и терапията на трихурозата при месоядните”, 
2002, д-р З. киркова

• „Проучвания върху разпространението и диагностиката 
на токсоплазмозата и неоспорозата по преживните живот-
ни”, 2003, Проф. димитрина георгиева

• „изследване на антиоксидантен статус при птици инва-
зирани с еймерии и третирани с кокцидиостатици и новосин-
тезирани металосъединения” 2004, доц. венцислав койнарски 

• „Проучвания върху разпространението на трихурозата 
при различни категории кучета и диви месоядни”, 2004, д-р З. 
киркова

• „Превалентност и потенциални рискови фактори за ин-
вазия на крави с Neospora caninum”, 2006, Проф. димитрина ге-
оргиева

• „видово разнообразие и превалентност на ектопарази-
тите по говедата”, 2006, д-р Петьо Прелезов

• „роля на Campylobacter jejuni в патогенезата на трихуро-
зата при кучетата”, 2006, д-р З. киркова

• „Проучване видовото разнообразие и популационната 
структура на иксодидните кърлежи в природния им хабитат 
и като ектопаразити по овцете в старозагорска област”, 
2010, Проф. венцислав койнарски

• „Проучвания върху видовото разнообразие на стомашно-
чревните стронгилиди по дребните преживни от райони на 
Южна България и резистентността им към някои антихел-
минтни препарати”, 2012, доц. Петьо Прелезов

• Ecole National Veterinaire d’Alfort, 
Paris, France – Assoc. Prof. A. Ivanov

• Univerita degli studi di Milano, Milan, 
Italy – Assoc. Prof. P. Prelezov

• Justus Liebig University, Giessen, 
Germany – Assoc. Prof. P. Prelezov

• Janssen Animal Health, Beerse, 
Belgium – Assoc. Prof. P. Prelezov

• Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid, Spain – Prof. V. Koinarski, Assoc. 
Prof. P. Prelezov 

• Katrinenhof Research Center, 
MERIAL GmbH, Germany – Assist. Prof. 
Z. Kirkova

• COST Action 854 “Protozoal 
Reproduction Losses in Farm Ruminants” 
– European Commission (2002-2006) – 
Assoc. Prof. P. Prelezov

• COST Action 805 “Goat-parasite 
interactions: from knowledge to control” 
– European Commission (2008-2013) – 
Assist. Prof. Z. Kirkova

Cooperation with other 

institutions in the country
• Faculty of Veterinary Medicine, 

University of Forestry, Sofia

• Biological Faculty, Sofia University

• Central Research Veterinary Medical 
Institute, Sofia

• National Center of Infectious and 
Parasitic Diseases, Sofia

• Institute of experimental Morphology, 
Pathology and Anthropology with 
Museum, Bulgarian Academy of 
Sciences, Sofia

• Institute of Biodiversity and 
Ecosystem Research, Sofia

• Regional Research Veterinary 
Medical Institute, Stara Zagora

• Research Institute of cattle- and 
sheep-breeding, Stara Zagora

• Research Institute of animal 
husbandry, Stara Zagora

Participation in editorial 

boards of Journals
• Bulgarian Journal of Veterinary 

Medicine – Prof. V. Koinarski

• Scientific Practical Journal Archi-
medes –  Dr. Z. Kirkova
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Международни контакти и сътрудничество
• Uludağ University, Бурса, турция – Проф. в. койнарски, доц. 

П. Прелезов
• Ecole National Veterinaire d’Alfort, Париж, франция – доц. а. 

иванов
• Univerita degli studi di Milano, милано, италия – доц. П. Пре-

лезов
• Justus Liebig University, гийсен, германия – доц. П. Преле-

зов
• Janssen Animal Health, Беерзе, Белгия – доц. П. Прелезов
• Universidad Complutense de Madrid, мадрид, испания – Проф. 

в. койнарски, доц. П. Прелезов
• Katrinenhof Research Center, MERIAL GmbH, германия – гл. 

ас. З. киркова
• COST Action 854 “Protozoal Reproduction Losses in Farm 

Ruminants” – европейска комисия (2002-2006) – доц. П. Преле-
зов

• COST Action 805 “Goat-parasite interactions: from knowledge 
to control” – европейска комисия (2008-2013) – гл. ас. З. кир-
кова

Партньорство с други институти 

от страната
• факултет по ветеринарна медицина, лту, софия
• Биологически факултет, су, софия”
• централен научноизследователски ветеринарномеди-

цински институт, софия
• национален център по заразни и паразитни болести, со-

фия
• институт по експериментална морфология, патология и 

антропология с музей, Бан, софия
• институт по биоразнообразие и екосистемни изследва-

ния, Бан, софия
• районен научноизследователски ветеринарномедицински 

институт, стара Загора
• научен институт по говедовъдство и овцевъдство, 

стара Загора
• научен институт по животновъдство, стара Загора

участия в редколегии на списания
• Bulgarian Journal of Veterinary Medicine – Проф. в. койнар-

ски
• научно практически журнал „арХимед” – гл. ас. З. кир-

кова

ConsultatIve, exPert and 

PuBlIC aCtIvItIes 

of the aCademIC staff

Consultative activities
• Coccidiosis in industrial bird farms – 

Prof. V. Koinarski

• Babesioses of ruminants and horses 
– Assoc. Prof. A. Ivanov

• Scab diseases and Phthirapterosis 
of birds and mammals – Assoc. Prof. P. 
Prelezov

• Trichurosis and Dirofilariosis of 
carnivores – Assist. Prof. Z. Kirkova

• Gastrointestinal strongylidoses of 
small ruminants – Assist. Prof. P. Iliev

administrative positions
• Head of the Department of 

Microbiology, infectious and Parasitic 
Diseases– Prof. V. Koinarski DSc.

• President of the General Assembly 
of the Faculty of Veterinary Medicine – 
Prof. V. Koinarski DSc.

• Vice-President of the Control 
Council of Trakia University, Stara 
Zagora – Assoc. Prof. P. Prelezov, PhD.

Public activities
• Southeastern and Eastern European 

Parasitologists (SEEEP) – Prof. V. 
Koinarski, Assoc. Prof. A. Ivanov, 
Assoc. Prof. P. Prelezov., Assist. Prof. Z. 
Kirkova 

• Worlds Poultry Science Association 
(WPSA) – Prof. V. Koinarski

• Union of Scientists in Bulgaria – 
Prof. V. Koinarski, Assoc. Prof. A. Ivanov, 
Assoc. Prof. P. Prelezov

• Managing Board of Bulgarian 
Parasitologycal Society – Assoc. Prof. 
P. Prelezov

• Bulgarian Parasitologycal Society – 
Prof. V. Koinarski, Assoc. Prof. A. Ivanov, 
Assoc. Prof. P. Prelezov, Assist. Prof. Z. 
Kirkova, Asssist. Prof. P. Iliev

• Central Control Commission of the 
Union of Veterinarians in Bulgaria – 
Assoc. Prof. P. Prelezov

• Union of Veterinarians in Bulgaria 
– Prof. V. Koinarski, Assoc. Prof. P. 
Prelezov, Assist. Prof. Z. Kirkova, 
Asssist. Prof. P. Iliev

• Academic Council of Trakia 
University – Prof. V. Koinarski
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• Faculty Council of the Faculty of 
Veterinary Medicine – Prof. V. Koinarski, 
Assoc. Prof. A. Ivanov, Assoc. Prof. P. 
Prelezov

• Faculty Scientific Council of the 
Faculty of Veterinary Medicine – Prof. 
V. Koinarski

КонсуЛтативна, еКсПертна и 

общeствена Дейност на ПреПоДаватеЛите

Консултативна дейност
• кокцидиоза по птиците в птицекомбинатите – Проф. в. 

койнарски, двмн
• Бабезиози по преживни и коне – доц. д-р а. иванов
• крастни заболявания и фтираптероза по птици и бозай-

ници – доц. д-р П. Прелезов
• трихуроза и дирофилариоза по месоядните – гл. ас. д-р З. 

киркова
• стомашно-чревни стронгилидози по дребните преживни 

– ас. П. илиев

Заемани административни длъжности
• ръководител катедра – Проф. в. койнарски
• Председател на общото събрание на вмф – Проф. в. кой-

нарски
• Зам. председател на контролния съвет на тру – доц. П. 

Прелезов

обществени ангажименти
• Southeastern and Eastern European Parasitologists (SEEEP) – 

Проф. в. койнарски, доц. а. иванов, доц. П. Прелезов, гл. ас. З. 
киркова

• World s Poultry Science Association (WPSA) – Проф. в. кой-
нарски

• съюз на учените в България – Проф. в. койнарски, доц. а. 
иванов, доц. П. Прелезов

• управителен съвет на Българското паразитологично 
дружество – доц. П. Прелезов

• Българското паразитологично дружество – Проф. в. кой-
нарски, доц. а. иванов, доц. П. Прелезов, гл. ас. З. киркова, ас. 
П. илиев

• централна контролна комисия на съюза на ветеринарни-
те лекари в България – доц. П. Прелезов

• съюз на ветеринарните лекари в България – Проф. в. кой-
нарски, доц. П. Прелезов, гл. ас. З. киркова, ас. П. илиев

• академичен съвет на тру – Проф. в. койнарски
• факултетен съвет на вмф – Проф. в. койнарски, доц. а. 

иванов, доц. П. Прелезов
• факултетно-научен съвет на вмф – Проф. в. койнарски, 

доц. а. иванов, доц. П. Прелезов
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Секция “еПиДеМиология, инФекциоз-
ни болеСти и Превантивна МеДицина”

ръКовоДитеЛ:
Проф. илия цачев цачев, двмн

историчесКа сПравКа За КатеДрата

Кратка история 
родоначалник на настоящата секция е катедрата по "За-

разни болести, бактериология и серология" основана при съз-
даването на ветеринарномедицинския факултет към софий-
ския университет през 1923 г. 

През 1948 г. тя е преименувана в катедра по „епизоотоло-
гия”, а по-късно в “епизоотология и инфекциозни болести”. 

до 2001 г. тя е самостоятелна след което  преминава в 
секция “епидемиология, инфекциозни болести и превантив-
на медицина” към новосформираната катедра “ветеринарна 
микробиология, инфекциозни и паразитни болести” със първи 
ръководител на секцията  доц. матей деянов. 

ръководители на катедрата: 
Пръв ръководител на катедрата е акад. стефан ангелов 

х.добрев. той ръководи катедрата „Заразни болести, бакте-
риология и серология” от 1923 до 1946 година. Член е на пър-
вия факултетен съвет, състоял се на 11.05.1923 г., на който 
е избран за първи декан на вмф.

най-дълго катедрата се ръководи от Проф. тодор стоянов 
илиев (1946 до 1974). от 1974-1991 ръководител е Профе-
сор рашко арсов, последван от Професор иван димов - 1991-
1993, доцент иван енев иванов - 1993-1996, доцент Петко 
Пенев иванов - 1996-1999. През 2001 г. е създадена катедра 
„ветеринарна микробиология заразни и паразитни болести”, 
състава на която влиза и секция „епидемиология, инфекциоз-
ни болести и превантивна медицина”. ръководители на секция 
са били доц. матей тодоров деянов - 2001 – 2005 и доц. михни 
люцканов стоянов - 2005 - 2011. от 2012 и сега ръководител 
е Проф. илия цачев цачев. 

sECtion oF 
“EPiDEMiology, 
inFECtious DisEasEs 
anD PrEVEntiVE 
MEDiCinE“

head:
Prof. Ilia Tsachev Tsachev, DSc

hIstory

Brief history 
The predecessor of the current 

section is the Department of Infectious 
Diseases, Bacteriology and Serology, 
founded along with the Faculty of 
Veterinary Medicine in Sofia University 
in 1923. 

In 1948 it was renamed Department of 
Epizootology, later on - Department of 
Epizootology and Infectious Diseases. 

It was a separate section until 2001, 
when it became a part of Section 
“Epidemiology, Infectious Diseases and 
Preventive Medicine” with the newly-
formed Department of Veterinary 
Microbiology, Infectious and Parasitic 
Diseases, whose first Head was Assoc. 
Prof. Matey Deyanov. 

heads of the department: 
The first Head of Department was 

Acad. Stefan Angelov Hadzhidobrev. 
He headed the Department of Infectious 
Diseases, Bacteriology and Serology 
from 1923 to 1946. He was a member 
of the first faculty council held on 
05.11.1923, where he was selected and 
became the first Dean of the Faculty of 
Veterinary Medicine.

The longest-tenured Head of the 
department was Prof. Todor Stoyanov 
Iliev (from 1946 to 1974). From 1974 
to 1991 the department was headed 
by Prof. Rashko Arsov, followed by 
Prof. Ivan Dimov (1991-1993), Assoc. 
Prof. Ivan Enev Ivanov (1993-1996), 
Assoc. Prof. Petko Penev Ivanov (1996-
1999). In 2001, the Department of 
Veterinary Microbiology, Infectious and 
Parasitic Diseases was created, which 
also included Section "Epidemiology, 
Infectious Diseases and Preventive 
Medicine". Heads of the section were 
Assoc. Prof. Matey Todorov Deyanov 
(2001-2005) and Assoc. Prof. Mihni 
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През 90 годишната история на катедрата/секцията са ра-
ботили: един академик - стефан ангелов, 5 професори - Проф. 
рашко арсов, Проф. гергин гиргинов, Проф. иван димов, Проф.  
тодор  илиев, Проф. емил Йовчев,  един ст.н.с. I ст. николай 
димитров димитров, 5 доценти - доц. костас водас, доц. лю-
бен герасимов, доц. матей деянов, доц. иван  иванов, доц. Пе-
тко иванов, 6 асистенти и научни сътрудници – д-р димитър 
рашков, д-р александър вачков, д-р Пенчо стойков,  д-р Петър 
кожухаров,  д-р Христо русев и д-р тодор  тодоров

Преподавани учебни дисциплини в миналото
в катедра „Заразни болести, бактериология и серология” и 

следващите нейни  приемници - студентите са се обучавали по 
следните дисциплини: „Бактериология и серология”, „Заразни 
болести”, „обща епизоотология и зоопрофилактика”, „Част-
на епизоотология”, „специална епизоотология”, „инфекциозни 
болести”, „тропически болести”, „ветеринарна епидемиоло-
гия и превантивна медицина“ „инфекциозни болести общи за 
всички животни”, „инфекциозни болести по продуктивните 
животни”, „инфекциозни болести по кучето и котката”, „ин-
фекциозни болести по конете”.

ПреПоДаватеЛсКи състав КъМ МоМента 

По настоящем в секцията работят:
Професор илия цачев цачев, двмн
доцент михни люцканов стоянов, двмн
доцент владимир светославов Петров, двм
главен асистент гошо господинов михайлов
главен асистент георги Желев георгиев
главен асистент Пламен димитров маруцов
асистент койчо Петков коев

Lyutskanov Stoyanov (2005-2011). 
Since 2012 Head of Department has 
been Prof. Ilia Tsachev Tsachev.  

For the 90-year-old history of the 
department/section, the following 
specialists have worked therein: one 
academician - Stefan Angelov, 5 
professors - Prof.  Rashko Arsov, Prof. 
Gergin Gerginov, Prof. Ivan Dimov, 
Prof.  Todor Iliev, Prof. Emil Yovchev, 
one senior research assistant Ist degree 
Nikolay Dimitrov, 5 associate professors 
- Assoc. Prof. Kostas Vodas, Assoc. Prof. 
Lyuben Gerasimov, Assoc. Prof. Matey 
Deyanov, Assoc. Prof. Ivan Ivanov, 
Assoc. Prof. Petko Ivanov, 6 assistant 
professors and research assistants - 
Dr. Dimitar Rashkov, Dr. Aleksandar 
Vachkov, Dr. Pencho Stoykov, Dr. Petar 
Kozhuharov, Dr. Hristo Rusev and Dr. 
Todor Todorov. 

taught subjects in the past
The students, studied the following 

subjects: Bacteriology and serology, 
Infectious diseases, General epizoo-
tology and zooprophylaxis, General 
epizootology, Special epizootology, 
Infectious diseases, Tropical diseases, 
Veterinary epidemiology and preventive 
medicine, Common infectious diseases 
for all animals, Infectious diseases of 
productive animals, Infectious diseases 
of the cat and dogs, Equine infectious 
diseases.

Current aCademIC 

teaChIng staff  

Currently, the following 

persons work in the section:
Professor Ilia Tsachev Tsachev, DSc

Associate Professor 

Mihni Lyutskanov Stoyanov, DSc

Associate Professor 

Vladimir Svetoslavov Petrov, PhD

Chief Assistant Professor 

Gosho Gospodinov Mihaylov 

Chief Assistant Professor 

Georgi Zhelev Georgiev 

Chief Assistant Professor 

Plamen Dimitrov Marutsov

Assistant Professor 

Koycho Petkov Koev

                  Преподаватели от секция епидемиология инфекциозни и паразитни 
болести
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учебна Дейност
Преподавателският състав обучава студентите от IV и 

V курс по задължителните дисциплини “епидемиология и пре-
вантивна медицина”, “инфекциозни болести по продуктивни-
те животни”, “инфекциозни болести при кучетата, котки и 
коне”, “стадна диагностика” и избираемите “тропически боле-
сти”, “клинична микробиология”, “дерматология”.

Хабилитираните преподаватели от секцията участват и 
в обучението на дипломирани ветеринарни лекари по магис-
търската програма „ветеринарна администрация”

секцията активно участва в реализиране на следдиплом-
ната квалификация и обучение  чрез дългосрочни курсове за 
индивидуална специализация. тези курсове са предназначени за 
дипломирани ветеринарни лекари и се осъществяват по учеб-
ни програми, съгласувани с БаБХ. това са:

1. „организация и управление на профилактиката и борба-
та със заразните болести”

2. „Болести по птиците”
3. „епидемиология и профилактика на инфекциозните бо-

лести”
4. „ветеринарна бактериология и микробиологична диагно-

стика”
5. „Болести при едрите 

преживни животни”
6. „Болести по свинете”
формата на обучение е 

задочна и е с продължител-
ност 18 месеца. успешно за-
вършилите курсисти полу-
чават регистрирано в мон 
“свидетелство за следди-

пломна специализация” по съ-
ответната специалност.

aCademIC aCtIvIty
The academic staff trains the students 

of IV-th to V-th course on the mandatory 
subjects Epidemiology and preventive 
medicine, Infectious diseases of farm 
animals, Infectious diseases of dogs, 
cats and horses, Herd diagnostics and 
selective Tropical diseases, Clinical 
microbiology, Dermatology.  

The academic staffs participate in the 
training of graduate veterinary doctors 
in the master's programme "Veterinary 
Administration".

The section takes an active part in 
the implementation of the postgraduate 
education and training through long-term 
courses for individual specialization. 
These courses are intended for graduate 
veterinary doctors and are carried out 
through training programmes agreed 
with the Bulgarian Food Safety Agency. 
They are:

1. Organization and management of 
the prevention and control of infectious 
diseases

2. Poultry diseases

3. Epidemiology and prevention of 
infectious diseases

4. Veterinary bacteriology and micro-
biological diagnostics

5. Diseases of large ruminant 

6. Pig diseases

The mode of training is part-time 
and its duration is 18 months. Those 
students, who have successfully 
completed the course, obtain a 
certificate of post-graduate studies on 
the relevant specialty, which is certified 
by the Ministry of Education. Apart from 
long-term specialization courses, the 
section has the opportunity to provide 
the veterinary doctors with short-term 
vocational training courses, such as:  

1. Microbiological diagnostics. 

2. Infectious diseases of the dog: 
Diagnostic algorithms. 

3. Infectious diseases of the cat: 
Diagnostic algorithms.

Graduate students (after a successfully 
passed exam) receive a CERTIFICATE 
OF VOCATIONAL TRAINING or a 
CERTIFICATE OF ATTENDANCE for 
attended courses without a final exam, 
both registered by the Ministry of 
Education.

Подвижна клиника със 
студентите от V курс–
алергично изследване на 
говеда за туберкулоза 1

Провеждане на изпит в 
секцията

преживни животни”

задочна и е с продължител
ност 18 месеца. 
вършилите курсисти полу
чават регистрирано в 
“

връчване свидетелство за след-
дипломна специализация на д-р 

василис Делистаматис
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освен дългосрочни курсове за специализация секцията има 
възможност да обучвава ветеринарни лекари в краткосрочни 
курсове за професионална квалификация: 

1. микробиологична диагностика. 
2. инфекциозни болести на кучето: диагностични алгори-

тми. 
3. инфекциозни болести на котката: диагностични алго-

ритми.
Завършилите курсисти (след успешно положен изпит) по-

лучават регистрирано в мон - удостоверение За Профе-
сионална квалификациЯ в съответната област, а при 
курсове без заключителен изпит – сертификат за участие

в периода 2000-2012 г.са издадени следните 

учебни помагала: 
• иванов П., иванов и., деянов м., цачев ил., люцканов м., 

михайлов г., вачков а., Петров в. диагностика и контрол на 
инфекциозните болести при животните. стара Загора, 177 
стр., 2001.

• иванов П., люцканов м., и в. койнарски. актуални за-
разни и паразитни болести по зайците. стара Загора, 84 стр., 
2002.

• иванов П. Бруцелоза при кучетата стара Загора, 48 
стр., 2004.  

• иванов П. и м. деянов. тропически инфекциозни боле-
сти по животните. стара Загора, 92 стр., 2005.

• цачев ил. екзотични инфекциозни болести по живот-
ните. стара Загора, 88 стр. 2006.

• цачев ил. инфекциозни болести по конете. стара За-
гора, 100 стр., 2007.

• Юленхоп е., цачев ил., митев Ю., Бикет д., уилсон д., 
Божков и., стоев с., тимс л., Хартуиг н., митева Ч., канелов и., 
цолов д. Биозащита - стратегия на фермата за поддържане 
на здравословния статус на стадото по време на производ-
ствения процес, бедствия или терористични действия. стара 
Загора, 68 стр., 2007.

• цачев ил. инфекциозни болести на кучето и котката, 
стара Загора, 160 стр., 2010.

научно-иЗсЛеДоватеЛсКа Дейност

основните направления на научните изследвания 

на секцията през последните години са: 
1. диагностика превенция и контрол на инфекциозните бо-

лести при свинете. 
2. диагностика превенция и контрол на инфекциозните бо-

лести при едрите преживни животни. 
3. векторно предавани инфекции.
4. диагностика превенция и контрол на инфекциозните бо-

лести при гризачите. 
5. клинична микробиология.

In the period 2000-2012 

the following tutorials 

were released: 
• Ivanov P., Ivanov I., Deyanov M., 

Tsachev Il., Lyutskanov M., Mihaylov D., 
Vachkov A., Petrov V. "Diagnostics and 
control of animal infectious diseases". 
Stara Zagora, 177 p. , (2001).

• Ivanov P., Lyutskanov M., and 
V. Koynarski Recent infectious and 
parasitic diseases in rabbits. Stara 
Zagora, 84 p., (2002).

• Ivanov P. Brucellosis in dogs Stara 
Zagora, 48 p., (2004).   

• Ivanov P. and M. Deyanov Tropical 
infectious animal diseases. Stara 
Zagora, 92 p., (2005).

• Tsachev Il. Exotic infectious animal 
diseases. Stara Zagora, 88 p., 2006.

• Tsachev Il. Infectious horse diseases. 
Stara Zagora, 100 p., (2007).

• Julenhop E., Tsachev Il., Mitev S., 
Bicket E., Wilson D., Bozhkov I., Stoev S., 
Tims L., Hartwig N., Miteva Ch., Kanelov 
I., Tsolov D., Bioprotection - Strategy 
of the farm for maintaining the healthy 
status of the herd during the breeding 
process, disasters or terrorist actions. 
Stara Zagora, 68 p., (2007).

• Tsachev Il. Infectious diseases of 
the dog and cat, Stara Zagora, 160 p., 
(2010).

sCIentIfIC researCh 

aCtIvIty
The principal research directions in 

the section in the last years have been: 

1. Diagnostics, prevention and control 
of infectious diseases in pigs. 

2. Diagnostics, prevention and control 
of infectious diseases in large ruminant 
animals. 

3. Vector-borne diseases.

4. Diagnostics, prevention and control 
of infectious diseases in rodents. 

5. Clinical microbiology.

6. Disinfection in livestock breeding.

7. Deratization in livestock breeding.

8. Developing programmes for biolo-
gical safety (Biosecurity).

9. Diagnostics, prevention and control 
of mycotic infections in productive 
animals and pets.
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6. дезинфекция в животновъдството.
7. дератизация в животновъдството.
8. разработване програми за биологична безопасност 

(Biosecurity)
9. диагностика превенция и контрол на микотичните ин-

фекции при продуктивните животни и домашните любимци.

За реализиране на научно изследователските, диагнос-
тичните и консултативни дейност секцията разполага 
с 4 лаборатории.

баКтериоЛогична Лаборатория, която извършва 
изследвания за редица актуални бактериални заболявания по 
бозайниците и птиците. изготвят се антибиограми и се из-
вършва микробиологичен контрол на дезинфекции. 

иМуноЛогична 
Лаборатория, която 
доказва голям брой ви-
русни болести по  гове-
дата, свинете, овцете, 
козите и др. контроли-
ра се ваксиналния иму-
нитет срещу: Болест 
гумборо, инфекциозен 
бронхит, Заразен ла-
ринготрахеит, ню-кя-
сълска болест (псев-
дочума), реовирусни 
инфекции по птиците, 

for the implementation of 
research, diagnostic and advisory 
activities, the section has 4 
laboratories.

BaCterIology laBoratory, 
which performs research for a number 
of current bacterial diseases in 
mammals and birds.  Antibiograms are 
prepared and microbiological control of 
disinfections is carried out.  

Immunology laBoratory, 
which carries out research of viral 
diseases in cattle, pigs, sheep, goats, 
etc., control of the vaccine immunity 
against:  Gumboro disease, Infectious 
bronchitis, Infectious laryngotracheitis, 
Newcastle disease (pseudo-plaque), 
Reovirus infections in birds, Infectious 
anemia in birds, Aujeszky's disease in 
swine.  

laBoratory for veCtor-
Borne dIseases, which carries out 
research of: Ehrlichiosis, Leishmaniasis, 
Anaplasmosis  and Lyme disease.

myCology laBoratory, which 
carries out research of:  Superficial 
Mycoses - trichophytosis, Gruby's 
disease, Favus; Systemic mycoses 
- aspergillosis, candidamycosis, 
sporotrichosis, etc.; mycotic mastitis, 
yeast dermatitis and otites.

In addition to the laboratory 
diagnostics, the section develops 
an active clinical and diagnostic 
activity. There are separate diagnostic 
rooms for checkups and outpatient 
treatment of productive animals (large 
and small ruminants, horses, pigs, 
rabbits and birds) and pets (dogs cats, 
rodents, birds). The clinic for small 
animals performs express clinical and 
laboratory diagnostics of a number 
of viral infectious diseases (Canine 
distemper, parvovirosis, infectious 
hepatitis, coronaviral infection in dogs, 
panleukopenia, immunodeficiency virus, 
leukemia, infectious peritonitis in cats), 
bacterial infectious diseases (Lyme 
borreliosis, leptospirosis, brucellosis in 
dogs), rickettsial infectious diseases 
(monocytic ehrlichiosis and granulocytic 
anaplasmosis in dogs) and mycotic 
infectious diseases. If necessary, 

научно-изследователка 
дейност в микробиоло-

гичната лаборатория

лабораторно-диагностич-
на дейност в бактериоло-
гичната лаборатория 2

научно-изследователска дейност в 

имунологичната лаборатория
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Заразна анемия по птиците, Болест на ауески по свинете. 

Лаборатория За веКторни боЛести, която извърш-
ва изследвания за моноцитна ерлихиоза, гранулоцитна анап-
лазмоза, висцерална 
лайшманиоза, лаймска 
борелиоза и др.

микологиЧна лаБораториЯ, която извършва изследва-
ния за: повърхностни микози – трихофития, микроспория, фа-

вус; системни микози 
– аспергилоза, канди-
домикоза, споротри-
хоза и др.; микотични 
мастити; дрождеви 
дерматити и отити. 

освен лабораторната диагностика секцията развива ак-
тивно клинико-диагностична дейност. обособени са приемно-
диагностични кабитети за преглед и амбулаторно лечение на 
продуктивни животни (едри и дребни преживни, коне, свине, 
зайци и птици) и домашни любимци (кучета котки, гризачи, 
птици). клиниката за дребни животни извършва експресна 
клинична и лабораторна диагностика на редица вирусни (гана, 
парвовироза, инфекциозен хепатит, коронавирусна инфекция 
при кучето, панлевкопения, имунодифицитен вирус, левкемия, 
инфекциозен перитонит при котките), бактериални (лаймска 
борелиоза, лептоспироза и бруцелоза при кучетата), рикетси-
озни (моноцитна ерлихиоза и гранулоцитна анаплазмоза при 
кучето) и микотични инфекциозни болести. При необходимост 
мoже да се провежда и стационарно лечение на пациентите. 

През годините на своето съществуване в 

катедрата/секцията са защитени следните 

дисертации : 
“Доктор на науките”

• Заразоносителството при някои бактерийни инфекции 
и неговото епизоотологично значение - 1976 - Проф. рашко 
арсов 

outpatient treatment may also be 
carried out. 

through the years following 

dissertations in the 

department/section have 

been defended:

 dsc thesis:

•Infestation in some bacterial 
infections and its epizootological 
essential - 1976 – Prof. Rashko Arsov 

•Exotic Zoonoses in Bulgaria 
(Ehrlichia Canis Infection, Anaplasma 
hagocytophilum Infection, Canine 
Leishmaniasis): detection and 
investigation  - 2009 – Prof. Iliya 
Tsachev

•Structure, epidemiological outbreaks 
and monitoring options of problem 
bacterial infections in newborn and 
young animals in intensive farms.  -  
2013 – Assoc. Prof. Mihni Lyutskanov

habilitation thesis:

• Cholera avium (Some epizootological 
features, prevention and control) 
–Habilitation thesis - 1975 – Prof. Girgin 
Girginov 

•About implementation of some 
surfactant disinfectant substances – 
Habilitation thesis - 1975 – Prof. Emil 
Iovchev

Phd thesis: 

• Rhusiopathia suum carriers in healthy 
pigs and its epizootical importance - 
1961 – Prof. Rashko Arsov 

• Manifestations of Immunity in pigs. 
Candidate thesis - 1963 – Prof. Emil 
Iovchev

• изучение и опиты по усовер-
шенствованию алергического ме-
тода диагностики при туберкулёзе 
кур. - 1965 – Prof. Girgin Girginov

• Resistance and changes in 
Pasteurella multocida var. avicida in soil 
- 1973 – Prof.Ivan Dimov

• About some issues in serological 
diagnostic in Pullurosis and Typhus 
avium - 1974 – Assoc. Prof. Kostas 
Vodas

• Allergic Diagnostic studies in IBR  - 
1986 – Assoc. Prof. Ivan Ivanov

• Effect of Vitamin A and low 

научно-изследователска 
дейност в  лаборатория-
та по векторни болести

– аспергилоза, канди
домикоза, споротри
хоза и др.; микотични 
мастити; дрождеви 
дерматити и отити. 

научно-изследовател-
ска дейност в миколо-
гична лаборатория
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• екзотични зоонози по кучетата в България (моноцитна 
ерлихиоза, гранулоцитна анаплазмоза, висцерална лайшмани-
оза): откриване и проучване - 2009 - Проф. илия  цачев

• структура, епидемиологични прояви и възможности за 
контрол на проблемни бактериини инфекции от обусловен 
тип при новородените и подрастващи животни в интензив-
ните животновъдни ферми -  2013 - доц. михни люцканов

Хабилитационни трудове

• Холерата по птиците (някои епизоотологични особено-
сти, профилактика и борба) - 1975 - Проф. гиргин гиргинов 

• върху приложението на някои повърхностно активни де-
зинфекционни средства - 1975 - Проф. емил Йовчев

“Доктор”

• носителството на бактерията на червенката у здрави 
свине и неговото епизоотологично значение - 1961 - Проф. 
рашко арсов

• Прояви на имунитета при свинете. кандидатска дисерта-
ция - 1963 - Проф. емил Йовчев 

• изучение и опиты по усовершенствованию алергического 
метода диагностики при  туберкулёзе кур. - 1965 - Проф. гир-
гин гиргинов

• устойчивост и промени на Pasteurella multocida var. avicida 
в почвите - 1973 - Проф. иван димов

• върху някои въпроси на серологичната диагностика при 
тиф-пулороза при птиците - 1974 - доц. костас водас

• Проучване върху алергичната диагностика на заразния 
ринотрахеит/заразния  пустулозен вулвовагинит по говеда-
та - 1986 - доц. иван иванов

• влияние на витамин а и ниските дози гама лъчение върху 
някои страни от ваксиналния имунен отговор при червенката 
и паратифа по прасетата - 1994 - Проф. илия  цачев

• Проучвания върху имунологичната реактивност на облъ-
чени с g-лъчи прасета - 1995 - доц. матей деянов 

• етиологични и епизоотологични проучвания на инфек-
циозния кератоконюнктивит (IBK) по говедата. - 1999 - доц. 
михни люцканов

• проучвания и опити за контрол на колиинфекциите (ерес) 
при новородените и подрастващи зайци - 2009 - доц. влади-
мир Петров 

в периода 2002 – 2012 под ръководството на хабили-
тираните и нехабилитирани преподаватели от секция-
та бяха разработени 16 научни проекти финансирани от 
Мон

1. изследвания върху етиологията, епизоотологията и ди-
агностиката на обусловените чревни инфекции при зайците 
-  ръководител  - доц. Петко Пенев иванов

doses gamma rays of the immune 
response against rhusiopatia suum and 
salmonellosis vaccination in pigs - 1994 
– Prof. Ilia Tsachev

• Immunological reactivity studies in 
gamma- rays irradiated pigs - 1995 – 
Assoc. Prof. Matei Deianov 

• Etiological and epizootical studies 
in IBK  - 1999 – Assoc. Prof. Mihny 
Liutskanov

• Etiological studies, clinic - 
epidemiological research and 
experiments about control of 
colliinfections (ерес) in newborn and 
young rabbits - 2009 – Assoc. Prof. 
Vladimir Petrov

Between 2002 – 2012 under the 
guidance of lecturers and habilitated 
14 scientific research projects 
were developed and funded by the 
ministry of education.

1. Studies on etiology, epizootology 
and diagnostic of determined intestinal 
infections in rabbits. Head - Assoc. Prof. 
Petko Penev Ivanov

2. Studies on Borrellia burgdorferi 
infection in domestic and wild animals 
in Bulgaria. Head - Assoc. Prof. Petko 
Penev Ivanov, Assoc. Prof. Vladimir 
Petrov

3.Studies on Leptospira hardjo bovine 
prevalence  in South East Bulgaria. Head 
- Assoc. Prof. Matei Deianov

4. Enteropatogen E. colli  biotyping 
tests isolated from newborn and 
biotyping  E.coli tests isolated in 
newborn and weaned rabbits.Head - 
Assoc. Prof. Vladimir Petrov

5. Studies on effectiveness of 
disinfection events in hatcheries 
for waterfowl poultry. Head – Chief 
Assistant Prof. Georgi Zhelev Georgiev

6. Lyme disease in dogs:  
nozogeography, clinics and co-infection 
- Head – Prof. Il. Tzachev DSc

7.Anaplasma phagocytophiluminfec-
tion in horses: first seroepidemiological 
study of North Bulgaria. Head - Prof. Ilia 
Tsachev Dsc

8. Synanthrope rodents’ resistance 
research against anticoagulant rodenti-
cides. Head - Chief Assistant Prof. 
Georgi Zhelev Georgiev 

9. Studies on resistance level of 
synanthrope rodents towards warfarin, 
cumatetralil and bromadialon via blood-
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2. Проучвания на Borrellia burgdorferi инфекцията при домаш-
ните и дивите животни в България -  ръководител  - доц. Пе-
тко Пенев иванов, доц. владимир светославов Петров

3. Проучванe разпространението на Leptospira hardjo  сред 
говедата в югоизточна България -  ръководител  - доц. матей 
деянов

4. опити за биотипиране на ентеропатогенни E. coli изо-
лирани от новородени и отбити зайци - ръководител - доц. 
владимир светославов Петров

5. Проучвания върху ефективността на дезинфекционните 
мероприатия в люпилни за водоплаващи птици - ръководител 
- гл.ас. георги Желев георгиев

6. лаймска болест при кучета: проучвания върху нозогео-
графията, клиниката и ко-инфекциите -  ръководител – Проф. 
илия цачев 

7. Anaplasma phagocytophilum инфекция при коне: първо се-
роепидемиологично проучване в северна България -  ръководи-
тел – Проф. илия цачев

8. Проучвания върху резистентността на синантропните 
гризачи към антикоагулантни родентициди - ръководител - 
гл.ас. георги Желев георгиев

9. Проучвания върху степента на резистентност на синан-
тропните гризачи към варфарин, куматетралил и бромадио-
лон посредством blood-clotting response (BCR) тест” – ръково-
дител - гл.ас. георги Желев георгиев

10. етиологични изследвания, епидемиологични проучвания 
и опити за контрол на дигиталния дерматит при говедата  – 
ръководител - доц. михни люцканов

11. Проследяване в динамика на основни клинико-епидеми-
ологични особености на digital skin disorder syndrome (DSDS) в 
неблагополучни ферми- гл.ас. Пламен димитров маруцов 

12. етиологична структура и епидемиологичен мониторинг 
на бактерийните инфекции при различни видове и категории 
стопански птици с оглед на тяхната, диагностика, превенция 
и контрол – ръководител - доц. михни люцканов

13. микробиологично и клинико-епидемиологично проучване 
на Mycoplasma hyopneumoniae инфекции при свине - ръководи-
тел - доц. михни люцканов

14. епидемиологични  и  етиологични проучвания  на инфек-
цията с Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) при 
едрите  преживни животни– ръководител - доц. михни люц-
канов

15. Проучвания върху моноцитната ерлихиоза при кучето - 
ръководител – Проф. илия цачев

16. лайшманиоза – серо-епидемиологични, клинични, хема-
тологични и биохимични  проучвания при кучета от рискови 
райони - ръководител – Проф. илия цачев

с участие на членовете на секцията са реализирани 
и 9 международни проекти, финансирани от изследова-

clotting response (BCR) test. Head 
- Chief Assistant Prof. Georgi Zhelev 
Georgiev 

10. Etiological and epidemiological 
research and tests of bovine digital 
dermatitis control. HEAD- Assoc. Prof. 
Mihny Liutskanov DSc

11. Development tracking of relevant 
clinical epidemiological features of 
digital skin disorder syndrome (DSDS) 
in farms with outbreaks. Head – Chief 
Assistant Prof. Plamen Dimitrov 
Marutsov 

12. Etiological structure and 
epidemiological monitoring of bacterial 
infections in various species and 
categories farm birds concerning their 
diagnostic, prevention and control. Head  
- Assoc. Prof. Mihny Liutskanov DSc

13. Studies on Mycoplasma hyopneu-
moniae infection in pigs. Head -Assoc. 
Prof. Mihny Liutskanov Dsc

14. Epidemiological and etiological 
research of Mycobacterium avium 
subsp. paratuberculosis (MAP) infection 
in large ruminants. Head -Assoc. Prof. 
Mihny Liutskanov Dsc

15. Canine monocytic ehrlichiosis. 
Head   – Prof. Ilia Tsachev Dsc

16. Canine Leishmaniosis. Head   – 
Prof. Ilia Tsachev Dsc

With the participation of 
the members of the section 
9 international projects were 
submitted, funded by research 
institutions in Israel, spain, austria, 
Italy and Bulgaria with coordinator 
assoc. Prof. m. lyutskanov from 
Bulgarian side.

 1. Therapeutic efficacy of doxycycline 
wsp, in multifactorial respiratory 
infection in pigs. Vetgenerics Research 
G. Ziv.Ltd., Israel, Coordinator Dr. Shem-
Tov PhD.

2. Dose determination study of 
Asprimax 85% wsp, in an experimental 
respiratory infection in pigs. Vetgenerics 
Research G. Ziv.Ltd., Israel, Coordinator 
Dr. Shem-Tov PhD.

3. Dose determination enrofloxacin/ 
ketoprofen (Bayer) in an experimental 
respiratory infection in pigs. Vetgenerics 
Research G. Ziv.Ltd., Israel, Coordinator 
Dr. Shem-Tov PhD, June 2007.

4. Influence of Bromhecine on the 
doxycycline levels in some biological 
fluids and tissues of calfs.  Sponsor, 
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телски институции от израел, испания, германия, ав-
стрия, италия и българия с координатор от българска 
страна доц. д-р М. Люцканов.

1. Therapeutic efficacy of doxycycline wsp, in multifactorial 
respiratory infection in pigs. Vetgenerics Research G. Ziv.Ltd., Israel, 
Coordinator Dr. Shem-Tov PhD.

2. Dose determination study of Asprimax 85% wsp, in an 
experimental respiratory infection in pigs. Vetgenerics Research G. 
Ziv.Ltd., Israel, Coordinator Dr. Shem-Tov PhD.

3. Dose determination enrofloxacin/ ketoprofen (Bayer) in an 
experimental respiratory infection in pigs. Vetgenerics Research G. 
Ziv.Ltd., Israel, Coordinator Dr. Shem-Tov PhD, June 2007.

4. Influence of Bromhecine on the doxycycline levels in some 
biological fluids and tissues of calfs.  Sponsor, Divasa –Farmavic, 
Spain.

5. Influence of Bromhecine on the doxycycline levels in some 
biological fluids and tissues of swine.  Sponsor, Divasa –Farmavic, 
Spain.

6. Determination study of some economical and health parameters 
for tannine product and carvacol in experimental Clostridium 
perfringens type A and E. acervulina infections in poultry. Project 
manager Dr. Hans Tschirch, Sponsor Pancosma, Austria.

6. Dose confirmation study of Combix premix for medicated feeds 
in experimentaly E. coli induced colisepticaemia in broilers. Project 
manager Dr. Shem-Tov PhD, Sponsor Fatro S.p.A., Bologna, Italy.

8. Investigation on natural products, essential oils used for 
prevention of infectious bacterial diseases in poultry and swine. 
Huvepharma, Ad., Bulgaria.

9. Monitoring of Brachyspira hyodesinteriae resistance to 
antimicrobial agents in Bulgaria. Huvepharma, Ad., Bulgaria.

МеЖДунароДни КонтаКти и 

сътруДничество
Преподавателският  състав на катедрата поддържа 

контакти със следните научни  и образователни институ-
ции: Faculty of Veterinary Medicine, аnkara; Faculty of Veterinary 
Medicine, Bursa; Faculty of Veterinary Medicine, Istanbul; Faculty 
of Veterinary Medicine, Belgrade;Agricultural University of Athens, 
Athens; University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 
Bucharest; санкт-Петербургской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины, санкт Петербург; Iowa State 
University, Iowa

ПартнЬорство с Други научни институции 

от страната
БаБХ и нейните структури в страната, съюза на ветери-

нарните лекари в България
Българския ветеринарен съюз, нднивми софия, нцЗПБ 

софия

Divasa –Farmavic, Spain.

5. Influence of Bromhecine on the 
doxycycline levels in some biological 
fluids and tissues of swine.  Sponsor, 
Divasa –Farmavic, Spain.

6. Determination study of some 
economical and health parameters 
for tannine product and carvacol in 
experimental Clostridium perfringens 
type A and E. acervulina infections 
in poultry. Project manager Dr. Hans 
Tschirch, Sponsor Pancosma, Austria.

6. Dose confirmation study of 
Combix premix for medicated feeds 
in experimentaly E. coli induced 
colisepticaemia in broilers. Project 
manager Dr. Shem-Tov PhD, Sponsor 
Fatro S.p.A., Bologna, Italy.

8. Investigation on natural products, 
essential oils used for prevention of 
infectious bacterial diseases in poultry 
and swine. Huvepharma, Ad., Bulgaria.

9. Monitoring of Brachyspira 
hyodesinteriae resistance to 
antimicrobial agents in Bulgaria. 
Huvepharma, Ad., Bulgaria.

InternatIonal ContaCts 

and CooPeratIon
The academic staff  liaises with 

the following scientific research and 
educational institutions: Faculty of 
Veterinary Medicine, аnkara; Faculty of 
Veterinary Medicine, Bursa; Faculty of 
Veterinary Medicine, Istanbul; Faculty 
of Veterinary Medicine, Belgrade; 
University of Agricultural Sciences and 
Veterinary Medicine, Athens; Faculty of 
Veterinary Medicine, Bucharest; санкт-
Петербургской государственной 
академии ветеринарной медицины, 
санкт  Петербург; Iowa State 
University, Ames.

PartnershIP WIth other 

researCh InstItutIons 

In BulgarIa 
Bulgarian Food Safety Agency, 

Bulgarian Veterinary Union, Union 
of veterinarians in Bulgaria, National 
Veterinary Diagnostic Institute, National 
Centre of Infectious and Parasitic 
diseases 
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PartICIPatIon In edItorIal 
Boards

Prof. Ilia Tsachev and Assoc. Prof. 
Mihny Liutskanov were and are present 
members of the following journal 
editorial boards: Bulgarian Journal of 
Veterinary Medicine, Bulgarian Journal 
of Agricultural Science, Trakia Journal 
of Sciences, Veterinary Medicine, 
Veterinary collection, Aрхимедь, 
Vetpharma 

advIsory servICes
The diagnostic assistance with:  

Epidemiological observations and 
health programs; Obtaining samples 
for laboratory diagnostic tests; 
Epidemiological analysis and synthesis 
of the collected data and laboratory 
results; Recommendation for prevention 
and control of animal infectious diseases; 
Establishment of disinfection programs 
and their microbiological control; 
Establishment of programs for rodents 
monitoring and control; Microbiological 
control of hatcheries.

  

PartICIPatIon In the 

exPert CounCIls
Prof. Ilia Tsachev is member of the 

SC of Agrarian Sciences and Veterinary 
Medicine (National Evaluation and 
Accreditation Agency - Sofia)

Assoc. Prof. Mihny Liutskanov is 
member of the National Expert Council 
(Centre of Risk Assessment -Bulgarian 
Food Safety Agency)

admInIstratIon staff
Assoc. Prof. Mihny Liutskanov - 

Deputy Dean of Scientific Research 
to the Veterinary Medicine Faculty in 
the mandate from 2004 - 2007. From 
2012 onwards Dean of the Faculty of 
Veterinary Medicine.

Prof. Ilia Tsachev - Head of 
‘International Cooperation and Projects 
in the Faculty of Veterinary Medicine’ 
from 2012 onwards.

участие в реДаКционни КоЛегии
Проф. илия цачев и доц. михни люцканов са били или по-

настоящем са членове на редколегиите на следните научни 
издания: Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Bulgarian Journal 
of Agricultural Science,  Trakia Journal of Sciences, ветеринарна 
медицина, ветеринарна сбирка, Aрхимедь, Vetpharma 

КонсуЛтативна Дейност
Преподавателите от секцията поддържат контакти с го-

лям брой фермери и ветеринарни лекари, обслужващи ферми 
или работещи в клиника за домашни любимци  за продуктив-
ни животни,  на които периодично оказват консултативна 
и диагностична помощ чрез: епидемиологични обследвания и 
изготвяне на оздравителни програми; Получаване на проби 
за лабораторно-диагностични изследвания; епидемиологичен 
анализ и синтез на събрани данни и лабораторни резултати; 
Препоръки за превенция и контрол на масови заболявания при 
животните; изготвяне на програми за дезинфекции микроби-
ологичен контрол на същите; изготвяне на програми за мо-
ниторинг и контрол на вредните гризачи; микробиологичен 
контрол на люпилни.

участие в еКсПертни съвети
Проф. илия цачев е член на  Постоянната комисия по аграр-

ни науки и ветеринарна медицина към наоа (софия)
доц. михни люцканов е член на националния експертен съ-

вет към центъра за оценка на риска към БаБХ.

ЗаеМани аДМинистративни ДЛъЖности
доц. михни люцканов -  зам. декан по нид на вмф  през 

мандата 2004 - 2007 година. декан на вмф от 2012 г. и  сега.
Проф. илия цачев – ръководител на направление „между-

народно сътрудничество и мобилност на вмф“ – от 2012 г. 
и сега.

консултантска дейност в свиневъдството
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КатеДра “Хигиена, теХноЛогия 
и КонтроЛ на ХранитеЛните 

ПроДуКти, ветеринарно 
ЗаКоноДатеЛство и МениДЖМънт”

ръКовоДитеЛ на КатеДрата 
ръководител на катедрата от 2008 г. е Проф. александър 

Павлов, двмн, който ръководи двете секции: „Хигиена, техно-
логия и контрол на хранителните продукти от животински 
произход„ и „ветеринарно законодателство и мениджмънт”

Проф. александър Павлов

Prof. DSc Aleksandar Pavlov

Секция  „Хигиена, теХнология и 
контрол на Хранителните ПроДУкти“

историчесКа сПравКа 

година на основаване – 1924 г.
още с основаването на ветеринарномедицинския факул-

тет към софийския университет „св. климент охридски“ 
през 1923 г. се създават и първите катедри. една от катедри-
те-основатели на факултета е „месоведение, млековедение 
и контрол върху съестните продукти от животински произ-
ход, ихтиология и ихтиопатология” с първия си ръководител 
– Проф. грозьо диков. той е завършил ветеринарна медицина в 
Берлин през 1910 г. и след това е работил в Панагюрище, садо-
во и Бургас, за да премине в министерството на земеделието 
като пом.-началник във ветеринарно отделение и инспектор 
по общинската ветеринарна служба. от 1923 г. е доцент, а от 
1930 г. – професор. 

През 2000 г. катедрата е преобразувана в две секции с  
обединяването на катедрите „Хигиена и технология на храни-
телните продукти от животински произход” и „организация 
на ветеринарното дело и съдебна ветеринарномедицинска 
експертиза”.

dePartment 
“hygIene, 
teChnology and 
Control of anImal 
foodstuffs, 
veterInary 
legIslatIon and 
management”

head of the dePartment 
Head of the department is Prof. 

Alexandar Pavlov DSc, who manage 
the two sections “Hygiene, technology 
and control of animal foodstuffs” 
and “Veterinary legislation and 
management”.

 

sECtion “HygiEnE, 
tECHnology anD 
Control oF aniMal 
FooDstuFFs”

hIstorICal InformatIon 

year of foundation – 1924
From the foundation of the Faculty 

of Veterinary medicine pass on to Sofia 
University “Saint Kliment Ochridsky” in 
1923 were created the first departments. 
One from department-foundation 
members of the Faculty was “Meat 
processing, milk processing and control 
on feed products from animal origin, 
ichthyology and ichthyopathology” 
with the first head - Prof. Grozyo Dikov. 
He was graduated veterinary medicine 
in Berlin at 1910 and after that he 
was worked in Panagyurishte, Sadovo 
and Bourgas, then pass on Ministry of 
Agriculture as chief assistant of the 
Veterinary bureau and inspector in a 
municipality veterinary government 
office. From 1923 he became an 
associated professor, and from 1930 – 
professor. 

From 2000 year the Department was 
transformed in two sections through 
integration between departments of 
“Hygiene and technology of animal 
foodstuffs” and “Organization of 
veterinary practice and forensic 
veterinary medicine expertise”.
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наименование на катедрата през годините
„месоведение, млековедение и контрол върху съестните 

продукти от животински произход, ихтиология и ихтиопато-
логия” -  от 1924 г. до 1939 г.

„Хигиена и технология на животинските продукти” - от 
1939 г. до 1952 г.

„Хигиена и технология на хранителните продукти” – от 
1952 г. до 1968 г.

„ветеринарно-санитарна експертиза на продуктите от 
животински произход” – от 1968 г. до 1974 г.

„Хигиена и технология на хранителните продукти от жи-
вотински произход” – от 1974 г. до  1987 г. и от 1989 г. до 
2000 г.

„ветеринарно-санитарна експертиза и технология на хра-
нителните продукти от животински произход” – от 1987 г. 
до 1989 г. 

„Хигиена и технология на хранителните продукти от жи-
вотински произход, организация на ветеринарното дело и съ-
дебна ветеринарномедицинска експертиза” – от  2000 г. до  
2004 г. 

„Хигиена, технология и контрол на хранителните проду-
кти от животински произход, ветеринарно законодателство 
и мениджмънт” – от 2004 г. и сега.

ръководители на катедрата
Проф. д-р грозьо диков - от 1924 г. до 1950 г.
академик игнат емануилов - от 1950 г. до 1963 г.
Проф. д-р цанко Захариев - от 1963 г. до 1988 г.
Проф. ламбо георгиев, двмн - от 1988 г. до 2005 г.
Проф. иван въшин, двмн - от 2005 г. до 2008 г.
Проф. александър Павлов, двмн - от 2008 г. и сега.

Преподаватели, работили в катедрата
Проф. д-р грозьо атанасов диков -  от 1923 г. до 1950 г.
доц. д-р мирчо мирчев Йорданов – от 1927 г. до 1952 г.
ас. д-р георги ангелов станков – от 1930 г до 1932 г.
академик игнат игов емануилов - от 1939 г. до 1966 г.
Проф. д-р цанко анастасов Захариев - от 1944 г. до 1988 г.
Проф. д-р дочо минков Шошков – от 1951 г. до 1988 г.
Проф. д-р евдокия сотирова динчева – от 1954 г. до 1991 г.
доц. д-р иван николов калоянов  - от 1962 г. до 1977 г.
гл. ас. д-р горан атанасов монов – от 1967 г. до 1976 г. 
Проф. ламбо Петров георгиев, двмн – от 1966 г. до 2006 г.
Проф. д-р Христо Йорданов даскалов – от 1988 г. до 2008 г. 

Преподавани учебни дисциплини в миналото
месоведение – от 1924 г. до  1948 г.
млековедение – от 1924 г. до 1948 г.

the name of the department 
down the years

“Meat processing, milk processing 
and control on feed products from 
animal origin, ichthyology and 
ichthyopathology” – from 1924 to 
1939.

“Hygiene and technology of animal 
foodstuffs” – from 1939 to 1952.

“Hygiene and technology of 
foodstuffs” – from 1952 to 1968.

“Veterinary-sanitary expertise from 
animal foodstuffs” – from 1968 to 
1974

“Hygiene and technology of animal 
foodstuffs” – from 1974 to 1987.

“Veterinary-sanitary expertise and 
technology of animal foodstuffs” – from 
1987 to 1989.

“Hygiene and technology of animal 
foodstuffs” – from 1989 to 2000.

“Hygiene and technology of animal 
foodstuffs, organization of veterinary 
practice and forensic veterinary 
medicine expertise” – from 2000 to 
2004.

“Hygiene, technology and control of 
animal foodstuffs, veterinary legislation 
and management” – from 2004 and 
present.

heads of the department
Prof. d-r Grozyo Dikov – from 1924 

to 1950.

Academician Ignat Emanuilov – from 
1950 to 1963.

Prof. d-r Tsanko Zachariev – from 
1963 to 1988.

Prof. Lambo Georgiev DSc – from 
1988 to 2005.

Prof. Ivan Vashin DSc– from 2004 to 
2007.

Prof. Alexandar Pavlov DSc– from 
2008 and present.

academic members
Prof. d-r Grozyo Atanasov Dikov – 

from 1923 to 1950.

Assoc. Prof. d-r Mircho Mirchev 
Yordanov – from 1927 to 1952.

Assist. d-r Georgi Angelov Stankov – 
from 1930 to 1932.

Academician Ignat Igov Emanuilov – 
from 1932 to 1966.
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надзор на съестните продукти от животински произход – 
от 1924 г. до 1948 г.

кооперативно добиване и преработване на месо и мляко – 
от 1934 г. до 1935 г.

кланично и хладилно дело – от 1935 г. до 1936 г.
ветеринарно-санитарна експертиза на продуктите от 

животински произход – 1968 г. –1972 г.
ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните про-

дукти от животински произход – от 1972 г. до 1989 г.
ветеринарно-санитарна експертиза и технология на про-

дуктите от животински произход – 1989 г. - 2004 г.
ихтиология и ихтиопатология – от 1924 г. до 1948 г.
развъждане и болести по рибите – дисциплината е утвър-

дена през учебната 1957 г. – 1958 г.
Болести по рибите и рибовъдство – от 1968 г. до 1972 г. 
Болести по рибите – от 1987 г. до 1989 г.
рибовъдство и болести по рибите – от 1989 г. до 1993 г.
Болести по риби (избираема дисциплина) – от 2004 г. до 

2010 г.
Биология и болести по хидробионтите – от 2010 г.

ПреПоДаватеЛсКи състав КъМ МоМента
Хабилитирани преподаватели

Проф. иван въшин, двмн – от 1978 г. и сега. 
Проф. александър Павлов, двмн – от 1979 г. и сега.
доц. д-р валентин русев – от 1984 г. и сега. 
доц. д-р динко динков – от 1995 г. и сега. 
нехабилитирани преподаватели

гл.ас. д-р тодор стоянчев – от 2001 г. и сега.
ас. деян стратев – от 2008 г. и сега.
ас. ралица кючукова – от 2009 г. и сега.

Prof. d-r Tsanko Anastasov Zachariev 
– from 1944 to 1988.

Prof. d-r Docho Minkov Shoshkov – 
from 1951 to 1988.

Prof. d-r Evdokia Sotirova Dincheva – 
from 1954 to 1991.

Assoc. Prof. d-r Ivan Nikolov 
Kaloyanov – from 1962 to 1977 

Chief Assist. d-r Goran Atanasov 
Monov – from 1967 to 1976 

Prof. Lambo Petrov Georgiev DSc– 
from 1966 to 2006.

Prof. d-r Hristo Yordanov Daskalov – 
from 1988 to 2008 

subjects in the past
Meat processing – from 1924 to 

1948.

Milk processing – from 1924 to 
1948.

Control of foodstuffs from animal 
origin – from 1924 to 1948.

Co-operative production and 
processing of meat and milk – from 
1934 to 1935.

Slaughterhouse and cold storage – 
from 1935 to 1936.

Veterinary-sanitary expertise of 
animal foodstuffs – from 1968 to 
1972. 

Veterinary-sanitary expertise and 
technology of animal foodstuffs – from 
1987 to 1989.

Veterinary-sanitary expertise and 
control of animal foodstuffs - from 
1987 to 1989.

Veterinary-sanitary expertise and 
technology of animal foodstuffs – from 
1989 to 2004.

Ichthyology and ichthyopathology – 
from 1924 to 1948.

Fish breeding and fish diseases – the 
discipline was approved in academic 
1957 – 1958 year.

Fish diseases and fish breeding – from 
1968 to 1972.

Fish diseases – from 1987 to 1989.

Fish breeding and fish diseases – from 
1989 to 1993.

Fish diseases (elective discipline) – 
from 2004 to 2010. 

Biology and diseases by hydrobiontes 
– from 2010 Преподаватели от катедрата

Members of the Department
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учебна Дейност 

Преподавани дисциплини в катедрата
Преподавателите от секция «Хигиена, технология и кон-

трол на хранителните продукти» участват в обучението на 
ветеринарни лекари по основната магистърска програма на 
факултета, но също така са лектори и в магистърска про-
грама “ветеринарна администрация” и по програми на следди-
пломна квалификация (сдк). 

Задължителни дисциплини:
Хигиена и технология на месо и месни продукти;
Хигиена и технология на мляко и млечни продукти;
ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните про-

дукти от животински произход.
организация и правно регламентиране на контрола и безо-

пасността на храните (в магистърска програма “ветеринарна 
администрация”)

свободно избираеми дисциплини:
Биология и болести по хидробионтите;
лабораторен контрол на хранителните продукти.

обучения провеждани по програми на 

следдипломна квалификация (сДК)
Преподавателите на секцията са лектори по дългосрочни 

специализации и краткосрочни курсове. дългосрочни специа-
лизации: “ветеринарно-санитарна експертиза и контрол на 
хранителните продукти от животински произход” (18 месе-
ца), “микробиология на хранителните продукти” (12 месеца); 
краткосрочни курсове: „Хуманно отношение и защита на жи-
вотните по време на транспорт”, „Хуманно отношение и за-
щита на животните по време на клане”,  „въвеждане на насср 
план в предприятия за преработка на пчелен мед”, „системи за 
управление безопасността на храните”.

Current leCturers staff 
lecturers having academic rank

Prof. Ivan Vashin Dsc– from 1979 and 
present.

Prof. Aleksandar Pavlov DSc – from 
1979 and present.

Assoc. Prof. d-r Valentin Rusev – from 
1984 and present. 

 Assoc. Prof. d-r Dinko Dinkov – from 
1995 and present.

lecturers without academic rank

Chief  Assist. d-r Todor Stoyanchev – 
from 2001 and present.

Assist. Deyan Stratev – from 2008 
and present.

Assist. Ralitsa Kyuchukova – from 
2009 and present.

eduCatIon and leCture 

aCtIvItIes

disciplines (subjects) taught 

in the department
Teachers from division "Hygiene, 

Technology and Control of Food" 
participate in the training of veterinarians 
in the main Master degree of the faculty, 
but they are lecturers also in the second 
Master degree course "Veterinary 
Administration" and Postgraduate 
Programs.

Compulsory subjects:
Hygiene and Technology of meat and 

meat products;

Hygiene and Technology of milk and 
milk products;

Veterinary expertise of food of animal 
origin.

Organization and legislation of food 
safety control (in the master's program 
"Veterinary Administration")

electives subjects:
Biology and diseases hydrobionthic 

species;

Laboratory control of foodstuffs.

training programs conducted 

by Postgraduate 

(Postgraduate)
Teachers of the department 

катедрена работна среща

Department meeting
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издадени учебници по преподаваните в 

катедрата дисциплини
1. Хигиена на месото (диков, г.), с., 1928; II изд. 1947.
2. извънкланичен месопреглед (диков, г.), с., 1930.
3. рибознание и болести по рибите (Йорданов, м.), с., 1939.
4. ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните 

продукти от животински произход (емануилов, и.), с., 1946; II 
изд. 1953; III изд. 1956

5. Хигиена и ветеринарно-санитарна експертиза на мляко-
то и млечните продукти (Захариев, ц.), с., 1964.

6. ветеринарно-санитарна експертиза на млякото и млеч-
ните продукти (Захариев, ц.), с., 1969. 

7. ръководство за упражнения по ветеринарно-санитарна 
експертиза на хранителните продукти от животински произ-
ход (Захариев, ц., д. Шошков, е. динчева, и. калоянов и г. монов), 
с., 1973.

8. ветеринарно-санитарна експетиза на продуктите от 
животински произход. ч.1 месо, риба, яйца (Захариев, ц.), с., 
1975.

9. ветеринарно-санитарна експетиза на продуктите от 
животински произход. мляко и млечни продукти (Захариев, ц.), 
с., 1976; II изд. 1982.

10. ръководство за упражнения по ветеринарно-санитарна 
експертиза на хранителните продукти от животински про-
изход (Захариев, ц., д. Шошков, е. динчева и л. георгиев), с., 
1985.

11. ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните 
продукти от животински произход, ч.I месо, риба, яйца (Заха-
риев, ц., л. георгиев и д. Шошков), Земиздат, с., 1991.

12. ръководство за упражнения по болести на рибите с 
основи на риборазвъждането (динчева, е. и Х. даскалов), с., 
1994.

13. ръководство за упражнения по ветеринарно-санитарна 
експертиза на хранителните продукти от животински про-
изход (георгиев, л., и. въшин, а. Павлов и в. русев), Земиздат, 
с., 1994. 

14. ръководство за упражнения по ветеринарно-санитарен 
контрол и експертиза на хранителните продукти от живо-
тински произход (въшин, и., а. Павлов, в. русев, Х. даскалов и 
д. динков), ст. Загора, 1999.

15. Болести по рибите с основи на риборазвъждането (ге-
оргиев, л.), II изд., Полиграфическа база иПку, ст.Загора, 1999.

16. Хигиена, технология и ветеринарно-санитарен контрол 
на месо, риба и яйца (Павлов, а., и. въшин и Х. даскалов), кота, 
ст. Загора, 2006; II изд. 2012.

17. ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните 
продукти от животински произход. ръководство за практи-
чески занятия (русев, в., д. динков и т. стоянчев), академично 
издателство „тракийски университет”, ст. Загора, 2011.

are lecturers in long- and short-
term specialization courses. Long 
specializations: "Veterinary expertise 
and control of foodstuffs of animal 
origin" (18 months) "Microbiology 
of food" (12 months). Short courses: 
"Animal welfare and protection of 
animals during transport" " Welfare and 
protection of animals during slaughter, 
"" Implementation of HACCP plan in 
honey processing plants", "Control 
systems of food safety"

textbooks 
1. Meat hygiene (Dikov, G.), 1928; II 

ed. 1947.

2. Field meat inspection (Dikov, G.), S., 
1930.

3. Fish sciences and fish diseases 
(Yordanov, M.), S., 1939.

4. Inspection of foodstuffs from 
animal origin (Emanuilov, I.), S., 1946; II 
ed. 1953; III ed. 1956.

5. Hygiene and inspection of milk and 
dairy products (Zahariev, Ts.), S., 1964.

6. Inspection of milk and dairy 
products (Zahariev, Ts.), S., 1969.

7. Manual of inspection of foodstuffs 
from animal origin (Zahariev, Ts., D. 
Shoshkov, E. Dincheva, I. Kaloyanov  
and G. Monov), S., 1973.

8. Inspection of foodstuffs from 
animal origin. Part I. Meat, fish, eggs. 
(Zahariev, Ts.), S., 1975.

9. Inspection of foodstuffs from 
animal origin. Milk and dairy products 
(Zahariev, Ts.), S., 1976; II ed. 1982.

10. Manual of inspection of foodstuffs 
from animal origin (Zahariev, Ts., D. 
Shoshkov, E. Dincheva  and L. Georgiev), 
S., 1985.

11. Inspection of foodstuffs from 
animal origin. Part I. Meat, fish, eggs. 
(Zahariev, Ts., L. Georgiev and D. 
Shoshkov ), Zemizdat, S., 1991.

12. Manual of fish diseases with 
basics of fish-breeding (Dincheva, E. 
and H. Daskalov), S., 1994.

13. Manual of inspection of foodstuffs 
from animal origin (Georgiev, L., I. Vashin, 
A. Pavlov and V. Rusev), Zemizdat, S., 
1994.

14. Manual of inspection and control 
of foodstuffs from animal origin (Vashin, 
I., A. Pavlov, V. Rusev, H. Daskalov and 
D. Dinkov), Stara Zagora, 1999.

15. Fish diseases with basics of fish-
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breeding (Georgiev, L.), II ed., Printing 
IPKU base, Stara Zagora, 1999.

16. Hygiene, technology and control 
of meat, fish and eggs (Pavlov, A., I. 
Vashin and H. Daskalov), Kota, Stara 
Zagora, 2006; II ed. 2012.

17. Inspection of foodstuffs from 
animal origin. Guidance on practical 
exercises (Rusev, V., D. Dinkov and T. 
Stoyanchev), Academic publishing 
“Trakia University”, Stara Zagora, 
2011.

sCIentIfIC and researCh 

develoPment of 

dePartment "hygIene, 

teChnology and 

Control of food

ProduCts of anImal 

orIgIn"

main scientific topics
Scientific studies of the department 

begin with the establishment of the 
faculty and the department "Meat, milk 
and control of edible products of animal 
origin." Professor Grozyo Dikov is one 
of the first appointed teachers, who 
in 1928 published in several German 
journals articles for tuberculosis, 
hydatid disease and parasitic diseases 
transmitted by meat. Microbiological 
theme is main research of Ignat 
Emanuilov who published numerous 
reports for microbial status of cow's 
milk (1942), proteolytic enzymes 
from bacteria (1956), properties of 
lactic acid microorganisms (1956), 
microbial processes in cheese and 
yogurt (1957), vitamin composition 
of milk products (1957). A significant 
part of these articles are in journals 
in Germany, which contributes to the 
development of the department and 
the inclusion of Emanuilov (at the time 
as an academician) in the International 
Association of Microbiologists (1966). 
Tsanko Zahariev studied salmonellosis, 
covering pigs and sheep (publications 
in 1948), and later the same causative 
agent has been studied in detailes by Ivan 
Kaloyanov since 1965, with a number 
of studies related to virulence (1968), 
Salmonella typhimurium in sheep and 
pigs (1970), laboratory experiments 
with Salmonella strains (1973). 
Strong contribution to microbiological 
department brings a team of Tsanko 

лекционно обучение

on lecture

екционно обучение

на практически занятия в кланица – извършване на месопреглед

Practical exercises in a slaughterhouse - meat inspection

на практически занятия в предприятие за кашкавал – контрол на 
качество и безопасност

Practical exercises in cheese processing plant - quality and safety control
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научно-иЗсЛеДоватеЛсКа Дейност на 

КатеДра „Хигиена теХноЛогии и КонтроЛ 

на ХранитеЛните ПроДуКти ”

основни научни направления
научните разработки на отдела започват още с основава-

нето на факултета и катедрата „месоведение, млековедение 
и контрол на съестните продукти от животински произход“. 
Професор грозьо диков е един от първите назначени препода-
ватели, който през 1928 г. публикува в няколко немски списа-
ния изследвания за туберкулоза, ехинококоза и паразитни за-
болявания пренасяни с месото. микробиологичната тематика 
заема основен обем от изследователската дейност, като иг-
нат емануилов публикува множество данни за микробен ста-
тус при краве мляко (1942), протеолитични ензими от бак-
терии (1956), свойства на млечнокиселите микроорганизми 
(1956), микробни процеси при сирене и кисело мляко (1957), ви-
таминен състав на млечни продукти (1957). Значителна част 
от тези статии са в списания в германия, което допринася 
за развитието на катедрата и включване на и. емнуилов вече 
като академик в международната асоциация на микробиолози-
те (1966). цанко Захариев изучава салмонелозата, обхващайки 
свине и овце (публикации през 1948), а по-късно причинителят 
е проучен в детайли от иван калоянов след 1965 година, с ре-
дица изследвания свързани с вирулентност (1968), Salmonella 
typhimurium при овце и свине (1970), лабораторни експеримен-
ти със салмонелни щамове (1973). силен микробиологичен 
принос за катедрата внася колектив от цанко Захариев, ев-
докия динчева, ламбо георгиев и иван калоянов, които правят 
изследвания за микробната контаминираност на краве масло 
(1952), пресни и охладени кокоши яйца (1962), заклани бройлери 
(1972) и носачки (1974), наличието на патогенни стафилококи 
при птиче месо (1974). Последната разработка е публикувана 
в списание в германия. Професор евдокия динчева работи по 
проблеми на микробиологичната картина при хладилно съхра-
нение на месо и мляко. нейни са публикациите за микрофло-
рата в хладилниците (1955), микрофлора в кайма и кебапчета 
(1970), микрофлора на сурово мляко за кисело мляко (1973), 
маститни заболявания и състав на млякото (1976), стафило-
коки в месо от свине (1977), микробни процеси при зреене на 
кашкавала (1980). микробиологичните разработки на профе-
сор л. георгиев при птици и птичи продукти обхващат мик-
робна контаминация, условия на съхранение (1975), източници 
за кръстосана контаминация със стафилококи (1976), салмо-
нелно носителство и разпространение (1980). През 1984 тога-
ва асистент иван въшин започва новата за европа и България 
тематика за токсикоинфекции причинени от Campylobacter 
spp. и разкриване на кампилобактерии при свинско месо и при 
кланична обработка на животни и птици (няколко публикации 
във франция през 1985 и 1986). изследвани са различни щамо-
ве на Campylobacter в България (1989), тяхната характеристи-
ка и вирулентност, проведени са лабораторни експерименти 
(1989, 1991, 1993). По-късно през 2001 към темата на проф. 
въшин е включен асистент тодор стоянчев, който разширя-

Zahariev, Evdokia Dincheva, Lambo 
Georgiev and Ivan Kaloyanov whose 
are studying microbial contamination of 
butter (1952), fresh or chilled chicken 
eggs (1962) slaughtered broilers 
(1972) and hens (1974), the presence 
of pathogenic staphylococci in poultry 
(1974). The latest published in journal in 
Germany. Professor Evdokia Dincheva 
works on problems of microbial changes 
during cold storage of meat and milk. Her 
publications are related to refrigerators 
microflora (1955), microorganisms in 
minced meat and sausages (1970), the 
microflora of raw milk yogurt (1973), 
vector diseases and milk composition 
(1976), staphylococci in meat from pigs 
(1977) microbial processes in cheese 
ripening (1980). Microbiological studies 
of Professor L. Georgiev in poultry 
and poultry products include microbial 
contamination, storage conditions 
(1975), sources of cross-contamination 
with staphylococci (1976), salmonella 
carriers and distribution (1980). In 
1984, Ivan Vashin (at the time as 
assistant) began new for Europe and 
Bulgaria research topic for food borne 
diseases caused by Campylobacter 
spp. and detection of Campylobacter in 
pork and during processing of animals 
and poultry (several publications 
in France in 1985 and 1986). The 
author examines different strains of 
Campylobacter in Bulgaria (1989), their 
characteristics and virulence, conducts 
laboratory experiments (1989, 1991, 
1993). Later 2001 in the subject of 
Professor Vashin was included assistant 
Todor Stoyanchev that extends 
the study of Campylobacter spp., 
covering epidemiological and health 
requirements, critical control points in 
the slaughter processing plants, the 
impact of technology, risk factors for 
incidence in packaging and marketing 
of poultry, molecular biological 
methods PCR, PFGE, PCR-DGGE for 
typing and detection of pathogenic 
Campylobacter. Since 2004, and after 
implementation of GMP and HACCP 
in the meat processing enterprises 
the Department carrying studies to 
the changed microbiological status 
(2004), contamination with Listeria 
monocytogenes (2007) and hygiene 
of contact surfaces of equipment and 
facilities, including personnel (2006, 
2009 , 2011) Enterobacteriaceae 
(2008), Staphylococcus aureus (2009), 
Total bacterial count etc.
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ва проучванията за Campylobacter spp., обхващайки епидеми-
ологични и ветеринарно-санитарни изисквания, критични кон-
тролни точки в птицекланицата,, влияние на технологичните 
процеси, рискови фактори за разпространение при разфасов-
ка и търговия с птиче месо, молекулярно-биологични методи 
PCR, PFGE, PCR-DGGE за доказване и типизиране на патогенни 
кампилобактерии от различен произход. след 2004 катедра-
та дава отговор за променения микробиологичен статус на 
месопреработвателните предприятия след въвеждане на сис-
темите за самоконтрол дПП и насср (2004), контаминира-
ност с Listeria monocytogenes (2007), хигиена на контактни по-
върхности от машини, съоръжения и помещения, включително 
персонал (2006, 2009, 2011) по отношение на Enterobacteriaceae 
(2008), Staphylococcus aureus (2009),обща микробна контами-
нираност и др.

състава и качеството на месо от овце, кози, говеда и сви-
не, особеностите на породите, начина на отглеждане и въз-
растта са изследвани от дочо Шошков. горан монов проучва 
месо от свине с признаци на заболявания (1973), хранителна 
стойност и отклоненията в качеството на свинско месо 
(1976). Химичният състав и промените в месо от едри и дреб-
ни преживни животни с паразитни заболявания проучва алек-
сандър Павлов (1989).

 мляко и млечни продукти с тяхната физико-химична ха-
рактеристика също са били предмет на изследвания в кате-
драта. Проучвани са витаминния състав на кашкавал и бяло 
саламурено сирене (1948). процесите на зреене при сирене с 
протези и ензими от бактерии (1952), витаминния състав на 
краве, биволско и овче мляко (1965) аминокиселинен профил в 
млечни продукти (1971). За периода 1991 - 1999 доцент въшин 
провежда разнообразни изследвания на проби козе и краве мля-
ко, бяло саламурено сирене и извара за установяване на мик-
робиологична и химична безопасност (1991,1997), показатели 
за качеството и състава (1998, 1999), влияния на профилак-
тичните ваксинации (1997), обезвреждане чрез гама-облъчва-
не (1989). 

Химични замърсители и опасни остатъчни количества хи-
мични вещества в храните са сред статиите публикувани за 
месо и колбаси (1981), субпродукти от птици (1985), антиби-
отици в месо (1993), ензимни методи за доказване на замразе-
но и размразено месо (публикации в европейски списания през 
1993, 1994, 1995, 1997), кинетика на остатъчните вещества 
в хранителни продукти (1996), нитрати и нитрити в малот-
райни и трайни колбаси (2003, 2005). основен изследовател в 
тази насока е професор александър Павлов, който през 2008 
г. разширява темата за остатъци от антимикробни веще-
ства и техните метаболитни продукти в суровини и храни, 
и към изследователския екип се включват асистент ралица 
кючукова (2009) и докторант александра даскалова (2010). 

Хистология и микроструктура на колбасите (1989, 1991, 
1997) морфологични промени при съхранение (1992, 1995), 
структура на колбаси с различни рецепти на производство 
(1997), промени вследствие на зреене и сушене на пълнежната 

Composition and quality of sheep, 
goats, cattle and pigs meat, the 
characteristics of the breed, rearing 
and age were examined by Dotcho 
Shoshkov. Goran Monov examine 
meat from pigs showing disease 
signs (1973), nutritional value and the 
variance in the quality of pork (1976). 
Chemical composition and changes 
in meat from large and small ruminant 
parasitic diseases examining Alexander 
Pavlov (1989). 

Milk and dairy products, their 
chemical characteristics have also been 
research subject in the department. 
Vitamin composition of yellow and 
white cheese (1948), ripening process 
in cheese dentures and enzymes from 
bacteria (1952), vitamin composition 
of cow, buffalo and sheep milk (1965), 
amino acid profile in dairy products 
(1971) were studied. For the period 
1991 - 1999 Associate Professor 
Vashin held various research of goat 
and cow milk samples, white cheese 
and curd, to establish microbiological 
and chemical safety (1991.1997), 
indicators of quality and composition 
(1998, 1999), the effects of vaccination 
(1997), decontamination by gamma 
irradiation (1989).

Chemical pollutants and harmful 
chemical residues are among the articles 
published for meats and sausages 
(1981), products from poultry (1985), 
antibiotics in meat (1993), enzymatic 
detection of frozen and thawed meat 
(publications in European journals in 
1993, 1994, 1995, 1997), kinetics of 
residues in food (1996), nitrates and 
nitrites in sausages (2003, 2005). Basic 
researcher in this field is Professor 
Alexander Pavlov, who in 2008 
expanded the theme for the residues 
of antimicrobials and their metabolic 
products in raw foods and to the 
research team were included Assistant 
Ralitsa Kyuchukova (2009) and PhD 
student Alexandra Daskalova (2010). 

Histology and ultrastructure 
of sausages (1989, 1991, 1997) 
morphological changes during storage 
(1992, 1995), the structure of sausages 
with different recipes (1997), changes 
due to aging and drying of the filling 
mass (1994) has been developed by 
Valentin Rusev.

Composition and safety of honey 
and bee products has been studied 
extensively after 1995 by associate 
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маса (1994) е направление разработвано от доц. валентин ру-
сев и което е приложимо и при съвременните производствени 
технологии в месопреработката. 

състав и безопасност на пчелен мед и пчелни продукти е 
проучван обстойно едва след 1995, когато доц. динко дин-
ков (тогава асистент) публикува първите статии за физи-
ко-химични показатели и качеството на българския пчелен 
мед (2000), неговата оптична ротация (списания в чужбина, 
2001, 2003), характеристики на преработен и непреработен 
мед (2001, 2003), фалшификации със захари и изосуит (2001), 
антибиотични вещества и остатъчни количества химични за-
мърсители в меда (2004, 2005, 2006), ефект от въвеждане на 
добри пчеларски практики (2004), ензимна, антибактериална и 
антиоксидантна активност на различни видове български мед 
(2006, 2007, 2008, 2012), и пчелно млечице спрямо Escherichia 
coli и Aeromonas spp. (2012). 

риба и рибна патология с профилактика на остри и хронични 
заболявания са проучвани от дочо Шошков през 1980 и Хрис-
то даскалов от 1988 до 2006 (основно при пъстърва, амур и 
шаран), изследвано е влиянието на фуражното хранене (1988, 
1991, 1994, 1995), кръвна картина при рибите (1989, 1995, 
1996), изменения във вътрешните органи и месото при про-
блемни заболявания за рибните стопанства в България (1995, 
1996, 1999, 2001,2005), специфичния Aeromonas hydrophila 
(2006) при сладковдни риби, микробиологична безопасност на 
рибни и готови рибни продукти за Listeria monocytogenes (ста-
тии в чужди списания 2007). след 2011 асистент деян стра-
тев се включва към започнатата от доц. Х. даскалов тема 
за Aeromonas spp. при риба и критериите за безопасност на 
рибни продукти. нова научна насока се разработва от алек-
сандра даскалова относно хуманни методи за зашеметяване 
и обезкървяване при риби за месо (шаран, пъстърва и др.), как-
то и устойчивост на риби в условия на стрес към Salmonella и 
Listeria monocytogenes (2011, 2012). 

ново направление за катедрата са приложението на нераз-
рушителни (недеструктивни) методи и технологии използ-
ващи NIR спектрални данни за доказване на качество и безо-
пасност на храните. направените изследвания включват месо, 
колбаси, сурово мляко, млечни продукти, Listeria monocytogenes, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, обща микробна контами-
нация на продуктите (публикации в България и Чужбина през 
2008, 2009, 2011, 2012).

разработени научни проекти в 

последните години
“Проучвания върху състав, качество, безопасност, и био-

логично производство на различни видове пчелен мед с оглед 
ветеринарно-санитарната му експертиза” (въшин и., динков 
д. и кол.), 2001-2004-2007. “Проучвания върху остатъчните 
количества антибиотици в месо от заклани птици, шаран и 
пъстърва в различни региони на България” (Павлов а. кючукова 
р и кол.), 2003-2004-2012. “нитрати, нитрити и безопасност 

Professor Dinko Dinkov (at the time 
as an assistant) who published the 
first articles on the physicochemical 
parameters and quality of Bulgarian 
honey (2000), its optical rotation (journal 
in abroad, 2001, 2003), characteristics 
of the processed and unprocessed 
honey (2001, 2003), forgery and 
imitation with sugars and isosweet 
(2001), antibiotic residues and chemical 
contaminants in honey (2004, 2005, 
2006), the effect of the introduction 
of good beekeeping practices (2004), 
enzyme, antibacterial and antioxidant 
activity of different types of Bulgarian 
honey (2006, 2007, 2008, 2012), and 
royal jelly against Escherichia coli and 
Aeromonas spp. (2012).

Fish and fish pathology with 
prevention of acute and chronic diseases 
are studied by Docho Shoshkov in 
1980 and Hristo Daskalov from 1988 
to 2006 (mainly for trout, carp and 
gras-carp) The influence of feed (1988, 
1991, 1994, 1995) in fish blood count 
(1989, 1995, 1996), changes in the 
internal organs and meat in fish from 
diseased farms in Bulgaria (1995, 1996, 
1999, 2001.2005), specific Aeromonas 
hydrophila prevalence for freshwater 
fishes (2006), fish and fish products 
and Listeria monocytogenes (articles 
in international journal 2007). Since 
2011 an assistant Dean Stratev has 
been involved to developing by Prof. H. 
Daskalov topic of Aeromonas spp. and 
safety criteria for fish and fish products. 
New scientific field is developed by 
Alexandra Daskalova on humane 
methods of stunning and bleeding of 
industrial fish (carp, trout and others.) 
as well the resistance of fish (welfare 
and stress) to Salmonella and Listeria 
monocytogenes (2011, 2012).

A new direction for the department is 
application of non-destructive methods 
and technologies using NIR spectral data 
to prove the safety and quality of food. 
Scientific tests include meat sausages, 
raw milk, dairy products, a common 
microbial contamination of products 
and specific Listeria monocytogenes, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
(publications in Bulgaria in 2008, 2009, 
2011, 2012).

research projects 

(after 2001)
"Studies on the composition, quality, 
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на месни продукти” (Павлов а. и кол.), 2008 - 2010. “доказва-
не на Campylobacter spp. при първично производство на пилета 
бройлери и птиче месо. Campylobacter инфекции при птиците. 
ветеринарно-санитарна оценка на риска” (въшин и. стоянчев 
т. и кол.) 2004-2008-2010. „Проучвания върху безопасността 
на храните във връзка с добрите производствени практики” 
(въшин и. русев в. стоянчев т. и кол.), 2005-2007. “изграждане 
на университетски център за иновативни научни изследвания 
свързани с безопасност на храни от животински произход” 
(станилова с., въшин и., стоянчев т. и кол.), 2010. “ефект на 
растежната температура върху резистентността на Listeria 
monocytogenes, стресови условия, водна активност, pH, NaCl 
и наличието на Listeria monocytogenes” (танев и. даскалов Х. 
стоянчев т. и кол.), 2006-2008; 2011-2012. национален научен 
проект „Приложение на спектралния анализ в близката ин-
фрачервена област за бързо определяне на микробно замър-
сяване при хранителни продукти” (даскалов Х.. стоянчев т. и 
кол.), 2006-2009. “Хигиенни аспекти и безопасност на жива и 
охладена сладководна риба и рибни продукти контаминирани 
с микроорганизми от род Aeromonas” (въшин и. стратев д. и 
кол.) 2010-2011-2012.

Международни контакти и сътрудничество
установените научни и преподавателски взаимоотноше-

ния през годините са допринесли за създаване и поддържане 
на стабилни международни сътрудничества със страни като 
франция, испания, Швейцария, русия, англия, саЩ, германия, 
Япония, турция и др.. институциите с които катедрата е ра-
ботила съвместно са: висше ветеринарно училище, гр. нант, 
франция; университет комплутенсе, гр, мадрид испания; 
институт за ветеринарномедицинска хигиена на хранител-
ните продукти на университета в гр. цюрих, Швейцария; из-
следователски институт по пчеларство гр. Берн, Швейцария; 
московска ветеринарна академия, гр. москва русия; висше 
ветеринарно училище, гр. Хановер, германия; форт-колинз 
университет, щат колорадо, саЩ; аграрно-икономически 
университет, гр. кобе, Япония; институт по аквакултури, гр. 
истанбул, турция; Хериот-уат университет, гр. единбург, 
великобритания; 

Партньорство с научни институти в страната
сред основните организации с които катедрата е рабо-

тила по образователни или научни теми са: национален диаг-
ностичен научно изследователски институт (нднивми) гр. 
софия; централна лаборатория по ветеринарно-санитарна 
експертиза и екология (цлвсее), гр. софия; районни ветери-
нарни институти в гр. стара Загора, гр. велико търново и гр. 
русе; национална ветеринарно-медицинска служба (нвмс) и 
Българска агенция по безопасност на храните (БаБХ) гр. со-
фия; институт по микробиология при Бан, гр. софия; универ-
ситет по хранителни технологии гр. Пловдив; русенски уни-
верситет, гр. русе; асоциация на месопреработвателите в 

safety, and biological production of 
different types of honey" (Vashin 
I., Ljubomir D. et al.) 2001-2004-
2007. "Studies on antibiotic residues 
in poultry, carp and trout meat in 
different regions of Bulgaria" (Pavlov A. 
Kyuchukova P et al.) 2003-2004-2012. 
"Nitrates, nitrites and safety of meat 
products" (Pavlov, A. et al.) 2008-2010. 
"Detection of Campylobacter spp. in 
the primary poultry broiler production. 
Campylobacter infections in poultry. 
Animal health risk assessment "(I. 
Vashin Stoyanchev T. et al.) 2004-
2008-2010. "Studies on food safety 
related good manufacturing practices" 
(Vashin I. Rusev V. Stoyanchev T. et 
al.), 2005-2007. "Building of university 
center for innovative research in food 
safety of food animal origin" (Stanilova 
S. Vashin I., Stoyanchev T. et al.), 2010. 
"The effects of growth temperature 
on the resistance of Listeria 
monocytogenes, stress conditions, 
water activity, pH, NaCl and the 
presence of Listeria monocytogenes" 
(I. Tanev H. Daskalov Stoyanchev 
T. et al.), 2006-2008, 2011-2012. 
National research project "Application 
of spectral analysis in the near 
infrared region for rapid identification 
of microbial contamination of food 
products" (H. Daskalov. Stoyanchev T. 
et al.), 2006-2009. "Hygiene and safety 
aspects of live and frozen freshwater 
fish and fishery products contaminated 
with microorganisms of the genus 
Aeromonas" (I. Vashin, Stratev D. et al.) 
2010-2011-2012.

International partnership and 

collaboration
Established research and teaching 

relationships over the years have 
contributed to the creation and 
maintenance of strong international 
collaborations with countries such 
as France, Spain, Switzerland, Russia, 
England, USA, Germany, Japan, 
Turkey, etc. Institutions with which 
the department has worked with are: 
National veterinary school, Nantes, 
France, Complutense University of 
Madrid, Spain, Institute for Food Safety 
and Hygiene (ILS) in  the Veterinary 
Faculty at University of Zurich, 
Switzerland, Beekeeping Research 
Institute of Bern, Switzerland, Moscow 
State Academy of Veterinary Medicine 
and Biotechnology, Russia; University 
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България; асоциация на млекопрепработвателите; Български 
пчеларски дружества и др.

участия в редколегии
Професор александър Павлов е в редакционния борд на на-

учно списание “Bulgarian Journal of Veterinary Medicine” (от 1998 
г. и сега);  научно списание “Trakia Journal of Science” (от 2002 и 
сега), специализирано списание „ветеринарна сбирка” (от 2010 
и сега); Членовете на катедрата са участвали като независи-
ми рецензенти в написването на рецензии и оценки на повече 
от 50 научни статии от посочените списания.

КонсуЛтантсКа, еКсПертна и обществена 

Дейност

Консултантска дейност
Преподавателите от секцията извършват активна кон-

султантска дейност като участват в системата за консул-
тации в тракийския университет. консултират се директно 
предприятия  („кен“ – стара Загора; „Примо-трейд“ – сандан-
ски; “росели” оод – софия; „еврофриго“ – софия; „евровър-
хът“ –стара Загора; “ферма сезони” ад – нова Загора; „дели-

of Veterinary Medicine Hanover, 
Germany, Fort Collins University of 
Colorado, USA,  Kobe University, 
Japan, Istanbul University, Turkey, 
Heriot-Watt University in Edinburgh, 
UK;

Partnership with scientific institutes 
in Bulgaria

The main institutes which have 
collaboration in educational or 
research topics with the  department 
are: National Diagnostic Veterinary 
scientific research institute (NDNIVMI) 
Sofia, Central Laboratory of veterinary 
expertise and Ecology (CLVSEE), Sofia, 
Regional Veterinary Institute in Stara 
Zagora, Veliko Tarnovo and Ruse, 
National veterinary Service (NVS) 
and Bulgarian Agency of Food Safety 
(BABH) Sofia, Institute of Microbiology, 
BAS, Sofia, University of Food 
Technologies, Plovdiv , University of 
Rousse, Rousse, Association of Meat 
Processors in Bulgaria, Association of 
Milk Processors, Bulgarian beekeeping 
and processing society.

Participation in editorial 

boards
Professor Alexander Pavlov is in 

the editorial board of the scientific 
journal "Bulgarian Journal of Veterinary 
Medicine" (from 1998 and now), of 
the scientific journal "Trakia Journal of 
Science" (2002 and now), specialized 
journal "Veterinana sbirka" (from 2010 
and now). Members of the Department 
are involved as independent reviewers 
in writing reviews and evaluation of 
more than 50 scientific articles from the 
journals mentioned above.

ConsultIng, exPert and 

PuBlIC aCtIvItIes

extension and Consultative 

activities
Teachers of the department 

realize active consulting activity by 
participating in extension system  at 
Trakia University. The objects are 
directly enterprises ( “KEN” Stara 
Zagora, ” Primo Trade” Sandanski, 
“Roseli” Ltd.,Sofia, “Evrofrigo” Sofia, 
“Evrovarhat” Stara Zagora, “Farm 
Seasons” SA, Nova Zagora, “Delina” 
Ltd., Stara Zagora, “Promes” Ltd., Varna, 
restaurants “Happy Bar and Grill”, Varna 

конференция по меда и пчеларство

at a Conference of honey and beekeeping

конференция по меда и пчеларство

експеримент с риби и бактерии

Experiment with fish and bacteria
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на оод“ – ст. Загора; "Промес" оод-варна; ресторанти Хепи 
бар енд грил – варна и много други) или се участва в общи 
обучения на фермери, ръководен персонал и т.н.. 

отбелязани са участия в обучения на доставчиците на „да-
нон“ (проф. въшин и проф. Павлов), на български и гръцки ве-
теринарни специалисти по проект за трансгранично сътруд-
ничество България-гърция (проф. въшин,  проф. Павлов и д-р 
стоянчев), обучения на членове в пчеларски дружества (доц. 
д. динков)

Проф. въшин е член на консултативния съвет по Безопас-
ност на храните към мЗг ( 2001-2009), проф. Павлов е член на 
комисията по признаване на квалификацията към нвмс-БаБХ 
(2004-2012), консултант към комисията за академично при-
знаване на министерството на образованието, младежта и 
науката (2008-2012).

експертна дейност
Членовете на катедрата са участвали в провеждането на 

съдебни експертизи при съдебни спорове свързани с конфис-
кувани месни продукти, с млечни продукти, бракониерски улов 
и др. 

катедрата е колективен член на EFSA и взема активно 
участие в работата на Българския фокален център с научни 
разработки и експертни становища по конкретни въпроси. 
Членство в управителния съвет на „агенция за регионално 
икономическо развитие”, гр. стара Загора, Членство в рефе-
рентен център за защита на животните по време на умърт-
вяване към БаБХ. доц. динков е в екипа на научно-консулта-
тивен съвет по Пчеларство, има членство и в международна 
комисия по пчеларство.

Заемани административни длъжности
ръководни длъжности заемани от членовете на кате-

драта:

Проф. ц. Захариев е бил зам.-ректор на ввми (1959–1962); 
ректор на ввми (1962-1968); генерален директор на нПо “ве-
теринарно дело” (1976-1978); директор на института по мик-
робиология при Бан (1985-1988). Проф. л. георгиев е бил зам.-
декан на вмф (1979-1983; 1989-1993), зам.-ректор на виЗвм 
(1983-1989) и декан на вмф (1996-1999). Проф. кирил василев 
- декан на вмф (2004 – 2008), Проф. иван въшин - заместник 
декан на вмф (2004 – 2008), Проф. александър Павлов - гла-
вен секретар на тракийски университет (2001-2007), коорди-
натор по програма ераЗЪм (2000-2007), заместник декан на 
вмф (2000-2001 и 2008-2011),  Проф. иван въшин - Заместник 
ректор на тракийски университет (2008-20011; 2012 и сега); 

обществена дейност
с насоченост към масовия читател и любители са написа-

ни редица популярни рубрики и статии за „Пчелния мед”, „от-
глеждане на домашни животни и преработка на продукцията 
от тях” в списание „фермер”, за качеството и безопасността 

and many others), or participating  in 
joint training of farmers, management 
staff, etc.

There have been marked participations 
in trainings of the suppliers of “Danone” 
(prof.  Vashin and prof. Pavlov), Bulgarian 
and Greek vets under training-project for 
cross-border cooperation (Prof. Vashin, 
Prof. Pavlov,  Assis. Prof. Stoyanchev  
and Assis. Prof. Kyuchukova), training 
of members in beekeeping companies 
(Assoc. Prof. Dinko Dinkov).

Prof. Vashin is a member of the 
Advisory Council on Food Safety 
at Ministry of Agriculture and Food, 
(2001-2009), Prof.  Pavlov is a member 
of the Committee on the recognition of 
qualifications at  BFSA (2004-2012), 
consultant to the Commission for 
Academic Recognition at Ministry of 
Education, youth and science (2008-
2012).

expert activities
Members of the department were 

participating in the conducting of forensic 
in litigation related to confiscated meat 
products, milk production, poaching, 
etc.

The department is a member of 
the EFSA and participates actively in 
the work of  Bulgarian Focal Center  
with scientific research and expertise 
on specific issues, membership on 
the Board of "Agency for Regional 
Development", Stara Zagora, 
membership of the Reference Center 
for the Protection of animals during 
killing at BFSA, assoc. prof. Dinkov  
elaborated in the team of the Scientific 
Advisory Board of Beekeeping and has 
membership in international committee  
of beekeeping.

Previous administrative 

positions
managerial positions occupied by 

members of the department are:

Prof. C. Zahariev was vice-Rector of 
HVMI (1959–1962); Rector of HVMI 
(1962-1968), General director of NPO 
“Veterinary “ (1976-1978), director 
of the Institute of Microbiology, BAS 
(1985-1988). Prof. L. Georgiev was 
Vice-Dean of Faculty of Veterinary 
Medicine (1979-1983; 1989-1993), 
Vice-Rector of HIZVM (1983-1989) 
and Dean of FVM (1996-1999). Prof. 
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на месото или млякото в списания: „месо и месни продукти”, 
„мляко и млечни продукти”. катедрата присъства и при от-
говор на въпроси от страна на министерските служби, БаБХ 
или медиите за остри и обществено интересни теми на еже-
дневния контрол над масови потребителски стоки – месо, 
мляко, яйца.

участия в редица радио и телевизионни предавания за по-
пуляризиране на обучението в тракийски университет или 
просветните рекламни кампаниите за набиране на студенти 
към ветеринарномедицински факултет. 

Kiril  Vasilev – Dean  of  FVM (2004 – 
2008), Prof. Ivan  Vashin – Vice-dean  
of  FVM (2004 – 2008), Prof. Alexander  
Pavlov – Main  Scientific  Secretary 
of Trakia University  (2001-2007), 
coordinator  of  ERASMUS  Program  
(2000-2007),vice-dean of FVM ( 
2000-2001 and 2008-2011). Prof. 
Ivan Vashin – Vice- Rector  of  Trakia 
University  (2008-20011; 2012 and at 
the moment).

Public activities
With a focus on general reader and 

connoisseurs there have been written a 
number of popular columns and articles 
on “Bee Honey”, “Growing livestock and 
processing their production” in journal 
“Farmer”, for quality and safety meat 
or milk in journals:  “Meat and meat 
products”, “Milk and milk products”. 
The department attended and answered 
to questions from the ministerial 
departments, BFSA and  media and 
public interests on issues of daily 
control over mass consumer products - 
meat, milk, eggs. Participation in radio 
and TV programs to promote education 
in Trakia University or educational and 
promotional campaigns for recruiting 
of students at Faculty of Veterinary 
medicine.
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СЕКЦИЯ „ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И МЕНИДЖМЪНТ”

ОтгОвОрник:
Професор кирил иванов василев, двмн

истОрическа справка на катедрата 

(секцията)
секция „ветеринарно законодателство и мениджмънт” 

има дълга история. в продължение на 90 години в съответ-
ствие с учебните планове  и обществено-политическите и 
икономически условия в страната катедрата е именована, 
обединявана и преименувана както следва:

- създадена е с указ № 193 от 06.08. 1924 г. като катедра 
"ветеринарна полиция и администрация, съдебна ветеринарна 
медицина с подвижна клиника". неин пръв преподавател и ръ-
ководител е доц. георги Павлов.

- През 1941 година е преименувана в катедра "съдебна ве-
теринарна медицина, ветеринарна профилактика с амбулато-
рия, клиника и история на ветеринарната медицина", с препо-
даватели: Проф. г. Павлов – зав. катедра, доц. тодор илиев, 
доц. иван калъпов и д-р николай димитров.

SECTION „VETERINARY 
LEGISLATION AND 
MANAGEMENT”

Head:
Professor Kiril Ivanov Vasilev, PhD 

Historical information 

about tHe DePartment 

(tHe Section).
The Veterinary legislation and 

management unit has a long history. For 
90 years in compliance with the curricula 
and the social, political and economic 
situation in the country, the department 
has been named, transformed and 
renamed as follows: 

- It was established by Decree 
193/06.08. 1924 as a department 
“Veterinary police and administration, 
forensics and mobile clinic”. Its first 
lecturer and head is Assoc. Prof. George 
Pavlov.

- In 1941 it is renamed “Forensic 
veterinary medicine, veterinary 
prophylaxis and history of veterinary 
medicine” with the following staff: Prof. 
George Pavlov – head; Assoc. Prof. 
Todor Iliev, Assoc. Prof. Ivan Kalapov 
and Dr. Nikolay Dimitrov. 

- By Decree 151, Off. Gazette 
209/13.09.1946 for amendment of 
Art.278 and Art. 280 of the Law on 
education, the department was renamed 
“Forensic veterinary medicine and zoo-
prophylaxis”.

- In 1949 after the separation of a 
single discipline “Epidemiology” the 
department received the name “Public 
and forensic veterinary medicine”, 
headed by Prof. Ivan Kalapov. Disciplines 
taught: Public and forensic veterinary 
medicine; Organization of socialist 
husbandry; History of veterinary 
medicine. 

- In 1953 the name of the department 
was changed again – “Economics of 
socialist husbandry and organization 
of the veterinary activities” with the 
following teaching staff: Prof. Ivan 
Kalapov – head, Assistant Professor 
Vladimir Stankov and Assistant 
Professor Dr. Ivan Iliev. 

- After the establishment of the 
Scientific-educational union on 

Секция „Ветеринарно законодателство и мениджмънт” отбелязва 
официалния професионален празник 14.12.2011г.

Проф. К. Василев, двмн - отговорник секция; Д. Минчева - хигиенист

Ст. Иванова - организатор; д-р Л. Костадинова - асистент

д-р Г.Балиева - Гл. Асистент; доц. Т. Иванова - пенсионер в секцията

Section “Veterinary legislation and management” notes the official 
professional holiday 14.12.2011.

Prof. K.Vassilev, PhD - Head of the Unit; D. Mincheva - Hygienist

St. Ivanova - Organizer  workshops; Dr. L. Kostadinova - Assistant Professor

Dr. G. Balieva - Assistant Professor; Asoc. Prof. T. Ivanova - retired member 
of the section



179

90 години
ветеринарномедицински факултет

90 years
FaCULTy OF VeTerINary MeDICINe

- с указ от 13.09.1946 г. за изменение и допълнение на За-
кона за народното просвещение, катедрата получава името 
“съдебна ветеринарна медицина и зоопрофилактика”.

- През 1949 г. след отделянето на дисциплината "епизоото-
логия"  катедрата получава названието "обществена и съдеб-
на ветеринарна медицина", с ръководител Проф. иван калъпов. 
в нея се преподават дисциплините: обществена и съдебна ве-
теринарна медицина,  организация на социалистическото сел-
ско стопанство и история на ветеринарната медицина.

- През 1953 г. е преименувана в катедра "икономика на со-
циалистическото селско стопанство и организация на вете-
ринарното дело" с преподавателски състав: Проф. иван калъ-
пов - ръководител на  катедрата, ас. владимир станков и ас. 
д-р иван илиев.

- след създаването на научно-учебно обединение по живот-
новъдство /нуоЖ/ през 1972 г. катедрата е преименувана в 
катедра по "организация на ветеринарното дело и съдебна ве-
теринарномедицинска експертиза" с преподавателски състав: 
зав. катедра до 1975 г. - Проф. иван калъпов, след 1975 г - доц. 
иван Божков, доц.вл. станков и доц. иван илиев.

- със Заповед от 26.05.1984 г. на министъра на народната 
просвета и на Председателя на наПс катедрата се обединява 
с катедрата по "епизоотология" с наименование "епизоото-
логия и организация на ветеринарното дело" с ръководител 
Проф. рашко арсов и преподаватели към звеното: Проф. ив. 
Божков – гл. ас. ат. стоянов и гл. ас д-р к.василев.

- с решение на фс от 10.06.1987 г. става разделяне на обе-
динената катедра и се възстановява катедрата по "организа-
ция на ветеринарното дело с основи на съдебната ветеринар-
номедицинска експертиза " с преподавателски състав: Проф. 
ив. Божков - зав. катедра (1987 – 1993 г.; 1995 – 2000 г.), доц. 
к. василев зав. катедра (1993 – 1995 г.), доц. ат. стоянов. 

- През 2000 г. катедрата е обединена с катедрата по ”Хи-
гиена и технология на хранителнит продукти от животински 
произход” с ръководител Проф. ламбо георгиев. научно препо-
давателският състав на секцията е следния: Проф. ив. Бож-
ков – ръководител,  доц. ат. стоянов, доц. к. василев, ст.н.с  
II степен д-р тонка иванова.

През следващите години в пенсия излизат: Проф. иван г. 
Божков – 2003 г., доц. атанас стоянов – 2008 г.;. ст.н.с II сте-
пен д-р тонка иванова – 2008 г. и през 2009 г. Проф. кирил ва-
силев. с решение на фс и ас Проф. кирил василев е определен 
за  административен отговорник на магистратурата  “ве-
теринарна администрация” и преподавател в секцията.

Чрез конкурс на освободените места са назначени за асис-
тенти д-р гергана николова през 2007 г. и д-р ласка  коста-
динова през 2010 г.

Под различни имена секцията е била част от факултета 
90 години. тя е една от първите катедри в новосъздадения 
факултет, още от началото му. на различни етапи от време, 
четири членове на секцията са били назначавани за директори 
на националната ветеринарномедицинска служба в страна-
та.

livestock breeding /SEUL/ in 1972 the 
department was renamed “Organization 
of veterinary activities and forensic 
veterinary expertise” with lecturers 
Prof. Ivan Kalapov – head till 1975, 
Assoc. Prof. Ivan Bozhkov – head after 
1975, Assoc. Prof. Vladimir Stankov 
and Assoc. Prof. Ivan Iliev. 

- By Order 698/26.05.1984 of the 
Minister of education and the Chairman 
of National Agricultural Industrial 
Union /today Ministry of Agriculture/ 
the department was merged with 
department “Epidemiology” into new 
one – “Epidemiology and organization 
of the veterinary activities”. Its head 
was  Prof. Rashko Arsov and lecturers 
of the unit – Prof. Ivan Bozhkov, Chief 
Assistant Professor Atanas Stoyanov 
and Chief Assistant Professor Kiril 
Vasilev. 

- By Decision of the Faculty Council 
of 10.06.1987  the united department 
is separated and is restored the 
department “Organization of veterinary 
activities with foundations of forensic 
veterinary expertise”. Members of the 
teaching staff are Prof. Ivan Bozhkov 
(head for the period 1987 – 1993; 1995 
– 2000), Assoc. Prof. Kiril Vasilev (head 
for the period 1993 – 1995), Assoc. 
Prof. Atanas Stoyanov.  

- In 2000 the Department is 
merged together with the Department 
“Veterinary and sanitary expertise”. The 
united department is under new name 
– “Hygiene, technology and control of 
foodstuffs, veterinary legislation and 
management” with head Prof. Lambo 
Georgiev. Lecturers at the legislation 
unit are: Prof. Ivan Bozhkov – head; 
Assoc. Prof. Atanas Stoyanov, Assoc. 
Prof. Kiril Vasilev, Assoc. Prof. Tonka 
Ivanova. 

During the next years the following 
lecturers have retired: Prof. I. Bozhkov 
in 2003; Assoc. Prof. At. Stoyanov in 
2008; Assoc. Prof. Tonka Ivanova in 
2008; Prof. Kiril Vasilev in 2009. By 
decision of the Faculty Council and 
Academic Council Prof. Kiril Vasilev is 
appointed as an administrative officer 
for “Veterinary administration” master`s 
course and lecturer at the section. 

After competition on the vacant posts 
as assistant professors are appointed 
Dr. Gergana Nikolova in 2007 and Dr. 
Laska Kostadinova in 2010.

Under different names The Veterinary 
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препОдавателски състав към мОмента: 
Проф. кирил иванов василев, двмн –отговорник; 
гл. ас. д-р гергана николова Балиева;
ас. д-р ласка митева костадинова.

Учебна дейнОст

преподавани учебни дисциплини
Задължителни:

ветеринарномедицинско законодателство, държавна ве-
теринарна медицина и обществено здраве;  съдебна ветери-
нарна медицина и професионална етика.

избираеми:

история на ветеринарната медицина; мениджмънт на ве-
теринарномедицинската практика.

продължаващо обучение: 

втора магистърска степен "ветеринарна администрация" 
(3 семестъра). магистратурата стартира през 2010 г. като 
първото начинание от този вид за ветеринарномедицинския 
факултет. 

издадени учебници, учебни помагала 

и монографии
от създаването на катедрата до края на 2012 г. катед-

реният колектив е разработил и издал над 50 броя учебници, 
учебни помагала и монографии.

През учебната 2012-2013 г.  обучението на студентите 
се осъществява от три учебника издадени от колектива 
на катедрата: ветеринарномедицинско законодателство и 
мениджмънт, 2005 г.; съдебна ветеринарномедицинска екс-
пертиза, 1995 г., история на ветеринарната медицина, 1984 
г. като спомагателни: ветеринарномедицински справочник 
(нормативно-правна уредба) 1993; социална промяна на бъл-

legislation and management unit had 
been a part of the Faculty for 90 years. 
As a department, it was one of the 
first and main structural and functional 
units of the newly founded Faculty of 
Veterinary Medicine in Sofia in1923.

At different stages of time 4 members 
of the unit have been appointed on the 
post of Director General of the National 
Veterinary Service.

teaching staff at present: 
Professor Kiril Ivanov Vasilev – Doctor 

of veterinary medicine, responsible for 
the teaching and training process; Chief 
Assistant Professor Dr. Gergana Nikolova 
Balieva and Assistant Professor          Dr. 
Laska Miteva Kostadinova. 

teacHing anD training 

of stuDents

Disciplines
obligatory – Veterinary legislation, 

state veterinary medicine and public 
health; Forensic veterinary medicine 
and professional ethics.

elective – History of veterinary 
medicine; Veterinary practice 
management.

continuing education - Second 
master`s degree “Veterinary 
administration” (3 semesters) – 
starting in March 2010 like the first 
similar enterprise for the all Faculty of 
veterinary medicine.

issued textbooks and 

monographs
Since the establishment of the 

Department till the end of 2012 the 
teaching staff has written and published 
over 50 textbooks and monographs. 

During the academic year 2012-2013 
training of students is carried out mainly 
using three textbooks, written by the 
teaching staff: Veterinary legislation and 
management, 2005; Forensic veterinary 
expertise, 1995; History of veterinary 
medicine, 1984. Other issues: Veterinary 
guide / regulatory and legislative rules/, 
1993; Social change of Bulgarian 
society, 1995; History of the Faculty of 
Veterinary Medicine, 1993; Annals of 
the Union of Veterinarians, 2012. 

Професор Кирил Иванов 
Василев, двмн - 

отговорник-секция от 
2009г. до днес

Professor Kiril Ivanov 
Vassilev, PhD Head of 

the Unit from 2009 until 
today

Гл. Ас. Гергана 
Николова Балиева 
на Международна 

конференция в Брно, 
Чехия 2009г.

Ass. Prof. Gergana 
Nikolova Balieva of 

the International 
Conference in Brno, 

Czech Republic, 2009

Ас. Ласка Митева 
Костадинова- EHEDG 
конгрес Охрид, Ма-

кедния, 2011г.

Ass. Prof. Laska 
Miteva Kostadinova 
of the-EHEDG World 
Congress in Ohrid, 
Macedonia, 2011
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researcH activity 
The main scientific directions are 

concerned with veterinary legislation 
and management, state administration, 
forensic veterinary expertise and 
professional ethics and history of 
veterinary medicine. 

Since the establishment of the 
Department till the end of 2012 totally 
26 PhD theses have been defended, 
amongst which 9 by lecturers at the 
department and 14 by veterinarians from 
the practice. Three other dissertations 
have been defended by foreign citizens 
from Slovenia, Jordan, Afghanistan. 

The majority of the PhD theses 
of the practitioners are focused on 
regional historiography, management 
of the struggle with communicable 
diseases and border control of disease 
prevention. 

Veterinary practitioners who have 
defended dissertation works at the 
Department for PhD grade are: Todor 
Stamatov – Varna; Racho Rachev 
– Shumen; Elenko lazarov – Vidin; 
I. Patarinski – Sofia; Petko Baltov – 
Plovdiv; Slavcho Hlebarov – Kyustendil; 
Ilia Petrov – Targovishte; Ivan Angelov 
– State Veterinary Office SVO, Sofia; 
Nedyalka Naydenova - State Veterinary 
Office SVO, Sofia; Dimitar Velev – 
Silistra; Hristo Dimitrov – Yambol; Stefan 
Binev – Sofia; St. Borisova – Sofia; Vasil 
Popov – DZI – Central administration.

Veterinarians who have defended 
their theses as lecturers at the 
Department are: Ivan Kalapov – PhD, 
DSc.; Vladimir Stankov – PhD, DSc.; Ivan 
Bozhkov - PhD; Ivan Iliev – PhD; Jordan 
Kostadinov - PhD; Kiril Vasilev - PhD; 
Atanas Stoyanov - PhD; Tonka Ivanova 
- PhD; Milena Gospodinova – PhD.

Foreign citizens: Mohammed-Shah 
Saadati – Afghanistan; Milan Korim – 
Slovakia; Fayez Salman Al-Zayadin – 
Jordan.

research projects /rP/
RP 03/2003 “The veterinarian – 

social status, role profile, business 
conflicts, professional satisfaction”. 
Administrator – Assoc. Professor Dr. 
Kiril Vasilev; RP 03/2004 “Veterinary-
sanitary and epizootological aspects 
of animal trade”. Administrator – 
Assoc. Professor Dr. Atanas Sotyanov; 
RP 22/2005 “Investigation of the 

гарското общество, 1995 г.; история на вмф, 1993; летопис 
на съюза на ветеринарните лекари, 2012 г.

наУчнОиЗследОвателска дейнОст
основните научни направления в катедрата са свързани с 

ветеринарномедицинското законодателство и мениджмън-
та, държавната администрация, съдебната ветеринарноме-
дицинска експертиза и професионалната етика и история на 
ветеринарнатамедицина.

от основаването на катедрата до края на 2012 г. са за-
щитени общо 26 дисертации, в т.ч. от щатни сътрудници 
на катедрата 9 и  14 от ветеринарни лекари от практиката. 
в катедрата са защитени и 3 дисертации от чуждестранни 
граждани (словения, Йордания, афганистан).

По-голямата част от защитените дисертации от практи-
куващите ветеринарни лекари са свързани с регионалната ис-
ториография, организация на борбата със заразните болести 
и граничната зоопрофилактика

Промоция на първи випуск 
Ветеринарна администрация, 
2011г.

Promotion of first class 
Veterinary Administration, 2011

Д-р Балиева в семинарно 
занятие със студенти по ве-

теринарна медицина, V курс

Dr. Balieva in a seminar unit 
with students of veterinary 

medicine, V course

Подвижен семинар с посеще-
ние на ГИП Капитан Андреево 

със студенти по ветеринарна 
медицина V курс

Movable seminar with students 
of veterinary medicine course V - 

visit BIP Captain Andreevo

Ас. Л. Костадинова и Проф. Иван 
Божков – отбелязване на 24 май 

2012г.

Ass. Prof. L. Kostadinova and Prof. 
Ivan Bozhkov - celebration on May 

24 2012- The Day of Slavic Alphabet 
and Culture
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potential and possibilities of Veterinary 
Border Control in Bulgaria in order to 
meet the requirements and criteria of 
the Terrestrial Animal Health Code”. 
Administrator - Assoc. Professor 
Dr. Atanas Sotyanov; RP 15/2007 
“Professional study of model spheres 
of veterinary activities in the Republic 
of Bulgaria”. Administrator – Assoc. 
Professor Dr. Kiril Vasilev; RP 14/2008 
“Investigation of management practice 
for appointment of administrative and 
executive staff in the system of animal 
health in the livestock-breeding sector 
in Bulgaria”. Administrator – Assoc. 
Professor Dr. Kiril Vasilev; RP 08/2010 
“Investigation of the possibilities for 
improvement of veterinary students` 
practical training in the situation of 
market economy”. Administrator – 
Senior Assis. Professor Dr. Gergana 
Nikolova; RP05/2011 “Conditions and 
possibilities for professional qualification 
of veterinarians in order to implement 
the EC concept for CONTINUING 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT”. 
Administrator – Chief Ass. Professor 
Dr. Gergana Nikolova; RP11/2011 
“Management of human resources 
in veterinary research institutes and 
laboratories”. Administrator – Assis.. 
Professor Dr. Laska Kostadinova.

The staff of the Department has 
developed intensive scientific and 
educational contacts with the Moscow 
and Kazan Veterinary Academies, 
the Veterinary Faculties in Berlin and 
Hanover. Extremely useful collaboration 
is established with the OIE Regional 
Commission for Europe and the Regional 
Representation for Eastern Europe. 

adviSory, expert and 

Public activities of 

tHe DePartment staff
The teaching and research staff of 

the unit have been and still are active 
participants in expert groups for 
elaboration of veterinary legislation 
and regulations at all various stages of 
social and economic development of the 
country. They take active participation 
also in expert and advisory councils at 
the Ministry of Agriculture and Food, 
National Diagnostic Research Veterinary 
Institute, Risk Assessment Centre at 
the Bulgarian Food Safety Agency, 
editorials of “Veterinary collection” 
Journal, etc. 

ветеринарни лекари от практиката (на свободна, за-
дочна или редовна докторантура) защитили дисертации 
в катедрата на образователната и научна степен двм 
са: тодор стаматов- варна; рачо рачев – Шумен; еленко лаза-
ров – видин; и. Патарински – софия; Петко Балтов – Пловдив; 
славчо Хлебаров – кюстендил; илия Петров – търговище; иван 
ангелов – нвмс; недялка найденова – нвмс; димитър велев – 
силистра; Христо димитров – Ямбол; стефан Бинев – софия; 
ст. Борисова – софия; васил Попов – дЗи-цу.

ветеринарни лекари на щат в катедрата защитили 
дисертация: иван калъпов- двм и двмн; владимир станков – 
ди и дин; иван Божков – двм ; иван илиев – двм; Йордан коста-
динов – двм, кирил василев двм; атанас стоянов – двм; тонка 
иванова – двм; милена господинова – двм.

чужденци: мохамед – Шах саадати – афганистан; милан 
корим – словакия; файез салман ал-Заядин – Йордания.

научни проекти, разработвани от членове на 

катедрения колектив след 2001 г.:
нП № 03/2003 г.: “ветеринарният лекар – социален статус, 

ролеви профил, делови конфликти, удовлетвореност от про-
фесията” ръководител - доц.д-р к. василев; нП 03/2004 г. на 
тема:“ветеринарно-санитарни  и епизоотологични аспекти на 
търговията с животни” с научен ръководител – доц.д-р атанас 
стоянов; нП №22/2005 г.на тема: „Проучване върху потенциала 
и възможностите на гивкк на република България да изпъл-
нява изискванията и критериите регламентирани с междуна-
родния ветеринарен кодекс” – ръководител доц. ат. стоянов; 
нП№ 15/2007 г. на тема: “Професиографски изследвания в мо-
делни сфери на ветеринарномедицинската дейност в република 
България” с ръководител - доц.д-р кирил василев; нП 14/2008г. 
„Проучване върху управленската практика за утвърждаване 

Гл. Ас. Гергана Николова 
докладва на научен форум

Assist professor Gergana 
Balieva reports on the 
science forum, 2010

Ас. Ласка Костадинова докла-
два на международен научен 

форум

Assistant Professor Laska 
Kostadinova reports on the 

International science forum, 
2011
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Four of the members of the 
Department /Prof. George Pavlov, 
1923-1935; Prof. Ivan Kalapov, 1949-
1952; Dr. Nikolay Dimitrov, 1952-1959; 
Assoc. Prof. Ivan Bozhkov, 1969-1975/ 
have been on the post Chief veterinary 
officer of the National Veterinary 
Service of Bulgaria for 28 years totally. 
Prof. George Pavlov has been Dean of 
the Faculty of Veterinary Medicine as 
well for the period 1937-1939, 1940-
1942.

Prof. Ivan Kalapov /1976-1983/ and 
Prof. Ivan Bozhkov /1983-1994/ both 
have taken the post of a chairman of 
the professional organization for 18 
years in total – Union of veterinarians 
in Bulgaria. 

Prof. Ivan Bozhkov also has been 
elected for rector of the Higher Institute 
of Zootechnics and Veterinary Medicine 
/1989-1993/ and first rector of Trakia 
University /1995-1999/. For the period 
1999-2003 he is a chairman of the 
General assembly of the University. 

Assoc. Prof. Kiril Vasilev has been 
elected for Dean of the Faculty of 
Veterinary medicine at Trakia University 
for the period 1999-2003.

Assoc. Prof. Atanas Stoyanov has 
taken several administrative posts: 
Dean of the Free Faculty at the Higher 
Institute of Zootechnics and Veterinary 
Medicine and Trakia University /1988-
1997/; assistant-rector of the Higher 
Institute of Zootechnics and Veterinary 
Medicine/1991-1992/; director 
of Administrative and Economical 
Activities at Trakia University /1996-
1997/; deputy chairman of the General 
assembly of the Faculty of Veterinary 
Medicine in 2002.

Assoc. Prof. Dr. Tonka Ivanova has 
been deputy chairman of section 
“History of Veterinary Medicine”at 
the Union of veterinarians in Bulgaria 
/1990-1996/ and a longtime member 
of the editorial of “Veterinary collection” 
Journal.

на ръководни и изпълнителски кадри в системата на здраве-
опазване на животновъдството в България” - ръководител на 
проекта : проф. кирил василев; нП № 05/2011 г. „състояние и 
възможности за професионална квалификация на ветеринарни-
те лекари с цел реализиране концепцията на ек за CONTINUNG 
PROFESSIONAL DEVELOMENT” с ръководител гл.ас.д-р гергана 
Балиева; нП №11/2011 „мениджмънт на човешки ресурси в на-
учноизследователски ветеринарномедицински институти и 
лаборатории” – с ръководител ас. д-р л. костадинова.

катедрата осъществява интензивни научни и образова-
телни контакти с московската и казанската ветеринарни 
академии, ветеринарномедицинските факултети в Берлин и 
Хановер. изключително ползотворно е сътрудничеството с 
регионалната комисия за европа при OIE и регионалното пред-
ставителство за източно европейските страни. 

кОнсУлтативна, експертна и Обществена  

дейнОст на препОдавателите От секцията
Членовете на катедрата (секцията) са вземали и продъл-

жават да вземат активно участие в експертните групи за 
разработването на ветеринарномедицинското законодател-
ство и подзаконовите нормативни актове през отделните 
етапи и периоди от обществено-икономическото развитие 
на страната. активно е участието и в експертни и научни съ-
вети към мЗХ, цнивми, център за оценка на риска при БаБХ, 
редакционните колегии на сп. „ветеринарна сбирка” и др.

Четирима от членовете на катедрата (проф. георги Пав-
лов -1923-1935 г.; проф. иван калъпов – 1949 – 1952 г.; д-р ни-
колай димитров – 1952 – 1959 г.  и доц. иван Божков – 1969 
– 1975 г.) в продължение общо на 28 години са ръководители 
на националната ветеринарномедицинска служба в България. 
Проф. георги Павлов е бил декан на вмф – 1937-1939 г. и 1940-
1942 г.

Проф. иван калъпов (1976 -1983) и проф. иван Божков (1983 
– 1994) в продължение общо на 18 години са оглавявали съ-
словната организация – съюза на ветеринарните лекари в 
България. 

Проф. иван Божков е бил ректор на виЗвм – 1989-1993 г. и 
първи ректор на тракийски университет – 1995-1999 г., а от 
1999-2003 г. Председател на общото събрание на универси-
тета.

доц. кирил ив. василев е декан на вмф през мандат 1999-
2003 г.

доц. атанас стоянов е декан на свободния факултет към 
виЗвм и тракийски университет (1988-1997); пом.-ректор на 
виЗвм (1991-1992); директор на асд към тракийски универ-
ситет (1996-1997); зам.-председател на общото събрание на 
вмф през 2002 г.

ст.н.с.ІІ ст. д-р тонка иванова е  зам. Председател на сек-
ция “история на ветеринарната медицина” при свлБ (1990-
1996) и дългогодишен член на редколегията на сп. “ветеринар-
на сбирка”.
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