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ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 

Разработване и защита на 
дисертации по „Безопасност 

на храните“ и „Управление 
на ветеринарната дейност“ 

Дейността на докторанти раз-

работващи дисертации  по 

специализирани теми от 

„Безопасност на храните“ и 
„Управление на ветеринарна-

та дейност“ 
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Бенефициент: Тракийски Университет 

 Ветеринарномедицински факултет 

Начало на проекта: 22.07.2013 г. 

Продължителност: 24 месеца 

Сума на проекта: 38 679.07 лв. 

Проекта подпомага 

Екип на проекта 

Ръководител:  Проф. Александър Павлов 

 

Координатор: Гл.ас. Тодор Стоянчев 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Схема за безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-3.3.06 

“Подкрепа за развитието на докторанти,  

постдокторанти, специализанти и млади учени” 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Проекта се осъществява с 

финансовата подкрепа на 

Оперативна програма 
 „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз 



Целева група по проекта 

Докторанти, обучаващи се в 
научните специалности 
„Ветеринарно-санитарна екс-
пертиза” и „Зоохигиена и ор-
ганизация на ветеринар-ното 
обслужване” 

 

Очаквани резултати 

Успешно защитени дисерта-
ции от докторантите на целе-
вата група и създаване на кон-
курентни млади изследовате-
ли в областта. 

 

 

Проекта подобрява мотивацията на 

докторантите чрез улесняване достъ-

па до литература, команди-ровки в 

страната и чужбина, участие в специ-

ализирани научни форуми.  Високо 

квалифицирани препода-ватели ще 

бъдат използвани като експерти или 

ръководители за подпомагане дей-

ността на докторантите от целевата 

група на проекта.  

“Разработване и защита на дисертации  по „Безопасност на храните“  и Управление на 
ветеринарната дейност“ 

 
СРОКОВЕ И  

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Разработването на проекта и докторант-

ските теми ще става в структурата на Ве-

теринарномедицински факултет и лабо-

раториите на катедра „Хигиена, техноло-

гия и контрол на хранителните продук-

ти, ветеринарно законодателство и ме-

ниджмънт”.   

От началото на проекта 22.07.2013 г.  

в рамките на 24 месеца проекта осигуря-

ва на всеки докторант от целевата група: 

стипении по 120 лв. месечно, платено 

участие във форум в чужбина и в страна-

та, средства за специализирана литера-

тура, материали и консумативи, техни-

ческа подготовка и цветно отпечатване 

на дисертациите и  други дисертацион-

ни материали. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
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Инвестира във Вашето бъдеще! 


