


Самостоятелна форма – срок на обучение до 3 

години 

 

 
1. Въведение 

 

III. Обучението по докторска програма „Говедовъдство и биволовъдство“ в 

Института по планинско животновъдство иземедие - Троян, осигурява на обучаващите 

се получаване на последната степен в системата на висшето образование на територията 

на Република България, чл. 42, ал.1, т.3 от Закон за висшето образование (обн. ДВ бр. 

112 от 27 Декември 1995 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 2018г.), в т.ч. повишаване на 

образователната и научноизследователска квалификация на докторантите. 

 

2. Условия за прием и обучение 

 

2.1. Приема на докторанти в докторската програма за придобиване на образователна 

и научна степен „доктор“ по докторска програма „Говедовъдство и биволовъдство”, се 

извършва съобразно изискванията и по реда на: 

2.1.1. Закон за висшето образование (обн. ДВ бр. 112 от 27 Декември 1995 г., изм. и 

доп. ДВ. бр.98 от 2018г.) 

2.1.2. Закон за развитието на академичния състав в Република България (обн. ДВ бр. 

38 от 21 Май 2010 г., изм. ДВ бр.101 от 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и 

доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.) 

2.1.3. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България, приет с ПМС № 202 от 10 септември 2010 г. (обн. ДВ бр. 75 от 24 

Септември 2010 г., изм. ДВ. бр.57 юли 2015 г.,  изм. и доп. ДВ. бр.56 юли 2018г., изм. и 

доп. ДВ. бр.15 февруари 2019г.) 

2.1.4. Правилник за развитие на академичния състав в Селскостопанска академия  

приет от УС на ССА (Протокол № РД- 09-04), от 11.12.2018г 

2.2. Обучението на докторантите по докторската програма се извършва, съгласно: 

2.2.1. Закон за развитието на академичния състав в Република България (обн. ДВ бр. 

38 от 21 Май 2010 г., изм. ДВ бр.101 от 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и 

доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.) 



2.2.2. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България, приет с ПМС № 202 от 10 септември 2010 г. (обн. ДВ бр. 75 от 24 

Септември 2010 г., изм. ДВ. бр.57 юли 2015 г.,  изм. и доп. ДВ. бр.56 юли 2018г., изм. и 

доп. ДВ. бр.15 февруари 2019г.) 

2.2.3. Правилник за развитие на академичния състав в Селскостопанска академия  

приет от УС на ССА (Протокол № РД- 09-04), от 11.12.2018г. 

2.2.4. Стандарт за обучение в образователна и научна степен „доктор“ прилаган в 

ИПЖЗ-Троян. 

 

3. Цели на докторската програма 

 

Основна цел на обучението по докторската програма е подготовка на 

висококвалифицирани кадри със задълбочена фундаментална и професионална 

компетентност за научноизследователска и практико-приложна дейност в областта на 

говедовъдство и биволовъдство. 

 Създаване на възможности за междудисциплинарни и 

интердисциплинарни подходи към изследване и решаване на проблемите в областта на 

развъждането, селекцията, биология на размножаването на говеда и биволи с цел 

изграждане на устойчиво животновъдство. 

 Осигуряване на подкрепа и консултации на докторантите с различен 

научен и професионален опит в областта на развъждането, селекцията, биологията и 

биотехника на размножаването при говеда и биволи. 

 

4. Задачи на обучението в докторската програма 

 

За постигането на целите, поставени за докторската програма по „Говедовъдство и 

биволовъдство“, обучението има следните задачи: 

4.1. Разширяване и задълбочаване на теоретичните и практическите познания в 

областта на развъждането и селекцията, биотехнологията на размножаване и 

репродуктивната биология на говеда и биволи. 

4.2. Усвояване на текущите и  прилагане на нови съвременни технически средства и 

методи за анализ в научноизследователската дейност. 



4.3. Овладяване на различни аналитични и числени методи за качествен и 

количествен анализ в селекцията, в т.ч.  изучаване на нови закономерности за 

признаците, обект на  селекцията при говеда и биволи. 

4.4. Придобиване на опит при планирането и организирането на научното 

изследване и при представяне на резултатите от него в научни форуми. 

4.5. Разширяване на контактите с водещи специалисти и научни организации в 

областта на селекцията и репродукцията на селскостопанските животни. 

4.6. Участие в работни колективи за решаване на актуални научни и научно-

приложни проблеми в областта на говедовъдство и биволовъдство. 

4.7. Повишаване на нивото на езикова подготовка с акцент в областта на 

животновъдните науки. 

 

5. Изисквания за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ 

 

Придобиването на образователната и научна степен „Доктор” по докторската 

програма става след:  

 успешно изпълнение на всички етапи от индивидуалния учебен план на 

докторанта; 

 изпълнение на законовите изисквания посочени в нормативните актове, в т.ч. 

актове на Селскостопанска академия и Земеделски институт-Шумен за 

придобиване на образователната и научна степен „Доктор”; 

 успешна защита на дисертационен труд. 

6. Възможности за реализация 

Придобитата по време на обучението професионална квалификация дава 

възможност на докторанта за реализация като: 

  изследовател в специализирани научни организации (държавни и частни) в 

страната и чужбина; 

 преподавател в специализирани звена (катедри, департаменти) от системата на 

висшето образование (университети, колежи); 

 преподавател в специализираните гимназии от системата на професионалното 

образование; 



 мениджър по развъждане, селекция, биология и биотехника на 

размножаването на говеда и биволи в животновъдни ферми на територията 

на страната и в чужбина; 

 експерт-селекционер в развъдните организации на селскостопански животни; 

 експерт в специализирани звена (агенции, дирекции, министерства) от 

системата на държавната администрация в страната; 

  консултант в организации, специализирани в разработването и управлението 

на научно-приложни проекти по национални и европейски програми в 

областта на животновъдството; 
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