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   ЛЕКЦИИ  
  

 
№ 

 
Тема 

 
Хорариум 

1 Алтернативна ветеринарна медицина - същност, методи, регулация, 
образование, видове. Холистичните методи за лечение на 
домашните животни -  част от методите на традиционната 
ветеринарна медицина. Разлики между методиките на източната и 
западна ветеринарна медицина. 

1 

2 Особености при събирането на билки и сушенето им. Промени в 
консистенцията и химичния състав при сушене. 

 

3 Форми на приложение на лечебните растения -  начини на 
приготвяне на лекарствени форми ит лекарствени дроги. 

1 

4 Биологично-активни съставки на растенията - общ преглед. 1 
5 Основни правила при билколечение на домашните животни. 

Билколечение на отделни групи домашни животни: котки - най-често 
срещани заболявания, симптоматика, лечение; примери от 
ветеринарната практика. 

1 

6 Билколечение при кучета - най-често срещани заболявания, 
симптоматика, лечение; примери от ветеринарната практика 

1 

7 Билколечение при коне - симптоматика, лечение; примери от 
ветеринарната практика 

1 

8 Билколечение при декоративни птици, гризачи, влечуги - най-често 
срещани заболявания, симптоматика, лечение; примери от 
ветеринарната практика 

1 

9 Билколечение при селскостопанските животни - свине, ЕРД,, 
домашни птици - най-често срещани заболявания, симптоматика, 
лечение; примери от ветеринарната практика 

1 

10 Групи лечебни растения,  действащи върху ССС и храносмилателна 
система 

1 

11 Групи лечебни растения  със спазмолитично, адстрингентно и 
протективно действие. 

1 

12 Групи лечебни растения, действащи върх пикочо-половата система - 
с диуретично и маточно - кръвоспиращо действие.                                                        

1 

13 Групи лечебни растения, действащи върху ЦНС 1 
14 Групи лечебни растения  с температуропонижаващо и потогонно 

действие, с ревулсивно действие. 
1 

15 Растения с инсектицидно и репелентно действие, с антихелминтно и  
дератизационно действие. 

1 

 ОБЩО 15 
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