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ГЛАВЕН  АСИСТЕНT Д-Р  

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Синхронизация на еструса чрез хормонални
препарати и изкуствено осеменяване в стадото;
Ранно индуциране на еструс и изкуствено
осеменяване; Хранене с балансирани дажби;
Качество, енергийна и протеинова хранителност и
смилаемост на  фуражи, Методи за повишаване
количеството и подобряване на качеството на
млякото от овце; Пасищен мениджмънт при
преживни животни

ПО-ВАЖНИ НАУЧНИ
ПОСТИЖЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛНОСТ:

Тракийски университет 2011: специалност: 
“Ветеринарна медицина”
Квалификационна степен: “Магистър”

НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ 
ДЛЪЖНОСТИ:

* 2018 г. – Главен асистент
* 2015 - Oбразователна и научна степен  
*„Доктор” 2011 г. – Асистент

НАУЧНА ОБЛАСТ И ПРОФЕСИОНАЛНО 
НАПРАВЛЕНИЕ:

Научна област: 6. Аграрни науки и ветеринарна 
медицина
Професионално направление: 

      6.3 Животновъдство

Синхронизация на еструса чрез
хормонални препарати и
изкуствено осеменяване в
стадото. Ранно индуциране на
еструс и изкуствено осеменяване
при дзвизки и шилета.
Уплътняване на ражданията,
повишаване на заплодяемостта и
плодовитостта.
Оползотворяване на наличните
природни ресурси – ливади,
пасища, прибиране на сено.
Увеличаване дните за паша -
екстензивно отглеждане, в
комбинация с допълнително
подхранване, с цел по-добра
икономическа ефективност.
Намаляване на разходите в
стопанството, чрез замяна на
скъпоструващи протеинови
концентрирани фуражи с по-
евтини такива, включването на
белтъчни добавки. Хранене с
балансирани дажби.
Качество, енергийна и
протеинова хранителност и
смилаемост на фуражи (сяти и
естествени пасища, груби,
консервирани и концентрирани
фуражи) и дажби при преживни
животни.

https://orcid.org/0000-0002-4151-4644


+359 878245217

ina7777@abv.bg 

Orcid ID: 0000-0002-4151-4644

Ина Стойчева

ЕЗИЦИ

Български - Базисен
Английски 
Френски

ГЛАВЕН  АСИСТЕНT Д-Р  

ОБЩ БРОЙ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 

STAPLEDON MEMORIAL TRUST TRAVELLING
FELLOWSHIP (Абъристуит, Обединено
Кралство Великобритания)
 Проект за съвместни научни изследвания
(МОН) (гр. Харбин, Китай)
-Мобилност по програма “Еразъм+” (4 броя, в
т.ч. Румъния, Словакия, Турция, Сърбия)
Обучителна програма GplusE school (Румъния)
LivaAGE COST action (CA16106) (Гърция)

ОБЩ НАУЧЕН СТАЖ – 

11 години

ДЪЛГОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И НАУЧЕН
ОПИТ В ЧУЖБИНА:

Член на СУБ - клон Плевен

ЧЛЕНСТВО И ПОЗИЦИЯ В НАУЧНИ
ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ:

Участие в три международни научно-
изследователски проекта 
Ръководство на два научно-изследователски
проекта към Селскостопанска Академия 
Участие в 15 научно-изследователски проекта 
 към Селскостопанска Академия 

БРОЙ РЪКОВОДСТВА И УЧАСТИЯ В
ПЛАНОВИ И ИЗВЪНПЛАНОВИ НАУЧНИ

ПРОЕКТИ И ЗАДАЧИ 

Атестационен период 2016-2021 – оценка: 
      Добър

Общ брой научни публикации - над 50;
Потвърдени цитати в страната и чужбина – 16
(h-индекс 2)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ АТЕСТАЦИИ:

КОНТАКТ
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