
                                                           УТВЪРЖДАВАМ: 

                                                          ДИРЕКТОР                                                                                                                                                  

                                                         ПРОФ. Д-Р Т. КАНТАРДЖИЕВ, ДМН, МЗМ 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА РАБОТАТА НА КОЛЕГИУМА НА ОТДЕЛ ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 

ПРЕЗ 2020г. 

 

ЯНУАРИ 

1. Предоставяне на информация за решенията на Директорски съвет (ДС) 

2. Анализ и оценка на епидемичната обстановка в страната 

3. Обсъждане и приемане на плана на отдела за 2020 г. 

4. Обсъждане и приемане на плана на колегиума на отдела за 2020 г.  

5. Обсъждане на научната тематика на отдела през 2020 г. 

6. Обсъждане на предложенията на отдел Епидемиология за годишните планове на 

Националните референтни центрове (за 2020 г.), в които участват специалисти 

от отдела. 

7. Обсъждане и представяне работата на служители от отдела по изготвяне на 

нормативни документи, становища, експертизи, разпоредени със заповеди от 

Министерство на здравеопазването, от Директора на НЦЗПБ и др. 

8. Представяне и обсъждане на проекти на публикации в български или 

международни научни списания. 

9. Представяне на отчетите на отдел Епидемиология за дейностите извършени през 

2019 г. от отдела в рамките на НРЦ по:  

 ваксинопредотвратими болести( НРЦ-ВПД) 

 инфекции свързани с медицинското обслужване( НРЦ- ИСМО)  

 сексуално предавани инфекции и вирусни хепатити  

 респираторни инфекции и туберкулоза  

 векторно предавани болести  

 инфекции предавани с храни и води  

 зоонози с епидемичен риск, нови инфекции и управление на биориска 

 микробна лекарствена резистентност и антибиотична консумация.   

10. Представяне на плановете за дейностите на отдел Епидемиология през 2020 г. в 

рамките на НРЦ ( изброени в предходната точка) 

11. Презентации по конкретна тема и представяне на научни статии отразяващи 

новости и специфични резултати в областта на епидемиологията и 
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профилактиката на заразните болести вкл. дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация ( уточняват се предварително на предходния колегиум). 

12. Обсъждане на задачи, свързани с работата на сътрудниците от отдела в 

експертните групи към Европейския център за профилактика и контрол на 

заболяванията (ECDC) 

 

ФЕВРУАРИ 

1. Предоставяне на информация за решенията на ДС 

2. Анализ и оценка на епидемичната обстановка в страната 

3. Представяне на актуална информация за постиженията в областта на надзора, 

профилактиката и контрола на заразните болести, получена от международни 

срещи, семинари, конгреси, работни групи и др. 

4. Обсъждане на резюметата на доклади и постери за участие в XVIІІ Национален 

конгрес по клинична микробиология и инфекции на Българската Асоциация на 

Микробиолозите (БАМ) 

5. Представяне и обсъждане на проекти на публикации в български или 

международни научни списания. 

6. Обсъждане провеждането на акредитацията по докторска програма 

Епидемиология 

7. Обсъждане и представяне работата по изготвяне на нормативни документи, 

становища, експертизи, разпоредени със заповеди от Министерство на 

здравеопазването, от Директора на НЦЗПБ и др. 

8. Презентации по конкретна тема и представяне на научни статии отразяващи 

новости и специфични резултати в областта на епидемиологията и 

профилактиката на заразните болести вкл. дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация ( уточняват се предварително на предходния колегиум). 

9. Обсъждане на задачи, свързани с работата на сътрудниците от отдела в 

експертните групи към Европейския център за профилактика и контрол на 

заболяванията (ECDC) 

 

МАРТ 

1. Предоставяне на информация за решенията на ДС 

2. Анализ и оценка на епидемичната обстановка в страната 

3. Обсъждане и приемане на предложенията за тематични курсове и индивидуално 

следдипломно обучение през 2021 г. на медицинските специалисти от РЗИ и 

лечебните заведения по въпросите на епидемиологията, надзора, 

профилактиката и контрола на заразните болести 
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4. Обсъждане и разпределение на задачите по изготвяне на годишния(2019 г.) 

анализ на имунизациите в страната 

5. Обсъждане и разпределение на задачите по изготвяне на годишния(2019 г.) 

анализ на острите инфекциозни заболявания в страната 

6. Представяне на актуална информация за постиженията в областта на надзора, 

профилактиката и контрола на заразните болести, получена от международни 

срещи, семинари, конгреси, работни групи и др. 

7. Представяне и обсъждане на проекти на публикации в български или 

международни научни списания. 

8. Обсъждане и представяне работата по изготвяне на нормативни документи, 

становища, експертизи, разпоредени със заповеди от Министерство на 

здравеопазването, от Директора на НЦЗПБ и др. 

9. Презентации по конкретна тема и представяне на научни статии отразяващи 

новости и специфични резултати в областта на епидемиологията и 

профилактиката на заразните болести вкл. дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация ( уточняват се предварително на предходния колегиум). 

10. Обсъждане на задачи, свързани с работата на сътрудниците от отдела в 

експертните групи към Европейския център за профилактика и контрол на 

заболяванията (ECDC) 

 

АПРИЛ 

1. Предоставяне на информация за решенията на ДС 

2. Анализ и оценка на епидемичната обстановка в страната 

3. Представяне на актуална информация, получена от международни срещи, 

семинари, конгреси, работни групи и др. 

4. Представяне и обсъждане на годишния анализ на имунизациите в страната 

5. Представяне и обсъждане на годишния анализ на острите инфекциозни 

заболявания в страната 

6. Обсъждане на годишния "Общ отчет на България за ваксинопредотвратимите 

заболявания, проведените имунизации и за други заразни болести и епидемични 

взривове" през 2019 г. за СЗО и УНИЦЕФ 

7. Представяне и обсъждане на проекти на публикации в български или 

международни научни списания. 

8. Обсъждане и представяне работата по изготвяне на нормативни документи, 

становища, експертизи, разпоредени със заповеди от Министерство на 

здравеопазването, от Директора на НЦЗПБ и др. 

9. Презентации по конкретна тема и представяне на научни статии отразяващи 

новости и специфични резултати в областта на епидемиологията и 
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профилактиката на заразните болести вкл. дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация ( уточняват се предварително на предходния колегиум). 

10. Обсъждане на задачи, свързани с работата на сътрудниците от отдела в 

експертните групи към Европейския център за профилактика и контрол на 

заболяванията (ECDC) 

11. Обсъждане на резултатите от проведния външен одит на лаборатория ДДД по 

БДС EN ISO/IEC 17025. 

 

МАЙ 

1. Предоставяне на информация за решенията на ДС 

2. Анализ и оценка на епидемичната обстановка в страната 

3. Обсъждане напредъка по дейностите по международните проекти 

4. Представяне на актуална информация, получена от международни срещи, 

семинари, конгреси, работни групи и др. 

5. Представяне и обсъждане на проекти на публикации в български или 

международни научни списания. 

6. Обсъждане и представяне работата по изготвяне на нормативни документи, 

становища, експертизи, разпоредени със заповеди от Министерство на 

здравеопазването, от Директора на НЦЗПБ и др. 

7. Презентации по конкретна тема и представяне на научни статии отразяващи 

новости и специфични резултати в областта на епидемиологията и 

профилактиката на заразните болести вкл. дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация ( уточняват се предварително на предходния колегиум). 

8. Обсъждане на задачи, свързани с работата на сътрудниците от отдела в 

експертните групи към Европейския център за профилактика и контрол на 

заболяванията (ECDC) 

 

ЮНИ 

1. Предоставяне на информация за решенията на ДС 

2. Анализ и оценка на епидемичната обстановка в страната  

3. Представяне на актуална информация, получена от международни срещи, 

семинари, конгреси, работни групи и др. 

4. Представяне и обсъждане на проект на публикации в български или международни 

научни списания. 

5. Обсъждане и представяне работата по изготвяне на нормативни документи, 

становища, експертизи, разпоредени със заповеди от Министерство на 

здравеопазването, от Директора на НЦЗПБ и др. 
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6. Презентации по конкретна тема и представяне на научни статии отразяващи 

новости и специфични резултати в областта на епидемиологията и профилактиката 

на заразните болести вкл. дезинфекция, дезинсекция и дератизация ( уточняват се 

предварително на предходния колегиум). 

7. Обсъждане на задачи, свързани с работата на сътрудниците от отдела в 

експертните групи към Европейския център за профилактика и контрол на 

заболяванията (ECDC) 

 

ЮЛИ 

1. Предоставяне на информация за решенията на ДС 

2. Анализ и оценка на епидемичната обстановка в страната 

3. Представяне на актуална информация, получена от международни срещи, 

семинари, конгреси, работни групи и др. 

4. Представяне и обсъждане на проект на публикации в български или 

международни научни списания. 

 

5. Обсъждане и представяне работата по изготвяне на нормативни документи, 

становища, експертизи, разпоредени със заповеди от Министерство на 

здравеопазването, от Директора на НЦЗПБ и др. 

6. Презентации по конкретна тема и представяне на научни статии отразяващи 

новости и специфични резултати в областта на епидемиологията и 

профилактиката на заразните болести вкл. дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация ( уточняват се предварително на предходния колегиум). 

7. Обсъждане на задачи, свързани с работата на сътрудниците от отдела в 

експертните групи към Европейския център за профилактика и контрол на 

заболяванията (ECDC) 

 

АВГУСТ 

1. Предоставяне на информация за решенията на ДС 

2. Анализ и оценка на епидемичната обстановка в страната 

3. Представяне на актуална информация, получена от международни срещи, 

семинари, конгреси, работни групи и др. 

4. Представяне и обсъждане на проект на публикации в български или 

международни научни списания. 

5. Обсъждане и представяне работата по изготвяне на нормативни документи, 

становища, експертизи, разпоредени със заповеди от Министерство на 

здравеопазването, от Директора на НЦЗПБ и др. 
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6. Презентации по конкретна тема и представяне на научни статии отразяващи 

новости и специфични резултати в областта на епидемиологията и 

профилактиката на заразните болести вкл. дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация ( уточняват се предварително на предходния колегиум). 

7. Обсъждане на задачи, свързани с работата на сътрудниците от отдела в 

експертните групи към Европейския център за профилактика и контрол на 

заболяванията (ECDC) 

 

СЕПТЕМВРИ 

1. Предоставяне на информация за решенията на ДС 

2. Анализ и оценка на епидемичната обстановка в страната 

3. Представяне на актуална информация, получена от международни срещи, 

семинари, конгреси, работни групи и др. 

4. Обсъждане и представяне работата по изготвяне на нормативни документи, 

становища, експертизи, разпоредени със заповеди от Министерство на 

здравеопазването, от Директора на НЦЗПБ и др. 

5. Обсъждане на задачи, свързани с работата на сътрудниците от отдела в 

експертните групи към Европейския център за профилактика и контрол на 

заболяванията (ECDC) 

6. Представяне и обсъждане на проекти на публикации в български или 

международни научни списания. 

7. Презентации по конкретна тема и представяне на научни статии отразяващи 

новости и специфични резултати в областта на епидемиологията и 

профилактиката на заразните болести вкл. дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация ( уточняват се предварително на предходния колегиум). 

8. Обсъждане на задачи, свързани с работата на сътрудниците от отдела в 

експертните групи към Европейския център за профилактика и контрол на 

заболяванията (ECDC) 

 

ОКТОМВРИ 

1. Предоставяне на информация за решенията на ДС 

2. Анализ и оценка на епидемичната обстановка в страната  

3. Представяне на актуална информация, получена от международни срещи, 

семинари, конгреси, работни групи и др. 

4. Обсъждане и представяне работата по изготвяне на нормативни документи, 

становища, експертизи, разпоредени със заповеди от Министерство на 

здравеопазването, от Директора на НЦЗПБ и др. 
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5. Представяне и обсъждане на проект на публикации в български или 

международни научни списания. 

6. Презентации по конкретна тема и представяне на научни статии отразяващи 

новости и специфични резултати в областта на епидемиологията и 

профилактиката на заразните болести вкл. дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация ( уточняват се предварително на предходния колегиум). 

7. Обсъждане на задачи, свързани с работата на сътрудниците от отдела в 

експертните групи към Европейския център за профилактика и контрол на 

заболяванията (ECDC) 

 

НОЕМВРИ 

1. Предоставяне на информация за решенията на ДС 

2. Анализ и оценка на епидемичната обстановка в страната 

3. Представяне на актуална информация, получена от международни срещи, 

семинари, конгреси, работни групи и др. 

4. Отчитане на дейностите, свързани с работата на сътрудниците от отдела в 

експертните групи към Европейския център за профилактика и контрол на 

заболяванията (ECDC) 

5. Обсъждане и представяне работата по изготвяне на нормативни документи, 

становища, експертизи, разпоредени със заповеди от Министерство на 

здравеопазването, от Директора на НЦЗПБ и др. 

6. Представяне и обсъждане на проект на публикации в български или 

международни научни списания. 

7. Презентации по конкретна тема и представяне на научни статии отразяващи 

новости и специфични резултати в областта на епидемиологията и 

профилактиката на заразните болести вкл. дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация ( уточняват се предварително на предходния колегиум). 

8. Обсъждане на задачи, свързани с работата на сътрудниците от отдела в 

експертните групи към Европейския център за профилактика и контрол на 

заболяванията (ECDC) 

 

ДЕКЕМВРИ 

1. Предоставяне на информация за решенията на ДС 

2. Анализ и оценка на епидемичната обстановка в страната 

3. Представяне и обсъждане работата по изготвяне на нормативни документи, 

становища, експертизи, разпоредени със заповеди от Министерство на 

здравеопазването, от Директора на НЦЗПБ и др. 
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4. Представяне и обсъждане на проект на публикации в български или 

международни научни списания. 

5. Обсъждане и приемане на отчета на отдела по видове дейности ( научна, учебна, 

противоепидемична, организационно-методична, лабораторно-диагностична, 

референтна и експертиза, производствена)за 2020 г. 

6. Обсъждане и приемане на отчетите за работата по национални и международни 

проекти и програми 

7. Обсъждане и приемане на отчета на колегиума 

8. Презентации по конкретна тема и представяне на научни статии отразяващи 

новости и специфични резултати в областта на епидемиологията и 

профилактиката на заразните болести вкл. дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация ( уточняват се предварително на предходния колегиум). 

9. Обсъждане на задачи, свързани с работата на сътрудниците от отдела в 

експертните групи към Европейския център за профилактика и контрол на 

заболяванията (ECDC) 

 

 


