
УТВЪРЖДАВАМ:  

ДИРЕКТОР  НЦЗПБ …………………………  

/ Проф. Д-р Т. Кантарджиев, дмн, мзм / 

 

 

ГОДИШЕН  ПЛАН 

ЗА РАБОТАТА НА КОЛЕГИУМА В 

ОТДЕЛ „ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ТРОПИЧЕСКА МЕДИЦИНА“ КЪМ НЦЗПБ ЗА 

2019 г. 

 

М. ЯНУАРИ 

1. Приемане на отчета на отдела за 2018 г. 

2. Обсъждане и приемане на годишните планове за работата на колегиума и задачите на 

отдела за 2019 г. 

3.  Обсъждане на спецификациите по обществените поръчки за 2019-2020 г. 

4. Изготвяне и обсъждане на отчети за дейността на сътрудниците от отдела в НРЦ към 

НЦЗПБ. 

5. Разпределяне на задачите по изготвянето на анализа на паразитната заболяемост през 

2018 г. 

6. Обсъждане на публикационната активност на сътрудниците и темите за предстоящи 

публикации в наши и международни научни списания. 

 

М. ФЕВРУАРИ 

1. Организация на работата в лабораториите на отдела –текущи. 

2. Запознаване с научни статии по различни проблеми свързани с научната дейност на 

Отдела. 

3. Обсъждане на темите за доклади и постери за XVІI конгрес на БАМ. 

4. Обсъждане на годишните планове на НРЦ и участието на служителите от отдела. 

5. Обсъждане на експертни становища, свързани с противоепидемичната, референтно-

диагностичната и лечебната дейност. 

6. Изготвяне на календарните програми на предстоящите курсове през 2019 г. 

 

М. МАРТ 

1. Организация на работата в  лабораториите на отдела –текущи. 

2. Обсъждане на участията в конгреси и конференции през 2019 г. 

3. Обсъждане на датите за провеждане на външния контрол от НЦЗПБ. 

4. Изготвяне на годишния анализ за паразитната заболяемост през 2018 г. 

5. Обсъждане на експертни становища, свързани с противоепидемичната, референтно-

диагностичната и лечебната дейност. 

6. Подготовка за провеждане на външен контрол от НЦЗПБ –Модул 1 - казуси. 

 

М. АПРИЛ 

1. Организация на работата в лабораториите на отдела –текущи. 

2. Обсъждане подготовката за вътрешна защита на докторантите на самостоятелна 

подготовка. 
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3. Приемане на анализа за паразитозите през 2018 г. 

4. Обсъждане на експертни становища, свързани с противоепидемичната, референтно-

диагностичната и лечебната дейност 

 

М. МАЙ 

1. Организация на работата в  лабораториите на отдела –текущи. 

2. Обсъждане и изпращането на отговорите по външния контрол от Инстант. 

3. Запознаване с научни статии по различни проблеми свързани с научната дейност на 

Отдела. 

4. Обсъждане на експертни становища, свързани с противоепидемичната, референтно-

диагностичната и лечебната дейност. 

5. Обсъждане на темите на курсовете и индивидуалното обучение за 2020 г. 

 

М. ЮНИ 

1. Организация на работата в  лабораториите на отдела –текущи. 

2. Запознаване с научни статии по различни проблеми свързани с проблематиката на 

лабораториите. 

3. Актуализация на организацията на работатата на НРЦ. 

4. График отпуски. 

5. Обсъждане на отчетите за полугодието на отдел Паразитология и тропическа 

медицина 

6. Обсъждане на експертни становища, свързани с противоепидемичната, референтно-

диагностичната и лечебната дейност 

 

М. ЮЛИ 

1. Организация на работата в  лабораториите на отдела –текущи. 

2. Представяне и приемане на плановете и програмите по СДО. 

3. Запознаване с научни статии по различни проблеми свързани с научната дейност на 

Отдела.. 

4. Обсъждане на експертни становища, свързани с противоепидемичната, референтно-

диагностичната и лечебната дейност 

 

М. АВГУСТ 

1. Текущи – по работата на лабораториите 

2. Обсъждане на експертни становища, свързани с противоепидемичната, референтно-

диагностичната и лечебната дейност 

 

М. СЕПТЕМВРИ 

1.Организация на работата в лабораториите на отдела –текущи. 

4. Организацията на работатата на НРЦ. 

5. Обсъждане на експертни становища, свързани с противоепидемичната, референтно-

диагностичната и лечебната дейност 
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М. ОКТОМВРИ  

1. Текущи по организация на работата в  лабораториите на отдела. 

2. Запознаване с научни статии по различни проблеми свързани с проблематиката на 

лабораториите. 

3. Обсъждане на дейностите по проекта „Фундаментални, транслиращи и клинични 

изследвания в областта на инфекциите и инфекциознта имунология“ по оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.  

4. Обсъждане на датите за провеждане на външния контрол от НЦЗПБ. 

5. Обсъждане на експертни становища, свързани с противоепидемичната, референтно-

диагностичната и лечебната дейност 

6. Подготовка за провеждане на външен контрол от НЦЗПБ –Модул 2 - казуси. 

 

М. НОЕМВРИ 

1. Текущи по организация на работата в лабораториите на отдела. 

2. Запознаване с научни статии по различни проблеми свързани с проблематиката на 

лабораториите. 

3. Обсъждане на спецификациите по ОП за 2020-2021 г. по лаборатории. 

4. Обсъждане на експертни становища, свързани с противоепидемичната, референтно-

диагностичната и лечебната дейност 

 

М. ДЕКЕМВРИ 

1. Текущи по организация на работата в  лабораториите на отдела. 

2. Запознаване с научни статии по различни проблеми свързани с проблематиката на 

лабораториите. 

3. Подготовка и приемане на отчетите за 2019 година. 

4. Обсъждане на експертни становища, свързани с противоепидемичната, референтно-

диагностичната и лечебната дейност. 

 

 

 

 

 
 


