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ИНФОРМАЦИОНЕН ЖУРНАЛ

ОБОБЩЕН  ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2012 г. на
Националния център по заразни и паразитни болести 

(НЦЗПБ)

Мисията на НЦЗПБ е: на основата на научен анализ и практика да съветва за вземане на управленски ре-
шения, провеждане на политики и конкретни действия за контрола на инфекциите в република България и 
запазване здравето на народа от инфекциозни болести и инфекции.
През изтеклата година колективът на НЦЗПБ преизпълни заплануваните собствени приходи с 141%. Нацио-
налните референтни лаборатории, които са в Лабораторно изпитвателния комплекс(ЛиК) продължиха ус-
пешно работата си по БДС EN ISO 17025, като единствените акредитирани у нас медицински лаборатории в 
областта на диагностиката на инфекциите. ЛиК-НЦЗПБ осигуряват компетентност съизмерима с междуна-
родните изисквания. резултатите от направените изследвания в областта на диагностиката на инфекциите са 
признати и в Европа, съгласно споразумение на ЕА за взаимно признаване на резултатите.
 Успешно и с най-високи оценки за страната за тези научни направления, бяха преакредитирани от НАоА 
докторантските програми на Центъра по микробиология, вирусология, паразитология и хелминтология, епи-
демиология, имунология. Коректно бяха диагностицирани през 2012г. епидемичните взривове от случаи на 
ентеровирусни менингити и масовите хепатит- А инфекции, както и сезонния грип. Динамиката на лекарстве-
ната резистентност на причинителите на най-масови инфекции демонстрира промени, които анализираме и 
препоръчваме интервенции за контролирането й. Националния център е компетентната инситуция за стра-
ната за колаборация с Европейския център за контрол на инфекциите. Успешно бяха защитени три дисер-
тации за Доктор на науките и седем за Доктор. имакт факторът на научната продукция за 2012г. на НЦЗПБ е 
95,135, като направените научни публикации са в най-авторитетни списания.

І. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В НЦЗПБ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Научната дейност в НЦЗПБ е свързана с разработването на изследователски проекти, касаещи доказването 
на нови патогени, включване в диагностичната практика на все по-съвременни методи, въвеждане на модер-
ни научни подходи при надзора и контрола на заразните болести, установяване на статуса на населението 
след ваксинопрофилактика. Активно е участието на специалистите от НЦЗПБ в дейностите на Европейския 
център по надзора и контрола на заразните болести.  
Броят на разработваните научни проекти през 2012 г. е 21, като 12 (57,14%) от тях са финансирани от между-
народни организации. През отчетната година са завършени 11 теми, проучванията по останалите продължа-
ват и през следващата година. За съжаление само едни от проектите (общо 27), подадени от специалисти от 
НЦЗПБ в конкурса на Националния фонд „Научни изследвания” беше одобрен. 
общият брой публикации в списания и монографии на академичния състав на НЦЗПБ през 2012 г. е 128, а на 
изнесените доклади и постери на различни научни форуми у нас и в чужбина – 143. Висок е и относителният 
дял на публикациите в реномирани чуждестранни списания (35), което определя и поддържането на научно-
то ниво на специалистите от НЦЗПБ. общият импакт фактор за 2012 г. е 93,135. 
През 2012 г. са защитени 6 докторантури и са присъдени 4 научни звания.

ОТДЕЛ МИКРОБИОЛОГИЯ
През 2012 г. НРЛ по патогенни коки, дифтерия и анаероби продължи дейността си по дефиниране на ос-
новните, разпространени в страната щамове MRSA и MSSA, чрез методи за генетично типиране. Лаборатори-
ята участва във второ Европейско проучване „Дефиниране на превалиращите щамове S.aureus от инвазивни 
инфекции в Европа”, което цели типиране на колекция от инвазивни MRSA и MSSA изолати от 11 болници в 
7 града. През годината завърши втория етап на проучването - генетично характеризиране на щамовете чрез 
spa - и SCCmec-типиране. Бяха типирани чрез spa-секвенционно типиран 48 инвазивни изолата S.aureus. Да-
нните са обобщени, изпратени  в централен сървър и предстои публикация.
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Като докторант на самостоятелна подготовка от лабораторията е зачислен д-р Нашев. Темата на разработ-
ваната докторантура е: «Микробиологична характеристика и проучвания върху метицилин-резистентни 
Staphylococcus aureus в България» с научен ръководител  проф. д-р Кантарджиев, дмн. 
Бяха използвани молекулярно-генетични методи /PСR/ за токсинотипиране и доказване на Clostridium difficile 
щамове у болни с псевдомембранозен колит. През 2012 г. докторантът Владимир Евгениев Толчков, защити 
докторска дисертация  по тема: ” МоЛЕКУЛярНо-ГЕНЕТиЧНи ПроУЧВАНия ВЪрХУ ТоКСиГЕННоСTТА и рЕЗ-
иСТЕНТНоСТТА КЪМ фЛУоро-ХиНоЛоНи НА ЩАМоВЕ CLOSTRIDIUM  DIFFICILE”. 
През 2012 г. в Лабораторията продължи анализа на циркулиращите у нас стрептококи от група А. Най-чес-
тите М установени серотипове са 25 и 8, които не се свързват с ревматизъм, гломерулонефрит или стрепто-
коков токсичен шок.
Лабораторията представя България в международен проект ЕU DIP-LAB NET по контрол на дифтерията в 
Европа. Проектът е продължение на вече завършилия DIPNET 2006-2008 г. финансира се от ECDC. ръководи 
се от ECDC и HPA, London, UK. Целта  е да се поддържа и подобрява квалификацията на микробиолозите и 
епидемиолозите в Европа по диагностиката на дифтерията и регистрацията на случаите. 
Националната Референтна Лаборатория “Kонтрол и Mониториране на Aнтибиотичната Резистент-
ност (НрЛ „КМАр”), съвместно с Българска Асоциация на Микробиолозите (БАМ) продължи през 2012 
година да провежда Външна оценка на качеството на работа в микробиологичните лаборатории на тери-
торията на република България. През изтеклата година в първия цикъл участваха 295 лаборатории и 299  
във втория цикъл.  НрЛ „КМАр” продължава да ръководи Националната система за надзор на етиологич-
ната структура на инфекциите, бактериалната резистентност и антибиотичната консумация в България 
– BulSTAR (Bulgarian Surveillance Tracking of Antimicrobial Resistance). BulSTAR се провежда от 1997 г. без 
прекъсване, с настоящото участието на над 160 микробиологични лаборатории (167 за 2011 година), 
представени от всички университетски болници, микробиологичните лаборатории при повечето мно-
гопрофилни и специализирани болници за активно лечение, лаборатории към рЗи, както и голям брой 
частни микробиологични лаборатории (64 за 2011 година), с цялостно покритие на всички географски 
региони в страната. 
Научната дейност беше насочена към проучвания, свързани с превенцията и контрола на ВБи, както и c въ-
веждането и оптимизирането на методи за типизиране на проблемни болнични микроорганизми с методите 
на молекулярната биология, c модификацията и усъвършенстване на вече приети такива. Въведени са и ня-
колко PCR теста за детекция на гени, кодиращи устойчивост към антимикробни средства.
През изминалата 2012 г. в НРЛ по Чревни инфекции бяха публикувани резултатите от проучванията върху 
бактериалните причинители на чревни инфекции.
Научно – изследователска дейност в Лаборатория Микология през 2012 г. е насочена към въвеждане на 
стандартизирани методи за провеждане и интерпретиране на тестове за определяне на чувствителността 
към антимикотици на медицински значими дрожди и плесени. Усилията са насочени към проучване въз-
можностите за биохимична идентификация, сравнявайки ефективността на различни методи, необходи-
мо за потвърдителната диагностика. Сътрудниците на лабораторията участват в проучване на кандидемията 
и криптококовите инфекции към Европейската Конфедерация по Медицинска Микология. 
През изминалата 2012 г. в Лабораторията по Предавани с кърлежи инфекции, лептоспири и листерии беше 
извършено мащабно проучване върху серопревалирането на вируса на Кримската Конго хеморагична треска 
в България. Със съвременни молекулярно-генетични методи се определя разпространението на хантавирус-
ните инфекции в страната. Въведена е и съвременна серологична и молекулярна диагностика на фравивирус-
ните инфекции – Кърлежов енцефалит и треска Западен Нил. Направени са проучвания върху етиологията и 
разпространението на предаваните с кърлежи инфекции, изследвани са техните преносители и резервоари. 
Продължават проучванията върху използването за диагностични цели на рекомбинантни антигени от Borrelia 
burgdorferi. В лабораторията се разработват 3 научно-изследователски проекта, свързани с Лаймската борелио-
за, модерни подходи към диагностиката, епидемиологията, превенцията и лечението на Кримската Конго хемо-
рагична треска и откриване на природо-огнищни инфекции при гризачи със значение за човешката патология. 
Всички теми са финансирани от външни източници - 7 рамкова програма и фонд „научни изследвания на МоМН.
През изминалата 2012г. в лаборатория “Молекулярна биология” продължи прилагането на молекуляр-
но-генетични методи за доказване на патогени на атипични пневмонии, коклюш, хламидиални инфекции. 
В лабораторията са разработени и въведени молекулярно-генетични методи за детекция и типизиране на 
причинители на менингити.
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Лабораторията въведе нови молекулярно-генетични бързи и надеждни методи за видова идентификация 
и резистентност на M.tuberculosis към първи и втори ред противотуберкулозни лекарствени средства. По-
лучените резултати са включени във формирането на база данни за MDR/XDR туберкулозата в Европейския 
регион за подобряване управлението на това заболяване и намаляване на неговото бреме. извършено е 
сполиготипиране и мултилокусно типиране на вариабилни тандемни повтори на MDR щамове, изолирани 
през 2012 г.
Сътрудничката на лабораторията Надя Бранкова е зачислена за свободна докторантура на тема: «Молеку-
лярно-генетични проучвания върху етиологията на коклюша в България» с научен ръководител: проф. д-р 
Тодор Кантарджиев, дмн, мзм. През 2012г. cа разработени два молекулярно-генетични метода за типизиране 
на представители на род Bordetella. За провеждане на AFLP анализ за типизиране на щамове от род Bordetella 
е разработена coбствeна техника на изпълнение. Лабораторията продължава участието си в международен 
проект по 7-ма рамкова програма: µAQUA „УНиВЕрСАЛЕН МиКроЧиП ЗА ДЕТЕКЦия НА ПАТоГЕНи и ТЕХНи 
ТоКСиНи В ПиТЕйНи ВоДи”.
През 2012 г. продължи участието на HРЛ по Особено опасни бактериални инфекции в EU проект „ Quality 
Assurance Exercises and Networking on the Detection of Highly Infectious Pathogens (QUANDHIP), c роберт Кох 
институт. 
В Лаборатория “Диагностични препарати за ООИ”, научно-приложната дейност е основна. извършена е 
експериментална работа относно възможностите за прилагане на антителните еритроцитарни диагностику-
ми за идентификация на причинители на ооБи, с помощта на светлинната микроскопия и реакция непряка 
(пасивна) хемаглутинация, както и експериментално-приложна дейност относно оптимизиране на прила-
гането на имунофлуоресцентни серуми, за намаляване на грешката при идентификация на причинители на 
ооБи. Експериментално са приложени фотографски и компютърни техники за онагледяване и верификация 
на реакция непряка (пасивна) хемаглутинация и имунофлуоресцентния метод при идентификация на причи-
нители на ооБи.
През 2012 г. НРЛ по туберкулоза изпълнява водеща роля при осъществяването на  „Национална програма за 
превенция и контрол на туберкулозата в рБ за периода 2012-2015г”, финансирана от МЗ;  „Програма за подо-
бряване контрола на туберкулозата в рБ” и Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в 
България“ меж ду Глобалния фонд за борба срещу СПиН, туберкулоза и малария и МЗ;  Establishing a European 
Reference Laboratory Network for Tuberculosis, ERLN-TB”, ECDC-HPA, London.
През 2012г. продължи работата по стартиралия през 2008г. научен проект по Седма рамкова програма на 
Европейската комисия „TМ-REST: нова платформа за бърза молекулярна детекция на MDR и XDR щамове на 
M.tuberculosis и малария” и тясната колаборация със Супранационалната референтна лаборатория по тубер-
кулоза, HRS, Милано, италия.

ПУБЛИКАЦИИ:
Журнални статии – 45, от които в чуждестранни научни списания – 18
IF = 44,324
Монографии и ръководства – 2 
Участия с доклади и постери –  55

ОТДЕЛ ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ (ЕНЗБ) 
През 2012 г. служителите на отдела са участвали в две национални програми:
1. Национален план на р България за готовност за грипна пандемия 
2. Национална програма за първична профилактика на рак на маточната шийка.
разработвани са и няколко международни проекта, в колаборация с Европейския център за контро на бо-
лестите. През 2012 г. е завършил проекта ECDC Country Information Project (CIP) No 4- ECD.3006, Анекс No 4- 
ECD.3006 към рамков Договор No ECDC/08/022, сключен между ECDC и НЦЗПБ за периода 01 ноември 2011 
г. - 31 януари 2012 г. В изпълнение на този проект е изготвен и представен в ECDC проектодокумент за взаимо-
действията между НЦЗПБ, в качеството му на Национална компетентна институция и съответните структури 
в ECDC, във връзка с профилактиката и контрола на заразните заболявания. изготвен е и е представен в 
ECDC информационен бюлетин за България, съдържащ: публикации на научни статии, развитие на системата 
на здравеопазване, промени в законовите разпоредби, конгреси, съвещания и др. в сферата на заразните 
заболявания.
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През 2013 г. продължава изпълнението на проекта ЕПИСАУТ ПЛЮС „Мрежа за контрол на заплахите за 
общественото здраве и други биологични заплахи в Средиземноморския регион и Балканските страни“ 
(EPISOUTH PLUS Project „The network for the control of public health threats and other bio-security risks in the 
Mediterranean region and Balkans“), Grand Agreement 2009 11 05 – EpiSouth Plus 
Специалисти от отдел Епидемиология и НЗБ са участвали в 9 научни форума, организирани в България, и 6 
международни където са представили 26 научни съобщения (доклади и постери). Секция ДДД организира и 
проведе 12 -тия Национален симпозиум по ДДД. 

ПУБЛИКАЦИИ:
Журнални статии – 24, от които в чуждестранни научни списания – 5
IF = 17,572
Монографии и ръководства – 1 /в България/
Участия с доклади и постери – 16

ОТДЕЛ ИМУНОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ
През 2012 г. в отдела са разработвани 3 проекта, финансирани от фонд „Научни изследвания” към МоМН и 
МУ-София.
Цел на проекта: Подтискане на алерген-специфични В - клетки при хуманизирани SCID мишки чрез 
химерни антитела» е разработването на хуманизиран миши модел на алергия към основния алерген на 
домашния акар означаван като DerP1 чрез прехвърляне на периферни мононуклеарни клетки добити от ато-
пични донори и същевременно изработването на протеинно-инженерна молекула на основата на антитяло 
срещу негативния B-клетъчен рецептор CD35 (CR1). В поредица от опити ще бъде тествана способността на 
тази химерна молекула специфично да потиска патогенните B клетки и ще се извършат опити бъде използ-
вана като средство за потискане на симптомите на алергия в хуманизираните с клетки от атопични пациенти 
SCID мишки. 
През 2012 е извършен подбор на пациенти с клинично изявена алергия срещу Der. p1 и на здрави добровол-
ци и флоуцитометричен анализ на експресията  на CR1 (CD35) при тези групи. освен това са хуманизирани и 
мишки с остър комбиниран имунодефицит с  В-лимфоцити от пациенти и здрави доброволци и след това са 
сенсибилизирани с алерген Der. p1 и третирани с химерните конструкти. Проследени са и промените в кле-
тъчния отговор – ниво на експресията на мембранните рецептори и промените в хуморалния отговор - ниво 
на алерген-специфични човешки имуноглобулини – игЕ и игГ
По проект: „Проучване характера на сенсибилизацията към съвременни дентални материали и разра-
ботване на набор от алергени за нейното доказване чрез епикутанни кожни тестове» е разработен за 
първи път стандартен български набор от алергени за епикутанни кожно-алергични проби за приложение в 
учебния процес и в ежедневната дентална практика.
На базата на обобщените резултати от анкетното пручване сред 50 лекари по дентална медицина са подбра-
ни 23 вида дентални материали от различни групи, които са основа на създадената българска серия алерген-
ни препарати за диагностика на алергични реакции с изява в устната кухина и целия организъм. 
Проучването на изготвената българска серия алергенни препарати за диагностика на алергични реакции на 
базата на дентални реконструктивни материали бе извършено чрез епикутанно тестуване по стандартизира-
на методика (Киселова) на отговарящи на критериите за включване в проучването пациенти. 
Създадената за първи път българска серия алергенни препарати за диагностика на алергични реакции на 
базата на дентални реконструктивни материали от колектив от водещи български учени в областта на кли-
ничната алергология и имунология представлява съществен принос в българската медицинска наука и е с 
особено значение за ежедневната практика, както в областта на оралната диагностика така и в клиничната 
практика на лекарите по дентална медицина.
Третият проект е на тема: “ Орални прояви на хранителна алергия и връзка със сенсибилизация към 
алергени с фокус поленова свръхчувствителност”. Целта на научния проект е проучването на проявите 
на хранителна алергия в устната кухина; изясняването на мястото на хранителните алергени в развитието на 
оралния алергичен синдром и изследването на връзката му с кръстосаната реактивност към основни ато-
пични алергени.
С помощта на съвременни диагностични методи в денталната медицина и алергологията ще бъдат изследва-
ни групи пациенти с орални оплаквания, за да се установи значението на хранителната алергия при тяхната 
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поява. Ще се изследва връзката между оралните симптоми, предизвикани от хранителна алергия и успоред-
ната сенсибилизация към основни атопични алергени.
По този начин ще се подобри диагностиката на проявите на хранителната алергия в устната кухина и ще се 
оптимизират подходите за тяхното лечение.

ПУБЛИКАЦИИ:
Журнални статии – 5, от които в чуждестранни научни списания – 2
IF = 4,28
Монографии и ръководства – няма
Участия с доклади и постери – 17

ОТДЕЛ ВИРУСОЛОГИЯ
Научната дейност на специалистите от отдела е насочена в няколко направления:
Проект на СЗо-МЗ по програма СПиН: “Серологични и молекулярно-биологични изследвания за вирусо-
логичен контрол на НІV-1 инфекция при бременни, майки и техните новородени деца”
През 2012 година в НРЛ по НІV са регистрирани за проследяване 14 (четиринадесет) новородени от НІV-се-
ропозитивни майки, от които 10 майки са с ромска етническа принадлежност. от проведените изследвания за 
вирусен товар при 13 деца не се установяват вирусни копия в кръвните проби. Едно дете (родено през месец 
юли 2012 г) е на лечение, поради установен висок вирусен товар, като последното изследване на детето е от 
28.11.2012 година и резултатите показват много добро повлияване от терапията.
По проекта « Проучване на разпространението на HIV-1 генетични варианти в България”, финансиран 
от СЗо-МЗ, програма СПиН при 483 пациенти е изследван НІV-1 pol гена и са издадени 2 публикации с импакт 
фактор и 2 в български издания без импакт фактор. Мониторингът и анализирането на данните се извърш-
ват постоянно, наблюдават се динамични процеси в молекулярната епидемиология на НІV-1 сред различни 
уязвими групи от населението. Поради тази причина колективът предлага тази тема да бъде продължена и 
през 2013 г. 
Друг проект, финансиран от СЗо по програма СПиН е «Антиретровирусна резистентност и вирусологичен 
мониторинг на HIV-1 инфектирани пациенти в България”
През 2012 г. са изследвани 190 пациента за установяване на антиретровирусна резистентност при пациенти 
носители на HIV-1 инфекция. изследвани са пациенти на HAART, за мониторинг на терапията, новорегистри-
рани НІV-1 носители и пациенти със СПиН преди започване на терапия. Комулативните резултати от изслед-
ването за резистентност при лекуваните пециенти показва наличие на резистентни мутации при 45 % от из-
следваните секвенции с най-голяма честота към NRTI 37%. Това изследване е част от мониторинга за успеха 
от лечението на пациентите с антиретровирусни медикаменти.
изследването на наивни пациента за резистентност преди започване на терапията с антиретровирусни меди-
каменти установи, че при (5%) от тях има резистентни мутации с най-голяма честота към NRTI 3,5%.
Лабораторията участва и успешно премина международен междулабораторен контрол за качество на из-
следванията за резистентност - QCMD (Quality Control for Molecular Diagnostics).
изследванията за резистентност и вирусния товар са от изключително значение за вирусологичния мони-
торинг на инфектираните с НІV-1 лица и за контрол на ефекта от лечението на болните. Това изследване се 
осъществява в тясно сътрудничество с клиницисти от инфекциозните отделения в София, Пловдив, Варна, 
Стара Загора и Плевен.
Друг проект от отдел вирусология е на лаборатория „Ентеровируси”: “Молекулярно-вирусологични про-
учвания на ентеровирусните инфекции при лица със заболявания на сърдечно-съдовата и нервната 
системи”
Целта на темата е чрез използване на осъвременения през 2011 г. алгоритъм за диагностика на ентерови-
русните инфекции да се осъществи молекулярно-вирусологичното в страната сред лица със заболявания на 
централната нервна и сърдечно-съдовата системи. изследвани са общо 809 клинични материала от 474 паци-
ента с неврологични или гастроентеритни прояви, сърдечни оплаквания или обривни състояния. При 20,5% 
(97/474) от изследваните лица е изолиран ентеровирус, като 104 изолата са идентифицирани. Успоредно с 
това, част от клиничните материали (n=344) на 317 пациента са изследвани чрез молекулярни техники (RT-
PCR, конвенционален или real-time TaqMan формат), като при 94 лица (29,7%) е доказана ентеровирусна рНК.
Лаборатория Ентеровируси участва също и в разшифроване на епидемичен взрив от асептични менингити 
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в Пловдивска област. През 22-ра седмица на 2012 г. бе отчетена повишена заболяемост от вирусни менингити 
в Пловдивски регион. За период от три месеца (юни-август 2012 г.) в НрЛ по Ентеровируси бяха получени 144 
клинични материала от 115 пациента с вирусен менингит, хоспитализирани в УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пло-
вдив. Детекцията на ентеровирусите е осъществена чрез клетъчно-културелни и/или молекулярни техники 
(RT-PCR), а идентификацията на изолираните щамове - чрез вирус-неутрализираща реакция (ВНр) с пулове 
от типово-специфични антисеруми. от общо изследваните 144 материала, в 86 бяха доказани ентеровируси 
(59.72%, 86/144), като основния етиологичен агент бе идентифициран като еховирус 30 (98.55%, 68/69). Ехо-
вирус серотип 30 бе доказан като причинител на епидемичния взрив от серозни менингити в Пловдивски 
регион, след почти 11-годишно отсъствие в страната ни (последната регистрирана епидемия в България е 
през 2001 г.). 
Бе установено и разрастване на посочената епидемия към гр. Стара Загора, от където за периода юни-сеп-
тември бяха изпратени и изследвани 82 клинични материала от 30 пациента, хоспитализирани с вирусен ме-
нингит. В 22-ма от тях или в 73,3% бе изолиран или доказан ентеровирус, като всички изолати бяха еховирус 
серотип 30. 
Научната тема “Норовирусни инфекции - разпространение и риск” е замислена като продължение на 
диагностичната дейност на лабораторията по отношение на норовирусните инфекции. През 2011 г. диагно-
стиката на норовирусните заболявания се базираше на алгоритъм за откриване на норовируси във фекални 
проби чрез: 1) стъпка на екстракция на вирусна рНК посредством класически метод за екстракция (т. нар. 
метод на Boom) и 2) стъпка на детекция на норовируси от геногрупи І и ІІ чрез прилагане на полимеразно-ве-
рижна реакция в реално време (real-time PCR). Научната част включва детайлно проучване и установяване на 
генотипа на доказаните норовирусни изолати чрез генетичен анализ посредством секвениране.
През 2012 г. са изследвани общо 85 фекални проби от лица с остро чревно разстройство. от тях 44 пациента 
са положителни за норовируси геногрупа ІІ (100%; 44/44). Норовируси геногрупа І не бяха установени в нито 
един изследван материал. Норовируси от геногрупа ІІ бяха доказани като причинител на епидемичен взрив 
от чревни разстройства в гр. Кюстендил (м. април) и като ко-инфекция при взрив от ротавирусен гастроенте-
рит в гр. Самоков (м. март). 
Цел на проекта на лаборатория «Грип и ОРЗ»: „Молекулярно-биологична характеристика на циркули-
ращите в България грипни вируси” е проследяване на циркулацията на грипните вируси. Чрез метода Real 
Time RT-PCR са изследвани назофарингеални смивове на 578 пациента от различни региони на страната, раз-
вили грипоподобни заболявания през периода 40 седмица/2011 г. - 17 седмица/ 2012 г. В 245 (42,4%) проби 
бяха доказани грипни вируси, от които субтип А(H3N2) в 242 (98,8%) проби и тип В - в 3 (1,2%) проби. Не 
бе установен нито един случай на инфекция с пандемичния грипен вирус А(H1N1)pdm09. Първите случаи с 
доказани грипни вируси бяха от 2-та седмица на 2012 г., последните – от началото на април 2012 г., пикът в 
доказването беше през 5-та седмица на годината. През сезон 2011/2012 г. най-силно засегнати с грипно забо-
ляване бяха възрастовите групи 5-14 год. (52%) и 0-4 год. (49%), най-слабо – групата 30-64 год. (27%). Средната 
възраст на пациентите, инфектирани с грипен вирус А(H3N2) беше 17,8 год. разшифрована бе етиологията на 
два взрива от грипни заболявания в два детски дома и в един старчески дом. извършеното в WHO-CC, Лондон 
секвениране на гените на хемаглутинина и невраминидазата на 12 български изолата от субтип А(H3N2) пока-
за, че те се отнасят към най-разпространените в Европа генетични групи 3А и 6 с представителни щамове A/
Stockholm/18/2011 и А/Iowa/19/2010, съответно. разработен е метод Real Time RT-PCR с две различно беляза-
ни сонди, откриващи мутация H275Y в невраминидазата, отговорна за резистентност към невраминидазния 
инхибитор oseltamivir (Tamiflu) при грипни вируси от пандемичния субтип A(H1N1)pdm09. Чрез този метод са 
изследвани 100 проби, положителни за пандемичния грипен вирус, с цел определяне наличие на указаната 
мутация. Нито една от изследваните проби не даде положителен сигнал със сондата, съдържаща cytosine 
вместо thymine в позиция 823, водеща до промяна в аминокиселините H275Y.
Темата на проекта на лаборатория «Хепатитни вируси» е: „Определяне вирусната  репликация  на хе-
патитния С вирус при лица с HCV -HIV ко-инфекция”. Целта е количествено проучване на вирусната репли-
кация при пациенти с HIV инфекция положителни за anti-HCV антитела /предполагаема HCV/HIV коинфекция/. 
През 2012 г. за наличие на HCV RNA са тестирани 81 anti-HCV положителни пациенти, като от тях 53 са на 
HIV положителни. репликация на хепатитният С вирус /HCV/ е намерена при 42 /79%/ от изследваните HIV 
положителни пациенти. Количественото изследване на HCV RNA, покзава че само един 1 пациент е с вирусна 
репликация < 15 IU/ml, останалите са в диапазано > 537 IU/ml -2.23E+07 IU/ml. изследавните лица отговарят 
на предвидените за първата година от изследването.
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ПУБЛИКАЦИИ Отдел Вирусология:
Журнални статии – 35, от които в чуждестранни научни списания – 8
IF = 28,27
Монографии и ръководства – 1
Участия с доклади и постери – 45

ОТДЕЛ „ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ТРОПИЧЕСКА МЕДИЦИНА“
През 2012 година в рамките на отдела сътрудниците участваха в разработването на 2 научни проекта, които 
са български проекти с международно участие, финансирани от национални външни организации (фонд „На-
учни изследвания”на МоМН).
По проект „Чуждоземни сухоземни членестоноги и тяхното значение за биоразнообразието на Бъл-
гария” е работено главно по инвентаризация на чуждоземните членестоноги в България и е обследвано 
за наличие на чуждоземни видове, липсващи у нас, но установени в съседни държави”. През май 2012 г. ед-
нократно са проведени полеви проучвания за улов на комари в с. Кулата, област Благоевград. За стациона-
рен улов край паркинги и хотели в с. Кулата са използвани стандартните за надзор на извазивния вид Aedes 
albopictus електрически капани с атрактант BG-Sentinel Mosquito Trap (4 броя), които привличат и останалите 
инвазивни видове, развиващи се в хралупи. Установени са комари от вида Culex pipiens. Не е улавян нито един 
от шестте съобщавани досега за Европа инвазивни видове комари от род Aedes. Поради изтичане на срока 
на проекта в началото на активния сезон на комарите, полеви проучвания в други части на страната не са 
правени. По другия проект: „Имунологични, молекулярно-биологични и сероепидемиологични про-
учвания при ехинококозата и токсокарозата – паразитозоонози с важно медико-социално значение” 
През 2012 година приключи първият етап от темата, като беше изготвен и предаден отчет към МоМН. Във 
връзка с разработването на PCR за видова идентификация на E. granulosus са използвани 4 двойки праймери 
- BD1/4S, 4S/3S, Eg9F/R и Eg16F/R. изпитани са различни концентрации на съставките на PCR микса и различни 
параметри на амплификация. За разработване на реакциите са изследвани 10 ехинококови кисти от хора. от 
всяка киста са проучени 3 изолата от сколекси и 3 от мембрани (общо 60 изолата). Установен е диагностичен 
праг на реакцията - 20 ng ДНК. изследваните с PCR 10 ехинококови кисти показаха положителен сигнал за E. 
granulosus във всички 10 кисти (100%). резултатите показаха, че сколексите са предпочитаният материал за 
изолиране на ДНК. 
През 2012 г. приключи разработването на теста за доказване на анти-ехинококови IgG4 с автоматизираната 
система ImmunoCAP. резултатите показват, че тестовете за доказване на серумни анти-ехинококови IgG4 са 
удачни за използване като потвърдителни в диагностиката на ехинококозата, тъй като отговарят на изисква-
нията за реакция от тази група. За определяне на кръстосаната реактивност са изследвани 50 лица с други 
паразитни и непаразитни заболявания. Положителен резултат 6.23 mgA/L е наблюдаван при едно лице с по-
ленова алергия – кръстосана реактивност на метода 2%.
По отношение на токсокарозата през периода бяха доразработени реакциите ELISA за откриване на 
специфични антитела от субкласовете IgG2 и IgG3 при пациенти с таксокароза. определени са параме-
трите на двете реакции – разреждане на антигена, на серумите и на специфичните конюгати и са изпита-
ни серуми от пациенти с клинични и серологични данни за токсокароза, серуми от здрави лица и от лица 
с други паразитози. Проучванията за специфичните антитела от субклас IgG2 показаха чувствителност 
на разработената реакция 44,7% и специфичност - 95,7%. Тези данни показват значително намаляване на 
кръстосаните реакции в ELISA IgG2 спрямо ELISA за определяне на тотално IgG, където специфичността 
за същите тествани е 74%. изследването на специфичен анти – токсокарен IgG3 при всички пациенти все 
още не е завършено, но анализът на резултатите, получени досега показва също висока специфичност 
на теста.  По отношение на серопозитивността при токсокарозата през 2012 година продължи сероепи-
демичното проучване, което региони на Сливен, Монтана, русе и Благоевград – около 220 серума. Пред-
стои обработка на резултатите.

ПУБЛИКАЦИИ:
Журнални статии – 9, от които в чуждестранни научни списания - няма
IF = 0,689
Монографии и ръководства – 1 
Участия с доклади и постери – 15



12

ИНФОРМАЦИОНЕН ЖУРНАЛ

Таблици за отразяването на научната дейност в НЦЗПБ през 2012 г.

РАЗРАБОТВАНИ ТЕМИ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ В НЦЗПБ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
оТДЕЛ ПроЕКТи, фиНАНСирАНи оТ 

ВЪНШНи орГАНиЗАЦии
НАЦиоНАЛНи 

ПроГрАМи
ПроЕКТи, ЗА-

ВЪрШиЛи ПрЕЗ 
2012 Г.

ПроДЪЛ-
ЖАВАЩи 
ПроЕКТи оТ БЪЛГАрСКи 

орГАНиЗАЦии
оТ МЕЖДУНА-
роДНи орГА-

НиЗАЦии
МиКроБиоЛоГия 2 4 - 4 2
ВирУСоЛоГия 2 5 - 4 3 (4)
иМУНоЛоГия и 
АЛЕрГоЛоГия

3 - - 1 2

ЕПиДЕМиоЛоГия и 
НАДЗор НА ЗАрАЗ-
НиТЕ БоЛЕСТи

- 3 - 1 2

ПАрАЗиТоЛоГия и 
ТроПиЧЕСКА МЕДи-
ЦиНА

2 - - 1 1

ВСиЧКо 9 12 11 10

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

оТДЕЛ ПУБЛиКАЦии 
В БЪЛГАрСКи 
СПиСАНия и 

МоНоГрАфии

ПУБЛиКАЦии 
В ЧУЖДи 

СПиСАНия

иМПАКТ 
фАКТор

иЗНЕСЕНи 
ДоКЛАДи и 

ПоСТЕри

ЗАЩиТЕНи 
ДоКТорАН-

ТУри

ПриСЪ-
ДЕНи 

АКАДЕ-
МиЧНи 
ЗВАНия

МиКроБиоЛо-
Гия

27 20 /2 моногр./ 44,324 55 1 (доктор на 
науките)

3

ВирУСоЛоГия 28 /1 моногр./ 8 28,27 45 2 (1 доктор 
на науките)

1

ЕПиДЕМиоЛо-
Гия и НАДЗор 
НА ЗАрАЗНиТЕ 
БоЛЕСТи

25 /1 моногр./ 5 17,572 15 1 -

иМУНоЛоГия и 
АЛЕрГоЛоГия

3 2 4,28 17 1 (външна) -

ПАрАЗиТоЛоГия 
и ТроПиЧЕСКА 
МЕДиЦиНА

10 /1 моногр./ - 0,689 11 1 -

ВСиЧКо 93 35 95,135 143 5 4
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ІІ. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

През изминалата 2012 г. извършената учебна дейност в НЦЗПБ беше в съответствие с ролята на Нацио-
налния Център като водеща институция в обучението и подготовката на висококвалифицирани кадри в 
областта на инфекциозната патология и ваксинопрофилактиката, общата програма на НЦЗПБ за след-
дипломна специализация на висши медицински кадри и стремежа на Центъра за непрекъснато усъвър-
шенстване и развитие на научно-практическите умения на служителите. 
Във връзка с изпълнение на задачите по учебната дейност, усилията на преподавателите в НЦЗПБ бяха 
насочени в следните направления:
•	 организиране и провеждане на тематични курсове 
•	 Участие в курсове на други отдели, катедри, ВУЗ 
•	 организиране и провеждане в НЦЗПБ на международни курсове, семинари за обучение на чужди 

специалисти 
•	 индивидуално обучение  на специалисти от лечебната мрежа
•	 Колоквиуми на докторанти и специализанти
•	 Студентско обучение – участие с лекции, упражнения, провеждане на изпити и ръководство на ди-

пломанти
•	 ръководство на докторанти и специализанти
•	 Провеждане на държавни и конкурсни изпити

Отдел по микробиология
През изминалата 2012 г. в отдела по Микробиология беше проведено обучение общо на 7 докторанти и 
10 специализанти. от докторантите - един служител от отдела и един от Бул Био НЦЗПБ успешно защити-
ха докторска дисертация. организирани и проведени от отдела бяха 18 тематични курса, 15 индивидуал-
ни обучения, в които се включиха 321 участника, обучавани в рамките на 214 дни. Проведените курсове 
касаеха важни и актуални проблеми на микробиологията: Диагностика на кърлежовите инфекции;  Етио-
логична диагностика и етиотропна терапия на инвазивните и кожни микотични инфекции; Молекулярни 
методи за диагностика и маркиране в микробиологията; Антимикробна химиотерапия;  Актуални въпро-
си на превенцията и контрола на ВБи за мед.сестри и лекари и др. от особено значение е обучението и 
на квалифицирани лаборанти, с цел прилагане на всички нови постижения на науката в микробиологич-
ната практика. В тази връзка бе проведен курсът: Новости в клиничната микробиологична диагностика 
(за лаборанти). В НЦЗПБ беше организиран и проведен и международен курс по „Биологична защита”  
организиран от МВр за висшисти от областните управления на „Противопожарна безопасност и защита 
на населението. Учебната заетост на хабилитираните преподаватели (7 на брой) в отдела възлизаше на 
1871,3 часа, включващи брой часове: в курсове за СДо,  за обучение на дипломанти, докторанти, специа-
лизанти и за държавни изпити и конкурси. Преподавателите главни асистенти бяха 8, с учебна заетост от 
385,7 часа, а преподавателите специалисти – 9, с учебна натовареност – 209,1 часа. 12 от сътрудниците 
от отдела проведоха обучение в курсове, семинари или индивидуални специализации в България и в 
чужбина, което е особено важно във връзка с програмата за придобиване на специалност на младите 
колеги или продължаващата квалификация. 

Отдел по имунология и алергология
През 2012 г. в отдела по имунология и алергология бяха обучавани четирима  докторанти и двама спе-
циализанти. Специалистите от отдела проф. д-р Христо Тасков  и Мариела Христова-Савова участваха  
в обучения, провеждани от други отдели на НЦЗПБ или други институции. През изминалата година в 
отдела е защитил успешно  един докторант  по научна специалност имунопатология и алергология. Про-
ведени са 5 тематични курса, шест индивидуални обучения и един курс на индивидуално обучение на 
чужд специалист от Либия, с продължителност 60 работни дни. Предвидените по програма  Лабораторни 
методи за изследване на клетъчния имунитет и имунодиагностика натуберкулозната инфекция, поради 
настъпилите персонални и структурни промени в отдела бяха обединени и проведени като един курс 
„Лабораторни методи за изследване на клетъчния имунитет. Диагностика на туберкулоза”. През 2012 г. 
на базата на НрЛи продължи да функционира Центърът по аналитична цитометрия като структура за 
индивидуални и групови  обучения и консултации, оказване на методична  помощ  при осъществяването 
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на практически постановки, разработване на проекти и публикуването на резултати в различни области 
на цитометрията. Центърът проведе два практически курса: „фенотипен анализ посредством флоуцито-
метрия” – през януари и септември.

Отдел по вирусология
През 2012 г. отделът по Вирусология проведе пет предвидени в програмата тематични курса в рамките 
на 21 дни, в които участваха общо 41 специализанти. Във връзка с организиране на курсове за индиви-
дуално обучение се включиха 12 участника, обучавани общо 158 дни. общо в отдела през годината се 
обучаваха двама докторанти - един на самостоятелна подготовка и един отчислен с право на защита и 
седем специализанти. Двама специализанти придобиха специалност вирусология през май 2012, а други 
двама - през декември. Проф. Аргирова и проф. Корсун взеха участие в седем курса, проведени от други 
институти и организации. 

Отдел по епидемиология и ДДД
През 2012 г. учебната дейност в отдела беше насочена към провеждане на тематични курсове – общо 
6 и 3 души преминаха на индивидуално обучение. Тематичните курсове бяха на тема: Придобиване на 
правоспособност за ръководство на ДДД дейности, ДДД мероприятия в детските градини, Болнична де-
зинфекция и стерилизация, Новости в методите и средствата за дезинсекция и дератизация, Епидеми-
ологичен надзор на дифтерия и Две обучения на експерти от рЗи за работа с информационната система 
за надзор на грип и орЗ. индивидуалното обучение касаеше въпросите свързани с химичен контрол на 
дезинфектанти, Медицинска арахноентомология и зоология и Програма за специализация по Епидеми-
ология. общият брой участници беше 56, обучавани в рамките на 76 дни. В отдела се обучаваха двама 
докторанти, един от които защити успешно дисертация в рамките на 2012г. През годината имаше четири-
ма специализанти, трима от които взеха специалност. Шестима преподаватели взеха участие в провежда-
нето на 8 курса, проведени в други отдели и институции. Беше осъществено обучение на 14 сътрудници 
от отдела в курсове, семинари и индивидуални специализации в България и чужбина. Учебната заетост 
включваше участието на 2 хабилитирани и 14 нехабилитирани преподаватели.

Отдел по паразитология и тропическа медицина
Учебната дейност на отдел “Паразитология и тропическа медицина” за 2012 г. бе планирана и проведена 
съгласно общата програма на НЦЗПБ за следдипломна специализация и непрекъснато обучение на ма-
гистри, бакалаври, полувисши и специалисти по здравни грижи, основно от системата на рЗи в страната. 
Според плана на НЦЗПБ за 2012г. бяха предвидени 5 тематични курса, от които 4 за лекари-магистри и 1 
за бакалаври, които се проведоха съгласно утвърдения план-график. общата продължителност на тема-
тичните курсове е 19 дни, с хорариум от 114 часа. В тематичните курсове са взели участие 56  медицински 
специалисти – 43 лекари и 13 бакалаври по здравни грижи. По програма бяха предвидени 2 курса инди-
видуално обучение, а бяха осъществени общо 14 с 22 участници (лекари и 1 биолог) с продължителност 
138 дни. През 2012г. основният преподавателски състав на оПТМ беше съставен от общо 9 преподава-
тели – едно хабилитирано лице (доцент), 5 нехабилитирани (главни асистенти) и 3 преподаватели - спе-
циалисти. общата учебна натовареност на преподавателите от оПТМ по СДо (курсове и индивидуално 
обучение) за 2012г. е 1934,4 (за 2011г. е 1415,35 часа, за 2010 г. е 780 часа). Трябва да се отбележи, че в 
последните години все повече нараства интереса към индивидуалните форми на обучение, което е ви-
дно от изложените данни за изтеклата година.
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Табл. 1. Проведено обучение по видове през 2012 г.

№ Вид обучение Брой участници общ брой часове (Л+У+и)
1. Дипломанти - -
2. Докторанти 16 1760
3. Специализанти 26 780
4. Продължаваща квалификация на специалисти 558 4690

оБЩо 600 7230

Табл. 2. Разпределение на докторантите в НЦЗПБ през 2012 г. 

По   оТДЕЛи

форма на обу-
чение

Микробио-
логия

имунология и 
алергология

Вирусология Епидемиология 
и ДДД

Паразито-
логия

общ брой

редовни 1 1

Самостоятелна 
подготовка

5 1 1 7

отчислени с пра-
во на защита

- 2 1 3

Защитили 2 1 1 1 5

оБЩо: 7 4 2 2 1 16

Табл. 3. Разпределение на специализантите в НЦЗПБ през 2012 г. 

отдел Специализиращи Взели специалност общо
Микробиология 10 1 11
имунология и алергология 2 - 2
Вирусология 3 4 7
Епидемиология и ДДД 1 3 4
Паразитология 3 4 7
оБЩо 19 12 31

Табл. 4. Участие на преподаватели от НЦЗПБ в курсове за СДО за български специалисти, организира-
ни  в други отдели на НЦЗПБ и от други организации (ВУЗ, катедри, програми и др.) през 2012 г.

отдел Брой преподаватели Брой курсове Брой часове
Микробиология 4 7 32,4
имунология и алергология 2 2 8
Вирусология 2 7 92,2
Епидемиология и ДДД 6 8 63
Паразитология 2 5 33,8
оБЩо 16 29 229,4
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Табл. 5. Проведени учебни курсове в  НЦЗПБ по отдели през 2012 г.

Вид на обучението
отдел Тематични

курсове
индивидуално обу-
чение

Участници брой
общо

Брой дни общо

Микробиология 18 15 321 214
имунология и алергология 5 6 50 139
Вирусология 5 9 53 179
Епидемиология и ДДД 6 3 56 76
Паразитология и тропическа 
медицина

5 14 78 157

оБЩо 39 47 558 765
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Таблица 6. Учебна заетост на преподавателите в отдела през 2012 г.

№ име и фамилия на преподавателите

Микробиология

Заетост в курсове 
за продължаваща 
квалификация – те-
матични и индиви-
дуално обучение
(Брой часове х 1,3)*

Заетост при ръко-
водство,  обучение и 
консултации на дипло-
манти,
докторанти, специали-
занти и продължвава-
ща квалификация
(Брой часове х 1,3) *

Проведени 
конкурси, 
изпити и 
колоквиуми

(Брой часове 
х 1,3) *

общо 

(общ брой 
часове х 
1,3) *

1 2 3 4 5 6
I. ХАБиЛиТирАНи ПрЕПоДАВАТЕЛи
1 Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн 27,8 605 146 778,8
2 Проф. д-р ива Христова, дмн 31,2 51,6 82,8
3 Доц. Д-р Цветан Велинов, дм 115,7 13 128,7
4 Доц. Д-р Мая Марина, дм 53,6 110 163,6
5 Доц. Стефан Панайотов, дб 39 39
6 Доц. д-р росица Вачева, дм 285 80 147 512
7 Доц. д-р Петър Петров, дм 119,6 26 20,8 166,4

общо: 671,9 724 475,4 1871,3
IІ. ПрЕПоДАВАТЕЛи ГЛАВНи АСиСТЕНТи
1 2 3 4 5 6
1. Д-р Андрей Кузманов 56,5 20 76,5
2. Гл.ас. иван иванов, дб 33 50 83
3. Гл. ас. Д-р румяна Ненова 65,4 65,4
4. Гл. ас. д-р Галина Асева, дм 55, 9 55, 9
5. Гл. ас. д-р Д. Нашев 48,1 48,1
6. Гл. ас. Виктория Левтерова, дб 39 39
7. Гл. ас. д-р А. Дечева 5,2 5,2
8. Гл. ас. Теодора Гладнишка, дб 12,6 12,6

общо: 315,7 20 50 385,7
IІІ. ПрЕПоДАВАТЕЛи СПЕЦиАЛиСТи
1 2 3 4 5 6
1. Д-р Любомира Боянова 78 15 93
2. Елина Добрева 25 20 45
3. Д-р Елизабета Бачийска 31,2 31,2
4. Д-р Пламен Падешки 7,8 7,8
5. биолог Д. Мерджанов 6,5 6,5
6. Евгения Тасева 15,2 15,2
7. Катюша иванова 5,2 5,2
8. Д-р Катя иванчева 2,6 2,6
9. Божана Тодорова 2,6 2,6

общо: 174,1 15 20 209,1
оБЩо ЧАСоВЕ: 2481,8
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№ име и фамилия
на преподавателите

Епидемиология

Заетост в курсове 
за продължаваща 
квалификация – те-
матични и индиви-
дуално обучение
(Брой часове х 1,3)

Заетост при ръко-
водство,  обучение 
и консултации на 
дипломанти,
докторанти, специа-
лизанти и продължва-
ваща квалификация
(Брой часове х 1,3)

Проведени 
конкурси, 
изпити и 
колоквиуми
(Брой часове 
х 1,3)

общо 
(общ 
брой 
часо-
ве х 
1,3)*

I. ХАБиЛиТирАНи ПрЕПоДАВАТЕЛи

1. Проф. д-р Мира Кожухаро-
ва, дм    75,4  

273,0
49,4

397,8

2. Доц. Анна Курчатова, дм 31,2 205,4 18,2 254,8

IІ. ПрЕПоДАВАТЕЛи ГЛАВНи АСиСТЕНТи

1. Д-р Лили Маринова, дм 36,4 36,4

2. Д-р Надежда Владимирова 42,4 5,2 47,6

3. Д-р Кремена Пармакова 36,4 36,4

4. Д-р Даниела Алексиева 18,2 18,2

5. Светлана йорданова 39,0 15,6 54,6

6. Милена Николова 54,6 54,6

7. Надя иванова-Александрова 93,6 15,6 109,2

8. София Бонева-Буковска 39,0 39,0

IІІ. ПрЕПоДАВАТЕЛи СПЕЦиАЛиСТи

1. Силвия Груева 42,9 42,9

2. ирена Христоскова 39,0 39,0

3. росица Маджарова 32,5 32,5

4. Емил Алексов 27,3 27,3

5. Тамара Георгиева Лазарова 53,3 15,6 68,9

6. Калин Димитров Арабаджиев 66,3 66,3

оБЩо ЧАСоВЕ: 1325,5
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№ име и фамилия 
на преподавателите

имунология и алерго-
логия

Заетост в курсове 
за продължаваща 
квалификация 
– тематични и 
индивидуално 
обучение
(Брой часове х 
1,3)*

Заетост при ръководство,  
обучение и консултации на 
дипломанти,
докторанти, специализанти 
и продължваваща квалифи-
кация
(Брой часове х 1,3) *

Прове-
дени 
конкурси, 
изпити и 
колокви-
уми
(Брой 
часове х 
1,3) *

общо 
(общ 
брой 
часо-
ве х 
1,3) *

1 2 3 4 5 6

I. ХАБиЛиТирАНи ПрЕПоДАВАТЕЛи

Мария Николова 122.2 123.5 75.4 321.1

Христо Тасков 4 23.4 27.4

Доц.  д-р Георги Николов 335,4 20,8 356.2

Акад. Д-р Богдан Петрунов 442 39 44,2 525.2

IІ. ПрЕПоДАВАТЕЛиГЛАВНи АСиСТЕНТи

1 2 3 4 5 6

Мария Мухтарова 79 10,4 90,4

IІІ. ПрЕПоДАВАТЕЛиСПЕЦиАЛиСТи

1 2 3 4 5 6

1. румяна Христова, ДХ 111,8 111,8

2. Мариела Христова-
Савова 109,2 109,2

3. яна Кандова 109,2 109,2

оБЩо: 1650,5
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№ име и фамилия 
на преподавателите

Паразитология

Заетост в курсове 
за продължаваща 
квалификация 
– тематични и 
индивидуално 
обучение
(Брой часове х 
1,3)*

Заетост при ръководство,  
обучение и консултации 
на дипломанти,
докторанти, специали-
занти и продължваваща 
квалификация
(Брой часове х 1,3) *

Проведени 
конкурси, 
изпити и 
колокви-
уми
(Брой часо-
ве х 1,3) *

общо 
(общ 
брой 
часове 
х 1,3) *

1 2 3 4 5 6

I. ХАБиЛиТирАНи ПрЕПоДАВАТЕЛи

1. доц. д-р искра райнова, дм 161.2 338 39 538.2

IІ. ПрЕПоДАВАТЕЛи ГЛАВНи АСиСТЕНТи

1 2 3 4 5 6

1. д-р румен Харизанов, дм 295.1 10.4 305.5

2. д-р Диана йорданова 464.1 464.1

3. д-р ирина Маринова, дм 358.8 10.4 369.2

4. Нина Цветкова, дб 167.7 167.7

5. огнян Миков, дб 24.7 24.7

IІІ. ПрЕПоДАВАТЕЛи СПЕЦиАЛиСТи

1 2 3 4 5 6

1. д-р ивайло Биков 33.8 33.8

2. д-р искрен Кафтанджиев 23.4 23.4

3. Елеонора Кънева – биолог 7.8 7.8

оБЩо: 1934,4
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№ име и фамилия 
на преподавателите

Вирусология

Заетост в курсове 
за продължаваща 
квалификация 
– тематични и 
индивидуално 
обучение
(Брой часове х 
1,3)*

Заетост при ръководство,  
обучение и консултации 
на дипломанти,
докторанти, специали-
занти и продължваваща 
квалификация
(Брой часове х 1,3) *

Проведени 
конкурси, 
изпити и 
колокви-
уми
(Брой 
часове х 
1,3) *

общо 
(общ 
брой 
часове 
х 1,3) *

1 2 3 4 5 6

I. ХАБиЛиТирАНи ПрЕПоДАВАТЕЛи

 Доц. П. Теохаров 205,9 100 60 356,9

Проф. Н.Корсун 306 10.5 60 376,5

Проф. р.Аргирова 402 108 19,9 529,9

Доц. З.Михнева 109 14 16 139

IІ. ПрЕПоДАВАТЕЛи ГЛАВНи АСиСТЕНТи

1 3 4 5 6

Д-р Д. Бешков 245 245

и.Алексиев дб 70 70

IІІ. ПрЕПоДАВАТЕЛи СПЕЦиАЛиСТи

1 2 3 4 5 6

Д-р Вяра Георгиева 50 50

Д-р Теохарова 50 50

З. Младенова 50 50

оБЩо: 1867,3
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ІІІ. АНАЛИЗ
на диагностично-лечебната и референтна дейност в НЦЗПБ през 2012 г.

През 2012 г. диагностично-лечебната и референтна дейност на  НЦЗПБ  се осъществява от 19 лаборатории, 
преобладаващата част от които - със статут на национални референтни лаборатории, акредитирани по стан-
дарт EN ISO 17025 (Табл.1).  До 15.12.2012 г. в НЦЗПБ са постъпили за изследване 25 918   материала от   20 
621 пациенти и са извършени 46 084 изследвания. общият брой на изследванията е по-нисък в сравнение 
с 2011 г (54 998), като това се отнася за всички отдели, с изключение на отдела по Микробиология, (Табл.1а). 
Трябва да се има пред вид, че данните за м.декември 2012 г. не са включени в анализа. Закъснялата доставка 
на диагностични тестове и реактиви по обществената поръчка на НЦЗПБ за 2012 г. също е оказала ефект. В 
повечето случаи намалелият брой изследвания е за сметка на  рутинната диагностика, докато броят на рефе-
рентните изследвания се е запазил постоянен или е нараснал. референтните изследвания (15 139) предста-
вляват  33%,  а  специализираните (7756) -  16.8%  от диагностичната дейност. Трябва да се подчертае, че 8% 
от изследванията, осъществени в НЦЗПБ, (3492) са уникални за страната.  
Водеща по обем, както и в предходните години, е диагностичната дейност на отдел Вирусология, за кое-
то най-голям дял имат  НрЛ по ХиВ, лаборатория „Хепатитни вируси” и лаборатория „Ентеровируси”. общият 
брой на диагностичните изследвания е бил 22 941, от които 21% референтни, 15% специализирани, 8%  уни-
кални и  56% - рутинни. от платените  диагностични изследвания (36%) в НЦЗПБ са постъпили 111 775 лв., 
което е с   54 103 лв. по-малко в сравнение с 2011 г.  Най-високи приходи (50 560 лв.) е реализирала лабора-
тория „Хепатитни вируси” 
В НРЛ  по ХИВ са извършени 14190 изследвания на материали от 5363 лица, включващи:  2400 специализирани 
изследвания за вирусен товар на НІV серопозитивни лица по два метода: RT-рСR – Cobas, Roche и Versant HIV RNA 
3.0 (bDNA), Bayer; 364 изследвания за резистентност при неуспех на провежданата антиретротровирусна тера-
пия и на пациенти, наивни за антиретровирусни медикаменти, с генотипиране чрез секвениране на участък от 
pol гена на НІV-1; 576 изследвания за диагностика на ранна НІV-1 инфекция с тест CALYPTEHIV-1 BEDIncidenceEIA 
и 384 изследвания за p24-Ag. През 2012 г. в НПЛ по НІV са извършени 1290 броя референтни потвърдителни 
изследвания с имуноблот, както и 9186 рутинни изследвания със серологични  ELISA и бързи тестове.
В лаборатория „Хепатитни вируси”   са извършени  8018 изследвания на 3300 проби от пациенти за девет 
маркера  на хепатотропните вируси HAV, HBV, HCV, HDV и  HEV. рутинните изследвания са 6940, референтните 
- 567, а специализираните – 511 броя.  изледвани за HBV DNA са 42 серума, от които 14 са положителни. За HCV 
са изследвани 2300 брой проби, като положителни са 171 проби. За определяне на вирусната  репликация  с 
(HCV RNA)  са изследавни  81 проби, като  при 62 е определен вирусният товар.  За хепатит  А вирусна инфек-
ция са изследвани 1844 серумни порби с 1267 положителни резултата. изследванията за HDV са 118 бр. За 
хепатит Е вирусна инфекция са извършени 127 изследвания. За наличе на протективен имунетет срещу HBV 
(anti-HBs), са изследвани 323 броя серумни проби.
В лаборатория „Ентеровируси” са извършени 3135 диагностични изследвания (вирусологични, серологич-
ни и молекулярно-биологични) на  2344 лица.  По отношение на ентеровирусните инфекции са получени 1191 
материала и са извършени 1281 изследвания, от които 924 броя изолации и 357 молекулярно-вирусологич-
ни  и 263 серологични изследвания. Платените са били 161 броя на обща стойност 3220 лв. За доказване на 
ротавирусни инфекции са получени 1506 материала, от които 517 – платени, на обща стойност 8342 лв.  За 
норовируси са  изследвани  85 материала, от които - 33  платени, на обща стойност 594 лв.
 Лаборатория “Грип и ОРЗ” има 1823 броя изследвания на 739 материала. Водещ метод е препоръчаният 
от СЗо Real Time RT-PCR, използван при изследването на 551 проби с цел детекция и типиране/субтипиране 
на грипни вируси. от получените през сезон 2011/ 2012 г. 578 проби на хоспитализирани пациенти с грипо-
подобни заболявания от различни региони на страната, 242 (98,8%) са били положителни за грипни вируси 
А (Н3N2) и 3 (1,2%) – за грипни вируси тип В. Методът RT-PCR е приложен и за диагностика на респиратор-
но-синцитиалния вирус (рСВ).  През 2012 г. са проведени 365 серологични изследвания за грип и вируси на 
орЗ с помощта на ELISA китове. от общо 1823 изследвания 338 са били платени. Молекулярно-биологичните 
изследвания за грип са финансирани от МЗ по Пандемичната грипна програма, а за рСВ - от фирма Abbott. 
През 2012 г. лабораторията е  изследвала  100 клинични проби, положителни за пандемичния грипен вирус, 
за чувствителност спрямо невраминидазния инхибитор оseltamivir (Tamiflu). В нито една проба не е устано-
вена мутацията H275Y, отговорна за резистентност към този препарат. Внедрен е метод Real Time RT-PCR с 
помощта на две сонди, откриващ наличие на мутацията H275Y.
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В лаборатория „Морбили, паротит, рубеола”  са извършени 567 диагностични изследвания: 91 за морбили, 
144 за паротит, 138 за рубеола и 194 за парвовирус В19, в т.ч. рутинни 500,  референтни 65,  специализирани 
2  и  платени 415, представляващи съответно: 88,2%, 11,5%, 0,35%  и 73,2% от диагностичната дейност на 
лабораторията.
В лаборатория „Рикетсии и хламидии”  са проведени 180 изследвания за Ку треска на 83 пациенти;   88 
изследвания на 58 пациенти  със съмнение за Марсилска треска по метода ЕLISA  с определяне на антитела 
от клас IgG и IgM срещу R.Conorii;   759 изследвания на 272 пациента с хламидиални инфекции.  В диференци-
ално диагностичен план са изследвани 92 серумни проби от 45 пациента за Микоплазма пневмоние. общият 
приход от платена диагностика е 12616 лв.
 В лаборатория „Херпесни и онкогенни вируси”   са постъпили 656 пациента с 665 материала. от тях са из-
вършени 21 референтни и 940 рутинни изследвания за HSV-1, HSV-2, СМV, ЕВV, VZV и НрV. общата стойност на 
платените рутинни и референтни изследвания е 16 937 лв., от които на каса са платени 8301 лв., а по договор 
с лечебните заведения от столицата и страната -   8636 лв.
Отдел Микробиология  заема второ място по обем на диагностична дейност: 17046 изследвания на 7 493 ма-
териала от 4 944 лица.  Преобладават референтните  (6 941, 41%), следвани от  рутинните (5 096, 30%),  специа-
лизирани (3 477, 20%) и  уникални (1 532, 9%) изследвания. Значителният дял на специализираните и уникални 
изследвания доказва големите възможности на лабораториите на отдела. приходите са и отделът заема първо 
място по приходи в НЦЗПБ, като приходите са повишени в сравнение с 2011 г. и възлизат на  316 077 лв. Платени 
на каса или по банков път са 444 рутинни (8 044 лв), 673 специализирани  (38 744 лв) и 499 уникални изследвания 
(5 745 лв). основната част от приходите, 272 950 лв.,  са от външен лабораторен контрол.  Най-голям дял в парич-
ните приходи на отдела имат лаборатория КМАр  ВБи (123 050 лв.) и лаборатория Чревни инфекции (64 500 лв.).  
Продължава дейността по анализиране на данните за резистентността на бактериалните причинители събрани 
от микробиологичните лаборатории в страната. Това дава възможност за актуализиране на схемите за емпи-
рична терапия, периоперативна профилактика и ротация на антибиотиците в страната. 
Продължи дейността по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България. В НРЛ 
по туберкулоза са получени 465 щама на 416 пациента от цялата страна за тестване на чувствителност към 
противотуберкулозни препарати от първи ред и/или потвърждаване на MDR/ XDR TB и за видова иденти-
фикация на микобактерии. Щамове, показали резистентност към рифампицин и/или изониазид, са тествани 
за определянe на чувствителност към противотуберкулозни лекарствa втори ред с конвенционален метод 
(офлоксацин, Амикацин, Канамицин и Капреомицин на автоматизирана система BACTEC® MGIT 960 TB System) 
и с молекулярния тест GenoType® MTBDRsl, HAIN. и двата метода са уникални за страната.
В НРЛ Чревни инфекции са идентифицирани извънредно рядко срещащи се серотипове салмонели, изоли-
рани от хора – S. Grampian (серогрупа С1 – антигенна формула 6,7:r:l,w), S. enterica subsp. salamae (серогрупа 
Y – антигенна формула II 48:z10:[1,5]), S. Scentes (серогрупа I – антигенна формула 16:k:1,2) и S. Leeuwarden 
(серогрупа F– антигенна формула 11:b:1,5). Принадлежността на тези щамове към споменатите серотипове 
беше потвърдена в референтната лаборатория на институт Пастьор, Париж, франция.
В НРЛ по Векторни и предавани с кърлежи инфекции се извършват уникалните за страната диагностич-
ни изследвания за Кримска Конго хеморагична треска, Хеморагична треска с бъбречен синдром, кърлежов 
енцефалит, лимфоцитарен хориоменингит, треска Западен Нил; също така за лептоспирози и анаплазмоза. 
Въведена е модерна серологична и молекулярно-генетична диагностика на изследваните инфекции: ELISA 
за всички инфекции, имуноблот за Лаймска борелиоза и хантавирусните инфекции, PCR за откриване на при-
чинителите на Лаймската болест, анаплазмозата и рикетсиозите от групата на петнистите трески, RT-PCR във 
вариантите nested и real time за доказване на хантавируси, найровируси и флавируси. 
В лабораторията по ВБи към НрЛ по Контрол и мониториране на антибиотичната резистентност са постъпили 
132 материала и са направени 650 референтни изследвания.    
Диагностичната дейност на отдел Паразитология се осъществява от  Лабораторията по диагностика на 
местни и тропически паразитози. През 2012 г са извършени 4109 диагностични изследвания  на 1618 лица 
(в сравнение с 4743 изследвания на 1756  лица през 2011 г). 
През 2012 година преобладават референтните (46 %), следвани от рутинните (41%) изследвания. Специализи-
раните и уникални изследвания представляват съответно  9% и 4% от диагностичната дейност.  Лаборатория-
та извършва референтни изследвания по отношение на: остра и латентна токсоплазмоза (чрез имунологични 
реакции ELISA IgG, IgM, IgA, риф, PCR, W. blot, Aviditi), ехинококоза (ELISA IgE, IgG4 и тяхната интерпретация); 
опортюнистични паразитози (пневмоцистоза, стронгилоидоза, изоспориоза, микроспоридиоза, лайшманио-
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зи, стронгилоидоза, акантамебиаза, неглериоза, бластоцистозa), малария, по-рядко срещани паразитози (ци-
стицеркоза, ларва мигранс, филариатози, трематодози, лайшманиози, чревни протозоози, бабезиози и др.)
извършени са общо 1881 референтни изследвания за малария, токсоплазмоза, ехинококоза, лайшманиоза, 
амебиаза, фасциолоза, пневмоцистоза, бластоцистоза, криптоспориоза и др. изследвани са и 64 препарата за 
малария от Армения във връзка с осъществени междулабораторни сравнителни изпитвания. извършени са 
общо 1684 рутинни изследвания и  387 специализирани изследвания  на клинични и биологични материали. 
Специализираната дейност е съсредоточена върху PCR, Western blot, определяне на IgЕ, IgG4 антиехинококо-
ви антитела, авидитет за токсоплазмоза,  санитарно-паразитологични методи за изследване на околната сре-
да, препосявки за поддържане на някои щамове и други.  Със санитарно-паразитолигична цел са изследвани 
общо 44 проби месо, 23 проби утайки от пречиствателни станции, с  533 анализа. Въпреки нарастващия брой 
паразитологични лаборатории, прилагащи различни ELISA тестове, повишаването на цената на серологич-
ните изследвания, отлива на пациенти изследвани по каса, както и приключилата програма за контрол на 
ехинококозата, натоварването на лабораторията не е спаднало.  референтната и специализираната дейност 
се запазват в  обема от предходната година.
Платените изследвания представляват 80% от диагностичната дейност и са донесли приходи на стойност 
52 483 лв.
В отдел Имунология и алергология до 15.12.2012 г. са осъществени общо   1970 изследвания, в т. ч.: 1545 
(78%)  референтни (флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD4 T лимфоцити при  пациенти 
с ХиВ инфекция със стандартен сравнителен материал), 363 специализирани (флоуцитометрично опреде-
ляне на процентните съотношения на левкоцитни популации и субпопулации,  IGRA тестове при пациенти с 
ТБ и ТБ/ХиВ ко-инфекция, in vivo и in vitro тестове за алерген-специфична чувствителност) и 62 уникални из-
следвания, включващи флоуцитометрично определяне на антиген-специфична Т-клетъчна пролиферативна 
активност и вътреклетъчна експресия на цитокини, както и HLA-B57 типизиране (за ХиВ пациенти, лекувани 
с Abacavir). Преобладаващата част от диагностичната дейност, както и в предходните години е осигурена с 
диагностикуми от МЗ, по  програмите за превенция и контрол на ХиВ и СПи и туберкулоза, и не носи директ-
ни приходи на НЦЗПБ.  През 2012 г. за пръв път бяха   осигурени  диагностикуми за IGRA тестове в рамките на  
обществената поръчка за 2012 г. на НЦЗПБ. Това даде възможност да се осъществи и платена диагностика с 
един много актуален и търсен от лекари и пациенти тест. Съществено постижение на отдела беше възстано-
вяването за кратко време на този акредитиран метод, след разформироването на лаборатория „Медиатори 
на възпалението”.  През 2012 г. НрЛи извършваше изследвания и в рамките на   клинично проучване, възло-
жено от фирмата PSA, съгласно сключен с НЦЗПБ договор.  Тази дейност е съществен източник за външно 
финансиране, като за първите три месеца от проучването е реализиран приход от 4822 Eu. Проучването ще 
продължи и през 2013 г.  В обобщение, въпреки настъпилите структурни и персонални промени в отдела, 
общият  брой на изследванията не се е променил съществено в сравнение с 2011 г., като значително е на-
раснал делът на платените изследвания и осъществените приходи. общата стойност на  платените услуги, 
извършени от лабораториите в отдела възлиза на 25 256 лв. срещу за 8106 лв. за 2011 г. Приходите на НрЛи и 
Лаборатория алергия са съответно  17725 лв.  и  8026 лв.
Диагностичната дейност на референтните лаборатории в НЦЗПБ се допълва от консултативната, лечебно-ди-
агностична и профилактична дейност на пет кабинета:    Централно-диагностичен кабинет в отдел «Виру-
сология», КАБКиС към НрЛ по HIV, кабинет по Алергия, Национален консултативен кабинет по паразитни и 
тропически болести  (НККПТБ) и Национален имунизационно-консултативен център (НиКЦ), През 2012 г. в 
кабинетите са извършени 12 238 прегледа, консултации , манипулации и други услуги и са реализирани при-
ходи от 48 055 лв., което  надхвърля приходите, реализирани приз  2011 г. (47 633 лв,) Табл.2.  
Най-активна е била дейността на НИКЦ, който е с утвърден престиж сред населението, здравните специали-
сти и различни професионални и туристически организации в гр. София и страната.  През 2012 г. в НиКЦ към 
НЦЗПБ са извършени 1 565 медицински прегледа, 329 консултации, 2 261 медицински манипулации (имуни-
зации) и са издадени   851 международни сертификата за проведени имунизации. Постъпленията през 2012 г. 
са 50 624 лв., което е с 16 611 лв. повече от предходната година. 
Лечебно-диагностичната и профилактична дейност в отдел Вирусология  през 2012 г. е осъществявана 
целогодишно от централно-диагностичния кабинет и кабинета КАБКИС в НРЛ по HIV. извършени са 
общо 3607 платени първични и консултативни  прегледи, консултации и манипулации на стойност 3150 лв. 
Броят на прегледите и на манипулациите е с 568 по-малко в сравнение с 2011 г., но постъпилите средства 
са с 1073 лв повече. 
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 През НККПТБ към отдела по Паразитология  са преминали 1509 пациента и са извършени  1079  първични 
и 430  вторични прегледи и консултации.  от преминалите през кабинета лица 1282 са били амбулаторни, а 
227 - насочени от УМБАЛ и МБАЛ в София и страната. 260 лица са получили консултации за пътуване в страни, 
ендемични за тропически паразитози. извършени са 529 медицински манипулации, включващи вземане на 
венозна кръв; вземане на биологичен материал за морфопаразитологично изследване; вземане на биологи-
чен материал с посявка на хранителна среда. През 2012 г. са наблюдавани на диспансерен принцип лица с 
ехинококоза; трихинелоза; аскаридоза и бременни жени, серонегативни за токсоплазмоза и такива с данни 
за остра инфекция.  реализирани са приходи на стойност 10716 лв.
През 2012 г. в Кабинета по алергия към отдел имунология и алергология са извършени 308 консултации, 
прегледи и изследвания по желание на пациента. Платените първични прегледи за 2012 г. са 42 бр. на стой-
ност 990 лв. На 163 пациенти e извършено алергологично изследване по метода на кожната алергометрия с 
хистаминови стандарти. извършени са 1318 бр. кожно-алергични проби с различни алергени и 90 бр. in vitro 
изследвания за диагностика на алергия . Направени са 20 бр. платени подкожни инжекции. реализирани са 
приходи на стойност  3686 лв.
В обобщение, от платената лечебно-диагностична и консултативна дейност на лабораториите и кабинети-
те през 2012 г. в НЦЗПБ са постъпили 505591 лв., което надвишава с около 5 % приходите от 2011 г. (Табл. 
3). отчетливо нарастване на приходите се отчита в отделите по Микробиология, (от външния лабораторен 
контрол),   ЕНЗБ (от дейността на НиКЦ), имунология и алергология (изследвания на НрЛи по договор за кли-
нично проучване). Нарастването на приходите е свързано и с актуализирането на цените  на изследванията 
и услугите, осъществявани в НЦЗПБ към 23.10.2012 г.  Средният дял на платените диагностични изследвания 
през 2012 г. е бил 30 % (17 483), като той е най-висок в отдела по Паразитология (80%). Ниският относителен 
дял на платената диагностика се дължи на факта, че огромната част от изследванията се извършват за нужди-
те на МЗ по национални  програми: „Превенция и контрол на ХиВ и СПи”  (НПЛ ХиВ, НрЛи), „Усъвършенстване 
на НП за превенция и контрол на ТБ в България” (НрЛ по туберкулоза и НрЛи). 
Консумативите  и реактивите, необходими за лечебно-диагностичната дейност са се осигурявали от три ос-
новни източника: МЗ по национални програми (средно 41%), международни програми (на ECDC и СЗо) и про-
ектна дейност (25%) и собствени средства на НЦЗПБ (34%), с различен относителен дял в различните отдели.  

Външна оценка на качеството на диагностичната дейност

Участието в системи за външна оценка на качеството (ВОК) на  диагностичната дейност е задължителен 
елемент от системата за осигуряване на качеството на диагностичните изследвания. Всички лаборатории от ле-
чебно-изпитвателния комплекс към НЦЗПБ участват в една или повече национални и/или международни схеми 
за качествен контрол (табл.6). През 2012 г. във външен международен контрол са участвали всички лабора-
тории на отдел Вирусология, както следва:  “Хепатитни вируси” по 10 показателя; “Морбили, паротит, рубеола” 
по 12 показателя; “Херпесни и онкогенни вируси” по 11 показателя; “НПЛ по HIV” по 4 професионални теста; 
“Грип и орЗ” по 3 професионални теста и “Ентеровируси” по 2 професионални теста. Всички лаборатории са се 
представили успешно. Лабораториите от отдел Микробиология са участвали в 20 външни контролни цикъла 
за качеството на диагностичната дейност, проведени от СЗо и Европейски контролни институции. Успешно са 
идентифицирани  изпратените тест-щамове и точно определен техният тип резистентност. В резултат на това 
отделът е получил 11 международни сертификата по съответните дейности и очаква още 9 от проведените през 
м. октомври и ноември цикли.    НРЛ по диагностика на паразитозите е участвала в 2 контролни цикъла  от 
системата на INSTAND, Германия - морфологична и серологична диагностика на паразитозите. резултатът от 
първия контролен цикъл (имунодиагностика за ехинококоза и амебиаза) е успешен, а от втория (морфологична 
диагностика на малария и чревни протозои и хелминти) се очаква. НРЛИ има два сертификата за 2012 г.: от 
участие в схема 23 на INSTAND (имунофенотипизация на левкоцити) и в схема1 на Националната програма за 
оценка на качеството на имунологичните изследвания, която се провежда с материали от INSTAND (количестве-
но определяне на имуноглобулини). По този начин всички  референтно-диагностични лаборатории на НЦЗПБ 
са потвърдили качеството на своята диагностика и са защитили своя акредитационен статус.
     
Организиране на ВОК
референтните лаборатории от НЦЗПБ извършват уникална по своя характер дейност – контрол на качеството 
на съответните диагностични методи в лабораториите от страната.   През 2012 г. НЦЗПБ е провел външен 
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контрол по 66 метода/програми, в които са регистрирани 3484 участия, като в над 98% от случаите резултатът 
е бил успешен (Табл.7). В това отношение огромна по обем и значение е дейността на отделите по Микро-
биология и Вирусология. През 2012 г. се е увеличил броят на провежданите контролни схеми и на лаборато-
риите участници. Отделът по Микробиология е организирал 12  различни схеми за контрол, повечето в 2 
цикъла (общо 22 цикъла), в които са регистрирани 1987 участия (в сравнение с 1845 през 2011 г.).  Успешен 
резултат са показали 1 933, частично успешен - 14 и неуспешен резултат - 8 лаборатории. При 32 участващи 
лаборатории контролът не е приключил. Наблюдаваната тенденция за  по-добро представяне   ясно показ-
ва значението на тази дейност за подобряване качеството на етиологичната диагностика в България. Отдел 
Вирусология  е провел лабораторен контрол за 1318 лаборатории, което е с 216 повече в сравнение с пре-
дходната година. Контролирани са диагностични тестове за хепатитни вируси; морбили, паротит и рубеола; 
рикетсии и хламидии; HIV, херпесни вируси.  Успешен резултат е постигнат при изпълнение на 1286 теста 
(97,6%), неуспешен – за 32 теста (2,4%). Това показва добро качество на работа на специалистите-вирусолози 
в страната. Прави впечатление, че броят на неуспешните резултати е малко по-малък в сравнение с 2011 г., 
когато е бил 42 (3,8%), но по-голям в сравнение с 2010 г. - 3 (0,4%)  
През 2011 година Националната референтна лаборатория по диагностика на паразитозите е провела 2 кон-
тролни цикъла за междулабораторен контрол на качеството на диагностиката в паразитологичните лабора-
тории в страната. В първия контролен цикъл през април / май 2012, покриващ “Микроскопска диагностика” 
са участвали   77 лаборатории 19 лаборатории от рЗи в страната и 58 паразитологични лаборатории, извън 
мрежата на риоКоЗ от цялата страна (МБАЛ, ДКЦ, МЦ, МДЛ, СМДЛ). Във втория контролен цикъл, покриващ 
“Серологичната диагностика на паразитозите”   през ноември / декември 2012 година са участвали общо 79 
лаборатории - 24 лаборатории от рЗи в страната и 55   лаборатории с паразитологичен пакет от изследвания 
извън мрежата на рЗи (МБАЛ, ДКЦ, МЦ, МДЛ, СМДЛ). резултатите са успешни в 100%.НрЛи, заедно с Българ-
ската асоциация по имунология, е съорганизатор на Националната програма за външна оценка на качеството 
по имунология, като отговаря за Схема 4: контрол на флоуцитометричните изследвания. По тази схема през 
2012 г. са проведени три различни цикъла, в които са регистрирани  общо 33 участия със 100%  успеваемост. 
Независимо от тази програма, НрЛи отговаря за контрола на диагностичните флоуцитометрични изследва-
ния в лабораториите, натоварени с имунологичен мониторинг на  ХиВ+ пациенти (в Пловдив, Варна, Ст. За-
гора и Плевен). За тези лаборатории НрЛи проведе двукратен външен контрол със стандарт „Стабилизирана 
кръв с нисък брой CD4 T лимфоцити.”

В обобщение могат да се направят следните основни изводи:
- Независимо от неблагоприятните икономически условия, диагностично-лечебната и референтна дейност 
на НЦЗПБ през 2012 г. е запазила своя обем и качество. Лабораториите на центъра владеят завиден набор от 
съвременни, високо специализирани и уникални методи за диагностика, мониторинг и оценка на инфекци-
озните заболявания и работят за тяхното по-нататъшно обогатяване и осъвременяване.   
- Умелото съчетаване на диагностичния потенциал на звена от различните отдели на НЦЗПБ може да изиграе 
решаваща роля в условията на остро възникнали епидемични ситуации и във връзка с актуални социално 
значими заболявания. Създаването на функционална хоризонтална интеграция по известните седем прио-
ритетни направления на инфекциозните заболявания ще позволи по-рационално използване на наличното 
оборудване и набор от диагностични методи по отделните направления.
- Диагностичният потенциал на НЦЗПБ е важен за българското здравеопазване, което личи от преоблада-
ващият дял на референтните изследвания. Както показва нарасналият обем на приходите, акредитираните 
лаборатории на  НЦЗПБ, заедно с лечебно-консултативните кабинети на центъра, притежават необходимия 
потенциал за  разгръщане на платената диагностична дейност. В това отношение е необходима още по-актив-
на дейност за  популяризиране възможностите на НЦЗПБ.
- организираният от референтните лаборатории на НЦЗПБ  външен качествен  контрол продължава да се 
утвърждава като безспорно постижение и значителен източник на  приходи.
- осигуряването на консумативи за платена диагностика продължава да бъде ограничаващ фактор за уве-
личаването на обема й, като делът на  проектната дейност остава твърде нисък. Необходимо е  всяко звено 
следва  търси активно   външни източници за финансиране на диагностичната си дейност в т.ч. чрез проекти, 
договори за услуги, платени обучения и др.
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Таблица 1 . Справка за обема на референтно-диагностичната дейност  в НЦЗПБ по отдели

отдел
(брой лаборатории)

Брой из-
следвани 
лица

Брой по-
стъпили
материали

Брой   иЗСЛЕДВАНия

общо рутинни референтни Специали
зирани

Уникал-
ни

Вирусология (7) 11 932 13 393 22941 12 899 4 772 3 529 1 741

Епидемиология (1*) 16 16 16 16 - - -

имунология и алергология (2) 1935 2034 1972 2 1545 363 62

Микробиология (8) 4 944 7 493 17046 5 096 6 941 3 477 1 532

Паразитология (1) 1794 2982 4109 1684 1881 387 157

общо 20 621 25 918 46084 19697 15139 7756 3492

* лаборатория  Медицинска арахноентомология с дезинсекция и дератизация

Таблица 1а. Сравнение на обема  на референтно-диагностичната дейност  
в НЦЗПБ  по отдели през 2011 и 2012 г. 

отдел 
(брой лаборатории)

общо изследвания

2011 2012

Вирусология (7) 33 182 22941

Епидемиология (1*) 16 16

имунология и алергология (2) 2110 1972

Микробиология (8) 15003 17046

Паразитология (1) 5397 4109

общо 54998 46084

* лаборатория  Медицинска арахноентомология с дезинсекция и дератизация
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Таблица 1б. : Справка за обема и стойността на референтно-диагностичната дейност  н НЦЗПБ през 2012 г.  

Лабора-
тория

рЕфЕрЕНТНи
изследвания

рУТиННи
изследвания

СПЕЦиАЛиЗирАНи
изследвания

УНиКАЛНи
изследвания

от 
тях 
пла-
тени 
(%)

общ
брой

от тях
платени   път

обща стойност

Брой

от тях
платени   път

обща стойност

Брой

от тях
платени

обща стойност

Брой

от тях
платени   път

обща стойност

Вирусоло-
гия 4772 2159 9350 12899 5064 82326 3529 976 19505 1741 33 594 36

имунология 
и алерго-
логия

1545 - - 2 2 72 353 158 12120 58 35 9451 10

Микробио-
логия

6 941 - - 5 096 444 8 044 3 477 673 38 774 1 532 499 5 745 10

Паразито-
логия 1881 1721 11 932 1684 1142 21 443 387 259 2 092 157 157 17 016 80

 
Таблица 2 . Справка за обема и стойността на  диагностичната, 

лечебна и профилактична  дейност  на кабинетите в НЦЗПБ

Кабинет (отдел) прегледи 
(брой)

консултации
(брой)

манипулации/из-
следвания (брой) други услуги *

(брой)

обща стойност
на платените мани-
пулации/
изследвания (лв)

Приемен (вирусо-
логия) 51 - 324 0 1620

КАБКиС НрЛ ХиВ 0 1616 1616 0 0

НиКЦ (ЕНЗБ) 1 565 329 2 261 851 50 624

Алергия 42 1318 1706

НККПТБ 1509 227 529 0 10716

общо: 3167 2172 6048 851 64666

*издадени международни сертификати за проведени имунизации 
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Таблица  3. Справка за паричните постъпления в резултат на диагностичната дейност

отдел  
  

ПоСТЪПиЛи фиНАНСоВи СрЕДСТВА В рЕЗУЛТАТ НА ДиАГНоСТиЧНАТА ДЕйНоСТ

Платени на   каса  Платени 
по банков път 

оБЩо

по договори на 
НЦЗПБ с ЛЗ *

  Други 

Вирусология  32 342 79 433 - 111 775
ЕНЗБ  50 624*  4311  **  54935
имунология и алергология  15557 249 9450 25256
Микробиология 35 095 8 032 272 950 316 077
Паразитология  31 629 3 838 17 016 52 483
общо 114623 91552 299416 505591

*От НИКЦ
** Експертизна дейност в сектор ДДД 

Таблица 4. Справка за експертизната дейност на отдел Епидемиология и надзор на заразните болести

Лаборатория Видове експертизи
Микробиологични Химични инсектициди оБЩо

Брой Стойност 
(лв.)

Брой Стойност
(лв.)

Брой Стойност
(лв.)

Брой Стойност
(лв.)

Дезинфекция, стерилизация 
и биоиндикатори 8 4311

Химия на ДДД 1 42

Медицинска арахноенто-
мология с дезинсекция и 
дератизация

2 488   

  11 4841
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Таблица 5.  Справка за внедрените лабораторни методи

отдел Лаборатория/
сектор Наименование  на метода

Стойност на метода
по план – сметка 
в лв.

Акредитиран
Да/не

Вирусология (1) Грип и орЗ

Real Time RT-PCR за откриване 
на мутация H275Y, отговорна за 
резистентност към неврамини-
дазния инхибитор oseltamivir в 
пандемичните грипни вируси

50,00/ проба не

Микробиология (3) Лаборатория 
КМАр и ВБи

VNTR2 метод за типизиране на A. 
baumannii не

MLVA7 метод за типизиране на 
C. difficile не

BOX-PCR метод за типизиране на 
бактерии не

ЕНЗБ (2)
Дезинфекция, 
стерилизация и 
биоиндикатори

Химични дезинфектанти и анти-
септици. основно спороцидно 
действие. Метод на изпитване и 
изисквания - БДС EN 14347:2005

438,00 не

оценяване на микробицидния 
ефект на стерилизационна и/или 
дезинфекционна апаратура

569,00 не

Паразитология (3)

Лабораторията 
по диагностика 
на местни и 
тропически 
паразитози

RFLP- PCA за генотипиране на 
местни щамове наT.gondii - не

Multiplex nested PCR за генотипи-
ране на местни щамове T.gondii - нe

RFLP- PCA за видова идентифика-
ция на Leishmania spp. 85 ,00 не
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Таблица № 6. Справка за резултати от участие във външен контрол 
за качеството на диагностичната дейност. 

№ по 
ред отдел Лаборатория

Брой  
тестове/ 
програми за 
контрол

организатор на 
програмата Дата на провеждане Брой получени 

сертификати

1 Микробиоло-
гия:20

КМАр 2
INSTAND EQAS - 
Bacteriology EARS-
NET EQA EXERCISE 
UKNEQAS

05.02.2012 – 10.02.2012
16.05.2012 – 08.06.2012 2

Микози, СПи 2 INSTAND Germany 10. 2012
 

очаква се

ооБи 3
Robert Koch 
Institut, Germany
HPA, London

05.03.-05.04.2012
04. 2012
07. 2012
02. 2012
06. 2012
10. 2012

резултатите се 
публикуват на 
web – страни-
ца с ограничен 
достъп

Предавани 
с кърлежи 
инфекции

2 INSTAND 06. 2012 г. 2

Стрептококи 2 НЦЗПБ
HPA London

30.10.2012
06. 2012 1

Чревни иин-
фекции 2

СЗо, ДТУ- Нацио-
нален институт 
по храните, 
Копенхаген, 
Дания INSTAND 
Германия

09. 2012
06.2012 2

НрЛ по тубер-
кулоза 7 INSTAND е.V. и 

ENRL-TB
09. 2012 очаква се

Молекуляр-
но-биологична 
диагностика

1 INSTAND 04. 2012 1
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2 Вирусоло-
гия:42

НрЛ ”Грип и 
орЗ” 3

WHO-EQA- Хонг-
Конг
INSTAND

Април 2012
Април 2012
Юни 2012

3

НрЛ ”Хепатитни 
вируси 10 INSTAND

04.2012
06.2012 10

НрЛ „Ентерови-
руси”- 2 СЗо 15.08.2012 г. 15.11.2012 

г. 1, очаква се

НрЛ “Морбили, 
паротит, рубе-
ола”

12

INSTAND EQAS
Proficiency Test 
Panel
WHO Region: 
EURO
WHO EUROPEAN 
REGIONAL 
MEASLES/ 
RUBELLA 
LABORATORY 
NETWORK
Robert Koch – 
Institute, Berlin

Юни  2012
октомври 2012

февруари
2012

12

НрЛ „Херпесни 
и онкогенни 
вируси

11 INSTAND 06.2012

04.2012
11

НрЛ «ХиВ 4 INSTAND
QCMD

03.2012

10.2012
4

3
Паразитоло-
гия: 2

Диагностика 
на местни и 
тропически 
паразитози

2 INSTAND

05.2012 1

11.2012 очаква се 
резултат

4
имунология 
и алерголо-
гия: 2

НрЛи 2 INSTAND
БАКи

Mарт 2012
08 - 09 2012 2
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Таблица 7. Справка за резултати от проведен външен  контрол 
за качество в лаборатории от здравната мрежа.

№ по 
ред

  тест/ програма 
за контрол 
(брой)

организатор на програма-
та от НЦЗПБ Дата

Брой 
участвали 
лаборато-
рии

Брой лаборатории с резултат

успешен частичен неуспе-
шен

1 1, два цикъла НрЛ КМАр 05.2012
11.2012

306
308

306

308
- -

2 2, два цикъла
+ 1,два цикъл* Микози и СПи

06.2012
11.2012
05.2012

238
14
232
231

238
11
232
231

-
1
-
-

-
2
-
-

3 1, два цикъла НрЛ ооБи 05.2012
11.2012

8
8

2
5

6
1

-
2

4 1 Предавани с кърлежи 
инфекции 11.2012 27 27 - -

5 2 Чревни иинфекции 05.2012 216
220

216
220 - -

6 3- два цикъла Микробиологичен отдел, 
НрЛ по туберкулоза

05.2012
11.2012

71
71

70
още не е 
приключил

- 1
-

7 1, два цикъла
Лаборатория Молекулярна 
и радиационна микроби-
ология

05.2012
11.2012

5
5

4
4 - 1

1

общо 12 отдел Микробиология 1 987 1933 14 8

1
6, два цикъла НрЛ ”Хепатитни вируси”

май-ок-
томври 
2012г.

653 638 - 15

2 20, един цикъл НрЛ  „Херпесни и онкоген-
ни вируси” 05/2012 140 124 - 16

3 20, един цикъл НрЛ “Морбили, паротит, 
рубеола” 05/2012 298 297 - 1

4 2, един цикъл Лаб. „рикетсии и хламидии” 04/2012 51 51 - -
5 1, два цикъла    НрЛ по ХиВ 04/2012 126/50 126/50 - -
общо 49 отдел вирусология 1318 1286 32

успешен частичен неуспе-
шен

2, един цикъл отдел”Паразитология” април 
ноември

78
79 78

79 - -

общо отдел”Паразитология” 157 157 - -
3, два цикъла НрЛи май, юни 22 22 - -

*Серологична диагностика на сифилис
Забележка: За 32 участващи лаборатории контролът не е приключил.
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Таблица 10.  Производствена дейност  

отдел Лаборатория Продукт (диагностикум, консума-
тив,  препарат, друго)

Брой
/произведени/ Стойност в лв.

Микробиология Диагностични препарати 
за оои

Антибактериални , аглутиниращи 
серуми  и диагностични бакте-
риофаги за оои

112 3024

Вирусология
НрЛ “Морбили, паротит, 
рубеола” Паротитен диагностикум за рЗХА 5 ампули 216 лв

ЕНЗБ
Дезинфекция, стерилиза-
ция и биоиндикатори

Биологичен тест за контрол на 
качеството на стерилизацията с 
пара под налягане,
кат.№ 449068

22 1 135,20

Химия на ДДД Химични индикатори 13250 121368
имунология и 
алергология Лаборатория по алергия Алергени за диагностика и Алер-

гени за лечение 4 900 135 601

общо 261344,20
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ІV. ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНА И ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧНА ДЕЙНОСТ НА НЦЗПБ ПРЕЗ 2012 г.

Надзорът, профилактиката и контролът на заразните и паразитни болести в страната са съществена част от 
дейностите на НЦЗПБ. 
След 2011 г. значението на тези функции на НЦЗПБ нарасна значително във връзка с влизането в сила на ре-
шението на Управителния съвет на Европейския център за контрол и профилактика на болестите (ECDC) във 
всяка страна-членка на ЕС да има само една компетентната институция, работеща с ECDC по всички направ-
ления, свързани с инфекциозните заболявания. По предложение на МЗ, НЦЗПБ е утвърден от ръководството 
на ECDC като Координираща компетентна институция за България. По този начин на НЦЗПБ бяха възложени 
и координиращи функции по отношение на другите организации и институти в страната в областите на вза-
имодействие с ECDC.
Във връзка със статута на Координираща компетентна институция на НЦЗПБ, бяха определени Контактните 
лица на национално ниво (NFPs), отговарящи за координиране на работата с ECDC по групи болести и по ос-
новни проблеми на общественото здраве. Статутът на НЦЗПБ предполага задълбочаване на взаимодействие-
то между ECDC и НЦЗПБ в областта на надзора (епидемиологичен и лабораторен) на отделните инфекциозни 
заболявания, а също така и значително увеличаване на националните и международни ангажименти в след-
ните основни направления:
- Надзор 
- Микробиология 
- обучение в областта на инфекциозните болести и включване в системите за обучение на ECDC: EUPHEM 

(микробиология) и EPIET (епидемиология)
- Научен съвет и експертиза (изготвяне на научни становища за ECDC)
- откриване на заплахи за здравето и ранно оповестяване (EWRS/МЗП) 
- Готовност и отговор при заплаха от заразни заболявания
- Комуникации  
Наред със задачите, свързани с надзора на заразните болести в Европейския съюз, НЦЗПБ като специали-
зиран орган на Министерство на здравеопазването по проблемите на заразните и паразитни болести има и 
основни национални функции, водещата от които е противоепидемичната.  
Конкретните резултати от работата през 2012 г. са както следва:

І. ПроТиВоЕПиДЕМиЧНА ДЕйНоСТ

1. Изготвяне на периодични оперативни оценки и годишни анализи на заразната заболяемост, проти-
воепидемичните и профилактични мерки и диагностичната дейност

Отдел Вирусология 
- Сътрудниците от отдел “Вирусология” участват в изготвянето на годишните анализи на всички дейности на 

отдела през 2011 г. 
- НрЛ „Грип и орЗ“ осигурява текуща информация за резултатите от изследванията за грип и орЗ за Нацио-

налната информационна система по грип (уеб сайт на НЦЗПБ
- Сътрудниците от НПЛ по HIV изготвят ежедневно справка относно броят на новооткритите серопозитивни 

лица (вкл. бременни жени), разпределени по пол, възраст, повод за изследване, място на откриване  и др.; 
тези данни се транферират ежемесечно в информационната база данни на МЗ.

Отдел Епидемиология и надзор на заразните болести
- Участие в изготвянето на доклада на Министерството на здравеопазването „Състояние на здравето на 

гражданите през 2011 г.“ и отчета на Министерството на здравеопазването за изпълнението на Национал-
ната здравна стратегия през 2011 г. с анализ на заболяемостта от заразни болести.

- изготвяне на годишен анализ на основните епидемиологични показатели на острите заразните болести в 
страната през 2011 г. на базата на годишните анализи на рЗи и обобщените данни от епидемиологичния 
надзор от НЦоЗА.

- изготвяне на анализ и оценка на изпълнението на профилактичните имунизации в страната през 2011 г.
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- изготвяне на годишен анализ на регистрираните и съобщени в МЗ през 2011 г нежелани реакции след 
ваксинация.

- изготвяне на оперативен седмичен анализ на заболяемостта от остри заразни болести в България и публи-
куването му на интернет страницата на НЦЗПБ в рубриката „Епидемиологичен бюлетин“.

- изготвяне на оперативен седмичен анализ на заболяемостта от морбили, епидемичен паротит и рубеола в 
България и публикуването му на интернет страницата на информационна система за събиране и анализи-
ране на данни за заболяемостта от морбили, паротит и рубеола в България.

- изготвяне на оперативен седмичен анализ на заболяемостта от грип и орЗ в България и публикуването 
му на интернет страницата на информационната система за събиране и анализиране на данни за заболя-
емостта от грип и орЗ в България.

- изготвяне на периодични оперативни оценки на заболяемостта от вирусни хепатити в страната през 
2012 г. 

- изготвяне на оперативна оценка за заболяемостта от остър вирусен хепатит А за периода 2010 – септем-
ври 2012 г. за МЗ. 

- изготвяне на епидемиологична информация за заразни болести по години за рЗи в страната.
- изготвяне на епидемиологична информация за възникнали взривове и епидемични ситуации от заразни 

болести за други отдели на НЦЗПБ.
- Подобряване работата на Информационната система за събиране и анализиране на данни за забо-

ляемостта от морбили, паротит и рубеола в България и разширяване на възможностите на аналитич-
ната й част чрез създаване на нови епидемиологични справки на национално ниво, съдържащи данни 
за разпределението на броя случаи, броя умрели, заболяемостта, смъртността и леталитета по области 
във времето (по години, месеци, седмици, дни); експортиране на данни в xls и pdf формати; изготвяне 
на седмичен епидемиологичен бюлетин и на английски език; изготвяне на справка за времеви периоди; 
изготвяне на таблична справка за автоматично изчисляване на категориите за случаите – таблицата съ-
ответства на кръговата диаграма по класификатор.

- Актуализиране на информацията в Информационната система за събиране и анализиране на данни 
за заболяемостта от грип и ОРЗ в България; организиране и контролиране провеждането на сентинел-
ния надзор на грип и орЗ по области;

- организиране и провеждане на дейностите по актуализиране на информационната система за съ-
биране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и орЗ в България: изготвяне на техническо 
задание за проучване и анализ на методите за количествена оценка на интензивността на сезонните 
грипни епидемии, интегрирани в информационната система за събиране и анализиране на данни за 
заболяемостта от грип и орЗ в България; изготвяне на анализ и оценка на получените резултати и 
тестване на актуализираната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип 
и орЗ в България.

Отдел Паразитология и тропическа медицина
Сътрудниците на отдела участват в противоепидемичната дейност, свързана с паразитозите в страната в тяс-
но сътрудничество с рЗи и МЗ – отдел “Надзор на заразните болести”. 
- обобщават се данните за състоянието и динамиката на паразитозите в страната и се изготвят оперативни 

информации за МЗ;
- изготвен е годишният анализ за паразитните болести в страната, на базата на годишните отчети на рЗи и 

отчет 41. Анализът е представен за печат в списание “инфектология и паразитология”. Той обхваща: об-
щото състояние на паразитозите в страната, разпространение на контактните паразитози сред децата от 
социалните заведения и организираните детски колективи, заболяемостта от паразитозоонози и прогноза 
за тяхното разпространение, състоянието на вектор- преносимите заболявания, санитарно- паразитоло-
гични изследвания на околна среда в страната, епидемиологичен надзор и контрол на паразитозите за 
2011 г., съвременни методи в диагностиката на паразитозите, състояние и квалификация на специалистите 
паразитолози и лаборанти в страната. 

- изготвен е отчет на дейността на Националната референтна лаборатория за диагностика на местни пара-
зитози. 
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2. Изготвяне на отчети, информации и анализи относно заразните заболявания и имунизациите в 
страната, изисквани от Световната здравна организация (СЗО) и Европейския съюз (ЕС).

Отдел Вирусология 
- НрЛ „Грип и орЗ“ осигурява текуща информация за резултатите от изследванията за грип и орЗ зза TESSy – 

информационната система на Европейския съюз и за уеб сайта на ECDC; 
- НрЛ „Морбили, паротит, рубеола“ изготвя ежемесечна информация за изследваните в лабораторията случаи 

на морбили, рубеола и вродена рубеола, които се изпращат on line в CISID системата за информация за 
инфекциозните заболявания на СЗо/ЕрБ;  

- НрЛ “Ентеровируси” ежегодно подава on line информация в сайта на EurоRotaNet (Европейска мрежа за над-
зор на ротавирусните заболявания) за циркулиращите в страната генотипове ротавирусни щамове

Отдел Епидемиология и надзор на заразните болести
- изготвяне на годишен „общ отчет на България за ваксинопредотвратимите заболявания, проведените 

имунизации и за други заразни болести и епидемични взривове“ през 2011 г. за СЗо и УНиЦЕф.
- изготвяне на актуализирана информация за СЗо и УНиЦЕф за имунизационния обхват в страната през 

периода 1980-2011 г.
- Предоставяне на информация и данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболява-

нията (ECDC) за изготвяне на годишен епидемиологичен доклад на заразните заболявания в Европа през 
2011 г. 

- Предоставяне на информация и данни за изготвяне на обобщен доклад на ECDC „Community Summary 
Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in EU, in 2011“.

- Предоставяне на информация и данни за изготвяне на доклад на ECDC за грипа през сезон 2011/2012 – 
Influenza in Europe, 2011/2012.

- Предоставяне на информация и данни за изготвяне на годишен доклад на ECDC за надзора на инвазивните 
бактериални инфекции – Surveillance of Invasive Bacterial Diseases in Europe, 2011.

- изготвяне и въвеждане на месечни, тримесечни и годишни данни за заразни заболявания в Европейската 
информационна система за надзор на заразните болести в ЕС (TESSy).

- Участие в съвместно проучване на СЗо и ECDC за качествените показатели за оценка на сезонните грипни 
епидемии.

- Участие в интернет-базирано проучване DelFluWeb за определяне на продължителността на сезонните 
грипни епидемии на базата на метода Delphi. 

3. Осигуряване на епидемиологична информация за международни организации (СЗО и ЕС)

Отдел Епидемиология и надзор на заразните болести
- Подготвяне и въвеждане на седмични данни за заболяемостта от грип и орЗ в TESSy. 
- Попълване и изпращане на въпросник „Мониторинг на препоръките на Съвета за сезонната грипна иму-

низация“ (Supplementary questionnaire: Monitoring of the Council Recommendation on Seasonal Influenza 
Vaccination)

- Попълване и изпращане в ECDC на годишната информация за имунизационния обхват със сезонна грипна 
ваксина през грипния сезон 2011-2012 г.

- Попълване и изпращане в ECDC на въпросник върху националната политика за имунизация на здравните 
работници.

- Попълване и изпращане в ECDC на въпросник за вирусни хепатити и мигриращо население.
- Попълване и изпращане на въпросник на VENICE (ВЕНиС - опит за изграждане на съвременно европейско 

сътрудничество в областта на ваксинациите) за събиране на данни за имунизационния обхват на нацио-
нално и регионално ниво от страните членки на Европейския съюз (проект EVACO).

- изготвяне на информация за мисията на СЗо за оценка на надзора на нежеланите реакции след ваксина-
ция (НрВ) в България относно надзора на НрВ в България; съобщени НрВ в страната  през 2010 г., 2011 г. и 
периода януари-септември 2012 г.; комуникации и обратна връзка с медицинската общност и населението; 
основни участници, структура на системата за надзор на НрВ и движение на информацията; 

- изготвяне и предоставяне на актуална епидемиологична информация за имунизационните активности в 



38

ИНФОРМАЦИОНЕН ЖУРНАЛ

страните от Европейския съюз чрез публикуване на официалната уеб-страница на НЦЗПБ на видео мате-
риали, свързани с профилактиката и контрола на морбили в ЕС.

Отдел Микробиология 
- Доц. Вачева е изготвила отговорите на Въпросникот страна на ЕК относно изпълнение на „Препоръките на 

СЕ за безопасност на пациентите, включително превенция и контрол на инфекциите, свързани с медицин-
ското обслужване“ от 09.06.2009 г.

4. Пряко участие на сътрудници на НЦЗПБ в проверки на МЗ и в разрешаването на проблеми, свърза-
ни с диагностиката, лечението, противоепидемичните и профилактични мерки при възникване на 
епидемични ситуации.

Отдел Вирусология
- НрЛ „Грип и орЗ” разшифрова етиологията на два взрива от грипни заболявания в ДМСГД „Св. ив. рилски” 

и ДМСГД „Св. Параскева”, София, при които бе доказан грипен вирус А(H3N2) при 6/10 и 16/19 от изследва-
ните деца на възраст 8 мес. - 6 г.., както и на взрив в старчески дом в гр. Добрич с 4/5 позитивни проби при 
лица на възраст над 70 г.; 

- НрЛ “Ентеровируси” в периода 23 март-16 април 2012 г. участва в разрешаване на диагностичен проблем 
при 754 лица с остро протичащ гастроентерит в гр. Самоков и околностите. общо 38 пациента (32 на въз-
раст до 5 г. и 6 - над 5 г.) са  изследвани за ротавируси група А чрез молекулярна техника и резултатите са 
доказали наличие на ротавируси при 34 лица (89,5%). В допълнение, 29 от заболелите са изследвани и 
за норовируси отново чрез молекулярни техники спрямо норовируси от геногрупи І и ІІ и при 7 лица са 
доказани норовируси от геногрупа ІІ (един пациент само с норовирусна инфекция и 6 лица със смесена 
рота-норовирусна инфекция). Всички ротавирусни щамове са от генотип G2P[4], а изследването на норо-
вирусите предстои. Така бе доказан смесен ротавирус-норовирусен взрив, избухнал в гр. Самоков.

- Сътрудниците от лабораторията участваха и в разшифроване на епидемичен взрив от серозни менингити 
в Пловдивски регион, причинен от еховирус серотип 30.  В началото на м. юни 2012 г. бе отчетена пови-
шена заболяемост от вирусни менингити в Пловдивски регион. За период от три месеца (юни-август 2012 
г.) в НрЛ по Ентеровируси бяха получени 139 клинични материала (в т.ч. 54 фекални проби, 63 ликвора и 
22 носогърлени смива) от 107 пациента със серозен менингит, хоспитализирани в УМБАЛ „Св. Георги”, гр. 
Пловдив. от общо изследваните 139 материала, в 64 бяха доказани ентеровируси (46.04%, 64/139), като 
основният етиологичен агент бе идентифициран като еховирус 30 (93.75%, 60/64). Единична проба съдър-
жаше коксаки В вирус.

- Сътрудници от НрЛ “Морбили, паротит, рубеола” доказаха отново вносен случай на морбили при дете на 
4 г. от ромски произход (от гр. Варшава, Полша); сред контактните лица нямаше други заболели. Случаят е 
потвърден серологично (ELISA IgM) и вирусологично (конвенционален PCR) в националната лаборатория 
и клиничните материали са  изпратени за потвърждаване и генотипиране в регионалната референтна ла-
боратория за България в Берлин.

- Във връзка с изпълнение на Национална програма на МЗ за борба и профилактика на полово предаваните 
болести (ППБ) 2008-2015,  в лаборатория ”рикетсии и хламидии” са проведени 486 профилактични изслед-
вания за установяване на имунен статус и носителство за Ch. Trahomatis чрез доказване на специфични 
IgM, IgA и  IgG антитела

Отдел Епидемиология и надзор на заразните болести
- Предоставени на МЗ становища относно: 
1. информация за превенция и мерки за безопасност на български граждани пътуващи и пребиваващи на 

територията на република Уганда (отговор на писмо № 2012-и-26/15.08.2012 г.) 
2. Предложения на лечебните заведения за включване на лекарствени продукти в списъка по чл. 226А, ал. 2 

от ЗЛПХМ, свързан с Наредба № 10 на МЗ (отговор на писмо № 96-00-14 от 14.03.2012 г.)
3. Поставени въпроси за смъртни случаи и тежки нежелани реакции след провеждането на препоръчителни 

профилактични имунизации срещу рак на маточната шийка (писмо на МЗ с изх. № 97-Х-2 от 06.03.2012 г.) 
4. Писмо, изразяващо несъгласие със задължителния характер на имунизациите (отговор на писмо с изх. № 

97-936/8.11.2012 г.) 
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5. регистриран случай на остър вирусен хепатит тип Е в област Перник (писмо № 16-14-34/21.04.2012 г.) 
6. фармако-икономическа оценка от приложението на 13-валентната пневмококова конюгирана ваксина в 

Националния имунизационен календар на България (писмо № 26-00-1953/15.11.2012 г.) 
7. Несъответствие в препоръчителната възраст за провеждане на реимунизация с комбинирана ваксина сре-

щу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) с намалено антигенно съдържание, описана в 
кратките характеристики на регистрираните ваксини и препоръките в Приложение № 2 към чл.7, ал. 2, т. ІІ 
от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в република България, 
обн. В ДВ бр. 77 от 09.10.2012 г.  (Писмо № 26-00-1753 от 19.10.2012 г.) 

8. Препоръчителната възраст за провеждане на реимунизация с комбинирана ваксина срещу дифтерия, 
тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) с намалено антигенно съдържание (за Експертния съвет по 
епидемиология)

9. Необходим обем профилактични и хигиенно-противоепидемични мероприятия, които да се извършват 
спрямо чужденците, търсещи закрила, съгласно Националния план за временна закрила в р България 
(писмо № 33-08-66/31.10.2012)  

10. Необходимостта от инвестиране в национални програми за превенция на заразните болести, конкрет-
но инвестиране в превенция на вирусни хепатити.

− Провеждане на профилактични имунизации, прегледи и консултации на граждани в Националния имуни-
зационен и консултативен център (НиКЦ).

Отдел Паразитология
На всички рЗи и лечебни заведения е оказвана помощ при случаи на трихинелозен взрив, случаи на болни от 
малария, лайшманиоза, токсоплазмоза и др.

5. Изготвяне и предоставяне на обществеността на информация, касаеща конкретни епидемични си-
туации или разпространението и начините на предпазване при социално-значими заразни заболя-
вания (популярни статии във вестници, радио- и телевизионни предавания)

Отдел Вирусология
- Проф. Н. Корсун участва в телевизионни предавания на БНТ-2 и БТВ относно циркулацията на грипни виру-

си у нас и в Европа и начините за предпазване от грип.
- Проф. р. Аргирова взе участие в среща  по покана на български  журналисти от сдружението МоСТ - Албе-

на, 13-15 май, 2012 г., изнесла е лекции на тема „HIV/СПиН 2012 - успехи, проблеми, бъдеще“ в МУ-Пловдив, 
МУ-Стара Загора, фармацевтичен факултет, МУ-София 

- Участия на сътрудниците от НПЛ по HIV:Д-р Георгиева: Участие с презентация в обучителен семинар за 
медицински специалисти от медицинските центрове към местата за лишаване от свобода на дата 11 де-
кември 2012, х-л „родина”, гр. София; Участие в предаване на телевизия Алма Матер на дата 20 януари 2012 
година на тема „Доброволно консултиране и изследване за ХиВ, СПиН”; Участие в предаването „На кафе” 
по Нова телевизия на дата 26.01.2012 година. Тема на предаването:  „Бременност и ХиВ”; Участие по темата 
„Бременност и ХиВ” в Станция НоВА, предаването „Съпругите”, на дата 18.03. 2012 г.; интервю за ТВ7 на 05 
август 2012 г. пред мобилния кабинет в Борисовата градина, София, във връзка с началото на лятната ан-
ти-СПиН кампания в София; Д-р Бешков:  Участие в предаването Термометър на телевизия ЕВроКоМ през 
месец юни 2012 година на Тема: „Вирусни инфекции”.

Отдел Епидемиология и надзор на заразните болести
− Публикуване на интернет страницата на НЦЗПБ на актуална седмична информация за заразните заболява-
ния в страната и за конкретни епидемични ситуации.
− Публикуване на интернет страницата на информационната система за сентинелен надзор на грип и орЗ 
на актуална информация за състава на сезонната противогрипна ваксина и на епидемичната обстановка в 
страната.
− Съвместно с пресцентъра на МЗ изготвяне на писмени отговори на въпроси на граждани и участие в интер-
вюта, репортажи за радио и телевизионни предавания (БНТ, bTV, Телевизия 7 дни, Нова телевизия, Телевизия 
Европа, ВТК, ВВТ, Дарик радио и др.), национални и регионални радиопредавания, интервюта за вестници 
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(Стандарт, Труд, 24 часа, Монитор,Телеграф, Сега, Дневник, сп. Здраве и др.) и осигуряване на информация 
за медиите относно имунизационната политика на страната, развитието на грипната епидемия, епидемията 
от хепатит А, интервю за в-к Преса за необходимите мерки за предпазване от чревни инфекции по време на 
наводнения, интервю за телевизия ТВ 7 за необходимите мерки за предпазване от чревни инфекции по време 
на наводнения, интервю за списание EVA „ЗА или ПроТиВ ваксините”, интервю за в-к „Стандарт” за дейността 
на имунизационния кабинет при НЦЗПБ; имунизациите при задгранични пътувания и реимунизации срещу 
тетанус и дифтерия при възрастни, интервю за в-к „Доктор” за превенция на сезонен грип, статия за Puls.bg: 
Нови грипни вируси, рискови групи, усложнения, профилактика, участие в предаване „Баркод“ на TV7 на 
тема: „Как да се предпазим от вируси“ и др.

ІІ. орГАНиЗАЦиоННо-МЕТоДиЧНА ДЕйНоСТ

1. Участие в разработването на инструктивни материали и наредби на МЗ в областта на диагностиката 
и контрола на заразните болести

Отдел Вирусология

- З. Младенова и сътрудници от НрЛ «Ентеровируси» участваха активно в написването на инструкция за 
надзор на острите вяли парализи и полиомиелит; 

- Доц. Теохаров, НрЛ „Хепатитни вируси” е  председател на комисия по актуализиране стандарт „Вирусоло-
гия”,  същият е  изготвен и представен в МЗ, предстои окончателно му приемане;

- Доц. Теохаров участва в работна група по изработване Национален план за профилактика, скрининг, ранна 
диагностика и лечение на вирусните хепатити в България.

Отдел Епидемиология и надзор на заразните болести

- изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №27 от 2005 г. за здравните изиск-
вания към дрехите втора употреба;

-  Участие в разработването на проект за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имуниза-
циите в р. България;

- изготвяне на проект за изменение на стандартна оперативна процедура за надзор на острите вяли пара-
лизи;

- изработване на концепция за национална стратегия за превенция на вирусни хепатити – профилактика и 
вирусологична диагностика;

- изготвяне на отчетни форми за съобщаване на епидемичен взрив (сигнална справка и окончателен до-
клад);

- Участие в работната група за изготвяне на проекта на Национална програма за първична профилактика на 
рака на маточната шийка в България, 2012-2017 г.

- Участие в изработването на проекта на Наредба за актуализация на медицински стандарт „Превенция и 
контрол на ВБи“; 

- Участие в работна група за изработване на проект за Национална програма за повишаване на ваксиналния 
обхват на населението срещу сезонен грип; 

- Участие в работната група на МЗ за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Тарифа за таксите 
по Закона за здравето;

- Участие в работна група за изготвяне на нормативни актове, с които да се приведе в съответствие действа-
щите нормативни актове с директива 2010/32/ЕС относно превенция на нараняванията с остри предмети 
в областта на здравеопазването.

Отдел Микробиология

- Участие в работна група на МЗ за изготвяне на проект на наредба за актуализация на Медицински стандарт 
„Микробиология“;
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- Доц. Вачева участва в работна група на МЗ за актуализиране на Медицински стандарт по ВБи; в изготвяне 
наСтановище относно Директива 2010/ 32/ЕС на Съвета от 10 май, 2010 г., за прилагане на рамково спора-
зумение за превенцията на наранявания с остри предмети в болниците и сектора на здравеопазването, 
сключено между HOSPEEM и EPSU, в работна група на МЗ за изработване проект на Наредба за контрол на 
дезинфекцията и стерилизацията.

- Доц. Петров и д-р Асева участват в актуализиране на Наредба № 9/ 17. 11. 2011 г. на МЗ за реда за съоб-
щаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при 
провеждане на епидемиологичното проучване;

- Доц. Петров и д-р Ненова участват в работата на Междуведомствена работна група за изработване на План 
за действие на република България за усилване на мерките за противодействие срещу терористични за-
плахи, свързани с химически, биологични, радиоактивни и ядрени (ХБря) материали и защита на населе-
нието от рискове, свързани с това;

Отдел Паразитология и тропическа медицина 

- Сътрудниците от отдела изготвиха Становище относно цени и обеми  на основния пакет “Медицинска па-
разитология” .

- Паразитолози от отдела взеха участие в изготвянето на фармако-терапевтично ръководство за нуждите 
на НЗоК.

- Паразитолозите от отдела участваха в изготвянето на нов Стандарт по медицинска паразитология.
- Сътрудниците на отдела участваха в работна група на МЗ за изменение и допълнение на Наредба № 17 за 

внасяните паразитози. 

2. Участие в комитети, експертни съвети, комисии на МЗ и участие в международни комитети, екс-
пертни съвети, комисии и работни групи и съвещания

Отдел Вирусология 

Участие в национални комитети, експертни съвети, комисии и работни групи на МЗ:
Доц. Теохаров: 
- Експертен съвет по епидемиологичен надзор назаразните болести, имунопрофилактика и противоепиде-

мичен контрол 
- Комисия за имунологични лекарствени  продукти към  иАЛ
- Член на НС на НЦЗПБ 
Проф. Аргирова: 
- Външен експерт в Консултативната Комисия по ГМо при Министерството на околната среда и водите 
- Комисия за изготвяне и актуализиране на стандарт „Вирусология”, към МЗ 
- Националната Експертна Комисия по медицина към НфНи, приоритет „Здраве и качество на живот” 
- Председател на българското дружество по Медицинска вирусология към  Съюза на Българските Медицин-

ски Дружества 
- Зам-председател на Съюза на Българските Медицински Дружества 
- Председател на медико-биологичната секция на Хумболтовия Съюз в България 
- Член на НС на НЦЗПБ 
- Член на организационния Комитет на 3-ти Конгрес по вирусология (Дни на вирусологията в България), 

25-27.10.2012 
- Главен редактор на сп. «инфекциозни и детски болести»
- Член на  редколегията на сп. «Biotechnol.and Biotechnol.Eq.»
- Член на  редколегията на сп. « Медицински преглед» 
Гл. ас. д-р Д. Бешков: 
- Експертен съвет по СПиН и ППБ към МЗ; 
- Съвет по разрешаване за употреба на ин витро медицински изделия  към  иАЛ
- Член на НС на НЦЗПБ 
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Проф. Н. Корсун:
- Член на НС на НЦЗПБ 
Доц. З. Михнева:
- Член на НС на НЦЗПБ

Участие в международни комитети, експертни съвети, комисии, работни групи и съвещания:
Проф. Аргирова: 
- Член на Международен Комитет  по оценка на резюмета  за участие в  18-та Международна Конференция 

по СПиН, организирана от International AIDS Society - Вашингтон, 22 – 27 юли, 2012 г. 
Гл. ас. д-р Д. Бешков 
- Член на Европейската Асоциация по Антивирусна резистентност - European Society for Antiviral Resistance 

(ESAR)
ивайло Алексиев
- Член на Европейската Асоциация по Антивирусна резистентност - European Society for Antiviral Resistance 

(ESAR) 

Отдел Епидемиология и надзор на заразните болести

Участие в национални комитети, експертни съвети, комисии и работни групи на МЗ:
Проф. М. Кожухарова
- Национален консултант по епидемиология 
- Член на Националния координационен съвет по първична профилактика на маточната шийка
- Член на Националния пандемичен комитет
- Член на Експертния съвет на МЗ по епидемиологичен надзор на заразните болести, имунопрофилактика 

и противоепидемичен контрол
- Член на Научния съвет на НЦЗПБ
Доц. А. Курчатова
- Член на Научния съвет на НЦЗПБ
Гл. ас. д-р Н. Владимирова
- Член на Научния съвет на НЦЗПБ
- Член на Етичната комисия на НЦЗПБ 
-  Председател на ЕK по надзор на нежелани реакции след ваксинация
Гл. ас. д-р К.Пармакова 
- Член на Национален експертен съвет за класификация на случаите на остри вяли парализи; 
Сътрудниците от секция ДДД:
- Участие в Експертна комисия по биоцидни препарати към МЗ (25 заседания на експертната комисия, изгот-

вени 340 становища за оценка на досиета на биоцидни препарати; изготвени 294 разрешения за пускане 
на пазара на биоцидни препарати).

Участие в международни комитети, експертни съвети, комисии, работни групи и съвещания:
Проф. М. Кожухарова 
Член на: 
- Европейската комисия за верификация на елиминацията на морбили и рубеола (The European Regional 

Verification Commission for Measles and Rubella Elimination –RVC)
- Комитета за здравна сигурност на Европейската комисия (ЕК); 
- Секцията по грип към Комитета за здравна сигурност на ЕК; 
- Комитет по епидемиологичен надзор и контрол на заразните заболявания на ЕК (Network Committee); 
- Съвместна работна група на Европейския съюз и СЗо за планиране на готовността за грипна пандемия; 
- работна група на Европейската комисия за планиране и подготовка и оценяване на готовността за грипна 

пандемия в страните-членки на Европейския съюз; 
- форум на съветниците на Европейския център за контрол и профилактика на болестите (ECDC); 
- издателския съвет на списанието на ECDC „Eurosurveillance“; 
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- Национален координатор на Компетентната институция на ECDC в България – НЦЗПБ и контактно лице за 
националния надзор;

- На Европейския борд за превенция на вирусните хепатити (VHPB) 
Доц. А. Курчатова
- Контактно лице на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) в НЦЗПБ за ин-

формационните аспекти и управление на данните от надзора (ECDC Contact point for IT/data management 
aspects of surveillance);

- Участие в работна група на ЕCDC за изработване на електронно ръководство за провеждане на монито-
ринг и оценка на качеството на системите за надзор на заразните болести в страните членки на ЕС;

- Участие в среща на експертите от работната група на ЕCDC по проблема „Качество на системите за надзор”, 
организирана от ЕCDC, 2 – 3 април 2012 г., Стокхолм, Швеция.

Гл. ас. д-р Н.Владимирова 
- Контактно лице на ECDC по въпросите на обучението в областта на заразните болести в НЦЗПБ като ком-

петентна институция за България;
- Член на мрежата за стипендиантски програми EPIET-EUPHEM;
- Участие в предварителното оценяване по критерии на ECDC на български кандидати за участие в стипен-

диантските програми EPIET и EUPHEM за 2012 г.; 
- Участие в онлайн консултация на EPIET/EUPHEM чрез попълване на въпросник - октомври 2012 г.;
- Участие в Първо годишно събрание на EUROVACCINE.NET, 20-23 ноември 2012 г., Барселона, испания.
Гл. ас. д-р Л.Маринова, дм
- Участие в международна работна среща по проблемите на ваксинопредотвратимите заболявания: EPIS 

VPD Meeting, Стокхолм, 19-20 март 2012 г.;
- Участие в Първо годишно събрание на EUROVACCINE.NET, 20-23 ноември 2012 г., Барселона, испания.
Т. Лазарова
- Участие в експертна група по климатичните промени към ECDC; 
- Участие в работна група на тема: “разработване на регионална стратегия за надзор и контрол на инвазив-

ните видове комари в Европейския регион на СЗо”, организирана от регионалния офис на СЗо в Европа, 
6-7 юни 2012 г., Хага, Холандия.

Отдел Микробиология 

Доц. Вачева участва в работата на Експертен съвет по превенция и контрол на ВБи.

Отдел Паразитология и тропическа медицина 

- Биологът Н. Цветкова като експерт на СЗо взе участие в планиране, провеждане и оценка на антималарий-
ните дейности в Азербайджан.

3. Научно-методично ръководство на РЗИ и лечебната мрежа и консултации на здравната мрежа по 
въпросите на диагностиката, имунопрофилактиката и организация на профилактичните и проти-
воепидемични мерки и по повод конкретни епидемични ситуации

Отдел Вирусология
- Проф. Н. Корсун оказва методична помощ на колеги от рЗи и лечебната мрежа по въпросите на диагно-

стиката на вирусните респираторни инфекции имунопрофилактиката на заразните заболявания, както и 
консултации на здравната мрежа по повод на конкретни епидемични ситуации; 

- Доц. З. Михнева, лаборатория ”Морбили, паротит, рубеола” редовно колаборира с Дирекция “НЗБ” към 
рЗи и МБАЛ в страната по въпросите на диагностиката на ваксинопредотвратимите инфекции морбили, 
паротит и рубеола;

- З. Младенова и лаборатория „Ентеровируси“ оказват методична помощ на колеги от рЗи и лечебната мре-
жа по въпросите на диагностиката  на ентеровирусните,  ротавирусните и норовирусните заболявания, 
както и организацията на профилактичните и противоепидемичните мерки.
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- Всички завеждащи на национални референтни лаборатории към отдела по Вирусология при НЦЗПБ про-
веждат консултации в своите области със специалисти от здравната мрежа в страната по повод конкретни 
епидемични ситуации, диагностични казуси, усложнени клинични случаи  и др.

Отдел Епидемиология и надзор на заразните болести

1. Методична помощ по въпросите на имунопрофилактиката на заразните заболявания и организацията 
на профилактичните и противоепидемични мерки

А. оказване на консултативна и методична помощ на рЗи по отношение на организацията и провеждането на 
надзора на заразните болести в България:
- работа с информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и орЗ 

в България;
- определяне на сентинелната извадка от населението за наблюдение на грип и орЗ за новия грипен сезон 

2012–2013 г. в областните градове на страната;
- Текущо следене на епидемичната обстановка в отделните области;
- използване на количествени показатели за определяне на интензивността на епидемичния процес в 28-те 

области на страната;
- Прилагане на дефиниции и класификация на случаите, съгласно Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регис-

трация, съобщаване и отчет на заразните болести;
- използване на информацията от рубриката „Епидемиологичен бюлетин” на интернет страницата на НЦЗПБ;

Б. оказване на методична помощ на епидемиолози, общопрактикуващи лекари и специалисти от здравната 
мрежа по проблемите на ваксинопрофилактиката:
- изготвяне на писмено становище относно съвместимости и интервали на имунизации при деца със закъс-

нение в изпълнение на имунизациите (Пловдив, д-р Нещерова);
- изготвяне на писмено становище за имунизациите на дете със синдром на Ди Джордж за рЗи русе;
- изготвяне на писмено становище за имунизациите на дете с отложени имунизации за рЗи русе;
- изготвяне на писмено становище относно съвместимости и интервали на имунизации при дете със закъс-

нение в изпълнение на имунизациите за рЗи Благоевград.
- Провеждане на консултации по телефона и електронната поща с рЗи: Шумен, София обл., Монтана, Варна, 

Бургас, Сливен, Смолян, Перник, Благоевград и др.

2. Консултации на здравната мрежа по повод на конкретни епидемични ситуации
- оказване на консултативна и методична помощ на епидемиолози от рЗи: Бургас, Благоевград, Варна, Мон-

тана, Перник, Сливен, Смолян и София област, Шумен;
- Консултации на граждани: отговори на въпроси по електронна поща; по телефон;
- изготвяне на становища и провеждане на консултации на биолози, химици и епидемиолози от рЗи, МБАЛ 

и ДДД фирми, на медицински специалисти от детски заведения: Становище относно възможност за из-
питване на разработен уред за стерилизация на дребен зъболекарски инструментариум; Становище от-
носно промени в Наредба №27/2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба; Становище 
относно масовото използване на озонатори за хранителни продукти, вода и въздух; Становище относно 
дезинфекция на санитарни възли и гърнета с  хлор-съдържащи препарати в детските градини  за оДЗ №36, 
гр. София; Консултация на медицински специалист в оДЗ за дезинфекция на пясъчници в детски гради-
ни, гр. София; Консултация на фирма за проектиране на комплексно болнично оборудване, във връзка с 
използването на УВ лампи в дезинфекционната практика (фирма Сиконикс Груп ооД); Консултация относ-
но използването на сушилен шкаф в кухненски бокс на детска градина и възможност за замяна с миална 
машина, притежаваща програма за изсушаване на съдове за оДЗ, гр. София; Запитване за акредитирани 
методи, използвани в лаборатория “Дезинфекция, стерилизация и биоиндикатори” – ХМи, гр. В. Търново; 
Консултации относно превантивни мерки срещу заселването на гризачи, влечуги и земноводни в детски и 
учебни заведения – СрЗи; Консултации на специалисти от рЗи относно ДДД обработките в страната (обек-
ти и тревни площи); Консултации на граждани за защита и превенция срещу кръвосмучещи членестоноги; 
Консултации на специалисти от рЗи и здравната мрежа, както и на частни лица и ДДД фирми, относно 
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регистрацията и употребата на биоциди, избора на подходящи биоциди за борба с дадена група членесто-
ноги, превенция и защита на населението от членестоноги с медицинско значение; Консултация за коли-
чествено определяне на ЧАС, съгласно БДС EN ISO 2871:2010 – рЗи, гр. Кърджали, гр. Монтана; Консултация 
за изготвяне на смесен индикаторен разтвор за количествено определяне на ЧАС – рЗи, гр. Кърджали; Кон-
султация за определяне на разходна норма на препарат Биотек CS срещу акари – фирма Булагроконтрол, 
гр. Добрич; Консултация за метод за количествено определяне на параформалдехидни таблети, препарат 
Асфалин Б – рЗи, гр. разград; Консултация за метод за количествено определяне на изоцианурати – рЗи, 
гр. Добрич; Консултация за извършване на химичен анализ на инсектициден препарат Тетрацип – фирма 
“Хеминова България и румъния” ЕооД; Консултация за извършване на химичен анализ на родентициден 
препарат със съдържание на бромадиалон – фирма “Хеминова България и румъния” ЕооД; Консултация за 
използване на химични индикатори за суха стерилизация в детските градини – Софийска детска градина.

Отдел Микробиология

- През годината продължи Националната кампания по хигиена на ръцете 2011 – 2012 година под надслов 
«Спаси живот: почисти ръцете си» по Глобалната инициатива на СЗо. Кампанията се реализира в изпълне-
ние на „Препоръките на СЕ за безопасност на пациентите, включително превенция и контрол на инфек-
циите, свързани с медицинското обслужване“ от 09.06.2009 г. оперативните дейности по кампанията са  
координирани от лабораторията по ВБи.

- Доц. Вачева – Климат на безопасност в лечебните заведения – Директива 2010/ 32/ЕС на Съвета на Европа 
от 10 май, 2010 г., за прилагане на рамково споразумение за превенцията на наранявания с остри предмети 
в болниците и сектора на здравеопазването.

- През годината продължи профилактичното микробиологично мониториране на хотели и бизнес сгради с 
оглед превенция на Легионерската болест. 

- Продължи дейността по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България.

Отдел Паразитология и тропическа медицина

- изготвиха се ежегодните писма до рЗи във връзка с предепидемичния сезон за малария и трихинелоза. 
- На всички рЗи и лечебни заведения е оказвана организационно-методична помощ при случаи на трихине-

лозен взрив, случаи на болни от малария, лайшманиоза, токсоплазмоза и др. 
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V. ОТЧЕТ НА ОТДЕЛ УЧЕБНА, 
НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННА И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧНА ДЕЙНОСТ, 

С ДЕЛОВОДСТВО ЗА 2012 ГОДИНА

НАЦиоНАЛНА СиСТЕМА ЗА ВЪНШЕН КоНТроЛ НА КАЧЕСТВоТо НА ДиАГНоСТиЧНиТЕ ЛАБорАТории

Една от най-важните дейности на клиничните лаборатории е видовата идентификация на инфекциозните 
причинители.
Тестовете за чувствителност са необходими за откриване на животозастрашаващи инфекции /сепсиси, пнев-
монии, менингити/, както и на други инфекциозни заболявания, причинени от условно-патогенни микроор-
ганизми.
Националните референтни  лаборатории са отговорни за лабораторната стандартизация и извън лабора-
торния контрол в областта на инфектологията в системата на МЗ. от 1999 г. се провежда външен качествен 
контрол чрез кодирани тест-материали на лабораториите в здравната мрежа на страната. 
Съгласно заповед № рД 09-415/04.06.2001 г. на Министъра на здравеопазването, НЦЗПБ извършва външен 
контрол на качеството на лабораторната диагностика. Контролът се осъществява ежегодно в два контролни 
цикъла /април-май и ноември-декември/.
При успешно завършен контрол лабораториите получават от НЦЗПБ съответен сертификат. Той е необходим 
за сключване на договор с НЗоК и за лицензиране на лабораторията.
В Националната система за външен контрол на качеството на диагностичните лаборатории участват отделите 
“Микробиология”, Вирусология” и “Паразитология и тропическа медицина”.
При проведения контрол са издадени общо 3167 сертификата. разпределението по отдели е дадено на таб-
лица № 1. 

Брой издадени сертификати през 2012 г.

отдели 1 цикъл 2 цикъл общо

Вирусология 841 213 1054

Микробиология 989 963 1952

Паразитология 80 81 161

Всичко 1910 1257 3167

ИНФОРМАЦИОННО - ИЗДАТЕЛСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ
В отдела се организира издаването на медицински периодични издания, учебни помагала, автореферати на 
дисертации при спазване на нормативни актове за издателската дейност в страната, както следва: 
- “информационен журнал” - служебен бюлетин на НЦЗПБ, в който се публикуват инструктивни материали, 
анализи, планът за внедрителската дейност на Центъра, статии с практическа насоченост и др. През 2012 г. 
излeзe от печат двоен брой, посветен на Годишният отчетен доклад на Директора.
- “Програма за продължителна квалификация на медицински и немедицински кадри през 2013 г.” – излиза 
веднъж годишно. В нея по отдели се описват подробно курсовете за всяка следваща година по следните по-
казатели: тема, лектор, дата на курса, брой курсисти, кратка анотация на курса, квалификационна характе-
ристика, часове и база за провеждане. Програмата е ценен инструмент в следдипломното обучение на спе-
циалистите от системата на МЗ, Националните центрове, риоКоЗ, както и на специализанти и докторанти по 
държавна поръчка.
осъществява се необходимата реклама и популяризиране на учебната дейност. Програмата се публикува 
също така и на Уеб-страницата на Центъра.  
освен това, в отдела се организира извършването на преводи на специализирана медицинска и техническа 
литература, инструкции, наставления, кореспонденция и др., свързани с дейността на НЦЗПБ. 
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СПРАВОЧНОБИБЛИОГРАФСКА И БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ
Библиотеката на НЦЗПБ изгражда, поддържа, актуализира и съхранява библиотечен фонд от медицинска 
периодика и специализирана литература. Към 31.12.2012 г. библиотечния фонд наброява над 11 150 тома.
извършва библиографско,  библиотечно и информационно осигуряване на учебния процес в НЦЗПБ - дипло-
манти, докторанти, специализанти и курсисти по СДо и спомага за научните изследвания на служителите на 
НЦЗПБ и на много външни сродни институции в страната. 
Въпреки финансовата  криза през отчетната година Библиотеката беше абонирана за общо 21 заглавия (пе-
риодика), от които 13 западни списания, 3 руски и 5 български, което я нарежда на едно от челните места 
сред библиотеките в страната, получаващи такъв голям брой чуждестранни списания. По линия на между-
народния книгообмен са получени 11 списания. Закупени бяха 15 бр. книги, а 14 заглавия пристигнаха по 
книгообмен.  извършени са голям обем библиотечни и библиографски справки в това число и по междубиб-
лиотечния книгообмен.
Голяма роля за информационното осигуряване на  потребителите изигра включването на Центъра в автома-
тизираните информационни системи: SCOPUS, PUB MED, OPEN ACCESS , SCI VERSE и THOMSON REUTERS, която 
дава информация за публикационната активност на служителите на НЦЗПБ
извършените справки за Impact Factor наброяват над 120.
 
През 2012 г. Библиотеката участва активно в информационно-издателска дейност на НЦЗПБ
Архив кореспонденция: През отчетния период бяха обработени, класифицирани и архивирани над 3000 до-
кумента изходяща кореспонденция.

СПиСАНия, ПоЛУЧАВАНи В БиБЛиоТЕКАТА 

INFECTION AND IMMUNITY 0019-9567 USA
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 0095-1137 USA
JOURNAL OF INFECTIONS DISEASES 0022-1899 USA
CLINICAL INFECTION DISEASES 1058-4838 USA
NATURE MEDICINE 1078-8956 USA
BULLETIN WHO 0042-9686 SWITZERLAND
EUROP.J.CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES 0934-9723 GERMANY
MIKOLOGIA LEKARSKA 1232-986X POLSKA 
CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION 1198-743X SWITZERLAND
MICOLOGIE  FORUM 1439-5673 GERMANY
INFECTION 0173-2129 GERMANY
EUROSURVEILLANCE 1025-496X FRANCE
VACCINES 0264-410X FRANCE
МЕДиЦиНСКАя ПАрАЗиТоЛоГия и ПАрАЗиТАрНЫЕ БоЛЕЗНи 0025-8326  рУСия
ВоПроСЫ ВирУСоЛоГии 0507-4088 рУСия
ЖМЭи 0372-9311 рУСия
ЛЕКАрСКА ПрАКТиКА 1311-2589 БЪЛГАрия
ПроБЛЕМи НА ЗАрАЗН.и ПАрАЗ.БоЛЕСТи ХХХХ-ХХХХ БЪЛГАрия
иНфорМАЦиоНЕН ЖУрНАЛ ХХХХ-ХХХХ БЪЛГАрия

СПиСЪК НА СПиСАНияТА, ПоЛУЧАВАНи В БиБЛиоТЕКАТА НА НЦЗПБ По МЕЖДУНАроДЕН КНиГооБМЕН

JAPANESE JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE
THE KURUME MEDICAL JOURNAL
UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
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DANISH MEDICAL BULLETIN
ANNALS OF SAUDI MEDICINE
BULLETIN ET MEMOIRES DE ACADEMIE ROYALE DE MEDICINE DE BELGIQUE
JAPAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
FOLIA MEDICA
CLINICAL APPLICATION OF IMMUNOLOGY
ACTA MEDICA BULGARICA
INTERNATIONAL LABMAT
ДЕЛоВоДСТВо
За периода 01 януари – 31 декември 2012 г. в Деловодството са заведени 4135 входящи документи, 609 молби 
за отпуска,  приемане и завеждане 153 броя документи по обществени поръчки; и 1438 бр. изходящи доку-
менти, а също и 94 бр. „Бързи известия”.
обработени са  9 263 писма и 124 колета, от които писма с обратни разписки 3 217 броя. 
Дейността на Деловодството включва и разнасяне, и получаване на поща съответно до и от: МЗ, СДо, 
Център по Хигена, Медицинска академия, Военна болница, офиса на СЗо за България, рЗио и рЗиС, 
изпълнителна агенция, Българска служба за акредитация, областна управа на София, Здравна каса  и други 
институции.
работата с куриерски фирми включва – заявка по телефон, попълване на товарителници и предаването  им  
на куриер. 

В Деловодството се разпределя и разнася вътрешната и външна поща в института.

VІ. ОТЧЕТ НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ЗА 2012г.

І. През 2012г. работата на СТМ бе свързана основно с оперативни дейности за поддържане и усъвършенства-
не на системата за безопастност и здраве при работа. Беше изготвен и предоставен на работодателя и кон-
тролните органи в риоКоЗ обобщен анализ на здравното състояние на служителите в НЦЗПБ. Беше извърше-
на и тематична проверка на дейността на службата от страна на риоКоЗ, която не откри пропуски. 

ІІ. Общо-медицински дейности извършени в лекарски к-т.
•	 През 2012г. в лекарския кабинет са извършени 498 амбулаторни прегледа и консултации.
•	 До м. Юни са осъществени 69 АГ прегледа и консултации с извършване на 51 цитонамазки и 14 микроби-

ологични изследвания.
•	 Ежедневно се извършват рутинни медицински манипулации.
•	 Води се и се подържа медицинска документация на хартиен и електронен носител.
•	 През годината бяха осъществени успешно и две акции по кръводаряване.

ІІІ. Кратък анализ на случаите с временна нетрудоспособност на служителите от НЦЗПБ.

АНАЛиЗ
на  заболеваемостта с временна неработоспособност 

за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012 на работещите в  НЦЗПБ 
Показатели на ЗВН

Честота на боледувалите лица с регистрирана ВН за годината 26,64 

относителен дял на често и дълго боледуващите 4,21 

Честота на случаите с ВН за годината 42,99 

Честота на трудозагубите със заболеваемост с ВН 410,28 

Средна продължителност на един случай 9,54 
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Разпределение на признаци и показатели на ЗВН по МКБ-10 
и по професионални групи в НЦЗПБ период 01.01.2012г. - 31.12.2012г. 

обект на наблюдение Признаци - оБЩо Признаци по отделни професионални групи

No проф. гр./ 
болн. л-ве

Честота Тeжест Ср. 
прод. 
(дни/
сл.) 

АНАЛиТиЧНи СПЕЦиАЛиСТи ТЕХНиЦи и ДрУГи ПриЛ.СПЕЦ.

слу- 
чаи 
(бр.) 

Kч дни 
(бр.) Кт 

слу- 
чаи 
(бр.) 

Kч дни 
(бр.) Кт ср. 

прод. 

слу- 
чаи 
(бр.) 

Kч дни 
(бр.) Кт ср. 

прод. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Някои 
инфекциозни 
и паразитни 
болести 

13 6,07 56 26,17 4,31 6 5,6 23 21,6 3,8 1 2,5 4 9,9 4

1 Вирусна 
инфекция с 
неуточнена 
локализация 

10 4,67 47 21,96 4,7 5 4,69 20 18,78 4 1 2,47 4 9,88 4

2 Ентеровирусна 
инфекция, 
неуточнена 

1 0,47 3 1,4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Диария и 
гастроентерит 
с предполага-
ем инфекцио-
зен произход 

1 0,47 3 1,4 3 1 0,94 3 2,82 3 0 0 0 0 0

4 Вирусни и 
други уточ-
нени чревни 
инфекции 

1 0,47 3 1,4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Новообразу-
вания 2 0,93 50 23,36 25 1 0,9 40 37,6 40 1 2,5 10 24,7 10

1 Доброкачест-
вено ноово-
образувание 
на млечната 
жлеза 

1 0,47 10 4,67 10 0 0 0 0 0 1 2,47 10 24,69 10

2 Централна 
част на млеч-
ната жлеза 

1 0,47 40 18,69 40 1 0,94 40 37,56 40 0 0 0 0 0

III Болести на 
ендокринната 
система, 
разстройства 
на храненето и 
на обмяната на 
веществата 

2 0,93 61 28,5 30,5 1 0,9 17 16 17 1 2,5 44 108,6 44

1 Подостър 
тиреоидит 1 0,47 44 20,56 44 0 0 0 0 0 1 2,47 44 108,64 44

2 Автоимунен 
тиреоидит 1 0,47 17 7,94 17 1 0,94 17 15,96 17 0 0 0 0 0

IV Болести на 
нервната 
система 

4 1,87 42 19,63 10,5 3 2,8 27 25,4 9 1 2,5 15 37 15
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1 Дистония 1 0,47 5 2,34 5 1 0,94 5 4,69 5 0 0 0 0 0

2 Увреждания 
на нервни 
коренчета и 
плексуси 

2 0,93 25 11,68 12,5 1 0,94 10 9,39 10 1 2,47 15 37,04 15

3 Увреждания на 
лумбо-сакрал-
ния плексус 

1 0,47 12 5,61 12 1 0,94 12 11,27 12 0 0 0 0 0

V Болести на 
окото и прида-
тъците му 

1 0,47 3 1,4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Хордеолум и 
халацион 1 0,47 3 1,4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI Болести 
на ухото и 
мастоидния 
израстък 

1 0,47 4 1,87 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Нарушение на 
вестибуларна-
та функция 

1 0,47 4 1,87 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII Болести на 
органите на 
кръвообраще-
нието 

3 1,4 54 25,23 18 2 1,9 49 46 24,5 0 0 0 0 0

1 Предсърдно 
мъждене и 
трептене 

2 0,93 49 22,9 24,5 2 1,88 49 46,01 24,5 0 0 0 0 0

2 Нестабилна 
стенокардия 1 0,47 5 2,34 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII Болести на 
дихателната 
система 

39 18,22 260 121,5 6,67 27 25,4 164 154 6,1 3 7,4 33 81,5 11

1 остър бронхит 12 5,61 108 50,47 9 9 8,45 84 78,87 9,33 2 4,94 12 29,63 6

2 остър тонзи-
лит (ангина) 1 0,47 7 3,27 7 0 0 0 0 0 1 2,47 7 17,28 7

3 остри 
инфекции на 
горните диха-
телни пътища 
с множествена 
и неуточнена 
локализация 

20 9,35 89 41,59 4,5 16 15,02 70 65,73 4,38 0 0 0 0 0

4 Други остри 
инфекции на 
горните диха-
телни пътища 
с множествена 
локализация 

1 0,47 5 2,34 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Бактериална 
пневмония, 
неуточнена 

1 0,47 8 3,74 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 остър синуит 1 0,47 28 13,08 28 0 0 0 0 0 0 0 14 34,57 0
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7 остър ларин-
гит и трахеит 2 0,93 12 5,61 6 1 0,94 7 6,57 7 0 0 0 0 0

8 остра 
респираторна 
инфекция на 
долните диха-
телни пътища, 
неуточнена 

1 0,47 3 1,4 3 1 0,94 3 2,82 3 0 0 0 0 0

IX Болести на 
храносми-
лателната 
система 

7 3,27 124 57,94 17,71 6 5,6 120 112,7 20 0 0 0 0 0

1 Гастрит и 
дуоденит 3 1,4 14 6,54 4,7 2 1,88 10 9,39 5 0 0 0 0 0

2 Чревни 
сраствания 
[бридове] с 
непроходи-
мост 

1 0,47 35 16,36 35 1 0,94 35 32,86 35 0 0 0 0 0

3 Мастна деге-
нерация на 
черния дроб, 
некласифици-
рана другаде 

1 0,47 8 3,74 8 1 0,94 8 7,51 8 0 0 0 0 0

4 Други гастрити 1 0,47 37 17,29 37 1 0,94 37 34,74 37 0 0 0 0 0

5 язва на 
дванадесе-
топръстника 

0 0 15 7,01 0 0 0 15 14,08 0 0 0 0 0 0

6 Едностранна 
или неуточне-
на ингвинална 
херния без не-
проходимост 
или гангрена 

1 0,47 15 7,01 15 1 0,94 15 14,08 15 0 0 0 0 0

X Болести на 
костно-мускул-
ната система и 
на съединител-
ната тъкан 

7 3,27 82 38,32 11,71 2 1,9 18 16,9 9 3 7,4 52 128,4 17,3

1 остеохондрит 
на гръбначния 
стълб 

1 0,47 30 14,02 30 0 0 0 0 0 1 2,47 30 74,07 30

2 Увреждания на 
межпрешлен-
ните дискове 
в поясния и 
другите отдели 
на гръбначния 
стълб с ради-
кулопатия 

1 0,47 7 3,27 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Увреждания 
на меж-
дупрешленни-
те дискове в 
други отдели 

2 0,93 28 13,08 14 1 0,94 14 13,15 14 1 2,47 14 34,57 14
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4 Други 
увреждания на 
рамото 

1 0,47 5 2,34 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Други артрози 1 0,47 8 3,74 8 0 0 0 0 0 1 2,47 8 19,75 8

6 Метатарзалгия 1 0,47 4 1,87 4 1 0,94 4 3,76 4 0 0 0 0 0

XI Болести на 
пикочо-поло-
вата система 

10 4,67 95 44,39 9,5 7 6,6 84 78,9 12 3 7,4 11 27,2 3,7

1 остър тубуло-
интерстициа-
лен нефрит 

2 0,93 24 11,21 12 1 0,94 20 18,78 20 1 2,47 4 9,88 4

2 Камък в 
уретера 1 0,47 12 5,61 12 1 0,94 12 11,27 12 0 0 0 0 0

3 Безплодие при 
жената 2 0,93 38 17,76 19 2 1,88 38 35,68 19 0 0 0 0 0

4 Други 
аномални 
кръвотечения 
от матката и 
вагината 

1 0,47 5 2,34 5 1 0,94 5 4,69 5 0 0 0 0 0

5 Салпингит и 
оофорит 1 0,47 5 2,34 5 1 0,94 5 4,69 5 0 0 0 0 0

6 Цистит 1 0,47 5 2,34 5 0 0 0 0 0 1 2,47 5 12,35 5

7 Ендометриоза 
на матката 1 0,47 4 1,87 4 1 0,94 4 3,76 4 0 0 0 0 0

8 Камък в 
бъбрека и в 
уретера 

1 0,47 2 0,93 2 0 0 0 0 0 1 2,47 2 4,94 2

XII Бременност, 
раждане и 
послеродов 
период 

1 0,47 20 9,35 20 1 0,9 20 18,8 20 0 0 0 0 0

1 Преждевре-
менно (преди 
термина) 
раждане 

1 0,47 20 9,35 20 1 0,94 20 18,78 20 0 0 0 0 0

XIII Симптоми, 
признаци и 
отклонения 
от нормата, 
открити при 
клинични и 
лабораторни 
изследвания, 
некласифици-
рани другаде 

1 0,47 3 1,4 3 1 0,9 3 2,8 3 0 0 0 0 0

1 отклонения 
на сърдечния 
ритъм от 
нормата 

1 0,47 3 1,4 3 1 0,94 3 2,82 3 0 0 0 0 0
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XIV Травми, 
отравяния и 
някои други 
последици от 
въздействието 
на външни 
причини 

0 0 20 9,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Повърхностна 
травма на 
китката и 
дланта 

0 0 20 9,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XV фактори, 
влияещи върху 
здравното 
състояние на 
населението 
и контакта 
със здравните 
служби 

1 0,47 4 1,87 4 1 0,9 4 3,8 4 0 0 0 0 0

1 Наблюде-
ние върху 
бременността 
при жена, 
подложена 
на друг висок 
риск 

1 0,47 4 1,87 4 1 0,94 4 3,76 4 0 0 0 0 0

оБЩо: 92 42,99 878 410,28 9,54 58 54,46 569 534,27 9,81 13 32,1 169 417,28 13
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ЧЕСТОТА на случаите /Кч/ на заболявания в 
НЦЗПБ период 01.01.2012г. - 31.12.2012г. 

Графика
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ТЕЖЕСТ на случаите /Кт/ на заболявания в 
НЦЗПБ период 01.01.2012г. - 31.12.2012г. 

Графика
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СРЕДНА ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ В ДНИ на случаите на заболявания в 
НЦЗПБ период 01.01.2012г. - 31.12.2012г. 

Графика

През м.декември бе приет Плана за дейността на НЦЗПБ за 2013г.
разработeният план се намира на интернет страницата на Центъра.




