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ОТДЕЛ “ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”  
началник отдел – ул. “Враня” № 20, ет. 5, стая 507,  

e-mail: no_ekzb@srzi.bg 
  

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА ОТДЕЛА СА:  

1. Епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на острите заразни болести в 
лечебните заведения за болнична и доболнична медицинска помощ и инфекциите, свързани с 
медицинското обслужване в лечебните заведения за болнична помощ.  

2. Достигане на висок имунизационен обхват на столичното население по Националния 
имунизационен календар.  

3. Дейности за елиминация и ерадикация на заразните заболявания.  

4. Контрол върху разпространението на трансмисивните инфекции и координиране на 
съвместните действия на всички звена за определяне ареал на разпространение на 
кърлежите, видов състав и заразеност.  

5. Методична дейност и контрол на общопрактикуващите лекари по провеждане на 
профилактични и противоепидемични дейности при острите заразни болести.  

6. Организационно-методична работа и контрол на БКБВБИ за провеждане на 
профилактични и противоепидемични дейности при острите заразни болести и 
нозокомиалните инфекции.  

7. Контрол за подобряване базите на болничните заведения.  

8. Контрол за спазване на санитарно-хигиенните норми в лечебните заведения за 
болнична и доболнична помощ, центровете и домовете за медико-социални грижи.  

9. Дейности по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците на 
Наредба № 2 на МОСВ и МЗ за класификация на отпадъците и Наредба № 1/2015 г. за 
изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на 
лечебните и здравните заведения.  

10. Контрол върху провеждане на дейности по дезинсекция и дератизация и 
мероприятия по дезинфекция и стерилизация в лечебните заведения на територията на 
столицата.  



11. Мониторинг върху разпространението на ХИВ/СПИН в рамките на Националната 
програма за профилактика и контрол на СПИН и сексуално предавани инфекции. Второ ниво 
на епидемиологичен надзор.  

12. Дейности по национални и регионални програми за профилактика на ОЗБ – СПИН; 
хепатит Б; трансмисивни инфекции; морбили и вродена рубеола.  

13. Поддържане на система за ранно оповестяване и взаимодействие със звеното за 
експресна диагностика при използване на биологични агенти за причиняване на вреда.  

14. Провеждане на експертна и методична дейност.  

15. Осъществяване на ефективна координация с Министерство на здравеопазването, 
национални центрове, регионални здравни и други структури при изпълнение на дейностите по 
профилактиката на инфекциите, свързани с медицинското обслужване, заразните болести и 
противоепидемичния контрол. 

 

МЕРОПРИЯТИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ СА:  

По епидемиологичния надзор, профилактика и контрол на острите заразни 
заболявания - епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на острите заразни 
заболявания и имунизационен обхват по Националния имунизационен календар в лечебните 
заведения за доболнична медицинска помощ, контрол по противоепидемичен режим на 
работа, дезинфекция и стерилизация в лечебните заведения за доболнична медицинска 
помощ, контрол на противоепидемични мероприятия в учебни, детски заведения и социални 
домове, контрол по своевременното микробиологично, серологично или имунофлуоресцентно 
изследване на болни, съмнително болни и контактни на остри заразни заболявания, изготвяне 
на текуща информация за епидемичната обстановка в столицата, анализиране на заразната 
заболяемост на територията на столицата, своевременно проучване на регистрираните остри 
заразни болести, осъществяване на граничен здравен контрол на аерогара София за пътници, 
пристигащи от страни с разпространени заболявания, които представляват опасност за 
общественото здраве, контрол по разделно събиране, съхраняване и обезвреждане на опасни 
болнични отпадъци.  

По епидемиологичния надзор, профилактика и контрол на инфекциите, свързани с 
медицинското обслужване в стационарните лечебни заведения - подпомагане на 
болничните комисии по вътреболнични инфекции при актуализиране плановете за работа, 
съобразени с конкретната ситуация в лечебните заведения и града; подобряване системата за 
откриване, регистрация и съобщаване на нозокомиалните инфекции; контрол по срочността за 
обявяване, максимална разкриваемост и пълна регистрация на инфекциите, свързани с 
медицинското обслужване в рисковите отделения на заведенията за болнична помощ; 
Извършване оценка на епидемиологичната обстановката при първите случаи на 
внозокомиалните инфекции за своевременно и спешно вземане на противоепидемични мерки; 
своевременно и правилно изследване на всички болни с данни за инфекция с цел поставяне 
на етиологична диагноза и правилно лечение; регулярно провеждане на профилактични 
изследвания на медицинския персонал, както и по епидемични показания.  

Достигане на висок имунизационен обхват на подлежащите на ваксинации чрез 
информационно осигуряване, работа с контингентите без личен лекар, промотивни дейности 
за бременни и млади майки, контрол по изпълнението на задачите по имунопрофилактиката, 
санкционни мерки при установени нарушения, проучване и съобщаване на всяка нежелана 
реакция след ваксинация, анализиране на дейностите по имунопрофилактиката, планиране на 
необходимите биопродукти, участие в регионалната комисия за освобождаване от имунизации 
и реимунизации на деца с трайни медицински противопоказания, разширяване приложението 
на препоръчителните имунизации.  

Елиминация и ерадикация на заразните заболявания - недопускане заболявания от 
дифтерия, полиомиелит, тетанус, морбили, коремен тиф, вродена рубеола. Профилактика, 
контрол, активен епидемиологичен надзор върху разпространението на ХИВ/СПИН. 
Недопускане на внос и местно разпространение на заболявания, които представляват 



 

опасност за общественото здраве. Извършване на активен ежеседмичен епидемиологичен 
надзор над остра вяла парализа в заведенията за болнична помощ; ежеседмично съобщаване 
в МЗ и НЦЗПБ на информация за наличие (или 0 случаи) на остра вяла парализа; контрол 
върху правилното и своевременно пробонабиране на фекални проби от лечебните заведения; 
регистрацията на случаите в СРЗИ, съхранение на пробите и своевременен транспорт до 
Националната референтна лаборатория по Ентеровируси. 

Организационно-методична работа с общопрактикуващите лекари по 
профилактичните и противоепидемични дейности.  

По осигуряване на системна организационно–методична помощ по въпросите на 
инфекциозната патология - участие в регулярните съвещания на БКБВБИ; провеждане на 
работни срещи с ръководителите на болничните заведения, зав.рискови отделения по 
проблемите на инфекциите, свързани с медицинското обслужване; извършване на контрол 
върху провежданите ДД дейности и ДС мероприятия в лечебните заведения на територията на 
столицата; контрол на противоепидемичните мероприятия в рисковите отделения на 
лечебните заведения; текущ планов и микробиологичен контрол върху провежданите ДС 
мероприятия в стационарните заведения; контрол на режима на работа на специализираната 
медицинска апаратура.  

По подобряване на базите на болничните заведения - наблюдение за спазване на 
здравно-хигиенните изисквания при проектиране и извършване на ново строителство, 
реконструкции и ремонти в лечебни заведения и съгласуването им с органите на здравния 
контрол; актуализиране на обзавеждането на лечебните заведения със съвременни, 
съобразени с хигиенните и ергономични изисквания апаратура, инструментариум, мебели, мек 
и твърд инвентар; наблюдение върху качеството на изпиране, дезинфекция, транспортиране и 
съхранение на болничното бельо и работно облекло; подпомагане на персонала на лечебните 
заведения по организацията на разделното събиране, транспортиране и унищожаване на 
болнични отпадъци; спазване на разпоредбите за ограничаване тютюнопушенето.  

По противоепидемичен контрол в детски млечни кухни, хранителни обекти и 
разливни в болничните заведения - наблюдение върху спазване на изискванията за 
специализиран транспорт и съдове за превозване на готовата храна до хранителните блокове 
и офиси. Осигуряване на достатъчно количество столова посуда и дезинфекционна апаратура 
за обеззаразяването й.  

Контрол на ДС в лечебните заведения и други обекти, подлежащи на 
микробиологичен контрол - микробиологичен контрол; химичен контрол; контрол на 
дезинфекционна и стерилизационна апаратура; проверка и изследване с биологичен тест.  

Микробиологичен и химичен контрол на дезинфекциите и стерилизациите в 
лечебните заведения и на използваната стерилизационна апаратура.  

 

 

СЕКТОР „ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ“ 

 
 
ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА СЕКТОРА СА:  

 
Дейности по епидемиологичния надзор 
Извършва регистрация, епидемиологично проучване и отчет на острите заразни 

болести, съгласно Наредба №21/2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на 
заразните болести; Извършва епидемиологично проучване на всеки съобщен с "Бързо 
известие" случай или на всеки взрив от ОЗБ и оценява епидемичната ситуация чрез издирване 
и проучване на контактни и заразоносители; Организира и провежда мероприятия при 
възникване на епидемична ситуация: 



- предписва противоепидемични мерки спрямо болния, контактните лица и 
околната среда, с цел ограничаване и ликвидиране на огнището и профилактични мерки за 
недопускане на повторно възникване на случаи; 

- извършва пробонабиране от външна среда и от хора за лабораторно изследване; 

- извършва съвместни дейности с други организации и ведомства, имащи 
отношение към възникналата епидемична ситуация – Областна дирекция по безопастност на 
храните, Столична здравноосигурителна каса, НЦЗПБ, областни и общински структури, 
обществени и неправителствени организации;  

Провежда епидемиологичен надзор над инфекциите свързани с медицинското 
обслужване: 

- извършва епидемиологични проучвания, регистрация, съобщаване и анализ на 
ИСМО; 

- извършва пробонабиране от болнична среда и от хора за лабораторно 
изследване; 

- предписва противоепидемични мерки спрямо болния, контактните лица и 
болничната среда, с цел ограничаване и ликвидиране на огнището и профилактични мерки за 
недопускане на повторно възникване на случаи; 

- извършва дейности в областта на надзора на ИСМО съвместно с други 
ведомства, имащи отношение към тази дейност; 

Участва в национални програми, свързани с надзора на заразните болести; Изготвя 
периодични анализи за регистрираните ОЗБ на територията на гр. София. 

Дейности по контрола на имунопрофилактиката 
Отговаря за поддържането на постоянно висок имунизационен обхват на населението 

на област "София – град" със задължителни имунизации и реимунизации по Националния 
имунизационен календар чрез: 

- надзор, контрол и методична помощ върху регистрацията, провеждането и 
отчитането на профилактичните имунизации и реимунизации от общопрактикуващите лекари и 
родилните домове, съгласно Имунизационния календар на Република България; 

- контрол на планирането, транспортирането, хладилното съхранение на 
ваксиналните продукти и спазването на добра инжекционна практика при приложението им от 
медицинските специалисти. 

Дейности по държавния здравен контрол 
Осъществява текущ контрол на противоепидемичния режим на работа в лечебни 

заведения от болнична и доболничната помощ и в здравни заведения; Провежда текущ 
контрол на санитарно-хигиенното състояние и противоепидемичния режим на работа в 
детските и учебните заведения; Провежда микробиологичен контрол на дезинфекциите и 
микробиологичен и химичен контрол на стерилизационна техника в лечебни и здравни 
заведения; Контролира недопускането на тютюнопушене на територията на лечебните и 
здравните заведения; Предписва необходими мерки за отстраняване на констатирани 
пропуски в работата на контролираните обекти; Налага санкции при установени нарушения на 
работещите в лечебни, здравни, детски и учебни заведения; Изготвя становища и отговори на 
писма във връзка със запитвания от институции, ведомства и по сигнали на граждани; Оказва 
съдействие за извършване на контрол на обекти, поднадзорни на Министерство на 
вътрешните работи и др. 

Методична дейност 
Оказва методична помощ на работещите в лечебните заведения и детските заведения 

при възникнали остри заразни болести и ИСМО; Оказва методична помощ на лечебните и 
детските заведения по пробонабиране и интерпретиране на резултати от микробиологичния 
контрол; Изготвя уведомителни писма и предписания във връзка с профилактиката и контрола 
на ОЗБ, ИСМО, редки заразни заболявания, имунопрофилактика и др. 



 СЕКТОР „ИМУНОПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИИТЕ“ 

началник сектор - ул. “Враня” № 20, ет. 5, стая 503,  
e-mail: pek2@srzi.bg 

 
ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА СЕКТОРА СА:  

Дейности по имунопрофилактиката 
Осигурява специфична имунопрофилактика: 

- на деца без личен лекар, живеещи на територията на гр. София със 
задължителни имунизации и реимунизации по Националния имунизационен календар; 

- на лица, пътуващи до ендемични за заболявания с висок медицински риск страни 
с препоръчителни имунизации и реимунизации; 

- на лица без личен лекар, живеещи на територията на гр. София с 
препоръчителни имунизации и реимунизации; 

Верифицира и сертифицира имунизационното състояние на лица, пътуващи до 
ендемични за заболявания с висок медицински риск страни или по повод издаване на работна 
виза или обучение зад граница; Осъществява ефективна координация с МЗ, национални 
центрове, регионални здравни и други структури при изпълнение на дейностите по 
профилактика на ваксинопредотвратимите заболявания, като организира имунизационни 
кампании за обхват с извънредни имунизации на рискови контингенти от населението, с цел 
подобряване на имунизационното покритие; Изготвя становища и отговори на писма по 
проблематика, касаеща имунопрофилактиката, във връзка със запитвания от институции, 
ведомства и по сигнали на граждани; Налага санкции при нарушения на нормативната уредба 
относно имунопрофилактиката на работещите в лечебни, здравни, детски и учебни заведения 
и на граждани. 

Дейности по граничния здравен контрол 
Не допуска вноса и ограничава разпространението на инфекции с висок медицински 

риск чрез рутинен епидемиологичен надзор и провеждане на противоепидемични и 
профилактични дейности, предвидени в оперативния план при откриване на съмнително 
болен в района на граничния пункт на летище София. 

Аналитична и експертна дейност 
Оценява изпълнението на дейностите по имунопрофилактиката на територията на 

област "София – град" и изготвя анализ на имунизационния обхват на населението; Уточнява 
и верифицира епидемиологичната информация в периодичните анализи за регистрираните 
остри заразни болести и изготвя за Министерство на здравеопазването обобщен годишен 
анализ на заразната заболяемост в гр. София – причини, специфика, тенденции, прогнози за 
хода на епидемичния процес; мерки за ограничаването му и резултати от прилагането им; 
Участва в екипи за извършване на експертни дейности по проблеми, свързани с 
ваксинопредотвратимите заболявания, имунопрофилактиката и контрола върху вноса и 
разпространението на инфекции с висок медицински риск; Съвместно с експерти от другите 
отдели на СРЗИ или МЗ участва в разработване и осъществяване на противоепидемични 
мерки при възникване на извънредни обстоятелства, свързани с бедствия, аварии и 
катастрофи. 

Методична дейност 
Извършва методична помощ на работещите в лечебните и детските заведения по 

проблемите на ваксинопредотвратимите заболявания и имунопрофилактиката чрез изготвяне 
на уведомителни писма и предписания. Извършва консултативна дейност на медицински 
специалисти от лечебните заведения и на граждани по въпросите на имунопрофилактиката. 



ОТДЕЛ “МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 

началник отдел – ул. “Враня” № 20, ет. 1, стая 102,  
регистратура – ет. 1, тел 931 19 40  

e-mail: nzb_m@srzi.bg и nzb_v@srzi.bg 

 
ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА ОТДЕЛА СА:  

1. Микробиологична диагностика на инфекциозните болести.  

2. Серологична диагностика на вирусните заболявания:  
● Изследване на постъпилите серумни проби за HIV  
● Изпращане в НПЛ на пробите с двукратно положителен резултат за HIV по 

ELISA и бързи тестове HIV1/2  
● Изследване на серумни проби от бременни, контактни, носители, 

преболедували и медицински специалисти по метода ELISA за хепатит В 
(HBsAg) и други B хепатитни маркери  

● Изследване на серумни проби за хепатит С (anti-HCV) по ELISA  
● Изследване на болни и контактни на хепатит А лица по ELISA (anti- HAV IgM) и 

на преболедували и здрави лица за имунен статус (anti-HAV total)  
● Изследване за anti-HBsAg на преболедували и имунизирани с 

противохепатитна ваксина лица  
● Изследване на серумни проби за рубеола от контактни на рубеола бременни 

жени, за имунен статус, за диагноза по ELISA – IgM и IgG  
● Изследвания на серумни проби за инфекциозна мононуклеоза по ELISA – EBV-

CA IgM и хламидийни антитела – IgA, IgM, IgG. 
● Изследвания на серумни проби за сифилис по реакция TPHA и ELISA. 
● Изследвания на серумни проби за Лаймска болест по ELISA и Westerublow. 

3. Микробиологични изследвания за контрол на дезинфекциите и стерилизациите в 
лечебните заведения.  

4. Участие в проучванията на епидемични взривове.  

5. Участие в системата за надзор на антибиотичната резистентност.  

6. Извършване на лабораторно-диагностични изследвания по искане на лечебни 
заведения, физически и юридически лица.  

7. Лабораторно-консултативна помощ по лечението и диагностиката на инфекциозните 
болести.  

8. Организиране на дейността на лабораториите в съответствие с националните 
стандарти по микробиология и вирусология и участие в провеждания от референтните 
лаборатории на НЦЗПБ външен контрол на качеството.  

9. Проучвателна дейност.  

10. Участие в разработването и изпълнението на национални и регионални програми за 
борба с инфекциозните болести.  

 
МЕРОПРИЯТИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ СА:  

По бактериологична диагностика на инфекциозните болести - бактериологична 
диагностика на болни, преболедували и контактни на инфекциозни заболявания, 
профилактични изследвания на здрави лица, персонал на рискови в епидемиологично 
отношение обекти за носителство на патогенни микроорганизми, извършване на лабораторна 
диагностика на ИВМР, санитарно-микробиологични изследвания за вибриони във външна 
среда.  

По вирусологична диагностика на инфекциозните болести – вирусологична 
диагностика на болни, преболедували и контактни на инфекциозни заболявания, 
профилактични изследвания на здрави лица, персонал на рискови в епидемиологично 



 

отношение обекти за носителство на патогенни вируси.  

Микробиологични изследвания за контрол на дезинфекциите и стерилизациите в 
лечебните и детски заведения - изследване на проби от външна среда (ръце на персонала, 
специална апаратура, медицински инструментариум, повърхности, бельо, предмети и съдове 
за обслужване на болни, изследване на проби от дезинфекционни разтвори,въздух), анализ на 
резултатите от микробиологичния контрол на дезинфекциите и стерилизациите.  

Участие в проучванията на епидемични взривове - осигуряване на микробиолог и 
лаборант в екипа за своевременно и качествено пробонабиране при епидемични ситуации. 
Етиологична разшифровка на причинителите на взривове.  

Участие в системата за надзор на антибиотичната резистентност - проследяване на 
антибиотичната резистентност на щамове, изолирани от материали в доболничната помощ.  

Извършване на лабораторно-диагностични изследвания по искане на лечебни 
заведения, физически и юридически лица  

1. осигуряване на бактериологични изследвания на материали за:  

- капкови инфекции;  

- уроинфекции;  

- ентероколити;  

- патологични секрети от различни органи и системи.  

2. осигуряване на вирусологични серологични изследвания на материали за:  

- HIV;  

- вирусни хепатити - А, В и С и хепатитни маркери;  

- рубеола, хламидия и лаймска болест; 

- инфекциозна мононуклеоза, цитомегалия, сифилис, паротит, морбили 

Организиране дейността на отдела в съответствие с Националните стандарти по 
микробиология.  

Проучвателна дейност.  

Участие в разработването и изпълнението на национални и регионални програми 
по борбата с инфекциозните болести.  

 
 

ОТДЕЛ “ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ДДД ” 
началник отдел – ул. “Враня” № 20, ет. 1, стая 3,  

регистратура – ет. 1, тел 931 19 40 
e-mail: no_pddd@srzi.bg  

 
 ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА ОТДЕЛА СА:  
  

1. Провеждане на ефективен противоепидемичен надзор, профилактика и контрол на 
паразитните болести.  

2. Контрол на масовите паразитози в организираните детски колективи, на 
геохелминтозните огнища, на хелминтозоонозите на територията на столицата и провеждане 
на мерки за тяхното снижение.  

3. Недопускане на местно разпространение на малария и други внасяни тропически 
паразитни болести. Проучване, картотекиране и периодично следене на регистрираните 
анофелийни биотопи и активно издирване на нови такива на територията на столицата.  

4. Контрол по спазването на нормативните документи в борбата за ограничаване на 
паразитните болести и тяхното своевременно регистриране и съобщаване.  

5. Контрол върху дейностите по дезинсекция и дератизация, извършвани от 
специализираните фирми в различните обекти и дейностите по борбата с 



кърлежовопреносимите инфекции.  

6. Проучване, регистриране, организиране на противоепидемични мероприятия, контрол 
и оказване на методична помощ при възникване на епидемични взривове.  

7. Методична и здравно-информационна дейност по въпросите на местните и внасяни 
паразитози.  

8. Етапни отчети, анализи и оценки на състоянието на заболеваемостта от паразитните 
болести.  

9. Дейности, свързани с изпълнението на задачите по Националната програма за борба 
с ехинококозата.  

10. Подобряване на качеството и осъвременяване на лабораторната диагностика. 
Участие в националната система за външен контрол на качеството на диагностичните 
лаборатории.  

11. Научно-практическа работа, квалификация и взаимодействие с държавни институции 
и дирекции на Столичната РЗИ за изпълнение на основните задачи.  
 
ОПИСАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ ПРОФИЛ НА ОТДЕЛА:  

В отдел „Паразитология” се извършва специализирана паразитологична диагностика 
съгласно действащите нормативни документи и разпореждания на МЗ, както следва:  

 морфологична  
 културелна  
 санитарно-паразитологична на проби от външна среда, меса, плодове и 

зеленчуци  
 имунодиагностика  

В морфологичния се осъществява макроскопска и микроскопска диагностика на 
чревни, кръвни и тъканни протозои и хелминити, чрез качествени и количествени нативни, 
обогатителни и културелни методи. Извършва се и санитарно-паразитологична диагностика на 
проби от външна среда, като се дава оценка на замърсеността им с паразитни зародишни 
елементи (яйца, ларви и цисти);  

В серология се осъществява имунодиагностика на ехинококоза, токсоплазмоза, 
трихинелоза и др. паразитози с помощта на методите РПХА, ЕЛИЗА и др.  

 


