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Образование: 
1995 г. - Висше образование – "Медицина", Медицински 
университет – гр. София. 
2005 г. - Призната специалност: „Епидемиология на 
инфекциозните болести“, МУ – гр. София. 
2012 г. - Образователна и научна степен "доктор по 
медицина". 
2015 г. - Академична длъжност "доцент". 

Трудов стаж: 
От 1995 до 2001 г.: лекар в Национална многопрофилна 
транспортна болница "Цар Борис" III; 
От 2001 до 2016 г.: епидемиолог, научен сътрудник III-I ст., 
главен асистент, доцент, завеждащ отдел "Епидемиология и 
надзор на заразните болести" в Национален център по 
заразни и паразитни болести; 
От 2016 до 2018 г.: главен експерт в отдел "ЕКЗБ", дирекция 
"НЗБ", СРЗИ; 
От 2018 г.: началник сектор "Имунопрофилактика и контрол 
на инфекциите", отдел "ЕКЗБ", дирекция "НЗБ", СРЗИ. 
 

 
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. 

 


