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ПРОГРАМА 
За обучение на докторанти, специализанти 

и продължителна квалификация на медицински и 
немедицински кадри 

(курсове и индивидуално обучение) през 2015 г. 
 
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ 

ОТДЕЛ МИКРОБИОЛОГИЯ 
СПЕЦИАЛНОСТ МИКРОБИОЛОГИЯ 

 
ТЕМА НА КУРСА: НОВОСТИ В КЛИНИЧНАТА МИКРОБИОЛОГИЧНА 
ДИАГНОСТИКА (ЗА ЛАБОРАНТИ)   
 
ЛЕКТОРИ: Проф. д-р Т. Кантарджиев, дмн; Доц. д-р П. Петров, дм; Доц. д-р 
М. Марина, дм; Доц. д-р Цв. Велинов, дм; Гл. ас. д-р А. Кузманов; Д-р А. 
Дечева. 
АНОТАЦИЯ: Курсът е предназначен за лаборанти, работещи в 
микробиологични лаборатории в ЛПЗ и в системата на РЗИ. Курс за 
продължаващо обучение на медицински лаборанти. Целта на курса е 
курсистите да се запознаят с новостите в клиничната микробиологична 
диагностика, култивиране на микроорганизмите в аеробни и анаеробни 
условия на съответни хранителни среди, идентификация на Грам 
положителни (стрептококи, стафилококи), Грам отрицателни 
микроорганизми (сем. Enterobacteriaceae) и гъбички. 
 
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
непрекъснато обучение  
ХОРАРИУМ: 30 часа 
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА: 12-16 януари 2015 г. 
БРОЙ КУРСИСТИ: 12 
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: НЦЗПБ 
РЪКОВОДИТЕЛ: Доц. д-р П. Петров, дм  
ОТГОВОРНИК И ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: Доц. д-р П. Петров, дм;  
02 944 6999 /в. 268 
 



2 
 

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА 
Занятия в часове 

Раздели 
Л У С 

Общо 

Входящ тест. Вземане на 
материали за 
микробиологично 
изследване. Оцветителни 
методи за наблюдаване на 
микроорганизмите. 
Култивиране на 
микроорганизмите. 
Хранителни среди.  

4 3 1 8 

Идентификация на 
микроорганизмите от род 
Streptococcus 

1 3  4 

Идентификация на 
микроорганизмите от род 
Staphylococcus 

1 3  4 

Сем. Enterobacteriaceae - 
класификация и 
идентификация 

1 3  4 

Анаеробно култивиране на 
микроорганизмите 

 1  1 

Автоматизирани системи за 
идентификация на 
микроорганизмите и 
изпитване на 
чувствителността им. 

 1  1 

Лабораторен контрол на 
чувствителността на 
микроорганизмите към 
антибиотици. Методи. 
Стандартизация на методите. 
CLSI/EUCAST 

2 3  5 
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Лабораторен контрол на 
чувствителността на 
причинители на гъбични 
инфекции. 

 2  2 

Реферативна среща. 
Заключителен семинар. 
Изходящ тест. 

  1 1 

ОБЩО: 9 19 2 30 

 
Забележка: Л (лекция); У (упражнение); С (семинар) 
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ОТДЕЛ ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 
СПЕЦИАЛНОСТ ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

 
ТЕМА НА КУРСА: ДДД МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
 
ЛЕКТОРИ: Специалисти от лаб. “ДДД” 
АНОТАЦИЯ: Курсът има за цел да запознае медицинските сестри, 
работещи в детските заведения, със съвременните дезинфекционни, 
дезинсекционни и дератизационни практики. Ще бъдат разгледани 
различните групи биоциди, правилното им приложение, както и 
въвеждането на HACCP системата в детските градини, с цел опазване 
здравето на децата и персонала. 
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
непрекъснато обучение 
ХОРАРИУМ: 18 часа 
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА: 27-29 април 2015 г. 
БРОЙ КУРСИСТИ: 10 
БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: НЦЗПБ, Отдел “Вирусология” 
РЪКОВОДИТЕЛ: Проф. д-р М. Кожухарова, дм 
ОТГОВОРНИК И ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: Светлана Йорданова, телефон: 
931 07 13, вътр. 216 
ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА 

Занятия в часове 
Раздели 

Л У С 
Общо 

Епидемиологична значимост на членестоноги и 
гризачи като преносители на заразни 
заболявания.  

1   1 

Дезинфекционни, дезинсекционни и 
дератизационни практики в детските градини. 

10   10 

Биоциди с различно активно вещество, 
предназначени за обекти с епидемиологична 
значимост. Химичен и микробиологичен 
контрол. 

2 2  4 

Миене и дезинфекция на ръцете на 
медицински персонал. Контрол 

1   1 

Прилагане на системата НАССР в детските 
заведения. 

1   1 

Заключителен семинар   1 1 
ОБЩО 15 2 1 18 
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ОБЩИ ПОСТАНОВКИ 

Адрес за заявки и допълнителна информация: 

Национален център по заразни и паразитни болести 

Отдел УНОМД 

1504 София, бул. „Янко Сакъзов” 26 

За справки и заявки: 

Маруся Богоева, тел. 02/9446999 в. 370, 253;   02/846 83 07 

Крайният срок за получаване на заявки по приложения образец в 
Програмата е 15.12.2014 г. 

Забележки: 

1. Kypcoвeme в НЦЗПБ са безплатни за служителите от системата на МЗ 
(Национални центрове, РЗИ, специализанти и докторанти по 
държавна поръчка) 

2. За работещите извън системата на МЗ (МО, МВР, ДКЦ, МЦ, МБАЛ, 
СБАЛ, частни лаборатории и др.) курсовете и индивидуалното 
обучение се заплащат, като сумата за един учебен ден е 15.00 лева.  

3. Съгласно единната кредитна система (ЕКС) за оценка на формите на 
продължителна квалификация, съставната единица за оценка на 
продължителната квалификация е „кредитната точка". Тя се равнява 
на един академичен час (45 мин.). 

 Съгласно Наредба 34 за СДО на МЗ за следдипломно обучение, 
разглеждаща продължителната квалификация, всички форми на 
обучение, в т. ч. курсове, индивидуално обучение, семинари, 
конгреси, получават кредитна оценка, регламентирана от ЕКС. 

 Участниците във формите на продължителната квалификация, 
получават удостоверение, което представят в съответната районна 
колегия на Българския лекарски съюз, където членуват за 
регистриране.  

 След приключване на обучението, участниците в курсовете и 
индивидуалното обучение заплащат сумата от 5.00 лв. в касата на 
НЦЗПБ за издаване на удостоверениe. 
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Приложение 
 

ЗАЯВКА 
 
Моля, д-p (инспектор о.з., мед. лаборант) УИН код 
 
_________________________________________________________________ 

 

да бъде включен в курс (индивидуално обучение) по 

 
от_____________________дни, начало ______________________________ 

 
към_____________________________________________________________ 

 

Месторабота и длъжност на кандидата 

_________________________________________________________________ 
 

телефон за връзка_______________________________________________ 

 
e-mail___________________________________________________________ 

 

Общ трудов стаж________________________________________________ 

 

От тях по специалността___________________________________________ 
 
Придобита специалност:             да               не       

 
  

                                                                  Директор: 

 
 

Забележка: 

След получаване на заявката, одобрените кандидати ще получат 
потвърждение 
 


