
МИНИСТЕРСТВО  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, 

профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.) 

§ 1. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения: 

1. В т. 2 думата „епидемиологични“ се заменя с „епидемични“. 

2. В т. 8 думите „регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ), районните 

ветеринарномедицински служби (РВМС)“ се заменят с „регионалните структури на 

Българската агенция по безопасност на храните“. 

§ 2. В чл. 7 думите „Министерството на здравеопазването“ се заменят с „Националния 

център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)“. 

§ 3. В чл. 8 след думите „лечебните заведения“ се добавя „и амбулаториите за 

специализирана медицинска помощ по медицинска паразитология“. 

§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, т. 3 на края се добавя „съгласно приложение № 1а“. 

2. В ал. 2 думата „епидемиологични“ се заменя с „епидемични“. 

§ 5. В чл. 16 думата „епидемиологични“ се заменя с „епидемични“. 

§ 6. В чл. 19, т. 2 думата „епидемиологични“ се заменя с „епидемични“. 

§ 7. В чл. 20 след думата „среда“ се добавя предлогът „в“. 

§ 8. В чл. 21, ал. 2 думата „горите“ се заменя с „храните“, а накрая се поставя запетая и се 

добавя „в която участват и експерти от НЦЗПБ“. 

§ 9. В чл. 23 думите „Министерството на здравеопазването“ се заменят с „НЦЗПБ“. 

§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 4 думите „органите на Държавния ветеринарно-санитарен контрол“ се заменят с 

„областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните, на територията на 

която е възникнал взривът.“ 

2. В т. 5 думите „един месец“ се заменят с „5 дни“, а след думите „Министерството на 

здравеопазването“ се добавя „и НЦЗПБ“. 

§ 11. Член 27 се изменя така: 

„Чл. 27. Органите, осъществяващи ветеринарно-санитарен контрол при кланичен 

месодобив, съобщават на РЗИ за открити цистицеркозни животни. В 14-дневен срок след 

получаване на съобщението РЗИ извършва епидемични проучвания и паразитологични 

изследвания на всички лица, свързани с отглеждането на тези животни.“ 

§ 12. В чл. 28 абревиатурата „РВМС“ се заменя с „областната дирекция по безопасност 

на храните“. 

§ 13. В чл. 29 думите „Министерството на здравеопазването“ се заменят с „НЦЗПБ“. 

§ 14. В раздел V се създава чл. 29а: 

„Чл. 29а. Всяка година в срок до 30 април НЦЗПБ изпраща в Министерството на 

здравеопазването анализ на паразитологичната обстановка в страната за предходната 

година.“ 

§ 15. В чл. 31 цифрата „1“ се заменя с „12“. 

§ 16. Приложение № 1 към чл. 6 и 7 се изменя така: 

„Приложение № 1 към чл. 6 и 7 

Справка за местните паразитни заболявания, открити от РЗИ/Паразитологична лаборатория 

към лечебно заведение 

РЗИ (Паразитологична лаборатория) .................... 



град _______________________                                                     месец: ____________          година _______

_____ 

Общ брой лица, 

изследвани  паразитологично 

по показания  (по 

лабораторен журнал) 

Профилактични Епидемични Клинични 

Брой изследвания чрез: 

Ен- 

те-

ро- 

био- 

за 

Ас- 

ка- 

ри- 

доза 

Три- 

хо- 

це-

фа- 

лоза 

Хи- 

ме- 

но- 

ле- 

пи- 

доза 

Те- 

нии- 

дози 

** 

Лам- 

блио- 

за 

Аме- 

биа- 

за 

Крип- 

то- 

спо- 

ри- 

дио- 

за 

Блас- 

то- 

цис- 

тоза 

Пнев- 

мо- 

цис- 

то- 

за 

Лайш- 

ма- 

нио- 

за 

(вис- 

це- 

рална) 

Ма- 

ла- 

рия 

Ток- 

со- 

плаз- 

моза 

Макроскопска диагностика                           

От тях положителни:                           

Перианален отпечатък                           

От тях положителни:                           

Фекалии – хелминти и 

протозои 

                          

От тях положителни:                           

Културелно изследване                           

От тях положителни:                           

Фекалии – оцветяване за 

чревни протозои 

                          

От тях положителни:                           

Кръвни и тъканни материали                           

От тях положителни:                           

Урина                           

От тях положителни                           

РПХА                           

От тях положителни:                           

ELISA                           

От тях положителни:                           



Други имунологични методи                           

От тях положителни:                           

* Находките се описват по вид на открития паразит в забележка. 

** При откриване на T.solium се описва в забележка. 

Забележка. Данните по ред 1 в таблицата касаят абсолютния брой лица, изследвани 

паразитологично в лабораторията за месеца. Таблицата се изпраща в РЗИ от 

паразитологичните лаборатории към лечебно заведение до 5-о число на следващия месец и 

от РЗИ в НЦЗПБ (отдел „Паразитология и тропическа медицина“) до 15-о число на 

следващия месец. 

Дата:                                                                                     Изготвил: 

.......................................................................... 

            (подпис, име, фамилия, длъжност)“ 

§ 17. Създава се приложение № 1а към чл. 15, ал. 1, т. 3: 

„Приложение № 1а към чл. 15, ал. 1, т. 3 

РЗИ гр. 

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО Е ПРОВЕДЕНО ПРОТИВОПАРАЗИТНО ЛЕЧЕНИЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ (ДЕТСКО, УЧЕБНО, ДРУГО) 

....................................................................................................... 

гр. (с.) .................................................................. Община 

.......................................................................................... 

№ 

ИМЕ, 

ФАМИЛ

ИЯ 

ГОДИ

НИ 

ВИД НА 

ПАРАЗИ

ТА 

ДАТА НА 

ОТКРИВА

НЕ 

ЛЕЧЕНИЕ 
КОНТРОЛНО  ИЗСЛЕД

ВАНЕ 

ДАТ

А 

ПРЕПАР

АТ 
ДАТА РЕЗУЛТАТ 

                  

                  

                  

                  

“ 

§ 18. В приложение № 2 към чл. 22 в забележката абревиатурата „МЗ“ се заменя с 

„НЦЗПБ“. 

§ 19. В приложение № 3 към чл. 25, т. 1 забележката се изменя така: 

„Забележка. Картата се попълва в 3 екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в РЗИ, 

другите се изпращат в МЗ и НЦЗПБ 5 дни след приключване на взрива.“ 

§ 20. В приложение № 4 към чл. 25, т. 5 в забележката след абревиатурата „МЗ“ се добавя 

и „НЦЗПБ“. 

§ 21. В приложение № 5 към чл. 26 в забележката абревиатурата „МЗ“ се заменя с 

„НЦЗПБ“. 

§ 22. Навсякъде в наредбата думите „регионалните инспекции за опазване и контрол на 

общественото здраве“ и „РИОКОЗ“ се заменят съответно с „регионалните здравни 

инспекции“ и „РЗИ“. 

Министър: Илко Семерджиев 



 


