
Скринингова кампания за хепатити B и С  

в периода от 29 юли до 5 август т.г. 

Национален център по заразни и паразитни болести, Национална референтна 

лаборатория по вирусни хепатити  

От 29 юли до 5 август т.г.,  от 8:30 до 12:00 часа, ще бъдат извършвани имуноензимни 

тестове за хепатит А, Б, С, D и Е.  

 Адрес: гр. София, бул. „Н. Столетов“ № 44 А 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15 

В клиничната лаборатория на лечебното заведение, в периода на кампанията, от 8:00 до 

14:00 часа, ще се провеждат бързи имунохроматографски тестове за доказване на 

повърхностен антиген на хепатит Б вируса и на антитела срещу хепатит С вируса. 

Лаборатория „СитиЛаб“, ще изследва безплатно за хепатит В (HBsAg) и хепатит С (anti-

HCV): 

• на адрес: гр. София, ж.к. „Младост“, бул. „Йерусалим“ № 1, с работно време: 

понеделник-петък 7:30-18:00 ч. и събота 8:00-13:00 ч. 

• на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 81, с работно време: 

понеделник-петък 7:30-17:30 ч. и събота 8:00-14:00 ч. 

 

Столична регионална здравна инспекция (ул. „Враня“ №20) 

Ще се извършват скринигови изследвания за вирусни хепатити в специално обособен за 

целта кабинет, позициониран на територията на инспекцията, със специално обособен вход 

откъм ул. „Яворова чука“.  

За периода на кампанията, от 29 юли до 5 август желаещите ще могат да се изследват всеки 

делничен ден от 11:00 до 16:00 ч. 

Благоевград 

РЗИ Благоевград ще проведе скринингова кампания под мотото "Не мога да чакам", 

съвместно с Община Благоевград, МБАЛ „ПУЛС“ Благоевград,  МБАЛ Благоевград, 

СБАЛПФЗ - Благоевград,  СБАЛО "Св. Мина“, здравни медиатори, както следва: 



- 29.7.2022 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. в  МБАЛ ПУЛС Благоевград; 

- 01.08.2022 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. на центъра на гр. Благоевград; 

- 02.08.2022 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. в МБАЛ Благоевград; 

- 03.08.2022 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. в СБАЛПФЗ – Благоевград; 

- 04.08.2022 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. в СБАЛО "Св. Мина“;  

- 05.08.2022 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. в ромски махали в Благоевград.  

 

Бургас 

PЗИ-Бургас, по време на кампанията в КАБКИС, ще се предлагат два вида изследвания: 

- Бързи имунохроматографски тестове за доказване на повърхностен антиген на 

хепатит В вируса и на антитела срещу хепатит С вируса; 

- Вземане на венозна кръв за имуноензимни тестове за хепатит А, В, С, D и Е, (при 

желание от страна на анкетираните), които ще бъдат изпращани до НРЛ по вирусни 

хепатити.  

Всички желаещи да се изследват, могат да посетят кабинета в РЗИ Бургас ( адрес: гр. Бургас, 

ул. „Александровска“ № 120, в периода на кампанията, от 8.30 ч. до 16.00 ч.)  

Варна 

В периода 29.07.2022 г. - 05.08.2022 г. в КАБКИС към РЗИ-Варна на ет. 5, кабинет № 501 

ще се проведе Кампания за безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване 

за Хепатит B и Хепатит C с бързи имунохроматографски тестове за доказване на 

повърхностен антиген.  

Велико Търново 

Всеки ден, в периода 29.07 – 05.08.2022 г., от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. в 

КАБКИС на РЗИ – Велико Търново ще се провежда изследване с имуноензимни тестове 

за хепатит В и хепатит С.   

При желание от страна на анкетираните ще бъдат направени тестове за хепатити А, В, С, D 

и Е, които ще бъдат изпращани в НРЛ „Хепатитни вируси“ към НЦЗПБ. 

– на 02.08.2022 г. от 8:30 до 11:30 ч. в парк „Марно поле“ - изследване с бързи 

тестове за хепатити В и С от мобилен екип;  

– на 03.08.2022 г. от 8:30 до 11:30 ч. в парк в кв. „Колю Фичето“ - изследване с 

бързи тестове за хепатити В и С от мобилен екип.  

Враца 



В КАБКИС на РЗИ Враца ще се извършва анкетиране и предоставяне на скринингови 

изследвания с бързи тестове за вирусни хепатити всеки делничен ден, от 29 юли до 05 

август, от 9.00 до 14.00 ч. 

Предвидени инициативи в рамките на кампанията: 

– на   29.07.2022г. - ДКЦ 1, гр. Враца, кабинет 29 , ет. 2; 

– на   01.07.2022 г. - открит плувен басейн в спортен комплекс „Христо Ботев“; 

– на   02.08.2022 г. - открит плувен басейн  „Хъшове“;  

– на  03.08.2022 г. -  МБАЛ „Хр. Ботев", мобилен кабинет, находящ се срещу входа на 

ЦСМП; 

– на   04.08.2022 г. - МЦ "Нов Медицински център" , кабинет към Вирусологична 

лаборатория; 

– на   05.08.2022 г. -  открит плувен басейн в спортен комплекс „Христо Ботев“. 

 

Габрово 

РЗИ Габрово, в периода 29.07 – 05.08.2022 г. ще организира изнесен информационен център 

в централната градска част на Габрово. 

Информация, относно провеждане на кампанията ще бъде публикувана на интернет 

страницата на РЗИ Габрово. 

Добрич  

РЗИ – Добрич: от 09.00 до 16.00 ч., в делничните дни между 29 юли и 5 август, ще се 

извършват скринингови изследванията. Гражданите, които желаят да се изследват 

безплатно и анонимно, могат да посетят отдел „Медицински изследвания“ на РЗИ Добрич. 

Кюстендил 

На 29.07.2022 г. и в периода от 01.08.2022 г. до 05.08.2022 г., от 9,00 до 15.00 часа, в сградата 

на РЗИ Кюстендил ще се проведе „Ден на отворени врати“, в рамките на който са осигурени 

скринингови изследвания с бързи имунохроматографски тестове за доказване на 

повърхностен антиген на хепатит В вируса и на антитела срещу хепатит С вируса. При 

желание от страна на анкетираните ще се вземат материали за провеждане на имуноензимни 

тестове за хепатит А, В, С, Д и Е, които ще бъдат изпращани до Национална референтна 

лаборатория по вирусни хепатити в НЦЗПБ. 

Ловеч 



Седмица на отворените врати в микробиологична лаборатория на дирекция НЗБ при РЗИ 

Ловеч. 

Провеждане на анкетиране, скринингови изследвания с бързи тестове и по метода ELIZA на 

желаещи лица, в периода от 28.07.2022 до 05.08.2022 г.  

Кампания за анонимно и безплатно изследване за Хепатит В и С на желаещи граждани, 

рискови групи и сред медицинските специалисти от гр. Ловеч, както следва: 

-          29.07.2022 г. – МБАЛ „Кардиолайф“; 

-          02.08.2022 г. – Ловешки затвор; 

-          03.08.2022 г. – Ловешки затвор; 

-          04.08.2022 г. – Медицински център, гр. Ловеч, от 10.00 до 12.00 часа; 

-          05.08.2022 г. – МБАЛ – Ловеч, от 10.30-12.30 часа. 

 

Монтана 

В периода 29.07 - 05.08.2022 г. РЗИ Монтана ще проведе обучения сред уязвими общности 

на тема: „Превенция и начин на заразяване с хепатит“, както и безплатно и анонимно 

изследване с бързи имунохроматографски тестове за доказване на повърхностен антиген на 

хепатит В вируса и на антитела срещу хепатит С вируса: 

- на 27.07.2022 г. в кв. „Огоста“, гр. Монтана; 

- на 02.08.2022 г. в кв. „Кошарник“, гр. Монтана; 

- на 03.08.2022 г. в кв. „Раковица“, гр. Берковица. 

Безплатно и анонимно изследване с бързи имунохроматографски тестове за доказване на 

повърхностен антиген на хепатит В вируса и на антитела срещу хепатит С вируса сред 

общността в гр. Монтана и раздаване на здравно-образователни материали: 

- 01.08.2022 г. пред сградата на Поликлиника, ул. „Цар Борис III” №11, гр. Монтана; 

- 04.08.2022г. пл. „Жеравица“, гр. Монтана.  

При желание от страна на анкетираните в периода 02 - 05.08.2022 г., от 10:00 до 16:00 часа,  

в „Микробиологичната лаборатория“ на РЗИ Монтана ще се набират серумни проби за 

изследване с имуноензимни тестове за хепатит А, В, С, D и Е, които ще бъдат изпращани до 

НРЛ по вирусни хепатити. 

Пазарджик 



В периода от 29.07. до 05.08.2022 г., от 9.00 ч. до 16.00 ч., всеки желаещ може да се изследва 

безплатно и анонимно в лабораторията на РЗИ Пазарджик с бързи имунохроматографски 

тестове за доказване на повърхностен антиген на хепатит В вируса и на антитела срещу 

хепатит С вируса.  

Перник 

РЗИ Перник организира бързи имунохроматографски тестове за доказване на повърхностен 

антиген на хепатит В вируса и на антитела срещу хепатит С вируса всеки работен ден от 

09:30 до 11:30 ч. в лабораторията на РЗИ Перник, както и взимане на кръвни проби и 

транспортиране на пробите до НРЛ по вирусни хепатити, НЦЗПБ за имуноензимни тестове 

за хепатит А, В, С, D и Е. 

Плевен 

На 29.07.2022 г. и 01.08.2022 г. в МУ-Плевен, ул. „Св. Кл. Охридски“ № 1, във фоайето на 

централния вход, от 09.00 ч. до 11.00 ч. 

На  02.08.2022 г., в ДКЦ Плевен, ул.  „Г. Кочев“ № 8а, ет.1, к-т 103, от 09.00 ч. до 11.00 ч. 

На 03.08.2022 г., в  ДКЦ II Плевен,  ул. „Сан Стефано“ № 1, ет. 3,  манипулационна, от 10.30 

ч. до 12.30 ч. 

На 04.08.2022 г., ДКЦ III Плевен, ж.к. „Сторгозия“, ет.1, к-т 5, от 09.00 ч. до 11.00 ч. 

На  05.08.2022 г., мобилен кабинет пред магазин „Мосю Бриколаж“, гр. Плевен, ул. „Ас. 

Халачев“ № 2, от 09.00 ч. до 11.00 ч. 

В периода от 29.07.до 05.08.2022 г.,  в РЗИ Плевен, ул. „Княз Ал. Батенберг I“ №7, ет. 3, к-т 

307, от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. 

Пловдив 

Безплатно тестване за хепатит В и С по следния график: 

Мобилен кабинет на РЗИ Пловдив, ситуиран в гр. Пловдив, пл. „Централен“ (до Централна 

поща) на 29.07.2022 от 09.00 ч. до 14.00 ч. и от 01.08.22 г. до 05.08.2022 г., от 09.00 ч. до 

14,00 ч. 

РЗИ Пловдив, ул. „Перущица“ № 1, ет. 1, к-т КАБКИС, на 29.07.2022 г. и от 01.08.2022 г. до 

05.08.2022 г., от 09.00 ч. до 16.00 ч. 

Разград 



Скринингови изследвания за хепатит В и С в лабораторията на РЗИ Разград, в периода 29.07-

05.08.2022 г., всеки делничен ден от 09.00 ч. до 15.00 ч., в сградата на ул. „Кирил и Методий“ 

№ 8, отдел „Медицински изследвания“ (ст. 301, ет. ІІІ ). 

Русе 

РЗИ Русе организира скринингово изследване за вирусни хепатити с бързи 

имунохроматографски тестове за доказване на повърхностен антиген на хепатит В вируса и 

на антитела срещу хепатит С вируса, както следва: 

- всеки работен ден в периода 29.07.2022 г. – 05.08.2022 г. - в лабораторията на РЗИ, 

бул. „Придунавски“ № 68, от 9.00 до 15.00 ч.  

- на 02.08.2022 г. мобилен екип на РЗИ Русе, разположен в МОЛ Русе, бул. „Липник“ 

№121 Д, от 13.00 до 15.00 ч.   

Сливен 

Организирано е безплатно и доброволно изследване с бързи тестове на всички желаещи в 

„Лаборатория за вирусологични изследвания“ при РЗИ Сливен, ул. „Пейо Яворов“ №1, 

както и с мобилен кабинет, разположен в гр. Сливен, на пресечката на бул. „Цар 

Освободител“ с ул. „Димитър Добрович“ (срещу заведение „Маки“), със следното работно 

време: 

– 29.07.2022 г., „Лаборатория за вирусологични изследвания“ при РЗИ Сливен, от 9.00 

до 11.00 часа и от 13.00 до 14.30 часа;  

– 01.08.2022 г., „Лаборатория за вирусологични изследвания“ при РЗИ Сливен, от 9.00 

до 11.00 часа и от 13.00 до 14.30 часа; 

– 02.08.2022 г., „Лаборатория за вирусологични изследвания“ при РЗИ Сливен, от 9.00 

до 11.00 часа и от 13.00 до 14.30 часа;  

– 03.08.2022 г., Мобилен кабинет, на пресечката на бул. „Цар Освободител“ с ул. 

„Димитър Добрович“ (срещу заведение „Маки“), от 9.00 до 11.00 часа; 

– „Лаборатория за вирусологични изследвания“ при РЗИ Сливен, от 13.00 до 14.30 

часа;  

– 04.08.2022 г., Мобилен кабинет, разположен на пресечката на бул. „Цар 

Освободител“ с ул. „Димитър Добрович“, от 9.00 до 11.00 часа; 

– „Лаборатория за вирусологични изследвания“ при РЗИ Сливен, от 13.00 до 14.30 

часа;  

– 05.08.2022 г., Мобилен кабинет, разположен на пресечката на бул. „Цар 

Освободител“ с ул. „Димитър Добрович“, от 9.00 до 11.00 часа; 



– „Лаборатория за вирусологични изследвания“ при РЗИ Сливен, от 13.00 до 14.30 

часа.  

Смолян 

Скринингово изследване с бързи тестове за вирусни хепатити и имуноензимни тестове, в 

лаборатория „Медицински изследвания“ в РЗИ, адрес: бул. „България“ №26;  на  29.07 и в 

периода 01.08 -  05.08.2022 г., от 10.00 – 14.00  часа. 

 

Софийска област 

Провеждане на скринингова кампания за хепатит В и С на 28 юли, в град Пирдоп, чрез 

изнесен мобилен кабинет за изследване с бързи имунохроматографски тестове за доказване 

на повърхностен антиген на хепатит Б вируса и на антитела срещу хепатит С вируса.    

Стара Загора 

Изнесен мобилен кабинет на РЗИ Стара Загора ще извършва тестове на следните места:  

- На 29.07.2022 г., от 11.00 ч. до 14.00 ч., в  гр. Стара Загора, централна градска част, 

парк „5 октомври“. 

– На 01.08.2022 г., от 11.00 ч. до 14.00 ч., в гр. Казанлък  пред ДКЦ Казанлък; 

– На 02.08.2022 г., от 10.00 ч. до 12.00 ч., в гр. Раднево пред община Раднево; 

– На 02.08.2022 г., от 12.30 ч. до 14.00 ч., в гр. Гълъбово; 

– На 03.08.2022 г., от 11.00 ч. до 14.00 ч., в гр. Чирпан пред община Чирпан; 

– На 04.08.2022 г., от 11.00 ч. до 14.00 ч., в гр. Стара Загора, социални жилища кв. 

„Лозенец“; 

– От 29.07.2022 г. до 05.08.2022 г., от 9.00 ч. до 16.30 ч., в к-т КАБКИС на РЗИ ще се 

извършват изследвания (ул. „Стефан Караджа“ № 10).   

 

Хасково 

В РЗИ Хасково, в Микробиологична лаборатория (адрес: пл. „Общински“ № 2) на  29.07 и в 

периода 01.08 -  05.08.2022 г., от 9.00 – 13.00  часа, ще се извършват: 

Бързи имунохроматографски тестове за доказване на повърхностен антиген на хепатит В 

вируса и на антитела срещу хепатит С вируса; 

Имуноензимни тестове за хепатит А, В, С, D и Е, (при желание от страна на анкетираните), 

които ще бъдат изпращани до НРЛ по вирусни хепатити. 



 

 

Шумен 

Скринингови изследвания с бързи тестове за хепатити В и С и имуноензимни тестове за 

хепатит А, В, С, D и Е (при желание от страна на анкетираните) ще се провеждат в периода 

от 29.07.2022 г. до 05.08.2022 г. Желаещите могат да се изследват в РЗИ Шумен, пл. 

„Освобождение” №1, ет. 2, ст. № 11, от 9.00 ч. до 16.00 ч. 

Ямбол 

на 28.07.2022 г., от 10.00 ч. до 15.00 ч., адрес: кафе "ДА ВИНЧИ" от екип на РЗИ Ямбол ще 

се проведат скринингови изследвания с бързи тестове за вирусни хепатити и ще се 

предостави възможност желаещите да се изследват с имуноензимни тестове.  

В периода 29.07.22 г. - 05.08.2022 г., в рамките на работното време на РЗИ, в 

микробиологична лаборатория на РЗИ Ямбол ще се изследват всички желаещи. 

 

 

 


