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1. ВИДОВЕ ОПАСНОСТИ ВЪВ ВМФ 

Основните видовете потенциални опасности, свързани със специфичната дейност на 

ВМФ, изискващи предприемане на целенасочени превантивни процедури са: 

1.1. Биологични опасности 

1.1.1. Патогени (бактерии, вируси, дрожди, гъби, приони) – микробни култури 

(диагностични и научноизследователски лаборатории, лабораторни занятия) - риск от 

заразяване и разпространение. 

1.1.2. Пациенти, заразени с инфекциозни заболявания - риск от заразяване и 

разпространение. 

1.1.3. Пациенти с агресивно поведение и реакции – риск от травматизъм. 

1.2. Химични опасности 

1.2.1 Каустични и токсични вещества – химични лаборатории, лабораторни 

упражнения, почистващи средства и дезинфектанти. Риск от настъпване на общи и 

локални токсични/каустични увреждания. 

1.3. Физични опасности 

1.3.1. Висока температура – сухи стерилизатори, автоклави (пара под налягане), газови 

горелки и др. Риск от изгаряне и пожари. 

1.3.2. Ултравиолетово облъчване – бактерицидни лампи. Риск от ултравиолетово 

облъчване – увреждане на зрение, кожни изгаряния. 

1.3.3. Електромагнитно въздействие – компютърен томограф.Риск от електромагнитно 

въздействие. 

1.3.4. Йонизираща радиация -  рентгенови апарати. Риск от йонизиращо облъчване. 

1.3.5. Микровълнова радиация – микровълнови печки. 

1.3.6. Лазерни лъчи – лазерни апарати. Риск от увреждане на зрение, изгаряне. 

1.3.7. Електрически инсталации и оборудване  - риск от токов удар, пожари. 

1.3.8. Шум – риск от увреждане на слуха. 

1.4. Механични опасности – риск от нараняване. 

1.4.1. Остри и режещи предмети и инструменти. 

1.4.2. Неравни и хлъзгави повърхности 

1.4.3. Придвижващи се превозни средства 

1.4.4. Подвижни части на машини  

1.4.5. Апарати, предмети и части с опасно повърхности (остри, грапави и др.) 

1.4.6. Вибрации 
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1.5. Опасност от пожар – електрическа инсталация и уреди (късо съединение), открит 

пламък (газови горелки – микробиологични лаборатории и др.), тутюнопушене. 

1.6. Опасност от експлозия – работа с летливи запалими субстанции – ацетон, етер, 

концентрирани алкохоли и др. 

 

2. ОБЩИ ПРИНЦИПИ, ПОНЯТИЯ И ПРОЦЕДУРИ ПО БИОСИГУРНОСТ И 

БЕЗОПАСНОСТ, ПРИЛАГАНИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

НА ВМФ  

2.1. БИОСИГУРНОСТ 

2.1.1.Дефиниция: 

Биосигурността представлява комплекс от постоянни мерки и действия с превантивен 

характер, намаляващи до възможният минимум потенциалния риск от проникване и 

разпространение на инфекциозни заболявания на територията на ВМФ.  

Основните насоки на биосигурността са:  

 Биоизключване (bioexclusion) - предотвратяване проникването на инфекциозни 

агенти на територията на ВМФ  

 Биозадържане (biocontainment) - предотвратяване разпространението на вече 

проникнал инфекциозен агент в различните сектори на ВМФ и извън него 

 

2.1.2. Политика на ВМФ по отношение на превенцията и контрола на инфекциите:  

Биологичната сигурност, предотвратяването и контролът на инфекциите и 

биобезопасността са основни функции във всички учебни, научно-изследователски, 

диагностични и здравни подразделения на ВМФ. 

СОП по биосигурност  защитават здравето на животните, студентите, преподавателите, 

помощно-техническия персонал, клиентите (стопани на животни и др.) и посетителите 

във ВМФ, като намаляват риска от възникване и разпространение на инфекциозни 

заболявания, вкл. Зоонози и Нозокомиални инфекции. 

СОП по биосигурност са въведени във всички сектори, в които се извършва работа с 

живи животни; трупове или части от тях; продукти от животински произход;  кръв, 

тъкани, секрети и екскрети; микроорганизми.   

 

2.1.3. Основни цели на СОП по биосигурност във ВМФ: 

 Защита на животните (пациенти, лабораторни и опитни животни) от инфекциозни и 
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паразитни заболявания 

 Защита на студентите, преподавателите, помощно-техническия персонал, клиентите 

и посетителите от излагане на зоонозни патогени 

 Създаване на безопасна среда за обучение, работа и обгрижване на пациенти, при 

минимален риск от възникване на нозокомиални инфекции 

 Подобряване на образователния опит на студентите по отношение на принципите на 

биосигурността и контрола на инфекциите, чрез демонстриране и участие в 

изпълнението на процедури за превенция и контрол на инфекциите и надзор на 

заразните болести във ВМФ 

 Популяризиране на добрите практики относно контрола и превенцията на 

инфекциозни и паразитни болести по животните и хората сред клиентите и широката 

общественост  

 

2.1.4. Основни принципи за превенция и контрол на инфекциите - предотвратяване 

на предаването на инфекциозни и паразитни агенти от персонал на пациент, между 

пациенти, от пациент на персонал и между членове на персонала: 

• Поддържане на отлична хигиена. Регулярно почистване и дезинфекция на 

повърхности, инструменти и инвентар. Поддържане на постоянни дезинфекционни 

площадки. Внедряване на дезинфекционни програми с упражняване на контрол (чек 

листове). 

• Хигиенно измиване и дезинфекция на ръце. 

• Използване на специализирано работно облекло. Въвеждане на цветен дрескод за  

различните рискови зони и сектори. Използване на съблекални, предотврътяващи 

контакта на работното с цивилното облекло и обувки. 

• Използване на лични предпазни средства - ръкавици, маски, очила и пр. 

• Подходящо събиране и обезвреждане на потенциално контаминирани материали. 

• Прекъсване на пътищата за разпространение на патогените чрез въвеждане на 

хигиенни протоколи, изолация, разделение на трафика и маршрутите на движение на 

хора и пациенти. 

• Повишаване на образованието и осведомеността на студенти, персонал и посетители 

по отношение на нозокомиалните и зоонозните рискове. Извършване на обучение и 

инструктаж по СОП по биосигурност. 

• Извършване на мониторинг и контрол върху ефективността на въведените СОП по 
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биосигурност и постоянното им усъвършенстване според динамично променящата 

здравна ситуация. СОП по биосигурност във ВМФ се анализират и актуализират мин. 

1 х годишно. 

 

2.1.5. Основни понятия свързани с биосигурността 

Антисептик:  

Химичен биоциден продукт за приложение върху епителни повърхности (кожа, 

лигавици) предизвикващ инактивиране на микроорганизмите или потискане на тяхното 

размножаване без да уврежда животинските тъкани. 

Дезинфектант:  

Химичен биоциден продукт за приложение върху неживи повърхности предизвикващ 

инактивиране на микроорганизмите. 

Почистнане:  

Комплекс от методи и средства за отстраняване на органични или неорганични 

замърсявания от повърхностите. Сухо почистване: механично отстраняване на 

наличните замърсявания без използване на водни разтвори. Мокро почистване: 

механично отстраняване на наличните замърсявания с помощта на водни разтвори за 

накисване и размекване на наслоените замърсявания (използват се детергенти, алкални 

или киселинни почистващи препарати, топла вода, водна струя с високо или ниско 

налягане). Почистването цели достигане на “сензорна чистота“, при която липсват 

видими замърсявания и лесно се различават характеристиките на повърхностите, като 

цвят и структура.    

Дезинфекция:  

Комплекс от методи и средства за обезвреждане (разреждане, отстраняване, 

инактивиране) на патогенни и непатогенни микроорганизми върху живи или неживи 

материи (околна среда). Дезинфекцията е основна мярка за унищожаване на патогенните 

микроорганизми във външната среда и елиминирането и като фактор в 

разпространението на заразните заболявания. 

Профилактична дезинфекция:  

Постоянна противоепидемична мярка, независеща от епидемичната обстановка. Цели 

недопускане и своевременно обезвреждане на микроорганизмите с патогенен потенциал. 

Насочена е към широк спектър от различни видове микроорганизми. 

Принудителна дезинфекция (outbreak disinfection) 

Временна противоепидемична мярка в случаи на установяване на заразно заболяване. 
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Цели елиминиране на патогенните микроорганизми от всички повърхности и 

своевременното им обезвреждане, непосредствено след излъчването им от заразените 

животни. Насочена е към точно определен, конкретен вид проблемен микроорганизъм, 

основно от групата на облигатно патогенните. Принудителната дезинфекция е част от 

програмите за контрол и ерадикация на заразните заболявания. Видове принудителна 

дезинфекция: Предварителна (първична) дезинфекция: изразява се в обработка на 

всички повърхности с дезинфекционен разтвор преди стартиране на почистването. 

Прилага се при силно контагиозни заболявания (Шап, Класическа или африканска чума 

по свинете, Птичи грип и др.). Тя цели драстично намаляване на количеството на 

инфекциозния причинител по повърхностите, което намалява риска от 

разпространението му по време на почистването. Текуща дезинфекция: включва 

основните дезинфекционни дейности в процеса на потушаване на заразно огнище. 

Изразява се в обработка с дезинфекционно средство на всички повърхности и зони в 

обекта. Нейната цел е унищожаване на патогенните в обекта. При еднократната 

дезинфекционна обработка в практически условия не е възможно постигане на 

стерилизация на повърхностите (т.е. 100% инактивиране на патогенните причинители). 

Ето защо, по правило, тя се извършва неколкократно. Заключителна дезинфекция: 

извършва се след приключване на основното почистване и текущите дезинфекции в 

обекта. Тя е най-отговорната, най-всеобхватна и най-ефективна обработка. Целта и е да 

гарантира пълната липса на патогенни микроорганизми в обекта, преди вдигане на 

ограничителните мерки и възстановяване на обичайните дейности. Ефективността и се 

доказва чрез провеждане на микробиологичен контрол.  

Стерилизация: процес на постигане на пълна липса или инактивиране на всички видове 

микроорганизми, вкл. спори, върху неживи повърхности (инструменти и пр.). 

Лични предпазни средства: специализирани предпазни средства, използвани от хората 

като механична бариера, предотвратяваща контакта с патогенни микроорганизми или 

токсични субстанции (напр. дезинфектанти). Примери: ръкавици, респираторни маски, 

защитни очила, обувки, шапки и др. Използването им предотвратява вдишване или 

замърсяване на ръце и други части на тялото, дрехи, обувки и пр. с токсични или 

патогенни агенти. Цели минимизиране на риска от нозокомиално предаване на инфекции 

между персонал и пациенти. Личните предпазни средства са задължителни за използване 

във всички зони, с висок здравен риск (изолационни отделения, микробиологични 

лаборатории и пр.), при обслужване на пациенти с по-висок риск от отделяне на заразни 

патогени, при обгрижване на новородени, млади или имунокомпрометирани пациенти, 
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при работа с токсични субстанции и др.  

Инфекция: съвкупност от прояви, които настъпват в макроорганизма в следствие от 

проникването, размножаването и разпространението на патогенни микроорганизми. 

Явна инфекция – протича с изразени, клинично установими болестни прояви 

(инфекциозно заболяване). Субклинична (скрита) инфекция – без клинично изразени 

болестни признаци.  

Заразно заболяване: инфекциозно заболяване, причинено от болестотворен 

микроорганизъм, което може да се предава от животно на животно/човек и да се 

разпространява в околната среда. 

Патогенност (болестотворност): генетично определено свойство на даден вид 

микроорганизъм да предизвиква метаболитни, структурни и др. увреждания в клетките, 

тъканите и органите на заразените животни и хора, т.е. свойството да предизвиква 

болестен процес. 

Вирулентност: количествена мярка (степен) на патогенността на различните видове 

щамове, серотипове и др. разновидности на даден патоген.   

Нозокомиална (вътеболнична) инфекция (от гр. nosis - болест, comeo - грижа): 

инфекциозно заболяване, причинени от микроорганизми, които възниква при пациент/и 

след постъпването им в лечебно заведение, което е отсъствало преди приема им. 

Включва и инфекции сред медицинския персонал, придобити по време на работа в 

здравното заведение.  

Резидентни микроорганизми: микроорганизми, нормални обитатели на кожата и/или  

нестерилните лигавици, които са част от нормалната микрофлора на нестерилните 

органи и системи (устна кухина, външни полови органи, чревен тракт и пр.). 

Условно патогенни микроорганизми: резидентни микроорганизми, които могат да 

проявят патогенния си потенциал под въздействие на рискови фактори, понижаващи 

общата или локална устойчивост на макроорганизма (причинители на Червенка по 

свинете, Ентеротоксемия по овцете и пр.). 

Облигатно патогенни микроорганизми: микроорганизми, който не са част от 

нормалната, резидентна микрофлора на животните и човека. Проникването им в 

макроорганизма е свързано с развитие на инфекциозен процес с различна тежест на 

болесно проявление (причинители на Туберкулоза, Шап, Антракс и пр.). 

Опортюнистични микроорганизми: микроорганизми, обичайно водещи сапрофитен 

начин на живот в елементи на околната среда (почва, вода, растения). Класифицирани са 

като непатогенни за здрави животни и хора. Може да причинят инфекциозно заболяване 
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при имунокомпрометирани пациенти. 

Опортюнистична инфекция: инфекция причинена от опортюнистичен 

микроорганизъм при имунокомпрометирани пациенти. 

Зоонози: инфекциозни или паразитни заболявания, което може да се предават между 

животните и хората и представляват риск за общественото здраве. 

 

2.1.6. Класификация на микроорганизмите въз основа на техният биологичен риск, 

основаващ се на риска за здравето на животните и хората, обществото, възможното 

икономическо въздействие: 

• Рисков клас 1 (РК1): непатогенни микроорганизми и такива с много ниска патогенност, 

които не представляват здравен риск за хората, животните и околната среда. Класът 

включва непатогенните и опортюнистични микроорганизми. 

• Рисков клас 2 (РК2): слабо патогенни микроорганизми, които могат да причинят  

заболяване при животните и хората, но имат локално, ограничено географско значение, 

при липса или нискостепенно междувидово предаване, без наличие на векторни 

преносители. Значението им за зравето на животните и общественото здраве е 

ограничено. Липсва икономическа значимост. Обикновено има ефективна профилактика 

или лечение. Класът включва условно патогенните микроорганизми. 

• Рисков клас 3 (РК3): микроорганизми, които могат да причинят сериозни заболявания 

или епидемии при животните или хората. Междувидовото разпространение може да е 

значимо. Някои от тези патогени изискват прилагането на специални санитарни 

разпоредби и процедури. Класът включва облигатно патогенни микроорганизми за които 

са налични медицински и/или санитарно-профилактични мерки и мултирезистентни 

условнопатогенни микроорганизми. 

Действие: обслужване на животните по плана за извънредни ситуации. Изпълнение на 

принудителни (outbreak)  хигиенни процедури. 

• Рисков клас 4 (РК4): микроорганизми, които причиняват изключително сериозни  

епидемии или дори пандемии при животните с много висока смъртност и/или 

драматични икономически последици в засегнатите региони. Микроорганизми, 

причиняващи смъртоности заболявания при хората. Класът включва облигатно 

патогенни микроорганизми с висока здравна значимост: причинители на Антракс, Бяс, 

Сап, Класичеса и Африканска чума по свинете, Шап, Високо патогенна инфлуенца по 

птиците и др. 
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2.1.7. Рискови категории във ВМФ 

В УВБК на ВМФ е въведена специфична категоризация на риска.  

Пациентите, заразени с инфекциозни причинители, установени при обслужването  се 

разделят на 4 класа, в зависимост от степента на биологичния риск: 

Клас 1: Пациенти, заразени с микроорганизми от РК1.  

Действие:  

• Обичаен подход при обслужване на животните.  

• Изпълнение на профилактичните хигиенни процедури. 

Клас 2: Пациенти, заразени с микроорганизми от РК2.  

Действие:  

• Обичаен подход при обслужване на животните.  

• Изпълнение на профилактичните хигиенни процедури. 

Клас 3: Пациенти, заразени с микроорганизми от РК3.  

Действие:  

• Обслужване на животните по плана за извънредни ситуации. 

• Изпълнение на принудителни (outbreak)  хигиенни процедури. 

Клас 4: Пациенти, заразени с микроорганизми от РК4.  

Действие: 

• Обслужване на животните по плана за извънредни ситуации. 

• Изолация на пациентите в изолаторния сектор на УВКБ.  

• Изпълнение на принудителни (outbreak) хигиенни процедури.  

• Налагане на ограничителни мерки.  

• Информиране и изпълнение на разпоредбите на БАБХ, РЗИ. 

 

Във ВМФ е въведен диференциран достъп на клиенти, посетители и студенти до 

различните обекти и зони: 

А) Свободен достъп - общи външни терени, чакални, коридори, тоалетни. 

Б) Ограничен достъп – манипулационни и др. 

В) Забранен достъп (само оторизирани лица и/или след разрешение) – изолаторен сектор, 

хирургическо отделение, морга и др. 

 

2.1.8. ОБЩИ ХИГИЕННИ ПРОЦЕДУРИ 

2.1.8.1. СОП за прилагане на бариерни предпазни мерки 
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 Бариерните предпазни мерки трябва да са съобразени и подходящи за вида на 

конкретните извършвани процедури и вида на очакваната експозиция.  

 Бариерните предпазни мерки се прилагат за работа с пациенти, животински трупове 

или части от тях,  биологични тъкани, секрети или екскрети, извършване на  почистване 

и дезинфекция на зони, контактували със заразени животни, работа с биоциди 

(дезинфектанти, поцистващи средства и пр.), в микробиологични лаборатории и пр.  

 Носенето на ръкавици, защитни очила, предпазни респираторни маски и защитно 

облекло (гащеризони, калцини, гумени престилки, гумени ботуши и др.) е задължително 

при работа с пациенти, за които е известно или се предполага, че страдат от инфекциозни 

или зоонозни заболявания (Клас 3 или 4); при процедури, които генерират пръски кръв 

или други телесни течност, костни стърготини и др. 

• При получаване на разкъсване на ръкавица, калцун, гащеризон и др., същите трябва да 

бъдат свалени и заменени с нови, веднага щом безопасността на пациента позволява 

това. Мястото под нарушения защитен слой се дезинфекцира по подходящ начин. 

 Във високо рисковите или контаминирани зони се насърчава работата с гумени  

ботуши или полуботуши, както и медицински чехли от синтетична материя, 

позволяващи лесно отстраняване на забърсяванията, измиване с топла вода и детергент, 

накисване в дезинфекционен разтвор.  Не се препоръчва употребата на обувки от порест 

или абсорбиращ материал.  

 Във ВМФ е въведен диференциран дрескод за студентите и персонала при работа в 

различните зони на Факултета (подробности в т.3). Дрескода насърчава 

професионализма и биосигурността, като подпомага усилията за прекъсване пътищата 

на разпространение на патогени на територията на Факултета и извън него. 

- Студентите и преподавателите посещават лекционните занятия в цивилно облекло. 

- Семинарните занятия се провеждат с поставена бяла медицинска престилка върху 

цивилното облекло. 

- Практичните занятия включващи лабораторни дейности, работа с животни, трупове или 

части от тях, микроорганизми, паразити и др. се провеждат с работно медицинско 

облекло: медицинска туника и панталон в бял или зелен цвят, медицински чехли. При 

наличие на биологичен риск се използват лични предпазни средства.  

- Теренни занятия с посещение на животновъдни обекти се извършва с работно облекло 

и гумени ботуши (специфичните изисквания са посочени в съответните раздели). 

- В хирургическите отделения е въведен диференциращ дрескод (специфичните 
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изисквания са посочени в съответния раздел) 

- При работа с едри животни (коне, ЕПЖ) се използват обувки със затворени пръсти, по 

възможност с твърдо бомбе. 

- При ЛПС за многократна употреба (ботуши, гумени престилки и др.) преди всяка 

ротационна употреба те трябва да бъдат чисти (предварително изпрани и 

дезинфекцирани). 

- В някои зони на ВМФ са в сила специфични изисквания по отношение на облеклото, 

които са посочени в съответния раздел. 

- Във всички клиники и катедри са обособени съблекални за смяна на цивилното облекло 

с работно. 

 Забранява се посещаването с работни дрехи и обувки на кафенета, студентска  

трапезария и др. обществени заведения за хранене на територията на ВМФ. В посочените 

заведения за хранене не се допускат животни компаньони и пациенти. 

 

2.1.8.2. СОП за биосигурност при полагане на грижи за пациенти 

 

А) Основни пътища за предаване и разпространение на патогенните 

микроорганизми (бактерии, вируси, дрожди, гъбички, приони). 

 Патогените могат да се излъчват от организма на заразените животни (клинично  

болни или скрити заразоносители) чрез всички секрети и екскрети, взависимост от вида 

на инфекциозното заболяване – чрез кръв, слюнка, носен, конюнктивален секрет, 

фекалии, урина, косми и пера, издишан въздух, раневи секрети, повърнато съдържание, 

препуциален секрет, лохиални течности при раждане или аборт и др. Патогените могат 

да оцелеят продължителн период от време във въздуха, както и върху контаминирани 

повърхности и предмети, особено при наличие на органични вещества. 

 Патогените могат да се разпространят от животно на животно, от животно на  

човек или от човек на животно, чрез следните основни механизми на предаване: 

- Аерогенен механизъм – заразяването се осъществява при вдишване на патогените. 

При засягане на дихателната система патогените се излъчват чрез издишания въздух и 

отделените финни капчици, особено при кашляне, кихане, пръхтене, и се задържат за 

известен период във въздуха. Рискът от заразяване чрез вдишването им (аерозолна 

инфекция) е по-висок при близък контакт, както и в затворени помещения. При 

излъчване на патогените с различни секрети и ексктети, същите могат да бъдат 

разпрашени след изсъхване и да пораднат във въздуха при движение на животните и 
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хората, от въздушните течения, при почистване (метене) – прахова инфекция.  

Основни мерки: Използване на респираторни маски от персоналът и студентите, 

физическа дистанция между пациентитите, често проветрение на помещенията, 

сегрегация на пациенти с респираторни признаци. 

- Алиментарен механизъм - заразяването се осъществява при приемане на патогените 

през устата. Най-често се реализира при приемане на контаминирана храна или вода, при 

контакт с фекалии и други екскрети и секрети от заразени животни. 

Основни мерки: почистване и дезинфекция на повърхности, съдове за хранене и поене, 

ръце на персонал и студенти, сегрегация на пациенти с диария и/или повръщане. 

- Контактен механизъм – при пряк контакт, допир със заразени животни („нос до нос“, 

облизване, кожен контакт и др.) или непряк контакт – при допир със заразени предмети 

(инструменти, термометри, стетоскопи и пр.). Форма на контактен механизъм е 

ухапването и сексуалният акт.  

Основни мерки: почистване и дезинфекция на повърхности и инструментариум, 

ограничаване на физическия контакт между пациентите. 

- Векторен механизъм – реализира се с посредничеството на кръвосмучещи насекоми 

(кърлежи, комари и пр.). 

Основни мерки: перманентен контрол върху чистелостта на членестоногите, инсектите и 

гризачите (програми за ДДД). 

- Ятрогенен механизъм – при неспазване на хигиената и антисептиката при извършване 

на различни медицински манипулации – употреба на нестерилни игли, контаминирани 

термометри и пр. 

Основни мерки: обучение и контрол върху спазването на медицинските стандарти. 

 

Б) Основни мерки за биосигурност при  полагане на грижи за пациенти: 

 Поддържането на добра хигиена и намаляването на инфекциозния натиск е от 

приоритетно значение за ВМФ. 

 Във всички зони за обслужване на пациенти се изпълняват конкретни хигиенни  

процедури – дезинфекционни програми, съобразени със степента на биологичен риск и 

работната динамика, както и програми за контрол на вредителите (членестоноги, 

инсекти, гризачи). 

 Манипулационните маси (плотове) и инструментите, влизащи в пряк контакт с  

пациетните (термометри, стетоскопи, перкусионни чукчета, закрудки и пр.) се  

почистват и дезинфекцират след всеки пациент. 
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 Всички пациентите да бъдат настаняват в предварително почистени и  

дезинфекцирани клетки и боксове. 

 Съдовете за храна и вода се почистват и дезинфекцират регулярно. 

 При уриниране или дефекиране на пациентите в или извън сградата, фекалиите се 

отстраняват своевременно, урината се попива с адсорбирако средство, а подът се 

почиства и дезинфекцира по начин, описан в съответстната дезинфекционна програма за 

обекта. 

• Зоните за обслужване на животни се поддържат чисти и подредени, като се спазва 

минималистичния принцип, т.е. наличие на възможно най-малко и абсолютно 

необходимо оборудване в обектите, за да се намали риска от контаминация и улесни 

почистването и дезинфекцията. Избягва се употребата на адсорбиращи предмети, като 

картон и пр. 

 Персоналът и студентите трябва да ограничат контактите с предполагаеми/ 

потвърдени заразни пациенти до възможния минимум, който е от съществено значение 

за правилната грижа за пациента и учебни цели. Достъпът и движението в заразните 

сектори е ограничено и се провежда в специален режим. Когато е възможно се насърчава 

наблюдението на пациентите без физически контакт (прозорци, камери).  

• За да намали разпространението на патогени се препоръчва персоналът и студентите да 

сведат до минимум кръстосаното движение между зони с различен биологичен риск: 

морга-хирургично отделение-клиники за различните видове животни и пр. 

 Пациентите в УВБК трябва да се разхождат на каишка на територията на ВМФ. 

 Студентите и персонала на Факултета нямат право да водят свои домашни любимци 

във ВМФ, освен по медицински причини. 

 Собствениците на пациентите трябва да бъдат постоянно наблюдавани, докато 

посещават ВМФ. Не се допуска осъществяване на пряк физически контакт между 

различни пациенти. Отделните пациенти се държат на къс повод или в транспортни 

клетки. 

 Посетителитеи клиентите не се допускат до изолаторния сектор (освен до 

манипулационната) и други високо рискови зони, както и в зоните за подготовка за 

анестезия, спешни отделения и хирургия. На клиентите не е позволено да посещават 

пациенти, настанени в изолационния сектор, освен по изключение в случай на евтаназия 

или агония и при спазване на мерките за биосигурност. 

 На клиентите е разрешен достъп без придружител до чакалните на ВМФ и 
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прилежащите тоалетни, както и до кафенета на територията на ВМФ с външен вход. 

Клиентите трябва да бъдат ескортирани до други болнични зони от служители и 

студенти на ВМФ. Клиентите се информират и относно зоонозите и опасностите от 

нозокомиални заболявания, свързани с хоспитализацията на домашните им любимци, 

като дават своето информирано съгласие и приемане на потенциалните рискове, чрез 

полагане на подпис върху болничния лист.   

• Достъпът до зоните за грижи за пациентите може да бъде ограничен, когато е 

подходящо, за да се сведе до минимум рисковете от зоонози или нозокомиални 

инфекции. В допълнение медицинският персонал може по свое усмотрение да ограничи 

контакта между клиенти и пациенти в определини зони от съображения за безопасност 

и винаги когато съществува риск от нарушаване на работната среда. Клиентите не бива 

да се оставят сами, без надзор в зоните за обслужване на животни, където се съхраняват 

оборотни медикаменти и диагностикуми.  

 В работната среда на ВМФ съществуват специфични рискове за безопасността и 

здравето на децата. Достъпът до зоните за грижи за пациентите може да бъде ограничен 

за непълнолетни. Децата (непълнолетни на възраст под 18 години) нямат право да 

остават на територията на ВМФ, освен ако не се придружават от възрастен. 

Забранява се докосването от деца на всякакви животни, с изключение на своето, поради 

риск от заразяване и/или физическо нараняване. 

• В лабораторните сектори, както и в зоните на ВМФ където се приемат, изследват, 

лекуват или настаняват пациенти е забранено съхранението и консумацията на храни или 

напитки от студентите и персонала.  

Консумацията и съхранението на храни и напитки е разрешено в: 

- кафенета и ресторанти на територията на ВМФ 

- студентска трапезария 

- обособени стаи (зони) за почивка 

- Извън клиничните отделения 

• Забранено е съхранението на храни и напитки в хладилници или фризери, използван за 

съхранение на медикаменти, диагностикуми и биологични проби. 

• Забранява се използването на микровълнови печки, фурни и котлони, използвани в зони 

за обслужване на животните за затопляне на храна за хората. 

• Организирани посещения на ученици, делегации и пр. се допускат след разрешение  

на Деканското ръководство, съгласувано с ръководителите на съответните отдели при 

спазване на мерките за биосигурност. 
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В) Прием на пациент със съмнение за заразно заболяване 

• Ако при обаждането на клиент се споменат анамнестични данни, насочващи за заразно 

заболяване (напр. остро повръщане, диария, атаксия,аборт, кашлица, кихане, остра 

треска и др.), рецепционистът може да насочи пациента за преглед директно към 

Отделението по заразни и паразитни болести. В съмнителни случаи, клиентът бива 

помолен да остави животното в превозното средство до регистрацията. Дежувен 

преподавател от отделението по заразни и паразитни болести извършва бърз клиничен 

преглед на пациента, за да определи риска преди разрешаване достъпа на пациента до 

УВБК. Според рисковата категория и обстоятелствата, пациента ще бъде насочен към 

съответната клиника (за дребни животни, коне или продуктивни животни) или в 

Отделението по заразни и паразитни болести. За да се предотврати риска от замърсяване 

на околната среда и терените на ВМФ, се препоръчва малките животни да се 

транспортират в транспортни клетки.  

 

Г) Специфичен риск от възникване на зоонозни инфекции сред персонала, 

студентите и клиентите на ВМФ 

• Докато рискът от заразяване със зооноза сред население е сравнително нисък, то при 

ветеринарните лекари и студенти, контактуващи рутинно с болни животни, се наблюдава 

повишен риск. 

 Основна мярка за превенция на зоонозните инфекции е изпълнението на  

процедурите по биологична сигурност, дезинфекцията и използването на лични 

предпазни средства. 

• В случай на излагане на предполагаем или потвърден зоонозен патоген, всички  

известни контактни клиенти, посетители, студенти и персонал на ВМФ трябва да бъдат 

записани и докладвани на Зам. Декана по клиничната дейност (042/699 512; 0882552289, 

plamen.georgiev@trakia-uni.bg; doz.plamengeorgiev@abv.bg). Изпълняват се процедурите, 

описани в „СОП за контрол на инфекциите в Университетската ветеринарна болница с 

клиники“. Информира регионалната здравна инспекция Стара Загора на телефони: 042/ 

631009 (Директор дирекция "Обществено здраве") или 042/ 602468 (Директор дирекция 

"Надзор на заразните болести") за проследяване на пациентите и контактните лица, и 

предприемане на мерките, предвидени в съответните административни разпоредби. 

• Всяко лице с известна или предполагаема професионална инфекция силно се насърчава 

да потърси медицинска помощ веднага след уведомяване на ръководителя. 
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• Служители и студенти на ВМФ, както и техните приятели и членове на семейството, 

които може да са в повишен риск от зоонози или които имат въпроси относно излагането 

на зоонозни патогени са силно насърчавани да се свържат с техния общопрактикуващ 

лекар. 

 Хора с повишен риск от заразяване със зоонози са такива с потисната имунна  

система (онкологични заболявания, при химио или лъче терапия, продължителна 

хемодиализа, спленектомия, при заразяване с вируса на СПИН,  при употреба на 

специфични медикаменти (цитостатици, кортикостероиди и др.),  деца под 6 години, 

бременни жени и възрастни хора.  

Всички преподаватели и студенти са длъжни да информират своя ръководител за всяко 

специално здравословно състояние, при спазване на задължителна конфиденциалност и 

недопускане на социална стигма.  

В посочените случаи може да се приложат допълнителни предпазни мерки и/или 

ограничаване на прякото участие в определени дейности, представляващи висок риск. 

 

Д) Верига на двупосочен обмен на информация (риск комуникация ): 

Студенти – Дежурни преподаватели и клиницисти – Ръководител на структурното звено 

– Зам. Декан по клиничната дейност – Декан - Ректор 

 

2.1.8.3. СОП по биосигурност при съхранение и използване на медикаменти и  

диагностикуми 

• Медикаментите и диагностикумите се съхраняват при условия, посочени на етикета на 

продукта. Общо правило е да се съхраняват на тъмно, в чиста среда, при 

стайна/хладилна/фризерна температура взависимост от вида на продукта, като се 

избягват честите и значителни температурни колебания.   

• Медикаментите се подреждат в групи по класове/предназначение. 

• Отворените флакони с лекарства се отделят от складовите запаси в отделна зона. 

• Складовете за лекарства са с ограничен достъп единствено за оторизирания персонал. 

• Опиоидни наркотици, кетамин и продукти за евтаназия се съхраняват в обезопасено 

заключващо се помещение и сейф шкаф с лимитиран достъп.  

• Извършва се постоянен мониторинг на сръка на годност на продуктите. Датата на 

отваряне или нарушаване на стерилността се обозначава ясно върху опаковките с 

водоустойчив маркер. Продуктите се бракуват и обезвреждат след изтичане на срока на 

годност след отваряне,  в съответствие с указанията, описани в листовката на съответния 
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продукт. 

• Приготвянето на медикаминтите се извършва от или под прякото наблюдение на 

квалифициран персонал.  

 По време на употреба са предприемат мерки за предотвратяване на замърсяване на  

продуктите. Гумените запушалки на флаконите се избърсват с тампон, напоен в алкохол 

преди всяка пункция. 

 За приготвяне на лекарства се използват нови (стерилни) спринцовки и игли, които се 

използват еднократно.  

 Приготвянето на токсични или опасни лекарства  се извършва при безопасни 

обстоятелства и с подходящи ЛПС, в зависимост от естеството на медикамента.  

  Всички приложени медикаменти се описват в амбулаторни дневници и в  

електронната база на УВБК непосредствено след прилагането им. 

• Името на лекарството и концентрацията ми са ясно етикетирани с водоустойчив маркер 

или стикер на всяка спринцовка, ако не прилагат се веднага след приготвянето. 

• Забранява се веднъж подготвени лекарства  да бъдат върнати обратно във флаконите,  

ако употребата им се отложи или отмени- те подлежат на бракуване и обезвреждане и се 

изхвърлят в жълтите контейнери за отпадъци. 

• Острите предмети (инжекционни игли и пр.) се изхвърлят в специални контейнери с 

твърди стени, устойчиви на пробиване,  които се предават за обезвреждане от 

специализирана фирма с която ВМФ има сключен договор. 

• Забранено е изхвърлянето на остри придмети (игли, остриета за скалпели, телове и пр.) 

в общите кошове боклук.  

 

2.1.8.4. СОП по биосигурност при събиране и обезвреждане на биологични и 

медицински отпадъци 

• Събирането и обезвреждането на биологични и медицински отпадъци се извършва с 

повишено внимание за да се избегнат наранявания, водещи до риск от заразяване, както 

и контаминиране на околната среда.  

 Острите предмети се изхвърлят в специални, устойчиви на пробиване контейнери, 

оцветени в жълт цвят. За да се избегне риска от неволно убождане на студентите и 

персонала с използаните игли (респ. риск от заразяване) не се препоръчва поставянето 

на защитните капачки на иглите преди изхвълряне. Забранява се огъването на скалпели, 

игли и опитите да бъдат счупени. 
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 ДА СЕ ОПИШАТ ОБОБЩЕНО ЗА ВСИЧКИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА: 

- остри предмети – какви контейнери, какви торби, как се предават, коя фирма, как се 

обезвреждат 

- биологични тъкани и материали, контактували с тях - – какви контейнери, какви торби, 

как се предават, коя фирма, как се обезвреждат 

 След като се напълнят, тези контейнери се ………. 

• Биологичните отпадъци се изхвърлят в………. 

• Всички отпадъци, генерирани в изолационния сектор се…. 

• Биологичните проби, получени от потенциално заразни пациенти, трябва да бъдат 

запечатани във водоустойчиви найлонови торбички (двойни опаковки) и етикетирани с 

подходяща информация преди да бъдат предадени в диагностичните лаборатории. За да 

се избегне замърсяване на външната страна контаминираните епруветки и вакутейнери 

се поставят в найлонови торбички. 

• Биологични проби или анатомични части (пера, копита, кости и др.) могат да напускат 

територията на ВМФ единствено по медицински цели или за унищожаване 

(обезвреждане). 

 

2.1.8.5. Общи препоръки при извършване на почистване и дезинфекция 

• Персоналът и студентите, които ще използват почистващи средства (детергенти) и  

дезинфектанти трябва да са предварително инструктирани и обучени за правилната  

им употреба, както и за мерките за лична и обществена безопасност посочени в  

настоящия раздел. 

 Значение на механичното почистване: 

Наличието на органични и неорганични замърсявания по повърхностите и 

технологичното оборудване: 

- фиксира трайно патогените по повърхностите 

- създава защитна обвивка (биофилмни формации) около патогените, която драстично 

увеличава преживяемостта им в околната среда и увеличава устайчивостта им към 

дезинфектанти 

- биофилмът възпрепядства прекия контакт на дезинфектантите с микробните клетки, 

който е задължително условие за настъпване на дезинфекционен ефект, което води до 

незадоволителна ефективност а дезинфекциите 

- предизвиква химично взаимодействие с дезинфектантите, водещо до драстично 

намаляване на тяхната активност (изтощаване) и намаляване ефективността на 
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дезинфекционните обработки 

Ето защо извършването на основно предварително механично почистване е първият, 

основен и задължителен етап от всяка дезинфекция! 

Чрез механичното почистване се постига драстична редукция на микробната 

контаминация, намалява се вредното влияние на органичните и неорганични 

замърсявания върху дезинфекционния процес и се създават условия за непосредствен 

контакт на дезинфектантите с микроорганизмите, което влияе изключително силно 

върху крайната дезинфекционна ефективност. 

Почистването по правило стартира със сухо грубо механично почистване при което 

всички налични замърсявания се отстраняват с помощта на четки, метли, лопати, гребла 

и пр. Следва мокро почистване, при което се използват водни разтвори за накисване и 

размекване на наслоените замърсявания и тяхното по-финно и пълно отстраняване. 

Препоръчва се използването на топла вода, както и детергентни препарати, които е най-

добре да се аплицират във вид на пяна.  Препоръчително е органичните замърсявания 

(кръв, фекалии, мазнини и пр.) по повърхностите да се отстраняват с алкални 

детергентни препарати. Използват се кофи, мопове, маркучи, водоструйси и пр. Следва 

изплакване на повърхностите за отстраняване на следите от почистващото средство, 

което в някои случаи взаимодейства с дезинфектантите и ги неутрализира (напр. сапуни 

и четвъртични амониеви дезинфектанти). 

Почистването  се счита за успешно при достигане на т.н сензорна чистота, при която 

липсват видими замърсявания и лесно се различават характеристиките на 

повърхностите, като цвят и структура.    

 • При използване на почистващи средства и дезинфектанти се спазват указанията на 

производителя по отношение на необходимата концентрация и експозиция, както и за 

мерките за безопасност. 

 

2.1.8.6. СОП за хигиенно почистване и дезинфекция на ръце 

Хигиената на ръцете е основна мярка, предотвратяваща разпространението на патогени 

във ВМФ. 

Дезинфекционните средства за ръцете трябва да отговарят на три основни критерия:  

1) Да проявяват висока ефективност срещу проблемните микроорганизми,  

2) Да имат кратка експозиция (да са с бързо действие)  

3) Да са безопасни и съвместими с кожата на ръцете, особено при честа употреба.  

За оптимален резултат е препоръчително предварителната обработка на ръцете да се 



26 
 

извършва с антибактериален сапун, последвано от нанасяне на основното 

дезинфекционно средство. 

 За съжаление няма идеален дезинфектант за ръце, т.е. няма средство, което да е 

ефективно срещу всички познати патогени и да е абсолютно безопасно при употреба, 

особено продължителна.  

Ето защо при избора на дезинфектант за ръце трябва да се извърши комплексен анализ 

при всяка една конкретна ситуация.  

Например 70%-я спирт и алкохол-базираните дезинфектанти са най-доброто средство за 

дезинфекция на ръцете в условията на повишен епидемичен риск от бактериални агенти 

и липофилни вируси (с обвивка), като гана по кучетата, херпес вирусни инфекции по 

котките, африканска чума по свинете, инфлуенца по птиците, COVID-19 и др., но същите 

средства са абсолютно неефективни срещу спори (Антракс, Клостридийни инфекции), 

както и срещу вируси с проста структура (без липидна обвивка), като шап по 

чифтокопитните, везикулозна болест по свинете, парвовироза по кучетата, 

панлевкопения по конките, хепатит А при хората и не трябва да се използват в тези 

случаи.  

Ето защо дезинфекцията на ръцете не бива да заменя хигиенното им измиване с топла 

вода и сапун, а да се използва като допълнителна мярка! 

Дезинфекцията на ръцете се извършва с някое от следните средства: 

- 70% спирт 

- алкохол-базирани дезинфекционни средства (HMI Scrub AL, HMI Gel, HMI Gelasept; 

Живасепт, Живасепт глюконат; Keno Sept-L, Keno Sept-G; Манустерол и др.) 

- дезинфектанти, съдържащи ЧАС и/или хлорхексидин (Invirtu и др.). 

• Ръцете трябва да се хигиенизират: 

- Преди и след обслужване на всеки пациент. 

- След всеки контакт с кръв, телесни течности, секрети, екскрети и контаминирани 

предмети и повърхности, независимо от употребата на защитни ръкавици. 

- Непосредствено след сваляне на защитните ръкавици. 

- Между различните процедури на един и същ пациент, за предотвратяване на крос 

контаминацията на различните телесни зони (напр. фекалии и устна кухина, фекалии 

венозни катетри и пр.) 

- След контакт с лабораторни проби или култури 

- Преди хранене, почивка, пушене или в края на работния ден при напускане на ВМФ 
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- Преди и след използване на тоалетната 

 Измиването на ръцете се извършва с топла вода и сапун.  

Използва се обикновен сапун или антибактериален, съдържащ четвъртични амониеви 

съединения, хлорхексидин и др. антибактериални агенти (HMI Profidi, HMI Scrub classic, 

HMI Primasoap, HMI Bactosept foam, Baktolin Pure, Keno Derm и др.).  

Втриването на сапуна (3-5 мл) се извършва в 7стъпков алгоритъм. Ръцете се изплакват с 

топла вода за отстраняване на замърсяванията и остатъците от детергента. 

 Подсушаването на ръцете да се извършва посредством индивидуална хартиена 

салфетка или сешоар.  

 Дезинфекцията на ръцете се извършва в следната последователност: 

- Дезинфекционното средство се прилага върху голи (без пръстени, гривни и пр.) и сухи 

ръце в количество 3-5 мл, посредством дозиращо устройство (диспенсър). - - 

- Дезинфекционното средство да се втрива енергично в 7 стъпки (виж снимките), като 

всяко от движенията се повтаря по 3 пъти с цел избягване формирането на необработени 

(„мъртви зони“). 

 1-ва стъпка: Втриване на 

дезинфектанта длан в длан 

 

2-ра стъпка: Лява длан в горна 

повърхност на дясната ръка и обратно 

 

3-та стъпка: Длан в длан 

с преплитащи се пръсти 

 

4-та стъпка: Горна страна на пръстите в 

дланта на другата ръка 
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5-та стъпка: 

 Кръгово втриване 

на палеца в дланта на другата ръка 

 

6-та стъпка:  Кръгово втриване 

в срещуположни посоки на върховете на 

пръстите на едната ръка в дланта на другата 

 

7-ма стъпка:  Кръгово втриване на дезинфектанта в основата на китките 

 

 Акцентира се върху високо контаминираните зони, които често се пропускат при 

обработката (червени зони- под ноктите, между пръстите, в основата на палеца и пр.): 

 

 

 

 В случаи на липса на достъп до топла вода и сапун или дезинфектанти, като  
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временна и частична хигиенна мярка се прилага обтриването на ръцете с мокри 

кърпички, напоени с антибактериално средство. 

 Студентите и персонала на ВМФ, работещи с животни и биологични тъкани се  

насърчава да поддържа ноктите си ниско изрязани. Забранява се носенето на пръстени, 

гривни, часовници и пр. по време на извършване на манипулациите за да се избегне 

тяхното контаминиране. Всички кожни лезии на дланите и предмишниците трябва да 

бъдат покрити с водоустойчиви пластири.  

 При извършване на предварително измиване на ръцете, дезинфекционното средство 

не бива да се нанася върху неподсушени и мокри ръце, защото това води до 

високостепенното му разреждане и ниска ефективност.  

 За подсушаване на ръцете не бива да се използват общи текстилни кърпи, които много 

бързо се превръщат в резервоар и „развъдник“ на бактерии и вируси – ръцете трябва да 

се подсушават само чрез индивидуална еднократна хартиена салфетка или сешоар.  

 Съхранението на дезинфектантите на алкохолна основа трябва да се извършва 

единствено в плътно затварящи се херметични контейнери и резервоари. Тъй като 

алкохолите са е летливи течности, при неплътно затваряне на резервоарите, само за 

няколко дни се получава изпаряване на голяма част от активната съставка, особено при 

по-високи температури (летни месеци). Това води до драстично намаляване на 

концентрацията на активното вещество в дезинфектанта и ниска ефективност на  

дезинфекцията.  

 

2.1.8.7. СОП за почистване и дезинфекция на транспортни средства 

Почистване 

Почистването на транспортните средства се извършва на определените бетонни 

площадки.  

Грубите замърсявания по ходовата част на транспортните средства и/или каросерията се 

отстраняват механично (сухо почистване). Влажното почистване се осъществява с 

помощта на водоструйка (пароструйка), генерираща водна струя с високо налягане към 

която посредством дозиращо устройство се добавя 3 % миещо вещество тип „веро“ 

(анионен детергент). Почистването с водоструйката обхваща цялата външна повърхност 

на МПС-то и вътрешните повърхности в каросерията, като особено внимание се отделя 

на ходовата част – гуми (грайфери), калобрани и подкалници. Почистването на 

шофьорската кабина се извършва посредством обтриване с гъба (волан, табло, врати) или 
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моп (под, стъпенки), напоени в почистващ разтвор.  

Почистването приключва при достигане на „сензорна чистота”, при която липсват 

видими следи от замърсяване и ясно се очертават структурата и цвета на почистените 

повърхности.  

В края на почистването всички повърхности се изплакват с чиста вода, тъй като 

остатъците от почистващите миещи средства намаляват ефективността на много от 

дезинфектантите.   

Дезинфекция на шофьорската кабина и хигиена на шофьорите: 

 Шофьорът, седнал на шофьорската седалка се извърта настрани. Служител на 

ВМФ дезинфекцира пода на шофьорската кабина - педали, стелки, стъпенки и пр., както 

и обувките на шофьора чрез напръскване до пълно намокряне със 70% спирт или 2 % 

кислород-отделящ дезинфектант (Hmi Hygiene, Ecocid S, Vircon S, Bio VX, Biosan steride 

и др.). Дезинфекцията се извършва  посредством ръчна спрей помпа до пълно и 

равномерно намокряне на повърхностите (разходна норма 200-300 mL/m2).  

Извършва се и дезинфекция на високо рискови контактни повърхности (волан, скоростен 

лост, дръжки на врати, подлакътници ипр.) чрез обтриване с памучен/марлен тампон 

напоен в 70% етилов алкохол или алкохол базиран дезинфектант (Hmi Ido spray и др.) 

 Служител на ВМФ напръсква ръцете на шофьора със спирт базиран дезинфектант 

и следи за неговото равномерно втриване в 7 стъпковия модел, описан в т.1.8.1., след 

което извършва дезинфекция на т.н. контактни повърхности от първи ред:  волан, 

скоростен лост, дръжка на вратата и пр. чрез обтриване с марля или памучен тампон, 

напоени със 70° спирт или спирт-базиран дезинфектант.  

 Посредством ръчно возима дезинфекционна пръскачка (водоструйка или 

бензинова пръскачка) служител на ВМФ извършва ръчна дезинфекция на цялата 

външна повърхност на транспортните средства, а при животновозите и на вътрешната 

повърхност на каросерията. Акцентира се върху най-рисковите части на камиона – гуми, 

калници и подкалници, главини на колелата, цепнатината между кабината и каросерията, 

целия заден борд, „П-образните“ метални греди разположени надлъжно под каросерията, 

вътрешните главини на колелата и др. Задължително е преместването на транспортното 

средство на 50-70 см за откриване и допълнителна обработка на повърхността на гумите, 

контактуваща с пътната настилка.  

За дезинфекция се използват дезинфектанти от висок клас с широк антимикробен 

спектър. Използва се един от следните работни дезинфекционни разтвори: 

А)  Кислород-отделящи дезинфектанти (преки окислители), съдържащи пероксиди:  
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2 % Hmi Hygiene, Ecocid S, Vircon S, Bio VX, Biosan steride и др. 

Б) Хлор отделящи дезинфектанти (хлорамини): 

Максималната препоръчителна концентрация (според вида на препарата) на 

дезинфектант, съдържащ хлорамин (HMI Trefa Super, HMI Табидез 56, Санифорт,  

Изозан G, Акватабс, Хлорамин Т и др. 

В) Алдехиди, базирани на глутаров алдехид в комбинация с четвъртични амониеви 

съединения: 

1-2% Cetridine RD, Cetridine RDS, Intra multi des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, 

Glurarsan или др. 

С цел намаляване на риска от селекция на резистентни към дезинфектантите 

микроорганизми се въвежда ротационен принцип на използваните дезинфектанти, 

изразяващ се в ежемесечна смяна на активно действащото вещество. 

Дезинфекционните разтвори се прилагат в разходна норма 250-500 мл/м2 и се осигурява  

време на действие (експозиция) от 30 до 60 минути. 

 След приключване на предварителната ръчна дезинфекция се извършва втора, 

основна автоматична дезинфекция на транспортното средство. Тя се извършва чрез 

преминаване на бавен ход (3-5 км/ч) през дезинфекционнна арка. Дезинфекционната 

арка е снабдена с разпръсквателни дюзи, автоматично разпръскващи посочените в 

предходната точка дезинфектанти за втора дезинфекция на всички външни повърхности. 

След приключване на втората дезинфекция транспортното средство паркира встрани от  

дезинфекционната арка и изчаква втора 15 минутна експозиция.  

След изтичане на втората експозиция, транспортното средство се допуска до 

вътрешноста на ВМФ и извършва дейността си. 

След приключване на дейността си транспортното средство напуска обекта по обратния 

маршрут.  

Почистването и дезинфекцията на МПС-то се извъшват непосредствено след всяко 

транспортиране на живи животни или животински суровини. 

Извършването на мероприятията по почистване и дезинфекция се удостоверява 

посредством изготвяне н протокол, съгласно Образец ЗХОЖ – 8 / Утвърден със Заповед 

№ РД11-934/09.05.2017 г. на изпълнителния директор на БАБХ и описване в „Дневник 

за проведени ДДД мероприятия“, в който вписва данни за вида на транспортното 

средство, часа, датата на дезинфекцията, вида и концентрацията на използваните 

дезинфекционни средства, както и  целта на посещението 
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.   

2.1.8.8. СОП за зареждане и поддържане на постоянни дезинфекционни площадки 

за обувки  

• Подът е една от най-силно контаминираните с патогени повърхности в средата на 

заразени животни. Основният риск за разпространението на патогените от тази зона  е 

чрез обувките на персонала и студентите. Ето защо, освен регулярната дезинфекция на 

пода, много важна превантивна мярка е дезинфекцията на обувките на входа/изхода на 

различните сектори и на границата между тях.  

 Дезинфекцията на обувките се извършва чрез преминаване през дезинфекционни  

стелки и вани. Дезинфекционните стелки с дунапренена сърцевина са предпочитан метод 

за дезинфекция на цивилните обувки. Дезинфекционните вани са предпочитан метод за 

дезинфекция на работните ботуши - дезинфекционния разтвор във ваните трябва да е в 

количество, достатъчно да покрие горната част на ботушите (бомбетата) и глезените, 

които често са силно контаминирани и влизат в директен контакт с животните.  

 За зареждане на дезинфекционните стелки и вани трябва да се използват  

дезинфектанти от висок клас с висока антимикробна активност, широк спектър на 

действие, с висока трайност на разтворите, вкл. и при интензивна директна слънчева 

светлина, които да запазват активността си и при наличие на органични и неорганични 

замърсявания (фекалии, кал и др.). 

 За зареждане на дезинфекционните стелки и вани във ВМФ се използват: 

А)  Кислород-отделящи дезинфектанти (преки окислители), съдържащи пероксиди:  

2 % Hmi Hygiene, Ecocid S, Vircon S, Bio VX, Biosan steride и др. 

Б) Хлор отделящи дезинфектанти (хлорамини): 

Максималната препоръчителна концентрация (според вида на препарата) на 

дезинфектант, съдържащ хлорамин (HMI Trefa Super, HMI Табидез 56, Санифорт,  
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Изозан G, Акватабс, Хлорамин Т и др.  

В) Алдехиди, базирани на глутаров алдехид в комбинация с четвъртични амониеви 

съединения: 

1-2% Cetridine RD, Cetridine RDS, Intra multi des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, 

Glurarsan или др. 

• Занемаряването на грижата за дезинфекционните стелки и вани бързо ги превръщаот 

„дезинфекционни“ в „инфекциозни площадки“- в места за съхранение и обмен на 

патогени, което драстично повишава и мултиплицира епидемичния риск - наличието 

дори само на една „неработеща“ дезинфекционна стелка може зарази обувките на всички 

преминаващи хора! Ето защо: 

- Дезинфекционните площадки трябва да се почистват ежедневно, като се зареждат с 

прясно приготвен дезинфекционен разтвор.  

- През летните месеци, поради силното изпарение, дез. площадки трябва да се опресняват 

с дезинфекционен разтвор мин. 3 х дневно.  

- Поддържането на дез. площадки е отговорност на  ръководителя на съответното 

структурно звено, който трябва да организира и контролира процесите.   

 При почистването на дезинфекционните стелки трябва да се осигури доброто им  

изсъхване след изпиране, преди зареждането им с дезинфектант. В противен случай 

наличната остатъчна влага драстично разрежда дезинфекционния разтвор и намалява 

неговата ефективност.  

 Дезинфекционния разтвор трябва да се приготвя в нужната концентрация в отделен  

съд и да се използва за зареждане на сухите стелки. Забранява се зареждането им да се 

извършва чрез посипването на дезинфекционния концентрат директно върху стелките и 

поливането му с вода, което води до нехомогенно разпространение на компонентите, 

респ. до формиране на зони с твърде висока и твърде ниска концентрация.  

 Забранява се прескачането и заобикалянето на дезинфекционните стелки и вани! 

Преминаването през тях е задължително! 

 Преминаването през дезинфекционните стелки дезинфекцира единствено  

подметките на обувките. Въпреки това горните и страничните части на обувките остават 

необезвредени. Тези части често са силно контаминирани, напр. от стичащите се телесни 

течности, секрети и екскрети от манипулационните маси. В тази връзка се насърчава 

употребата на водонепроницаеми обувки и обтриването имили  напръскването им с фин 

спрей от дезинфекционен разтвор.   
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2.1.8.9. СОП за почистване и дезинфекция на инструменти и оборудване за преглед 

на пациенти 

• Всички инструменти и оборудване трябва да са старателно почистени и 

дезинфекцирани преди съхранение в съответствие с дезинфекционната програма в 

съответното отделение. 

• Термометри: 

- Стъклените живачни термометри са забранени за употреба при преглед на животни в 

УВБК, за да се намалят свързаните рискове със счупено стъкло и излагане на живак. 

Вместо тях трябва да се използват електронни устройства или галиеви термометри. 

- Термометри трябва да се почистват и дезинфекцират старателно след всяка употреба.  

Почистването им се извършва чрез обтриване с памучен тампон или марля, напоени в 

дезинфекционен разтвор: 5% йодиран спирт, 70% етилов спирт, алкохол-базиран 

дезинфектант за ръце. 

- Термометри, предназначени за употреба в заразни зони (клас 3 и 4) не напускат 

посочените зони и се дезинфекцират чрез обтриване с памучен тампон или марля, 

напоени в дезинфекционен разтвор: 5% Йодиран спирт, 2% Кислород-отделящ 

дезинфектант (Hmi Hygiene, Ecocid S, Vircon S, Bio VX, Biosan steride и др.), Хлор 

отделящ дезинфектанти (максималната препоръчителна концентрация (според вида на 

препарата) на дезинфектант, съдържащ хлорамин (HMI Trefa Super, HMI Табидез 56, 

Санифорт, Изозан G, Акватабс, Хлорамин Т и др) или 2% комбиниран дезинфектант, 

базиран на глутаров алдехид и четвъртични амониеви съединения (Cetridine RD, 

Cetridine RDS, Intra multi des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, Glurarsan или др.). 

Осигурява се мин. 30 мин. експозиция. 

Преди употреба термометрите се почистват чрез обтриване с памучен тампон или марля, 

напоени в 70% етилов спирт. 

• Стетоскопи, отоскопи и др. инструменти и апарати: 

- Инструментите и апаратите трябва да се почистват и дезинфекцират старателно след 

всяка употреба.  

- Почистването им се извършва чрез обтриване с памучен тампон или марля, напоени в 

дезинфекционен разтвор: 5% йодиран спирт, 70% етилов спирт, алкохол-базиран 

дезинфектант за ръце. 

- Инструменти и апарати, предназначени за употреба в заразни зони (клас 3 и 4) не 

напускат посочените зони и се дезинфекцират чрез обтриване с памучен тампон или 
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марля, напоени в дезинфекционен разтвор: 5% Йодиран спирт, 2% Кислород-отделящ 

дезинфектант (Hmi Hygiene, Ecocid S, Vircon S, Bio VX, Biosan steride и др.), Хлор 

отделящ дезинфектанти (максималната препоръчителна концентрация (според вида на 

препарата) на дезинфектант, съдържащ хлорамин (HMI Trefa Super, HMI Табидез 56, 

Санифорт, Изозан G, Акватабс, Хлорамин Т и др) или 2% комбиниран дезинфектант, 

базиран на глутаров алдехид и четвъртични амониеви съединения (Cetridine RD, 

Cetridine RDS, Intra multi des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, Glurarsan или др.). 

Осигурява се мин. 30 мин. експозиция. 

Преди употреба инструментите и апаратите се почистват чрез обтриване с памучен 

тампон или марля, напоени в 70% етилов спирт. 

 

2.1.8.10. СОП за безопасно съхранение и работа с дезинфекционни средства 

 Концентрираните дезинфекционни средства се съхраняват в специално пригоден 

за целта закрити складови помещения с ограничен достъп и заключваща се 

врата. Забранява се излагането на пряка слънчева светлина на опаковките с 

дезинфекционни концентрати.   

 В складовете за дезинфектанти е осигурен подходящ температурен режим на 

съхранение, недопускащ замръзване на дезинфекционните разтвори или прекомерното 

им нагряване. 

 Всички дезинфектанти се съхраняват в здрави оригинални опаковки на фирмата-

производител с ясна маркировка. 

 Дезинфектантите са подредени на групи, в зависимост от химичния си състав и 

предназначение. Забранява се съвместното  съхранение в близост на дезинфектанти, 

влизащи в химични реакции помежду си, водещи до запалване и/или отделяне на 

токсични газове (формалин  и калиев перманганат или хлорна вар; глицерин и калиев 

перманганат; натриев хипохлорит (белина) и солна киселина (кислол) и др.). 

 Забранява се транспортитането на дезинфектанти заедно с хора, фуражи, 

фуражни добавки, хранителни продукти, медикаменти и др.  

 Забранява се съхраняването на  питейна вода, фуражи, фуражни добавки, 

хранителни продукти, медикаменти и др. материали в склада за дезинфектанти, както и 

в празните опаковки от дезинфектанти. 

 Приготвянето на дезинфекционните разтвори и извършването на 

дезинфекционните обработки се извършва от обучени лица, запознати с правилата за 
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безопасност при работа с дезинфектанти и при задължително използване на лични 

предпазни средства. 

 Приготвянето на дезинфекционните разтвори и прилагането им се извършва 

съгласно указанията на фирмата производител и конкретните инструкции. 

Прахообразните дезинфектанти се разреждат в мас-обемно съотношение (w/v). Пример: 

100 литра 1% разтвор на прахообразен дезинфектант (напр. Ecocid S) се приготвя като 1 

килограм от препарата се разтвори в 100 литра вода. 

Течните дезинфектанти се разреждат в обемно съотношение (v/v). Пример: 100 литра 1% 

разтвор на течен дезинфектант (напр. GPC-8) се приготвя като 1 литър от препарата се 

разтвори в 100 литра вода. 

За улеснение на работниците при приготвянето на дезинфекционните разтвори се 

въвежда използването на дозиращи таблици, където точката на  „засичане“ на желаната 

концентрация и необходимото количество разтвор показва необходимото количество 

дезинфектант концентрат (в грамове/милилитри), необходимо за приготвяне на 

съответното количество дезинфекционен разтвор:  

 

 Провежда се първоначален и периодичен инструктаж на всички работници, 

участващи в манипулациите с дезинфекционни средства. Персоналът се запознава със 

свойствата на конкретния дезинфектант, с възможните здравни рискове, с правилата при 

прилагането му, както и с основните мерки за предпазване от увреждане с него. 

Инструктажът се провежда от ръководителя на съответната структурна единица 

(клиника, лаборатория и пр.) и се отразява в книга за проведен инструктаж за 

безопасност. 

 Непосредствено преди започване на работа се проверява изправността на 

дезинфекционната техника. Със специално внимание се проверяват контролните уреди, 



37 
 

предпазните клапани, уплътненията на дезинфекционните резервоари и здравината на 

тръбната маркучна система. Забранява се извършването на дезинфекционни обработки 

при установяване на течове на работен дезинфекционен разтвор/концентрат или друга 

техническа неизправност на оборудването. Забранява се отвиването на тръбопроводи, 

маркучи, щуцери и пр. преди спадане на налягането в системата.  

 По време на дезинфекция не се допуска контакт на водната струя с електрически 

табла, контакти, оголени електрически кабели и пр. 

 По време на извършването на дезинфекционните обработки се забранява 

достъпът на странични хора до обработваемата зона.   

 При приготвяне на дезинфекционните разтвори (работа с концентрирани 

дезинфекционни средства) и извършване на дезинфекционните обработки се използва 

специално, устойчиво към химични вещества защитно облекло: устойчиви към химични 

вещества комбинезон с качулка, престилка, ботуши, ръкавици, очила, дихателна маска 

или противогаз, в зависимост от вида на дезинфекционното средство. 

 След приключване на дезинфекционната обработка и събличане на личните 

предпазни средства и специалното работно облекло, всички открити части на тялото 

(ръце, лице и др.) се измиват обилно с вода и сапун. 

 Дезинфекционните обработки се извършват от най-малко двама работника в 

добро физическо и психическо състояние. Вторият работник наблюдава процедурата 

отстрани без да се излага на директна експозиция към дезинфекционното средство. 

Целта е при необходимост  (възникване на инцидент) да е в състояние да евакуира 

пострадалия и да окаже навременна доболнична помощ. 

 Забранява се пушенето, пиенето, храненето и използването на открит огън по 

време на работа с дезинфекционни средства. 

 При попадане на дезинфектант върху кожа и/ или лигавици, да се промият обилно 

с вода и се потърси незабавна лекарска помощ на спешният телефон 112. 

 При вдишване на дезинфекционен аерозол или изпарения, пострадалият да се 

изведе незабавно на чист въздух и да се потърси незабавна лекарска помощ на спешният 

телефон 112. 

 В обекта да са на постоянно разположение пресни кокоши яйца. При възникване 

на инцидент – попадане на дезинфектант по кожа, лигавици и пр., засегнатите външни 

зони да се промият с „белтъчна вода“ (4 яйчни белтъка, хомогенизирани в 1 литър 

питейна вода)– универсален антидот, а при поглъщане на дезинфектант да се даде на 
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пострадалия да пие от същата смес. При попадане на дезинфектант в очите, при 

промиването с белтъчна вода да се повдигнат и клепачите с цел отмиване на 

дезинфекционното средство от тази високо рискова зона. При допускане на намокряне 

на работните дрехи с дезинфекционен разтвор да се свалят незабавно и да се извърши 

изкъпване на тялото с хладка вода и сапун и/или обливане с „белтъчна вода“. 

 При случаен разлив на концентрирано дезинфекционно средство зоната 

незабавно да се посипе с адсорбиращ материал (дървени стърготини, пясък, слама и др.) 

или да се обезопаси по подходящ начин. 

 

Приготвяне на дезинфекционни разтвори. 

 Желателно е работните разтвори да се приготвят непосредствено преди тяхното 

използване, тъй като с течение на времето дезинфекционните им свойства намаляват. 

  За приготвянето на разтворите се използва чиста вода със стайна температура. 

Използването на гореща вода в повечето случаи се избягва, поради засилване на 

токсичното влияние на дезинфектанта върху работниците. Използването на твърда вода 

(с високо съдържание на калциеви и магнезиеви соли) намалява дезинфекционните 

свойства на някои дезинфектанти (четвъртични амониеви съединения) и е причина за 

ниска дезинфекционна ефективност. 

 Трябва да се вземе под внимание и факта, че при смесването на някои дезинфектанти 

(негасена вар, киселини) с вода се развива силна екзотермична реакция при което могат 

да бъдат нанесени сериозни поражения върху хората. 

 Дезинфекционните разтвори не се смесват с разтвори на други миещи или 

дезинфекциращи средства поради опасност от нежелани химични реакции (изтощаване 

дезинфекционния разтвор, химично инактивиране, преципитиране, получаване на 

експлозивни смеси и др.).  

 При приготвянето на работните дезинфекционни разтвори се спазва препоръчаната 

концентрация. При използване на по-ниски концентрации дезинфекцията е 

нискоефективна. Използването на по-високи концентрации засилва страничните, 

нежелани ефекти на дезинфектанта и е икономически неоправдано.  

 При приготвянето на работните разтвори е важно съобразяването с концентрацията  на 

активното действащо вещество в  изходните концентрирани разтвори. Така например 

чистата натриева основа (на люспи или гранули) съдържа 98 % активно вещество, а 

течната натриева основа („Сода каустик”) - 42-44 %. 
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 Разреждането на концентрираните ДС до работни разтвори с желана концентрация се 

извършва по известното просто тройно правило или по формулата: 

  Х = А х Б , където: 

 С  

„Х” е необходимото количество неразредено ДС (изразено в литри) за получаване на 

работен дезинфекционен разтвор с  желана концентрация и количество; 

“А“ е желаната концентрация на ДС в работния разтвор, изразено в проценти; 

“Б“ е необходимото количество работен дезинфекционен разтвор, изразен в литри; 

“С“ е съдържанието на активно действащо вещество в изходното ДС, изразено в 

проценти. 

Количеството разредител  (вода), в литри се определя от разликата „Б – Х”.  

Пример: За провеждане на дезинфекция са необходими 10 литра 1 %  разтвор на 

натриева основа. Ще бъде използвана течната търговска форма “Сода каустик“, 

съдържаща 42% натриев хидроксид. Тогава Х = 1 х 10/42 = 0,24 , т.е. необходими са 

0,24 литра сода каустик, които  разредени с 9,76 литра вода, ще осигурят 10 литра 1% 

разтвор на натриева основа. 

 

Експозиция. 

 Дезинфекцията е процес във времето. Не съществува мигновена дезинфекция! 

 Механизмът на действие на дезинфекционните средства върху микробната клетка се 

осъществява посредством сложни биофизични и биохимични процеси. От приложението 

на ДС до гибелта на микроорганизмите се преминава през различни стадии, изискващи 

определено време.  

 За всеки конкретен дезинфектант се спазват препоръките на производителя, но 

обикновено екпозицията е в диапазона от 30-60 минути до 4-6 часа. 

 

Методи на дезинфекция. 

Сух метод на дезинфекция. 

Приложението му е ограничено и има редица недостатъци. Използват се прахообразни 

ДС, приложени чрез напрашаване - най-често при  дезинфекция на почва или твърда 

несменяема постеля в овцевъдството и заразени почвени терени.  

Средната разходна норма при използване на хлорна вар е  50 – 100 гр/м2 , вирузан – 20- 

50 гр/м2,  негасена вар - 20- 50 гр/м2. 
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Влажен метод на дезинфекция. 

Използват се водни дезинфекционни разтвори или суспензии. 

Дезинфекцията на дребни предмети се осъществява обикновено чрез потапянето им в 

дезинфекционен разтвор. По-големите повърхности може да се дезинфекцират чрез 

забърсване с кърпа или гъба, напоени в ДС.  Методът намира приложение при гладки, 

непорьозни повърхности.  

Най-често практикуваният метод е напръскването на повърхностите с дезинфекционен 

разтвор, посредством различни модели пръскачки. Чрез разпръскването на 

дезинфектанта на малки капчици се постига по-доброто му разпределение върху 

повърхността при намален разход на работен разтвор. 

Разходната норма на дезинфектант, приложен чрез напръскване, зависи от 

характеристиките на повърхността. При гладки, непорьозни повърхности (фаянс, 

метални или боядисани повърхности)  ДС се прилагат в количество от 0.2 до 0.7 литра/м2, 

при грапави повърхности - от 1 до 3 литра/м2, а при приложение върху почва - от 3 

литра/м2 при песъчливи почви, до 10 литра/м2 при черноземни почви.  

Аерозолна дезинфекция. 

Методът се основава на разпръскването на ДС, посредством специални апарати или 

висока температура, във вид на финни капчици.  

Аерозолната обемна дезинфекция намира все по-широко приложение в практиката 

поради редица свои предимства. При разпръскването на дезинфектанта на финни 

капчици се получава многократно по-голяма активна повърхност на ДС, поради което 

разходната норма за единица площ е изключително малка и прави метода икономически 

целесъобразен. Благодарение на малките размери на капчиците се постига 

продължително задържане на ДС във въздуха (дезинфекция на въздуха), добро 

разпределение на дезинфектанта по всички повърхности (дезинфекция на всички 

повърхности), както и проникването му в съоръженията разположени в помещението. 

Колкото по-малка е големината на капките, толкова по-добра е проникващата им 

способност и по- продължително е задържането им във въздуха - до 3- 4 часа.  

При извършването на обемна дезинфекция е необходимо да се осигури херметично 

затваряне на помещението и висока влажност на въздуха (80-90 %) за получаване на 

стабилен и траен дезинфекционен аерозол.  

Обемната аерозолна дезинфекция може да се осъществи чрез използване на специални 

апарати, които разпръскват ДС под формата на финни капчици с големина до 50-60 µм. 
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Аерозол с големина на капките до 10 µм се означава като „суха мъгла”. Апаратите за 

аерозолна дезинфекция биват няколко вида: 

Механични (апарати за студен аерозол) - принципът на действие се състои в подаване 

на дезинфектант към високо скоростна струя от въздух или газ, която раздробява 

подавания дезинфектант на финни частици. 

Термомеханични (апарати за топъл аерозол) - посредством нагряване на ДС се 

предизвиква неговото изпарение и образуване се финни частици, които се разпръскват 

посредством въздушна струя. Необходимо е използваните средства да са устойчиви на 

висока температура - до150-500ºС. 

Друга възможност за извършването на аерозолна дезинфекция е чрез фумигация – т.н. 

безапаратен аерозол. При фумигацията се постига насищане на въздуха с пари на 

дезинфектанта, посредством интензивното му изпарение под влияние на висока 

температура, получена чрез нагряване върху топлинен източник или чрез екзотермични 

химични реакции: 

Фумигация с  формалдехид: 

Чрез директно изпарение: В емайлиран съд се поставя формалин, съдържащ не по-малко 

от 30 % формалдехид. Загрява се посредством котлон или бързовар до изпаряване.  

Средната разходна норма е 15 мл формалин/м3.  На всеки 20-40 м3 от помещението се 

осигурява по един  изпарителен съд. 

Чрез използване на  екзотермична реакция при взаимодействие с калиев перманганат: 

В метален съд се поставя формалин, към който се добавя калиев перманганат. Протича 

бурна екзотермична реакция с отделяне на формалдехидни пари.  

В научната литература са описани различни съотношения на реакционните компоненти. 

Световната организация по здравеопазване на животните (2009 © OIE - Terrestrial Animal 

Health Code) препоръчва използването на следните две концентрации: 

Концентрация – А: към 53 мл формалин (съдържащ 37.5% формалдехид) се добавят 35 г 

калиев перманганат. Посочените количества са необходимите компоненти за 1 м3 от 

помещението.  

Концентрация – Б: към 43 мл формалин (съдържащ 37.5% формалдехид) се добавят 21 г 

калиев перманганат. Посочените количества са необходимите компоненти за 1 м3 от 

помещението.  

Чрез използване на  екзотермична реакция при взаимодействие с хлорна вар: Смесват се 

35 гр. хлорна вар (36% активен хлор) и  35 мл формалин (37 % формалдехид). Протича 

екзотермична реакция при която се отделят формалдехидни и хлорни пари.  Посочените 
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количества са необходимите компоненти за 1 м3 от помещението.  

Чрез използване на специални брикети от параформалдехид („Formaster”, „НЕО К 7” и 

др.): След запалване, брикетите започват да горят без пламък (тлеят), като в резултат на 

високата температура от параформалдехида се отделят формалдехидни пари. 

Обикновено едно блокче от около 700 грама е достатъчно за дезинфекцията на 400 м3 

въздух.  

Фумигация с  хлор.  

Осъществява се посредством активиране на хлорни препарати: 

 В подходящ съд, устойчив на високи температури, се смесват  100 мл  20% избистрен 

разтвор на хлорна вар (или натриев хипохлорид, със съдържание активен хлор не по-

малко от 5 %) и 2.5 гр. амониев нитрат (амониева селитра). Протича бурна екзотермична 

реакция с отделяне на хлорни пари. Посочените количества са необходимите 

компоненти за 1 м3 от помещението.  

 По пода на помещението се разпръсква равномерно хлорна вар (мин.30% активен хлор) 

в разходна норма 100- 150 гр. на 1 м2 и се залива с 10 % разтвор на амониев нитрат в 

разходна норма 0.5 литра/м2 . Протича бурна екзотермична реакция с отделяне на хлорни 

пари. 

 Смесват се по равни количества суха хлорна вар (мин. 30% активен хлор) и сух амониев 

нитрат. Така приготвената смес се разпръсква равномерно по пода в разходна норма 50 

- 100 гр. на 1 м2 и се залива с вода в разходна норма 0.5 литра/м2 . Протича бурна 

екзотермична реакция с отделяне на хлорни пари. 

Фумигация с  йод: 

В подходящ съд, устойчив на високи температури, се смесват  9 части кристален йод, 1 

част амониев хлорид (нишадър) и 0,5 части алуминиев прах. След смесване на 

компонентите се оформя купчинка с централна вдлъбнатина в която се поставят няколко 

милилитра вода. След няколко секунди се развива бурна екзотермична реакция с 

отделяне на йодни пари с виолетов цвят. Разходната норма е 1 грам кристален йод за 

дезинфекция на 1 м3 от помещението. Осигурява се  експозиция от 4 часа. На този 

принцип е базиран и търговския препарат „Йодофум”. Фумигацията с йодни пари може 

да се извърши и в присъствие на животните (0,5 г йод/м3) с цел лекуване и профилактика 

на аспергилозата по птиците, респираторни инфекции при телета, прасета и др.  

Фумигация с  феноли: 

В търговската мрежа са достъпни специални димки, съдържащи орто-фенилфенол 

(Fumispore ОРР, FumiCROBE и др.). Димките се предлагат във формата на метални кутии 
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с различен грамаж, снабдени с фитил. Посредством запалване на фитила и повишаване 

на температурата се осъществава отделяне на активното вещество във въздуха. 

Взависимост от грамажа една кутия е достатъчно за дезинфекция на 25м3; 50м3; 150м3; 

250м3; 500м3 или 1500м3. 

Фумигация с  млечна киселина: 

Обеззаразяването на 1 м3 въздух се осъществява посредством директно изпаряване на 

смес от 120 мл 20% млечна киселина и 240  грама глицерин, при температура 130-140 ºС. 

Дезинфекцията може да се извърши и в присъствие на животните при намаляване на 

разходната норма наполовина.  

Аерозолна дезинфекция чрез използване на апарати за студен аерозол: 

Могат да се използват различни търговски форми дезинфектанти. Следват се 

препоръките на фирмата производител относно концентрацията и разходната норма. 

 Формалин (37% формалдехид)- разходна норма 15- 30 мл/м3. Осигурява се експозиция 

от 4 часа.  

  Екоцид S, Vircon S  -  2-5 % разтвор в разходна норма 1 литър за 10 м2 от повърхността 

на пода. 

 Hyperox - 10% разтвор в разходна норма 1.87 литра/100 m3. 

 Virocid - използва се смес от 1 литър „Virocid” и 3 литра вода  за дезинфекция на 1000 

м3. 

 

2.1.8.11. Видове дезинфекционни средства, използвани във ВМФ – предимства, 

недостатъци, употреба, специални съображения за безопасност и ефективност: 

В зависимост от свойствата на различните химични групи дезинфектанти е възможно 

постигането на различна степен на деконтаминация на обектите. По този показател 

Spaulding (1957) класифицира дезинфектантите на такива от висок клас, притежаващи 

висока антимикробна активност и широк спектьр на действие, среден клас и нисък клас, 

с ниска антимикробна активност и ограничен спектър на действие: 

Класове дезинфектанти в зависимост от дезинфекционният им спектър (по Spaulding, 

1957): 

Ниво  дезинфекция/ 

Клас дезинфектант 

Бактерии Дермато- 

фити и 

дрожди 

Вируси 

Веге-

тативни 

Мико-

бактерии 

Спори С 

обвивка 

Без 

обвивка 

Високо/Висок + + + + + + 

Средно/Среден + + - + + + 

Ниско/Нисък + - - + + - 
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Дезинфектанти от висок клас са преките окислители (кислород-отделящи), алдехидите 

(формалдехид, глутаров алдехид), алкалиите  (натриева основа) и хлор отделящите 

дезинфектанти. Среден клас са фенолните и йодофорните дезинфектанти, а от нисък 

клас - алкохолите и четвъртичните амониеви съединения (ЧАС).  

Групирането на дезинфектантите в класове има важно практическо значение за 

ориентиране на ветеринарните лекари в избора им на подходящ дезинфектант за 

употреба в лечебните заведения.  

Желателно е дезинфекциите да се извършват с висок клас дезинфектанти, които са 

ефективни срещу широк спектър от патогени.  

Известно е, че различните видове микроорганизми притежават различна устойчивост 

към факторите на околната  среда и към дезинфектанти. На следващата фигура е 

представена в обобщен вид  йерархията в устойчивостта на патогените (от високо 

устойчивите към слабо устойчивите): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йерархия в устойчивостта на микроорганизмите (по McDonnell&Burke, 2011): 
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Изборът на дезинфектант трябва да бъде съобразен с видовата чувствителност на 

проблемните микроорганизми. 

Едно от задължителните условия за да настъпи дезинфекционен ефект е наличието на 

пряк контакт между дезинфектанта и микробните клетки.  В тази връзка е много важно 

да се отчита влиянието на повърхностното напрежение на дезинфекционните разтвори и 

хидрофобността на обработваните повърхности. Някои видове повърхности, като 

пластмаси (PVC, полипропилен и др.),  неръждаема стомана, стъкло, боядисани 

повърхности и др. са с висока хидрофобност и отблъскват водните разтвори, особено при 

приложение на дезинфектанти с високо повърхностно напрежение на разтворите, като 

например хлор отделящи дезинфектанти. В тези случаи дезинфекцията е неефективна 

поради мигновено събиране на дезинфекционния разтвор на големи капки между които 
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остават множество необработени, напълно сухи зони, в които липсва контакт на 

патогените с дезинфектанта ("мъртви зони"): 

 

Неефективна дезинфекция поради формиране на „мъртви зони“ при приложение на 

дезинфекционен разтвор с високо повърхностно напрежение върху хидрофобни 

повърхности. 

  

Ето защо при обработка на този тип повърхности е изключително важно в състава на 

използвания дезинфектант да присъстват повърхностноактивни вещества (четвъртични 

амониеви съединения или детергенти), които намаляват повърхностното напрежение на 

разтворите и водят до равномерното им разстилане по повърхностите - без сливане в 

капки и без формиране на необработени сухи зони. 

Не на последно място по значимост при избор на дезинфекционно средство е тяхната  

безопасност, както за персонала и пациентите, така и за оборудването.  

Алкалиите, киселините и  хипохлоритите предизвикват корозия на металите, повреждат 

боядисани и лакирани повърхности и могат да причинят тежки увреждания при контакт 

с живи тъкани (кожа, лигавици) поради каустичните им свойства. При приложението на 

алдехиди, фенолни и хлорни дезинфектанти се отделят токсични газове, които могат да 

причинят сериозни здравословни проблеми при домашните любимци и хората, както при 

вдишване на високи нива газ (остри отравяния), така и при продължително (периодично) 

излагане на ниски концентрации (хронични отравяния). В тази връзка класически 

пример е хлорът, който не случайно е използван като бойно отровно вещество за масово 

поразяване през Първата световна война. При контакт с лигавиците и кожата, хлорните 

разтвори предизвикват промени от леко дразнене, до тежко възпаление с каустични 

промени, в зависимост от концентрацията на активния хлор в разтворите. При 

инхалиране, хлорните разтвори предизвикват дразнене и възпаление на очите, ГДП, 
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бронхите и белия дроб. Периодичното излагане на ниски концентрации хлор, води до 

развитие на хронични възпаления на ГДП, токсикоалергични кожни увреждания, астма, 

астматичен бронхит, чести бронхопневмонии, оток на белия дроб, главоболие и дори 

имуносупресия. Хората, които са с астма или са алергични към хлор (не рядко срещано 

състояние), могат да бъде изложен на много по-висок риск от нежелани реакции след 

контакт, вдишване или поглъщане на хлор. Токсичността на алдехидите и фенолите е 

висока, а някои съединения, като формалдехида са и канцерогенни. Вдишването на 

формалдехидни пари може да причини развитие на хронични алергии и астма, както и 

ракови заболявания, с тежки, често необратими последици. Международната агенция за 

изследване на рака към Световната Здравна Организация (IARC, 2006) включва 

формалдехида в „Група 1 канцерогени за човека” и представя стотици потвърдени 

случаи на развитие на тежки ракови заболявания след контакт с него. Някои съвременни 

комбинирани дезинфектанти съдържат в състава си формалдехид, често „маскиран“ със 

синонимите му: метанал, формол и др. Приложението им без използване на противогаз 

с подходящ респираторен филтър създава висок  риск за ветеринарните лекари. При 

подценяване на мерките за безопасност, дори и биоцидите с ниска токсичност, като 

например  ЧАС могат да бъдат опасни. Директният контакт с тях, както и инхалацията 

на дезинфекционен аерозол при неизползване на защитни ръкавици, очила и 

респираторна маска, има дразнещ ефект и води до развитие на възпаления на лигавиците 

(конюнктивит, ринит), на кожата (контактен дерматит), на бронхите (бронхит) и белия 

дроб, вкл. и с бронхоконстрикция и белодробен оток, както и до възникване на астма. До 

развитие на астма и възпаления може да се стигне и при излагане на ниски концентрации 

и дози, но при често повтарящи се периодични експозиции. 

В следващата таблица са обобщени основните свойства на дезинфекционните средства, 

използвани във ВМФ, технитите предимства, недостатъци, употреба, и са маркирани 

някои специални съображения за безопасност и ефективност при тяхната употреба: 

 



 

Група Представители Предимства Недостатъци Приложение 
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Химични вещества: 

Хлорхексидин, 

Бензалкониев 

хлорид,  

Бензетониев хлорид,  

Цетримид,  

Цетримониум,  

Дидецилдиметиламо

ниев хлорид  и др. 

  

Търговски 

продукти: 

HMI Rodasan, HMI 

Supersept, HMI Roda, 

HMI Roda Super, 

HMI Uni S, 

Неохемосепт, 

Септокват, 

Живахекс, Септобар, 

Суперсепт, Хибитан 

- Ниска токсичност 

- Не отделят токсични газове 

- Липса на миризма 

- Не увреждат бои и лакови 

покрития 

- Активни при ниски 

температури 

- Слаба корозивна активност 

-Фунгистатично/цидно действие 

- Ниска цена 

- Наличие на остатъчно 

антимикробно действие по 

повърхностите 

 

- Ограничен антимикробен 

спектър - НЕ инактивират:  

 спори (Bacillus и Clostridium 

spp.) 

 вируси без обвивка 

(Парвовироза, Хепатит А, 

Панлевкопения, Шап и др.) 

 Pseudomonas spp. 

 Enterococcus spp. 

 Mycobacteria spp. 

 - Активността им драстично 

намалява при разреждане с 

твърда вода (Ca, Mg) - получават 

се неактивни хелатни комплекси 

- Несъмвестими са с анионни 

детергенти (сапуни, “веро”, прах 

за пране и др.) – йонна 

неутрализация 

- Слабо активни в кисела среда  

 

Дезинфектанти от нисък клас!!! 

 

НЕ се препоръчват за 

самостоятелна употреба в рискови 

зони.  

 

Изполват се в случаи на 

чувствителност на проблемните 

видове микроорганизми: 

вегетативни бактерии (без 

псевдомонаси, ентерококи, 

микобактерии), вируси със обвивка, 

дрожди, плесени и гъби. 

 

Да НЕ се използват при наличие на 

Псевдомонаси, Ентерококи, 

Микобактерии, вируси със обвивка 

и спори!!! 

 

Препоръчителни са за употреба в 

закрити помещения и в присъствие 

на хора и животни (без миризма, не 

отделят таксични газове). 
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Формалдехид 

(формалин) 

 

 

Формалин, Профик,  

CID 20, Алдесепт и 

др. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Висока антимикробна 

активност 

-Широк дезинфекционен 

спектър: вегетативни бактерии, 

вируси със и без обвивка, спори, 

микобактерии, дрожди, плесени 

и гъби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Силен канцероген (предизвиква 

ракови заболявания) 

- Алергизиращо действие (води 

до развитие на алергии, астма) 

-  Силна, задушлива и дразнеща 

миризма 

- Ниска антимикробна активност 

при температури под 13 ºС 

(липсваща при под 3 ºС) поради 

полимеризация 

- Неутрализира се от амоняк 

(непочистени животновъдни 

обекти) – образува се неактивно 

съединение (хексаметилен 

тетрамин) 

- При разреждане с хлорирана 

вода се отделя още по-силно 

канцерогенен газ (bis-

chloromethyl-ether) 

- Алдехидите не инактивират 

прионите 

Дезинфектант от висок клас!!! 

 

Висока токсичност и риск от 

сериозни заболявания!!! 

 

 

Да се прилага само с подходящи 

ЛПС!!! 

 

Да се използва в отсъствие на хора 

и животни.  

 

При употреба в затворени 

помещения е необходимо добро 

проветряване преди използването 

им. 

 



 

Глутаров алдехид 

 

HMI Cetridine RD, 

HMI Cetridine RDS, 

Intra multi des GA, 

GPC-8, Vulkan, ТН5, 

Virocid, Glurarsan, 

Deconexx 50 FF и др. 

-Широк дезинфекционен 

спектър 

- Висока антимикробна 

активност- по-висока от 

формалина: вегетативни 

бактерии, вируси със и без 

обвивка, спори, микобактерии, 

дрожди, плесени и гъби 

- Висока трайност на работните 

разтвори 

- Устойчивост към органично и 

неорганично замърсяване, 

директни слънчеви лъчи 

- Липсва канцерогенност 

 

 

- Миризма на алдехид 

- Висока токсичност 

- Алдехидите не инактивират 

прионите 

 

Дезинфектант от висок клас, 

средство за „студена 

стерилизация“!!! 

 

Универсално приложение! 

 

Особено подходящ в зони с много 

висок биологичен риск! 

 

Да се прилага с подходящи ЛПС! 

 

Да се използва в отсъствие на хора 

и животни.  

 

При употреба в затворени 

помещения е необходимо добро 

проветряване преди използването 

им. 
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Стабилизирани 

пероксиди- Калиев 

персулфат, Натриев 

перборат, Натриев 

перкарбонат, 

Пероцетна киселина  

и др. 

  

 

HMI Hygiene, 

Екоцид S, Виркон S, 

Bio VX, Биосан 

стериде, Оксисепт,  

Хиперокс и др.   

-Висока антимикробна 

активност 

- Широк спектър на действие- 

вегетативни бактерии, вируси 

със и без обвивка, спори, 

микобактерии, дрожди, плесени 

и гъби 

-Добра ефективност при ниски 

температури 

-Разрушават биофилма по 

повърхностите в който са 

включени патогените 

-Много ниска токсичност 

-Не притежават миризма 

- Не увреждат бои и лакови 

покрития 

-Не замърсяват околната среда-

разпадат се на безвредни 

продукти (кислород, вода, 

въглероден диоксид)  

 

-В сравнение с останалите групи 

дезинфектанти, преките 

окислители се влияят в най-

голяма степен  от наличието на 

органични замърсявания, които 

бързо и силно изтощават 

работните разтвори 

 

- Нетрайност на готовите работни 

разтвори – приготвят се  

непосредствено преди употреба  

Дезинфектанти от висок клас! 

 

Универсално приложение! 

 

Липсата на миризма и остатъчни 

токсични следи след приложението 

им ги прави изключително 

подходящи  за дезинфекция 

помещения, обитавани от хора и 

животни, клетки и пр.  

 

Да се прилагат върху добре 

почистени повърхности!  
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Хипохлорити: 

Натриев хипохлорит 

(Белина, Доместос) 

Калциев хипохлорит 

(хлорна вар) 

 

Хлорамини: 

 

HMI Trefa Super, 

HMI Табидез 56, 

Санифорт,  

Изозан G, Акватабс, 

Хлорамин Т и др. 

 

-Висока антимикробна 

активност 

- Широк спектър на действие- 

вегетативни бактерии, вируси 

със и без обвивка, спори, 

микобактерии, дрожди, плесени 

и гъби 

-Добра ефективност при ниски 

температури 

-Разрушават биофилма по 

повърхностите в който са 

включени патогените- Добра 

ефективност при ниски 

температури 

 

- Корозират металит 

- Обезцветяват тъканите 

- Отделят хлор, който е токсичен 

за хората и животните 

- Алергизиращо действие (води 

до развитие на алергии, астма) 

- При наличие на органични 

замърсявания разтворите бързо 

губят ефективност (изтощават се) 

– неподходящи при замърсени 

повърхности 

- При неправилно съхранение 

(нехерметични опаковки, 

влажност) бързо губят 

активността си (до 50 % за 

няколко дни) 

- Инактивират прионите (мин. 2% 

активен хлор) 

 

Дезинфектанти от висок клас! 

 

Универсално приложение! 

 

Отделят токсичен газ (хлор)- 

прилагат се в помещения, в 

отсъствие на хора и животни. 

Необходимо е добро проветряване 

на помещенията, преди 

използването им. 

 

Да се прилагат върху добре 

почистени повърхности! 
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Йодофори: 

 

HMI Iodalin, 

Дезинфект Б, 

Санайод, Мастер 

сан, и др. 

- Широк дезинфекционен 

спектър - вегетативни бактерии, 

вируси със и без обвивка, 

микобактерии, дрожди, плесени 

и гъби. Спороцидното им 

действие е по-слабо изразено!  

- Слабо токсични препарати, не 

дразнят кожата и лигавиците 

- Минимално корозивно действие  

- Добра ефективност при ниски 

температури 

- Оцветяват в кафяво 

повърхностите 

- Неефективни при високи 

температури и нагрети 

повърхности (температури над 

35ºС причиняват сублимиране на 

йода от работните разтвори)  

- При наличие на органични 

замърсявания разтворите бързо 

губят ефективност (изтощават се) 

- По-висока активност в среда с 

кисело или неутрално рН - -  

- Наличието на остатъци от 

сапун, основи или амоняк по 

повърхностите допълнително 

намаляват тяхната активност.   

 - Йодофорите не инактивират 

прионите. 

 

Дезинфектанти от среден клас. 

 

Дезинфектанти от висок клас! 

 

Универсално приложение! 

 

Подходящи за приложение в 

присъствие на хора и животни! 

 

Да се прилагат върху добре 

почистени повърхности! 
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Натриева основа, 

калциева основа.  

 

 

Сода каустик, гасена 

вар (варно мляко), 

хидратна вар, Биогел 

и др. 

- Дезинфектанти от висок клас 

- Висока антимикробна 

активност 

- Широк дезинфекционен 

спектър – силно изразено 

вирусоцидно действие, 

бактерицидна (с изключение на 

микобактерии), фунгицидна и 

спороцидна (натриева основа, 

концентрация над 5 %) 

активност.  

- По-концентрираните разтвори 

инактивират прионите (над 8%).  

- Действието им е бързо и в 

дълбочина, дължащо се на 

техните хидролитични свойства.  

– Не се инактивират от 

наличието на органични и 

неорганични замърсявания 

-  Добро антимикробно действие 

при ниски температури. 

- Разяждат живите тъкани 

(Каустично действие!!!) 

- Повреждат бои и лакови 

покрития 

- Корозират металите  

- Някои животни проявяват 

склонност към близане и пиене от 

разтворите натриева основа, 

което може да доведе до тежки 

поражения 

- С течение на времето се 

наблюдава процес на 

карбонизация на работните 

разтвори, поради свързване с 

въглеродния диоксид от въздуха 

и образуване на карбонати със 

слаба дезинфекционна активност. 

Активността на разтворите 

натриева основа се запазва в 

продължение на около 3 дни.  

- Микобактериите (туберкулозни 

Дезинфектанти от висок клас! 

 

Подходящи за употреба във 

високорискови зони! 

 

Да се прилагат в отсъствие на хора 

и животни, при употреба на ЛПС! 

 

Неподходящи за употреба при 

туберкулоза и други 

микобактериални инфекции! 



 

бактерии) проявяват висока 

устойчивост! 
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Етилов алкохол, 

изопропилов 

алкохол,  

n-пропанол 

 

HMI Scrub AL, HMI 

Gel, HMI Gelasep, 

Живасепт, Живасепт 

глюконат, Keno Sept-

L, Keno Sept-G, 

Манустерол,  Ido 

scrub,  Scrub NP” и 

др. 

- Бързо действие (експозиция 1-2 

минути),  

- Висока активност спрямо 

повечето вегетативни бактерии, 

липофилни вируси и дрожди 

– Безцветни разтвори 

 - Не увреждат повърхностите 

- Липсва корозивна активност 

- Дезинфектанти от нисък клас с 

ограничен спектър на действие! 

-  НЕ ИНАКТИВИРАТвирусите 

без обвивка (Хепатит А, 

Парвовироза, Панлевкопения, 

Шап и др.)! 

- не инактивират приони 

- не инактивират спорите 

(Антракс, клостридийни 

инфекции) 

- не инактивират дерматофити 

(Микроспория, Трихофития)  

- използването им като кожни 

антисептици води до изсушаване 

на кожата и възникване на рагади 

(да се комбинират с хидратиращи 

агенти) 

- Пожаро и взривоопасни 

 

Дезинфектанти от нисък клас! 

 

Използват се предимно като кожни 

антисептици! 

 

Да не се използват ВМЕСТО 

измиване на ръцете, а в допълнение 

към него! 
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Фенол (карбол), 

крезол, ортофенил 

фенол, триклозан, 

триклокарбан, 

резорцин 

 

- Хлоренол. 

- Интеркокаск 

 

- Висока ефективност срещу 

микроорганизми, съдържащи 

голямо количество липиди – 

туберкулозни бактерии 

(микобактерии), липофилни 

вируси, Псевдомонаси, Грам 

отрицателни бактерии 

-  Притежават добро 

фунгицидно действие 

- Някои препарати инактивират 

кокцидийни ооцисти – 

интеркокаск и др.)  

– Работните разтвори са трайни 

и запазват активността си дълго 

време 

- Не увреждат бои и лакови 

покрития, не корозират 

металите. 

- Неефективни срещу вируси с 

проста структура (без 

липоптотеидна обвивка) 

- Не инактивират споровите 

форми и прионите 

- Притежават силна, остра и 

трайна  

- Висока токсичност и слаба 

биодеградабилност ( натрупване 

в околната среда и екологични 

проблеми) 

– Слабо ефективни при 

температури под 15°С. 

 

Ограничено приложение  в 

специфични зони и цели. 
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2.2. СОП ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛ ОТ ТОКОВ 

УДАР. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛ ПРИ СПИРАНЕ НА 

ДИШАНЕТО И СЪРДЕЧНАТА ДЕЙНОСТ. 

 Да се освободи пострадалия, по възможния най-бърз начин от напрежението, под 

което е попаднал. При това действие да се вземат необходимите мерки срещу попадане 

под напрежение на лицето, извършващо освобождаването на пострадалия.  

 Ако пострадалият има собствено дишане и пулс, да се остави да лежи в странично  

стабилно положение: 

 

Да се разкопчаят дрехите, като му се осигури достъп на чист въздух, лицето му може да 

се измие или напръска със студена вода, а към носа му да се поднесе памук, напоен с 

амоняк. Сигнализира се на Бърза помощ на тел. 112. 

 Ако пострадалият е в безсъзнание, но дишането му е запазено, той трябва да се  

положи да легне удобно на равно място, трябва да се отпуснат, разкопчаят и разхлабят 

дрехите му, да се създаде приток на чист въздух, да се отстранят излишните хора, да му 

се даде да помирише амоняк, да се напръска с вода, да се разтрива и сгрява тялото и 

спешно да се извика лекар; ако пострадалият диша лошо/много рядко и конвулсивно като 

умиращ/да му се извърши изкуствено дишане и индиректен масаж на сърцето. 

 Ако липсват признаци на живот (дишане, сърцебиене, пулс) пострадалият не трябва  

да се счита за мъртъв (смъртта често е само привидна-клинична смърт). Трябва незабавно 

да се извърши изкуствено дишане и изкуствено кръвообращение чрез непряк масаж на 

сърцето. Изкуственото дишане и изкуственото кръвообращение чрез непряк (външен) 

масаж на сърцето трябва да се извършват непрекъснато до пристигането на лекар! 

Преди да се пристъпи към изкуствено дишане е необходимо: 

- без загуба на излишно време да се освободят стесняващите дишането дрехи, да се 

разкопчае яката, да се разхлабят панталоните 

- да се огледа и освободи устата от чужди материали и предмети, като изкуствени зъби, 
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дъвка, остатъци от храна, повърнато съдържание, лиги, кръв и други. Почистването на 

устната кухина се извършва, като главата на пострадалия се обърне на една страна , 

(най- често лявата), устата му се отвори и чуждите материали се извадят или се оставят 

да изтекат сами навън, след което допълнително се избърсва с пръст обвит с парче плат: 

 

- Ако устата е стисната здраво, трябва да се разтвори, като се измести долната челюст. 

За целта четирите пръста на двете ръце се поставят зад ъглите на долната челюст, а 

палците се опират в нейния край и я издърпват напред така че долните зъби да застанат 

пред горните: 

 

- Ако по този начин не се удаде да се разтвори устата, трябва да се поставят между 

задните кътни зъби дъсчица, метална пластина (тока на колан), дръжка на лъжица и др. 

и да се разтворят зъбите насилствено, но внимателно за да не се счупят. 

- Възможно на-бързо да се осигури проходимост на горните дихателни пътища, като се 

изтегли и задържи напред езикът, който поради отпускане на челюстната и езиковата 

мускулатура е паднал назад и е затворил прохода към трахеята: 
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Това може да се постигне по различни начини, но най-лесният е чрез силно навеждане 

на главата назад, в максимално възможното положение и затваряне на устата. 

Технически то се извършва, като главата на пострадалия се обхване с ръце, поставени 

между темето и под брадата и се наклонява максимално назад при едновременно 

затваряне на устата: 

 

- Главата трябва да остане в това положение през цялото време на провеждане на 

изкуственото обдишване! 

- Изкуственото обдишване се извършва по метода „уста в нос“, „уста в уста“ или по 

„ръчен способ“на Холгер-Нилсен. 

Изкуствено дишане „уста в нос“: 

Пострадалият се поставя по гръб. Почиства се устата и се осигурява проходимостта на 

горните дихателни пътища чрез максимално накланяне главата назад със затворена уста. 

Даващият помощ коленичи от едната страна на главата на пострадалия, поема дълбоко в 

гърдите си въздух, обхваща с широко отворената си уста носа на пострадалия и прави 

силно издишване, може и през марля: 
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През време на вдухването на въздуха даващият помощ усеща преодоляване на известно 

съпротивление, подобно на усещането на надуване на топка. След вдухване той се 

отдръпва за да си поеме въздух, през това време пострадалият издишва пасивно. 

При започване на изкуственото дишане правилно е в началото да се извършат 10 (десет) 

бързи вдухвания, след което да се премине към ритмично изкуствено дишане: 10 – 12 – 

14 пъти в минута. 

Изкуствено дишане „уста в уста“: 

Пострадалият се поставя по гръб. Почиства се устата и се осигурява проходимостта на 

горните дихателни пътища чрез максимално накланяне главата назад със затворена уста. 

Обхваща се ръка на брадата, отваря се устата без да се позволява долната челюст и езикът 

да се изместят и да запушат дихателните пътища. Вдухването става през отворената уста, 

извършва се допълнително запушване на носа чрез притискане с два пръста. 

 

Началото на обдишването започва като правило с 10 (десетина) бързи вдухвания, след 

което се преминава към ритъм 10 – 12 – 14 пъти в минута. Изкуственото дишане може да 

се проведе през марлена или друга платнена материя, поставена върху лицето на 

пострадалия. 

 

Изкуствено дишане по метода на„Холгер-Нилсен“: 
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Вдишването се осъществява, като двете ръце на пострадалия се хващат малко над 

лактите и се повдигат нагоре така че да се получи добро (силно) извиване на гръбнака 

назад с отделяне на гръдния кош от земята. Издишването се осъществява, като се 

отпуснат ръцете на земята и допълнително се притиска гръдния кош отзад върху 

плешките. Манипулацията се извършва с ритъм около 20 пъти в минута! Изкуственото 

дишане по този способ се започва с издишване! Специални мерки за придържане на 

езика не се вземат ,защото той след като е изтеглен, поради собственото си тегло не се 

връща обратно. Изкуственото дишане по този способ не е приложимо при спиране на 

сърдечната дейност. 

2.3. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ в ХИМИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ  

Настоящата глава от НАРЪЧНИКА ЗА БИОСИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ на 

Ветеринарномедицински факултет е съставена, за да се използва като обвързващ 

документ за всички служители, преподаватели и студенти, работещи в химически 

лаборатории, за осигуряване на безопасна работа и практически занятия във 

Ветеринарномедицински факултет (ВМФ), Тракийски университет. 

Процедурите и правилата в тази глава са формулирани по три причини: 

1.) Да се избегнат рискове за здравето и злополуки за персонала/студентите. 

2.) Да бъдат предприети адекватни действия в случай на извънредни ситуации. 

3.) Да се сведат до минимум неблагоприятните въздействия върху околната среда и 

рисковете, причинени от нашата работа. 

Това ръководство не може да обхване всички обстоятелства, при които трябва да се 

прилагат процедури за безопасност; има за цел да създаде рамка за това как 

персоналът/студентите на ВМФ трябва да работят в химически лаборатории. 

Избягването на рискове за безопасността на персонала/студентите на институционално 
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ниво изисква познаване на възможните опасности от околната среда; химикали, 

биологични агенти или радиоактивност. В тази връзка студентите и персоналът трябва 

да се запознаят с безопасните практики за приложни лабораторни дейности. 

Това ръководство подлежи на обновяване поради възможността от възникването на 

различни непредвидими ситуации и събития. 

 

2.3.1.ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

1. Съхранените предмети или оборудване не трябва да блокират достъпа до 

пожарогасители, предпазно оборудване или други аварийни средства. Стълбищата, 

коридорите и достъпът до аварийно оборудване и/или изходи трябва да се поддържат 

сухи и без препятствия; т.е. оборудване, телефонно или друго окабеляване. Не трябва 

да се съхраняват запалими материали като хартия, дървени кутии, палети и др. под 

стълбищните клетки или в коридорите.  

2. Внасянето на храни и напитки в лабораториите е забранено. 

3. В лабораторните хладилници и фризери не трябва да се съхраняват храни или 

напитки. 

4. Служителите, преподаватели и студенти не трябва да работят сами в лаборатория 

или зона за съхранение на химикали извън основното работно време. Разрешение на 

студенти и служители да работят извън основното време трябва да бъде дадено от 

отговорното лице в писмена форма. 

5. Животните, с изключение на тези, които са обект на експериментиране (одобрени 

от Комитета за експерименти с животни) не трябва да бъдат допускани до 

лабораторните помещения. 

6. Облеклото, носено в лабораторията, трябва да осигурява защита от пръски и 

разливи, да се сваля лесно в случай на злополука. Лабораторното облекло трябва да се 

сваля преди излизане от лабораторията. Силно препоръчително е персоналът, в 

лабораторията да не носи обувки с отворени пръсти. 

Лабораторното облекло трябва да се поддържа чисто и да се сменя при 

необходимост. Изисква се носене на лабораторни престилки, ръкавици, затворени 

обувки и предпазни очила. 

8. Отпипетиране чрез засмукване с уста не е разрешено. Препоръчва се използването на 

каучукови круши или автоматични пипети. 

Правила за работа с автоматична пипета: 
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• Задаване обема на пипетата. 

• Натискане на буталото до втория ограничител. 

• Потопяне на накрайника до правилната дълбочина, която може да варира в 

зависимост от пипетата и накрайника, и плавно отпуснете буталото да се върне 

до изходна позиция. 

• Изчакване около една секунда, докато течността навлезе в накрайника. 

• Поставяне на пипетата под ъгъл 10–45 градуса спрямо стената на съда и плавно 

натискане на буталото до първия ограничител. 

• Плъзгане на накрайника нагоре по стената на съда, за да извадите пипетата. 

• Оставяне на буталото да се върне в покой. 

 

1.1. Безопасност в химическа лаборатория 

a) Лични предпазни средства (ЛПС) 

 

o Лабораторните знаци да бъдат поставени на входа на всяка лаборатория. 

o Изискванията за ЛПС за достъп включват носенето на: защитно облекло 

(лабораторни манти, престилки, туники, панталони), предпазни очила, ръкавици, 

затворени обувки и дълги панталони. 

o Внасянето на храни и напитки в лабораториите е забранено. 
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б) Защита на очите и лицето: 

Защитата на очите трябва да бъде достъпна за всички преподаватели, служители, 

студенти и посетители на лабораториите, където се използват и съхраняват химикали. 

Трябва да се използва защитно оборудване за очите и лицето при работа с опасни 

химични реактиви. 

Следните видове защита на очите се препоръчват за използване в лабораторията: 

- Стандартните предпазни очила предлагат ефективна защита срещу твърди 

частици. Те трябва да се носят при работа със стъклени съдове при понижено или 

повишено налягане, опасност от изпръскване или при други подобни условия. 

- Защитни щитове за лице предпазват лицето и шията от летящи частици и 

пръски. При работа с втечнени газове, течен азот и силни киселини трябва да се 

използват щитове за лице. Щитове за ултравиолетова защита трябва да се носят при 

работа с източници на UV светлина. 

Носенето на контактни лещи в лабораториите е строго забранено.  

Уреди за промиване на очите 

Уредите за промиване на очите (очен душ) се използват за 

отстраняване на частици, химикали или други вещества попаднали в очите. 

Защита на кожата и тялото: Защитата на кожата и тялото включва използването на 

защитно облекло за защита на работещия от излагане на химикали. 

- Основните и най-ефективни форми на защита са ръкавиците и лабораторните 

престилки. При работа в лабораторията е забранено носенето на обувки с 

отворени пръсти, сандали, къси панталони и поли и др. Дори когато има 

минимална опасност от контакт с кожата с изключително опасно вещество, трябва 

да се използват лабораторни престилки, гащеризони или защитни костюми. Тези 

облекла не трябва да напускат работното място. 

- Излагането на силни киселини и киселинни газове, органични химикали и силни 

окислители, канцерогени и мутагени изисква използването на специализирано 

защитно оборудване, което предотвратява замърсяването на кожата. Трябва да се 

използват непроницаеми защитни средства. Примерите включват: гумени 

ръкавици, престилки, ботуши и защитни костюми. 
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Измиване и дезинфекция на ръцете: 

- Изплакване на ръцете до лактите с хладка вода. 

- Сапунисване с миещото средство поне 15 секунди. 

- Миене чрез търкане на дланите, горната повърхност на дланите и между 

пръстите. 

- Изплакване. 

- Подсушаване. 

- Нанасяне на дезинфекционен препарат, втриване в кожата без изплакване. 

 

 

 

1.2. Електрoбезопасност 

Лабораториите консумират голямо количество електрическа енергия. Това 

увеличава вероятността от проблеми и опасности, свързани с електричеството. Трябва 

да се обърне внимание, както на опасността от токов удар за работещите, така и на 

потенциалната опасност от пожар. Следните препоръки са основни за добра програма 

за електрическа безопасност в лабораторията. 

1. Електрическото оборудване трябва да бъде правилно заземено. 

2. В зоната на прекъсвачите трябва да има достатъчно място за работа. Всички 

прекъсвачи и предпазители трябва да бъдат етикетирани, за да се посочи дали са в 

положение "включено" или "изключено" и какъв уред в помещението се обслужва. 

Предпазителите трябва да са правилно обозначени. 

3. Оборудването, уредите и разпределителни кутии трябва да са в добро състояние 

и редовно да се почистват от прах. 

4. Удължителите не трябва да се използват като заместител на постоянното 
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окабеляване. 

5. Електрическите кабели или други линии не трябва да се окачват без опора през 

стаи или коридори. Не прокарвайте кабелите върху метални предмети като аварийни 

душове, надземни тръби или рамки, метални стелажи и др. Не прокарвайте кабелите 

през дупки в стени, тавани, врати или прозорци. Не поставяйте под постелки или тежки 

предмети. Не поставяйте кабели върху пътеки или други зони, където многократното 

преминаване може да доведе до влошаване на изолацията. 

6. Щепселите с множество контакти не трябва да се използват, освен ако нямат 

вграден прекъсвач. Това причинява претоварване на електрическата мрежа, което ще 

причини повреда и възможно прегряване. 

7. Електротехниците проверяват всички връзки, за да докажат, че общото средно 

входно напрежение никога няма да надвишава 220 V. 

8. Всички сградни електрически ремонти, снаждане и окабеляване се извършват от 

служителите в Електротехническия отдел. 

 

1.3. Вакуумни операции 

При вакуумна система по-високото налягане е отвън, а не отвътре, така че 

счупването причинява имплозия, а не експлозия. Произтичащите опасности се състоят 

в счупени стъклени компоненти, пръснати химикали и евентуално пожар. 

1. При работа с вакуум апарати, трябва да се имат предвид опасностите от имплозия. 

Вакуум се използва само към стъклени съдове, специално проектирани за тази цел, т.е. 

филтърни колби с дебела стена, ексикатори и др. 

2. Никога не използвайте надраскани, напукани или гравирани стъклени съдове. 

Винаги проверявайте за пукнатини преди употреба. 

3. Кондензатори на ротационни изпарители, колби и уловители трябва да бъдат 

закрепени към предпазни щитове, когато са под вакуум. 

4. Когато се подава вакуум от компресор или вакуумна помпа за дестилация на 

летливи разтворители, трябва да се използва студен уловител за задържане на парите 

на разтворителя. Колекторите трябва да са с достатъчен размер и достатъчно ниска 

температура, за да събират всички кондензиращи пари във вакуумна система. Ако 

такъв уловител не се използва, помпата или отработените газове от компресията трябва 

да бъдат обезвъздушени навън, като се използват взривобезопасни методи. 

5. След приключване на операция, при която е използван студен уловител, 

системата трябва да се обезвъздуши. Това обезвъздушаване е важно, тъй като 
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летливите вещества, събрани в уловителя, могат да се изпарят, когато охлаждащата 

течност се изпари и да доведе до повишаване на налягането, което може да наруши 

целостта на апарата. 

6. След вакуумна дестилация съдът трябва да се охлади до стайна температура, 

преди да бъде обезвъздушен. 

7. Всички ексикатори под вакуум трябва да бъдат напълно затворени или увити с 

фрикционна лента в решетъчна схема, която оставя съдържанието видимо и в същото 

време предпазва от летящи стъклени частици, ако съдът се счупи. Различните 

пластмасови (например поликарбонатни) ексикатори, които сега са на пазара, 

намаляват опасността от имплозия и са предпочитани. 

 

1.4. Работа с лабораторна стъклария 

1. Счупването на стъклени съдове е честа причина за наранявания в лабораториите. 

Трябва да се използва само стъклария в добро състояние. 

2. Стъклени изделия, които са били в контакт с инфекциозни агенти, трябва да бъдат 

дезинфекцирани преди изхвърляне или ремонт. 

3. Използвайте стъклени съдове с подходящ размер. Оставете поне 20% свободно 

пространство. Колби с три гърла се хващат за средното гърло, а не за страничното 

гърло. 

4. Конвенционалните лабораторни стъклени съдове никога не трябва да се поставят 

под налягане или да се използват под вакуум. 

2. БЕЗОПАСНА РАБОТА С ХИМИЧНИ РЕАКТИВИ 

Работата с потенциално вредни химикали е ежедневие в лабораторията. От 

служителите се изисква да се информират за токсичността и процедурите за работа и 

съхранение на използваните химикали. За повечето налични в търговската мрежа 

вещества, подробни инструкции са налични в информационния лист за безопасност на 

материала (MSDS). В кампуса на Тракийския университет са осигурени 

съоръжения за събиране и съхранение. Изисква се хартиено копие на MSDS за 

всяка лаборатория. 

 

2.1. Събиране на информация за химичните рекативи 

Информационният лист за безопасност на материала (MSDS) описва свойства, 

реактивоспособност, потенциални химически опасности и процедури за безопасна 

работа с наличните в търговската мрежа химикали, с които се работи. Тези листове 
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трябва да бъдат архивирани в определена папка; лабораторният персонал трябва 

да знае къде се съхранява. Регистърът с MSDS трябва да се актуализира на редовни 

интервали.  

Информационните листове за безопасност (MSDS) обикновено са за химикали, 

които се използват в промишлени условия, поради което част от информацията, 

предоставена в MSDS, може да не е приложима за лабораторна употреба. Използването 

на химикали в лаборатория обикновено е в по-контролирана среда, отколкото в 

промишлената среда и се използват много по-малки количества от химикала.  

Пиктограми и кодове за опасност, широко използвани за маркиране на рискове. 

 

 
Газ под налягане 

Съдържа газ под налягане; може да експлодира при 

нагряване. 

Съдържа охладен газ; може да причини криогенни 

изгаряния или наранявания. 

Препоръки за безопасност 

Да се пази от пряка слънчева светлина 

Носете предпазващи от студ ръкавици/маска за 

лице/защитни очила. 

Незабавно потърсете медицински съвет/помощ. 

 
Експлозив 

Нестабилен експлозив 

Експлозив; опасност от масова експлозия 

Експлозив; сериозна опасност от разпръскване 

Експлозив; опасност от пожар, взрив или разпръскване 

Може да предизвика масова експлозия при пожар 

Препоръки за безопасност 

Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 

Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички 

предпазни мерки за безопасност. 

Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени 

повърхности. – Тютюнопушенето забранено 

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно 

облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице 

Използвайте предписаните лични предпазни средства 

Опасност от експлозия при пожар 

 
Вещество с 

окислителни свойства 

Може да предизвика или усили пожар; окислител. 

Може да предизвика пожар или експлозия; силен 

окислител. 

Препоръки за безопасност 

Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени 

повърхности.  

Тютюнопушенето забранено. 

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно 

облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 

Незабавно облейте замърсеното облекло и кожата обилно с 

вода, преди да свалите дрехите. 
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Запалимо вещество 

Изключително запалим газ 

Запалим газ 

Изключително запалим аерозол 

Запалим аерозол 

Силно запалими течност и пари 

Запалими течност и пари 

Запалимо твърдо вещество 

Препоръки за безопасност 

Да не се пръска към открит пламък или друг източник на 

запалване. 

Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени 

повърхности – Тютюнопушенето забранено 

Съдът да се съхранява плътно затворен 

Да се държи на хладно 

Да се пази от пряка слънчева светлина 

 
Корозивно вещество 

Може да бъде корозивно за металите. 

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно 

увреждане на очите 

Препоръки за безопасност 

Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли 

Да се измие старателно след употреба. 

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно 

облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице 

Да се съхранява под ключ 

Да се съхранява само в оригиналната опаковка 

 
Опасност за здравето 

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища 

Може да предизвика сънливост или световъртеж 

Може да причини алергична кожна реакция 

Предизвиква сериозно дразнене на очите 

Предизвиква дразнене на кожата 

Вреден при поглъщане. 

Вреден при контакт с кожата. 

Вреден при вдишване. 

Уврежда общественото здраве и околната среда чрез 

унищожаване на озона в горните слоеве на атмосферата 

Препоръки за безопасност 

Избягвайте вдишване на 

прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли 

Да се използва само на открито или на добре проветриво 

място 

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го 

поставете в позиция, улесняваща дишането 

При поглъщане: При неразположение незабавно се обадете 

в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно 

облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 

При контакт с кожата: Измийте обилно със сапун и вода. 

При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в 

продължение на няколко минути. Свалете контактните 

лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. 

Продължавайте с промиването. 

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 
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Остра токсичност 

Смъртоносен при поглъщане 

Смъртоносен при контакт с кожата. 

Смъртоносен при вдишване. 

Токсичен: При поглъщане 

Токсичен при контакт с кожата 

Токсичен при вдишване 

Препоръки за безопасност 

Да се измие старателно след употреба. 

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 

При поглъщане: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар 

Изплакнете устата. 

Да се съхранява в затворен съд. 

Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. 

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно 

облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 

При контакт с кожата: Измийте внимателно и обилно със 

сапун и вода. 

Незабавно свалете цялото замърсено облекло. 

Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. 

Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 

Да се използва само на открито или на добре проветриво 

място 

Носете респираторни предпазни средства 

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го 

поставете в позиция, улесняваща дишането 

Да се съхранява под ключ 

 
Сериозна опасност за 

здравето 

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в 

дихателните пътища 

Причинява увреждане на органите 

Може да причини увреждане на органите 

Може да увреди оплодителната способност или плода 

Предполага се, че уврежда оплодителната способност или 

плода 

Може да причини рак 

Предполага се, че причинява рак 

Може да причини генетични дефекти 

Предполага се, че причинява генетични дефекти 

Може да причини алергични или астматични симптоми или 

затруднения в дишането при вдишване 

Препоръки за безопасност 

При поглъщане: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар 

НЕ предизвиквайте повръщане. 

Да се съхранява под ключ 

Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 

Да се измие старателно след употреба. 

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 

При неразположение потърсете медицински съвет/помощ 

При експозиция: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар 

Преди употреба се снабдете със специални инструкции 

Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички 

предпазни мерки за безопасност 

Използвайте предписаните лични предпазни средства 
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При явна или предполагаема експозиция: Потърсете 

медицински съвет/помощ 

Избягвайте вдишване на 

прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли 

В случай на лоша вентилация носете респираторни 

предпазни средства 

При вдишване: При затруднено дишане изведете 

пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, 

улесняваща дишането. 

 
Опасно за околната 

среда 

Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

Препоръки за безопасност 

Да се избягва изпускане в околната среда 

Съберете разлятото 

 

 

2.2. Манипулиране и транспортиране на химикали 

Много лабораторни аварии се дължат на пренасяне на химикали от едно място на 

друго или прехвърлянето им от един контейнер в друг. Химикалите, използвани в 

лабораторията, често са корозивни, токсични или запалими и всеки инцидент 

представлява потенциална опасност от нараняване. Ето защо е добра практика да се 

приеме, че всички химикали са потенциално опасни. 

1. Когато големи банки с киселини, разтворители или други течности се 

транспортират в лабораторията без количка, трябва да се носи само една бутилка в 

даден момент. Бутилката трябва да се носи с две ръце, едната на гърлото на бутилката, 

а другата отдолу. Не прокарвайте пръст през стъкления пръстен на върха на бутилката, 

оставяйки я да виси, докато се транспортира. Никога не носете и не се опитвайте да 

хващате бутилка за капачката. 

2. Големи количества концентрирани минерални киселини, например сярна, азотна 

и солна киселина, се съхраняват в специални складови помещения или шкафове за 

корозивни вещества. 

2.3. Съхранение на химически реактиви 

Правилното съхранение на химикалите е необходимо, за да се увеличи 

максимално безопасността на преподавателите, служителите и студентите по отношение 

на съвместимостта на химикалите, контрола на разливи, контрола на пожари/експлозии, 
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за осигуряване на сигурност, идентификация и осигуряване на „удобна за потребителя“ 

система по отношение на мястото на употреба. 

1. Всички контейнери, използвани за съхранение (дори и краткосрочно), трябва да бъдат 

етикетирани. 

2. Количества, по-големи от един литър силно запалими течности (метанол, хлороформ) 

трябва да се съхраняват в определени метални шкафове. Количества по-малки или равни 

на един литър могат да се съхраняват на отделни работни места, но само по един брой от 

същия вид. Химикалите трябва да се съхраняват възможно най-близо до мястото на 

употреба, за да се постигне максимална ефективност и да се сведе до минимум 

транспортното разстояние. 

3. Химикалите с изтекъл срок на годност се изхвърлят периодично, за да се намали 

общият потенциал на опасност и да се минимизира проследяването и актуализацията на 

инвентара. 

4. Никога не отпипетирайте с уста. Винаги използвайте крушка за пипетиране или 

автоматична пипета. 

6.. Изпразнените контейнери за химикали трябва да бъдат почистени от останалите 

остатъци чрез трикратно изплакване с вода или друг подходящ разтворител и изсушени 

преди изхвърляне. Празните контейнери трябва да бъдат правилно изхвърлени. 

Общи правила за съхранение на химикали 

 

Изисквания за складови помещения 

• Химичните реактиви се съхраняват в затварящи се шкафове, за да се предотвратят 

злополуки и разливи. 

• Всички складови зони трябва да са снабдени с врати с брави. 

• Ограничете достъпа на студенти до складовите помещения за съхранение на 

химикали. 

• Да бъде осигурена ефективна вентилация на складовите помещения за съхранение 

на химикали. 

 

Организация: 

• Химичните реактиви се организират първо по СЪВМЕСТИМОСТ, а не по азбучен 

ред (виж раздел „Образец за организация на складово помещение“). 

• По азбучен ред се съхраняват реактиви в рамките на съвместими групи. 
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Химическа сегрегация: 

• Киселините се съхраняват в специален шкаф за киселини. Азотната киселина трябва 

да се съхранява самостоятелно, освен ако в шкафа има отделно отделение за 

съхранение на азотна киселина. 

• Съхранявайте силно токсични химикали в специален, заключващ се шкаф за 

отровни вещества, който е етикетиран с ясно видим знак. 

• Летливи химикали се съхраняват във вентилирани шкафове. 

• Запалими вещества се съхраняват в шкаф за съхранение на запалими течности.  

• Чувствителни към вода реактиви се съхраняват в херметичен шкаф на хладно и сухо 

място, отделено от всички други реактиви в лабораторията. 

 

Правила за съхранение 

• Да не се поставят тежки материали, течни химикали и големи контейнери на високи 

рафтове. 

• Да не се съхраняват химикали върху горните части на шкафовете. 

• Да не се съхраняват химикали на пода, дори временно. 

• Да не се съхраняват предмети на плотове и в лабораторни химически абсорбатори, 

освен когато се използват. 

• Да не се съхраняват химикали на рафтове над нивото на очите. 

• Да не се съхраняват химикали съвместно с храни и напитки. 

• Да не се съхраняват химикали в личните хладилници на персонала, дори временно. 

• Съхраняваните химикали да не се излагат на пряка топлина или слънчева светлина, или 

на силно променливи температури. 

• Контейнерите за съхранение на химикали да се използват правилно съгласно 

предназначението им. 

• Да не се използват контейнери за храна за съхранение на химикали. 

• Всички контейнери трябва да бъдат добре затворени. 

• След всяка употреба, внимателно да се почисти външната страна на контейнера с 

хартиена кърпа, преди да се върнете в зоната за съхранение. Хартиената кърпа да се 

изхвърли правилно след употреба. 

 

Образец за организация на складово помещение 

Химичните реактиви трябва да бъдат разделени на ОРГАНИЧНИ и НЕОРГАНИЧНИ.. 
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Неорганични реактиви Органични реактиви 

1. Метали, Хидриди 1.Киселини, Анхидриди, 

Пероксокиселини 

2. Халиди, Халогени, Фосфати, 

Сулфати, Сулфити, Тиосулфати  

2. Алкохоли, Амиди, 

Амини, Гликоли, Имиди, 

Имини  

3. Амиди, Азиди*, Нитрати* (освен 

Амониев нитрат), Нитрити*, 

Азотна киселина 

3. Алдехиди, Естери, 

Въглеводороди  

4. Въглерод, Карбонати, 

Хидроксиди, Оксиди, Силикати  

4. Етери*, Етилен оксид, 

Халогенирани 

въглеводороди, Кетони 

5. Карбиди, Нитриди, Фосфиди, 

Селениди, Сулфиди  

5. Епокси съединения, 

Изоцианати 

6. Хлорати, Хлорити, Водороден 

пероксид*, Хипохлорити, 

Перхлорати*, Перхлорна 

киселина*, Пероксиди 

6.Азиди*, 

Хидроскипероксиди, 

Пероксиди 

7. Арсенати, Цианати, Цианиди  7. Нитрили, 

Полисулфиди, Сулфиди, 

Сулфоксиди  

8. Борати, Хромати, Манганати, 

Перманганати  

8. Крезоли, Феноли 

9. Киселини (освен Азотна 

киселина) 

10. Арсен, Фосфор*, Фосфорен 

пентаоксид*, Сяра 

* Химични реактиви, изискващи специално внимание поради потенциалната си 

нестабилност. 

 

3. ХИМИЧЕСКИ РАЗЛИВИ 

В случай на авария, причиняваща отделяне на опасни химикали, са необходими 
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спокойни и решителни действия за предотвратяване на ескалация на извънредната 

ситуация. По този начин, за всеки отделен инцидент, изолирането на разлива и/или 

обезопасяването на зоната е най-добре да се извърши преди или едновременно с 

установяването на контакт със съответния персонал. Това трябва да се направи според 

цялата налична информация за химическата природа на разлива. При всички 

обстоятелства трябва да се използва лабораторно облекло, предпазни очила и 

ръкавици. 

1. Търсене на помощ и съобщавне на необходимата информация. 

а) Къде се е случил инцидентът? 

б) Колко души са пострадали? 

в) Какъв в химическият реактив? 

г) Известен ли е междинен риск от пожар, експлозия, интоксикация или 

задушаване? 

2. Ако разливът представлява непосредствена опасност, напуснете мястото на 

разлива и предупредете останалите, контролирайте достъпа до мястото на разлива и 

докладвайте на отговорните лица. 

3. Свалете замърсеното облекло. Изплакнете кожата/очите с вода поне 15 до 30 

минути; използвайте сапун за междинно и окончателно почистване на кожни участъци. 

4. Защитете се, след това изведете пострадалия(ите) на чист въздух, ако е безопасно 

да го направите. 

5. Уведомете хората в близост и ги евакуирайте при необходимост. Предотвратете 

влизането, ако е необходимо, като поставите охрана в безопасна зона и/или затворите 

вратите. 

6. Ако има запалими пари, не работете с електрически ключове, освен ако не е сцел 

изключване на оборудването. Опитайте се да изключите или премахнете топлинните 

източници. ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО ОТ МРЕЖАТА, А НЕ ОТ 

КЛЮЧИТЕ ВЪТРЕ В ЛАБОРАТОРИЯТА. 

7. Не докосвайте разлива без защита, ръкавици и др. 

8. Когато разливът не представлява непосредствена лична опасност, опитайте се да 

контролирате разпространението или обема на разлива. Това може да означава 

затваряне на врата, преместване на близкото оборудване за предотвратяване на по-

нататъшно замърсяване, преместване на контейнери, създаване на преграда чрез 

поставяне на адсорбент около разлива. 

9. Никога не допускайте, че газове или пари не съществуват или са безвредни 
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поради липса на миризма. 

10. Увеличете вентилацията, като отворите затворените крила на камината до 

напълно отворено положение. Външните врати могат да се отварят за вентилация на 

нетоксични пари. 

11. Използвайте адсорбенти за събиране на вещества. Намалете концентрациите на 

пари, като покриете повърхността на разлята течност с адсорбент.  

 

3.1. Течни разливи 

1. Ограничете разлива до малка площ. Не позволявайте да се разпространява. 

2. За малки количества неорганични киселини или основи използвайте 

неутрализиращ агент или адсорбираща смес (например калцинирана сода или 

диатомит). За малки количества от други материали, адсорбирайте разлива с 

нереактивен материал (като вермикулит, глина, сух пясък или кърпи). 

3. За по-големи количества неорганични киселини и основи изплакнете с големи 

количества вода (при условие, че водата няма да причини допълнителни щети, вижте 

MSDS за тази информация). Не се препоръчва използването на големи количества вода 

в складови помещения, където силното пръскане може да причини допълнителни 

опасности или в зони, където може да има реактивни с вода химикали. 

4. Почистете разлива, като изцедете мопа в мивка или в кофа, оборудвана с ролки. 

5. Внимателно вземете и почистете всички кашони или бутилки, които са били с 

нарушена опаковка или в контакт. 

6. Ако е необходимо, почистете мястото с прахосмукачка с HEPA филтър, 

проектиран и одобрен за съответния материал. 

7. Ако разлятият материал е изключително летлив, оставете го да се изпари и да 

бъде засмукан от лабораторната камина.  

 

3.2. Разливи от твърди вещества 

Съберете твърдите вещества с ниска токсичност в съд за твърди веществ и ги 

поставете в контейнер, подходящ за този химикал. Допълнителни предпазни мерки, 

като например използването на прахосмукачка, оборудвана с HEPA филтър, може да 

са необходими при почистване на разливи на по-силно токсични твърди вещества. 

Изхвърлете остатъците съгласно процедурите за безопасно изхвърляне.  

Указания при разливи от фенол/хлороформ 

Работете с фенол или хлороформ само с ръкавици, предпазни очила и лабораторно 
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облекло. Тези течности трябва да се изхвърлят в специални контейнери за органични 

разтворители. Епруветките трябва да се събират отделно. 

 

3.3. Компресирани газове 

Съдържанието на всеки цилиндър за сгъстен газ трябва да бъде ясно 

идентифицирано за лесно, бързо и пълно определяне от всеки лабораторен работник. 

Такава идентификация трябва да бъде шаблонирана или отпечатана върху цилиндъра 

или етикета. Ако етикетът на цилиндъра стане неясен така, че съдържанието не може 

да бъде идентифицирано, цилиндърът трябва да бъде маркиран като „неизвестно 

съдържание“ и да се върне директно на производителя. Потребителите трябва да се 

информират чрез информационните листове за безопасност на материалите (MSDS) за 

безопасното боравене със специфичния технически газ. 

 

4. ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАРИ 

Първата Ви реакция трябва да бъде да уведомите органите на МВР или тези за 

спешна медицинска помощ за злополуката. Това може да направите на телефона за 

спешни повиквания на единната спасителна система 112. 

Вашето повикване трябва да съдържа следната информация: 

Къде? – Посочете мястото, улицата, номер на улицата, кръстовище или някакъв 

ориентир при злополука извън града; 

Какво? – Посочете вида на злополуката: пътнотранспортно произшествие с лек 

автомобил, с тежкотоварен автомобил, с транспортиране на опасен товар. Посочете 

също дали има затиснати или ранени хора и дали има опасност от пожар; 

Колко? – Посочете броят на пострадалите, по възможност вида на нараняванията; 

Кой се обажда? – Кажете името си и номера, от който се обаждате. 

 

 Ако има ранени хора извикайте незабавно за помощ на висок глас. 

 Без да поемате излишен личен риск - опитайте се да загасите пожара с 

пожарогасител или с подръчни средства. 

- Издърпайте обезопасяващия щифт; 

- Натиснете ръчката и насочете струята близко до основата на пламъците; 

- Дръжте здраво насочващото устройство. 
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 Спрете гасенето на пожара ако забележите, че той се разпространява към горната 

част на помещението или в посока изхода и незабавно избягайте навън. 

 Затворете прозорците и вратите на помещенията преди да ги напуснете. 

 Излезте бързо навън без да мислите за ценности и пари. Не се връщайте обратно. 

 За евакуация използвайте евакуационните стълбища или аварийните такива. В 

никакъв случай не използвайте асансьорите. 

 Ако сте в асансьор по време на пожара спрете на най-близкия етаж и го напуснете. 

 Ако при Вашата евакуация евакуационни пътища са задимени, започнете да се 

движите възможно най-ниско, защото там температурата е по-ниска и видимостта 

е по-добра. 

 При невъзможност да напусните Вашето жилище, в следствие на дим или висока 

температура, отидете в банята, затворете вратата, поставете мокри кърпи под 

вратата и изчакайте служителите от пожарната. 

 Когато сте в помещения с много хора и бъде подаден сигнал за пожар направете 

следното: 

- най-важно е да не изпадате в паника и да запазите спокойствие. Вашата паника 

може да бъде предадена и на хората около Вас; 

- следвайте евакуационните знаци и напуснете помещенията без да измествате и 

блъскате останалите хора; 

- за излизане от помещенията използвайте евакуационните пътища и изходи. Не 

скачайте от височини. 

- не се връщайте обратно в сградата ако сте забравили нещо. 

 С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение, бензин и нафта. 

 При пожар в сграда изключете газта, електричеството, затворете вратите и 

прозорците. 

 Напуснете сградата като използвате стълбището, външни, стабилни стълби, 

балкони и др. Не използвайте асансьорите. 

 При преминаване през задимено пространство поставете мокра кърпа на устата и 

носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи. 

Ако се запали част от облеклото ви, съблечете бързо горящата дреха, ако това е 

невъзможно загасете чрез обвиване с друга дреха или одеало. 

 Ако е невъзможно да излезете от сградата, най-добре е да влезете в банята. 

Уплътнете вратата с мокри кърпи или дрехи и пуснете душа. Обливайте се с вода, 
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за да не прегрее организма. Опитайте се да сигнализирате за своето 

местонахождение. 

 Особено опасени, при горене на пластмаси, са токсичните газове. При тях се 

отделят фосген, циановодород, въглероден оксид и други съединения със силен 

токсичен ефект. След пребиваване в района на пожара трябва да преминете през 

медицински преглед. 

 При отравяне с въглероден оксид /СО/ пострадалите се изнасят на чист въздух, 

разхлабват се дрехите им и се оставят в покой. При рязко спадане на кръвното 

налягане се прави изкуствено дишане "уста в уста". На пострадалите се дава топло 

мляко, минерална вода, разтвор на сода бикарбонат и се транспортират до 

болнично заведение. 

 

   

Приложение 1. Несъвместимост на химични реактиви 

Химичен реактив Несъвместим с 

оцетна киселина хромена киселина, азотна киселина, пероксиди, перманганати  

оцетен анхидрид Съединения, съдържащи хидроксилна група, етилен гликол, 

перхлорна киселина  

ацетон смеси от концентрирана азотна и сярна киселина, водороден 

пероксид  

ацетилен (етин) бром, хлор, мед, живак, сребро  

амониев нитрат киселини, хлорати, запалими течности, нитрати, метали на прах, 

сяра, фино диспергирани органични или горими материали 

анилин водороден пероксид, азотен оксид  

калциев оксид вода 

активен въглен калциев хипохлорит, други окислители  

хлорати киселини, амониеви соли, метали на прах, сяра, фино 

диспергирани органични или горими материали 

хромна киселина оцетна киселина, камфор, глицерол, нафтален, терпентин, 

други запалими течности  

хлор ацетилен, амоняк, бензен, бутадиен, бутан, водород, натриев 

карбид, терпентин, фино диспергирани метали  

мед ацетилен, водороден пероксид  

хидразин водороден пероксид, азотна киселина, други окислители 

въглеводороди бром, хлор, хромена киселина, флуор, пероксиди  

циановодородна 

киселина 

алкални метали, азотна киселина 

флуороводородна 

киселина 

амоняк 
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водороден пероксид анилин, хром, запалими материали, мед, желязо, повечето 

метали и техните соли, нитрометан, запалими течности  

сероводород димяща азотна киселина, окислителни газове 

йод ацетилен, амоняк  

живак ацетилен, амоняк   

азотна киселина 

(концентрирана) 

оцетна киселина, ацетон, алкохоли, анилин, хромена киселина, 

запалими газове, запалими течности, циановодородна 

киселина, сероводород, Acetic acid, Acetone, Alcohol, Aniline, 

Chromic acid, flammable gases, flammable liquids, Hydrocyanic 

acid, Hydrogen Sulfide, нитриращи се вещества 

нитропарафини амини, неорганични основи 

оксалова киселина живак, сребро 

кислород Запалими течности, твърди вещества или газове, грес, водород, 

масла 

перхлорна киселина оцетен анхидрид, алкохоли, бисмут и сплавите му, масла, 

хартия, дърво  

пероксиди 

(органични) 

киселини (органични или минерални) 

калиев хлорат киселини (виж хлорати) 

калиев перхлорат киселини (виж перхлорна киселина) 

калиев перманганат бензалдехид, етилен гликол, глицерол, сярна киселина  

сребро ацетилен, амониеви съединения, оксалова киселина, винена 

киселина  

натриев нитрит Aамониев нитрат и други амониеви соли  

натриев пероксид окислителни вещества (оцетен анхидрид, бензалдехид, етанол, 

етил ацетат, етилен гликол, фурфурал, ледена оцетна киселина, 

метанол, метил ацетат)  

сярна киселина хлорати, перхлорати, перманганати  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Съдържание на Информационен лист за безопасност (material safety 

data sheet, MSDS) 
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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 

– Идентификатори на продукта; 

– Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и 

употреби, които не се препоръчват; 

– Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност; 

– Телефонен номер при спешни случаи. 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 

– Класифициране на веществото или сместа – Ако класификацията, включително 

предупрежденията за опасност, не са изцяло изписани, се прави позоваване на раздел 16, 

в който се предоставя пълният текст на всяка класификация, в това число всяко 

предупреждение за опасност. 

– Елементи на етикета; 

– Други опасности – предоставя се информация за други опасности, които не влияят 

върху класификацията, но които могат да допринесат за общата опасност. При опасност 

от експлозия на запалим прах е целесъобразно да се посочи предупреждението „При 

разпръскване може да образува експлозивна прахово-въздушна смес“. 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 

От състава на смесите задължително се посочват вещества, които представляват 

опасност за здравето или околната среда, като има определени различни стойности на 

концентрацията, над която е задължително описването. 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 

– Описание на мерките за първа помощ 

– Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и 

ефекти; 

– Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 

лечение. 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

– Пожарогасителни средства 

– Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа; 

– Съвети за пожарникарите. 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

– Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи – както 

за персонал, който не отговаря за спешни случаи, така и за лицата, отговорни за спешни 

случаи; 



83 
 

– Предпазни мерки за опазване на околната среда; 

– Методи и материали за ограничаване и почистване; 

– Позоваване на други раздели – Прави се позоваване на раздели 8 и 13, ако това е 

целесъобразно. 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

– Предпазни мерки за безопасна работа – препоръки за безопасна работа, съвети да не се 

поема храна и др. 

– Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости. 

– Специфична(и) крайна(и) употреба(и). 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства. 

Този раздел от информационния лист за безопасност описва приложимите граничните 

стойности на професионална експозиция и необходимите мерки за управление на риска. 

– Параметри на контрол – описват се граничните стойности, включително правното 

основание за всяка една от тях, приложими понастоящем в държавата-членка, в която се 

предоставя информационният лист за безопасност, включително граничните стойности 

на професионална експозиция и биологичните гранични стойности. Когато при 

използването на веществото или сместа по предназначение се образуват замърсители на 

въздуха, се изброяват и приложимите за тях гранични стойности на професионална 

експозиция и/или биологични гранични стойности. 

– Контрол на експозицията – подходящ инженерен контрол, лични предпазни средства. 

Трябва да се посочи ясно дали са достатъчни очила или е необходим предпазен щит. 

Трябва да се посочи ясно какви ръкавици са наоебохидими – вид на материала, неговата 

дебелина и обичайното или минимално време на износване на материала на ръкавиците 

и др. 

– Контрол на експозицията на околната среда. 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

Описват се външен вид, мирис, pH, точка на топене/точка на замръзване и др. Ако се 

посочва, че определено свойство не се прилага или че не е налице информация относно 

определено свойство, се посочват причините за това. 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

Описват се опасностите от реакции на веществото или сместа: – реактивност; 

– химични стабилност; 

– възможност за опасни реакции; 

– условия, които трябва да се избягват; 
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– несъвместими материали; 

– опасни продукти на разпадане. 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

Този раздел от информационния лист за безопасност е предназначен за използване преди 

всичко от медици, специалисти в сферата на здравето и безопасността на работното 

място, токсиколози – предоставя се информация относно вероятните пътища на 

експозиция, симптоми при неблагоприятни ефекти, настъпващо след известен период 

или непосредствени ефекти, хронични последствия и др. 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

– Токсичност. 

– Устойчивост и разградимост. 

– Биоакумулираща способност. 

– Преносимост в почвата. 

– Резултати от оценката на PBT и vPvB. 

– Други неблагоприятни ефекти. 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците. 

– Методи за третиране на отпадъци. 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането. 

– Номер по списъка на ООН. 

– Точното на наименование на пратката по списъка на ООН. 

– Клас(ове) на опасност при транспортиране. 

– Опаковъчна група. 

– Опасности за околната среда. 

– Специални предпазни мерки за потребителите. 

– Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и 

Кодекса IBC. 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба. 

Посочва се специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфични 

законодателство относно безопасността, здравето и околната среда, например категория 

по Seveso. 

В този раздел на информационния лист за безопасност се посочва и дали доставчикът е 

извършил оценка на безопасността на химичното вещество или сместа. 

2.3.2. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА СТУДЕНТИ В ХИМИЧНА 
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ЛАБОРАТОРИЯ 

 

Работата в химичните лаборатории е свързана с известен риск за здравето на работещите 

в тях, ако не се спазват правилата за безопасна работа. Различните рискове произтичат 

както от самите химичните съединения, много от които имат определено физиологично 

действие, превръщащо ги в отделни случаи в силно токсични вещества, така и от 

методите на работа в химичните лаборатории.  

При провеждане на лабораторните упражнения по химия е задължително да се спазват 

слените правила: 

 Задължително е провеждането на инструктаж по техника за безопасност още на 

първото лабораторно занятие. Да се удостовери инструктажа чрез подпис в книга за 

инструктаж. 

 Да не се влиза с храна в лабораториите и да не се поставят върху лабораторните маси 

дрехи, чанти и др.  

 Преди всяко лабораторно упражнение студентът трябва да се запознае със съответния 

теоретичен материал. 

 В учебните химични лаборатории да се работи с предпазно облекло, очила или щит 

за лице и с ръкавици. 

 Опитите да се извършват индивидуално или в група, според указанията на 

преподавателя. 

 В учебните химични лаборатории се забранява извършването на експерименти, които 

не са свързани с изпълнението на възложените задачи.  

 Лабораторна работа със силно дразнещи, леснозапалими, токсични и неприятно 

миришещи вещества трябва да се извършва в камина. 

 Всички опити с леснозапалими вещества (водород, диетилов етер, бензен, ацетон, 

сяроводород, метанол и др.) да се извършват далеч от открит пламък (спиртни лампи) 

и открити нагреватели. 

 Работещият с взривоопасни, леснозапалими и токсични вещества не трябва да е сам 

в лабораторията и да е запознат с работата на наличните средства за борба и 

ликвидиране на последствията от аварии – пожар, експлозия, отравяне и др. При 

възникване на пожар преди всичко е необходимо действието му да се локализира и 

намали, като се отстранят всички намиращи се в непосредствена близост 

леснозапалими предмети или бутилки с газове под налягане, да се загасят запалените 
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спиртни лампи и да се изключи електрическия ток. При запалване на дреха горящият 

се завива с одеало или с лабораторна престилка. Пожар в лабораторията не се гаси с 

вода, а с пясък или с пожарогасител. 

 При работа с живак (Hg) трябва да се има предвид, че той поддържа значителен парен 

натиск, а живачните пари са силно токсични и се кумулират в организма. Поради това 

живакът се съхранява в добре затворени дебелостенни стъкла, поставени в специални 

ванички или тавички, за да се избегне разпръскването на живачни капчици или 

случайно счупване. Капки от разпилян живак се събират чрез амалгамирана медна 

пластинка или с памук, намазан с вазелин, и се унищожават като се заливат с 

концентрирана азотна киселина (камина). Живак никога не се излива в умивалника 

или в канализацията. Местата където биха могли да се задържат малки живачни 

капчици (цепнатини, фуги, пролуки) се посипват със сяра на прах. 

 При работа с алкални метали (литий, натрий, калий) се вземат специални мерки за да 

се изключи досега им с вода – съхраняват се под керосин, течен парафин или 

трансформаторно масло, работи се на сухо място, далеч от всякакъв открит източник 

на вода. Парчета от метала се вземат с пинсети (за да не попадне върху кожата и да 

предизвика изгаряния), очистват се внимателно от тънкия повърхностен слой от 

хидроксид чрез изрязване със скалпел върху суха филтърна хартия. При всички тези 

манипулации на очите се поставят предпазни очила. Алкални метали не се изхвърлят 

в умивалник или в съд с вода, тъй като от силната екзотермичност на реакцията 

между метала и водата отделеният водород се самозапалва. 

 Всички процеси, които се извършват в лабораторните съдове, трябва да се 

наблюдават отстрани, като очите никога да не се намират над отвора на съда или под 

дъното му, за да се избегнат евентуалните поражения на лицето при изпръскване на 

реакционната смес или при счупване на реакционния съд. При нагряване на смеси в 

епруветка отворът не трябва да е обърнат към работещият или към съседа му, а в 

посоката, в която няма други хора. 

 При разреждане на концентрирани киселини винаги се наливат внимателно малки 

количества от киселината във вода, а не обратно. Никога не се отпипетирват 

концентрирани разтвори на силни киселини или основи чрез всмукване с уста, тъй 

като попаднали случайно в устната кухина или хранопровода предизвикват 

значителни увреждания на лигавицата (изгаряния). 
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 Миризмата на газове и пари се проверява чрез движение над отвора на съда с ръка 

към носа на работещия. Никога не се проверява вкуса на веществата използвани в 

лабораторната практика. 

 Реактивните стъкла и банките с химикали винаги да се затварят плътно със 

запушалки за да не се замърсява околната атмосфера.  

 При затварянето на стъклата или банките запушалките да се хващат само за горната 

им част, в противен случай  реактивите се замърсяват и стават негодни за употреба. 

 Реактивите, които се използват в твърдо агрегатно състояние да се вземат с чисти 

шпатули или лъжички и да се поставят в чисти и сухи епруветки. 

 Всеки реактив или лабораторна стъклария след използване веднага да се връща на 

мястото му за да се поддържа необходимия ред в лабораторията. 

 Работното място, реактивите, както и лабораторните съдове да се пазят абсолютно 

чисти, тъй като и най-малките примеси могат да променят хода на химичната реакция 

и да се получат грешни резултати. 

 Преди да се използва даден реактив внимателно да се прочете етикета с 

наименованието му.  

 Да не се използват реактиви без етикети или с неясни надписи по тях. Не се допуска 

поправяне на надписите на етикетите върху реактивните стъкла. 

 Опитите да се извършват с малки количества от необходимите реактиви и точно да 

се спазват указанията от ръководството за провеждане на конкретния опит. 

 Да не се връща излишното количество реактив в реактивните стъкла, от които са 

взети. 

 Да се наблюдава внимателно протичането на опитите и да се констатират всички 

промени, които настъпват в хода на реакцията: оцветяване на разтвори, получаване и 

разтваряне на утайки, отделяне на газ, топлина и др. 

 След приключване на занятието лабораторната стъклария трябва да се измие и 

работното място да се почисти и подреди. 

 Преди да се напусне лабораторията да се изключат всички електрически уреди и 

спрат крановете на чешмите. 

 Остатъци от разтвори съдържащи сребро, живак, йод и бром да се събират в 

специални банки намиращи се в камината. 

 Счупена лабораторна стъклария трябва да се почисти и след това да се изхвърли в 

червените контейнери за „Счупена лабораторна стъклария“. 
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 Не упражнявайте натиск върху стъклените тапи. Използвайте лубрикант, ако е 

необходимо. 

 Горещи стъклени съдове причиняват изгаряния!  

 Твърдите отпадъци трябва да се изхвърлят в контейнера „Твърди отпадъци“. 

 Органичните течни отпадъци трябва да се изхвърлят в контейнер „Течни органични 

отпадъци“, намиращ се под камината. 

 Химически замърсена хартия (напр. филтърна хартия, тегловна хартия) трябва да се 

изхвърли в контейнера за замърсени хартиени отпадъци (намира се под камината). 

 Хартиените отпадъци се изхвърлят в коша за отпадъчна хартия под мивката. 

 Разредените водни неорганични разтвори, киселини и основи могат да се изхвърлят 

в канализацията с големи количества вода. 

 НЕ изливайте никакви органични течности (включително ацетон!) в канализацията. 

Ако не сте сигурни, попитайте вашия преподавател. 

 

ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 

Механични наранявания 

 При работа със стъклени тръби и лабораторна стъклария, поради проявена 

несръчност, работещият може да се пореже. Преди да се превърже раната трябва да се 

почисти от попаднали стъклени парченца и да се дезинфекцира с кислородна вода и 

риванол. При по тежки случаи е необходима лекарска помощ. 

Термични изгаряния 

При термични изгаряния поразеното място се посипва със сода за пиене, талк или 

нишесте. Добре помагат и компресите от прясно приготвени разтвори от 2% NaHCO3, 

5% KМnO4 или 5% разтвор на танин. При по-големи и по-тежки изгаряния пострадалият 

трябва да потърси съдействието на лекар. 

Химични изгаряния 

 Капки от концентрирани киселини и основи, попаднали по кожата, се попиват със 

суха марля или филтърна хартия, така че да не се поразят незасегнатите участъци. 

Поразеното място обилно се промива с вода, а след това с разтвор от NaHCO3 при 

изгаряне с киселини или със силно разреден разтвор от CH3COOH при изгаряния с 

основи. Незасегнатите участъци се намазват с боров вазелин и се прави суха превръзка. 

Когато изгарянето е станало с органично вещество (например фенол), поразеното място 

се измива с органичен разтворител (алкохол), след това с вода, намазва се с боров вазелин 
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и се превързва. 

 Капки от бром върху кожата се измиват веднага с бензен, етанол, 10% разтвор от 

натриев тиосулфат. Поразеното място се намазва с крем против изгаряне или с боров 

вазелин. 

Ако с киселини или основи са засегнати очите, те се промиват с вода няколко min 

и след това с 2% разтвор от натриев хидрогенкарбонат при напръскване с киселини или 

с разреден разтвор на борна киселина (борова вода) или с 5% разтвор от танинова 

киселина при напръскване с основи. След това очите отново се измиват обилно с вода и 

се търси лекарска помощ. 

Химични отравяния 

При поемане на химикали през устата трябва веднага да се предизвика повръщане 

– най-добре чрез дразнене на глътката с пръст или поемане на 1% разтвор от меден 

сулфат или сапунена вода до началото на повръщане. След това на пострадалия се дава 

активен въглен, мляко и в краен случай голямо количество вода. 

Отравяния с газове 

При отравяне с хлор, сероводород, въглероден оксид и др. е необходимо 

пострадалият незабавно да се изведе на чист въздух и да се постави в легнало положение, 

като се повика веднага лекар. Когато отровата е позната, се препоръчва да се вземат 

мерки до идването на лекаря: 

 при отравяне с амоняк – чист въздух, покой, дишане на топли водни пари, смесени с 

пари на оцетна киселина; 

 при отравяне с ацетонови пари – чист въздух, при загуба на съзнание, да се направи 

изкуствено дишане; 

 при отравяне с бромни пари – вдишване на амоняк, промиване на очите, устата, носа 

с разтвор от NaHCO3, покой и вдишване на кислород; 

 при отравяне с въглероден оксид или сероводород – чист въздух, изкуствено дишане, 

покой, вдишване на кислород. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ: 

- да носят чисто предпазно облекло; 

- да използват ръкавици за еднократна употреба, където е необходимо; 

- да не ядат, пият и пушат в лабораторните помещения; 
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- да докладват на преподавателя, водещ практичното упражнение за всяка заразна 

болест (инфекция на горните дихателни пътища, грип,  инфектирани рани и др.). 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТУДЕНТИТЕ: 

- всички студенти, посещаващи практичните занятия трябва да са здрави. Това 

означава, че тези, които са засегнати, изложени или носители на заразни болести, с 

хрема, настинка, кашлица, изгаряния, открити възпаления, инфектирани рани или други 

източници на микробиологични замърсявания не бива да се допускат до лабораторното 

помещение и да провеждат практически занятия. 

- да поддържа високо ниво на личната си хигиена по време на работа. 

- да поддържат ръцете си чисти, с ниско подрязани нокти. Лак за ръце не се 

позволява, освен ако не се носят ръкавици. 

- забранява се пушенето, плюенето, дъвченето на дъвка, яденето и пиенето в 

лабораторните помещения. Пушенето е разрешено само на определените за това места. 

- забранява се внасянето на раници, чанти, връхни дрехи и други лични средства в 

лабораторните помещения. Те се оставят в  шкафовете намиращи се в Съблекалнята за 

студенти на Секция „Химия“, определени за студентите.  

-        В лабораториите за провеждане на практически упражнения се влиза само със 

специално чисто индивидуално работно облекло, чисти обувки, напълно обхваната коса 

и при необходимост да се използват предпазни ръкавици. 

- не се позволява носенето на дрехи без ръкави. Ризите или блузите трябва да бъдат 

закопчани, с изключение на копчето на яката и трябва да покриват кръста. Широките 

дрехи създават заплаха за безопасността и също не са позволени 

- обувките трябва да са със здрава конструкция, за да осигуряват някаква защита 

срещу удари. Разрешават се обувки само с ниски токове, кожен/винил тип. 

- облеклото трябва да бъде чисто преди започване на лабораторната работа и да се 

поддържа в прилична чистота по време на работа.  

- бижута, които представляват заплаха за безопасността не се допускат в обекта. Не 

се разрешава носенето на накити над работното облекло, както и странични предмети. 

 

CHEMICAL LABORATORY SAFETY RULES FOR STUDENTS 

The work in the chemical laboratories is associated with a certain risk to the health of the 

workers in them, if the rules for safe work are not observed. The various risks arise both from 
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the chemical compounds themselves, many of which have a certain physiological effect, 

making them in some cases highly toxic, and from the methods used in chemical laboratories. 

The following rules must be observed when conducting laboratory exercises in chemistry: 

 It is mandatory to conduct a safety training at the first laboratory session. To certify the 

instruction the students have to sign in the Instructions book. 

 Do not enter the laboratories with food and do not place clothes, bags, etc. on the 

laboratory tables. 

 Before each laboratory exercise the student must get acquainted with the relevant 

theoretical material. 

 Work in chemical laboratories with protective clothing, safety goggles, face shield and 

gloves. 

 Experiments to be made individually or in groups, according to the instructions of the 

teacher. 

 In the training chemical laboratories it is forbidden to perform experiments that are not 

related to the implementation of the assigned tasks. 

 Laboratory work with highly irritating, flammable, toxic and odorous substances should 

be performed in a fireplace. 

 All tests with flammable substances (hydrogen, diethyl ether, benzene, acetone, 

hydrogen sulfide, methanol, etc.) should be performed away from open flames (alcohol lamp) 

and open heaters. 

 The person working with explosive, flammable and toxic substances must not be alone 

in the laboratory and has to be familiar with the work of the available appliences to combat and 

eliminate the consequences of accidents - fire, explosion, poisoning and more. In the event of 

a fire, it is first of all necessary to locate and reduce its effect by removing all nearby flammable 

objects or cylinders with pressurized gases, extinguish lighted alcohol lamps and turn off the 

electricity. When lighting a garment, the burner is wrapped in a blanket or laboratory apron. A 

fire in the laboratory is not extinguished with water, but with sand or a fire extinguisher. 

 When working with mercury (Hg) it should be considered that it maintains significant 

vapor pressure, and mercury vapor is highly toxic and accumulates in the body. Therefore, 

mercury is stored in tightly closed thick-walled glasses placed in special trays or trays to avoid 

scattering of mercury droplets or accidental breakage. Drops of spilled mercury are collected 

through an amalgamed copper plate or cotton, smeared with Vaseline, and destroyed by 

flooding with concentrated nitric acid (laboratory fume hood). Mercury is never poured into the 
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sink or sewer. The places where small mercury droplets could be retained (cracks, joints, gaps) 

are sprinkled with powdered sulfur. 

 When working with alkali metals (lithium, sodium, potassium) special measures are 

taken to exclude their contact with water - stored under kerosene, liquid paraffin or transformer 

oil, work in a dry place, away from any open source of water. Pieces of metal are taken with 

tweezers (so as not to get on the skin and cause burns), carefully cleaned of a thin surface layer 

of hydroxide by cutting with a scalpel on dry filter paper. Safety goggles are worn during all 

these eye manipulations. Alkali metals are not disposed in a sink or water container, as due to 

the strong exothermicity of the reaction between the metal and the water, the released hydrogen 

ignites itself. 

 All processes that take place in the laboratory vessels should be observed from the side, 

the eyes never being above the opening of the vessel or below its bottom, in order to avoid 

possible damage to the face when spraying the reaction mixture or breaking the reaction vessel.  

 When heating mixtures in a test tube, the opening should not be facing the worker or 

his neighbor, but in the direction in which there are no other people. 

 When diluting concentrated acids, always carefully pour small amounts of acid into 

water, not the other way around. Concentrated solutions of strong acids or bases should never 

be pipetted by mouth suction, as accidental contact with the oral cavity or esophagus causes 

significant damage to the mucous membranes (burns). 

 Use the chemical fumehood when working with volatile chemicals, flammable liquids 

or gases, or odorous chemicals, or when there is a possibility of the release of toxic chemical 

vapors, powders, or dusts.  

 When smelling a chemical (if you are instructed to do so), gently waft the vapors toward 

your nose. Do not directly inhale the vapors.  

 The taste of substances used in laboratory practice is never checked. 

 Always close jet glass and chemical cans tightly with stoppers to avoid contaminating 

the atmosphere. 

 When closing the glass vessels, hold the stoppers only by the upper part, otherwise the 

reagents become contaminated and unusable. 

 Solid state reagents should be taken with clean spatulas or spoons and placed in clean, 

dry tubes. 

 Any reagent or laboratory glassware should be returned to its place immediately after 

use to maintain the necessary order in the laboratory. 
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 Keep the workplace, reagents and laboratory vessels absolutely clean, as even the 

smallest impurities can change the course of the chemical reaction and lead to wrong results. 

 Read the label carefully before using a reagent. 

 Do not use reagents without labels or with vague labels on them. It is not allowed to 

correct the inscriptions on the labels on the lab vessels. 

 Experiments should be made with small amounts of the required reagents and the 

instructions from the laboratory manual for conducting the specific experiment should be 

strictly followed. 

 Do not return excess reagent to the glass containers from which they were taken. 

 Carefully monitor the progress of the experiments and identify all changes that occur 

during the reaction: colouring of solutions, preparation and dissolution of precipitate, release of 

gas, heat, etc. 

 At the end of the lesson, the laboratory glassware should be washed and the workplace 

should be cleaned and tidied. 

 Before leaving the laboratory, turn off all electrical appliances and turn off the taps. 

 Residues of solutions containing silver, mercury, iodine and bromine should be 

collected in special jars located in the lab fumehood. 

 Broken glassware should be CLEANED and then disposed of in the red ‘Broken Glass’ 

containers.  

 Do NOT force glass tubing through corks or stoppers. Use lubricant if necessary.  

 Hot glassware burns!  

 Solid waste should be disposed of in the ‘Solid Waste’ container in the fumehood.  

 Organic liquid waste should be disposed of in the ‘Organic Liquid’ waste container 

located in the fumehood.  

 Chemically contaminated paper (e.g. filter paper, weigh paper) should be disposed of in 

the contaminated paper waste container (located in the fumehood).  

 Paper waste is discarded in the waste paper basket found under the central sink.  

 Dilute aqueous inorganic solutions, acids, and bases can be disposed of down the drain 

with large volumes of water.  

 Do NOT pour any organic liquids (including acetone!) down the drain. If you are not 

sure, please ask your teacher. 

 

PARAMEDIC HELP 
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Mechanical injuries 

When working with glass tubes and laboratory glassware, due to clumsiness, the worker may 

be cut. Before dressing the wound should be cleaned of glass fragments and disinfected with 

3% hydrogen peroxide and rivanol. In more severe cases, medical attention is required. 

 

Thermal burns 

In case of thermal burns, the affected area is sprinkled with baking soda, talc or starch. 

Compresses of freshly prepared solutions of 2% NaHCO3, 5% KMnO4 or 5% tannin solution 

could also be applied. In case of larger and more severe burns, the victim should seek the help 

of a medical specialist. 

 

Chemical burns 

Drops of concentrated acids and bases on the skin are soaked with dry gauze or filter paper so 

as not to affect the unaffected areas. The affected area is washed thoroughly with water and 

then with a solution of NaHCO3 for acid burns or with a highly diluted solution of CH3COOH 

for alkali burns. The unaffected areas are smeared with pine vaseline and a dry bandage is made. 

When the burn is done with an organic substance (e.g. phenol), the affected area is washed with 

an organic solvent (alcohol), then with water, smeared with pine vaseline and bandaged. 

Drops of bromine on the skin are washed immediately with benzene, ethanol, 10% sodium 

thiosulfate solution. The affected area is smeared with anti-burn oinment or pine vaseline. 

If acids or bases affect the eyes, they are washed with water (Use the eye-washer unit!) for a 

few minutes and then with 2% sodium bicarbonate solution when sprayed with acids, or with 

dilute boric acid solution (boric water) or with 5% tannic acid solution when sprayed with bases. 

Then the eyes are washed again with plenty of water and medical help is sought. 

 

Chemical poisoning 

If chemicals are taken orally, vomiting should be induced immediately - preferably by irritating 

the pharynx with a finger or taking a 1% solution of copper sulphate or soapy water until 

vomiting begins. The victim is then given activated charcoal, milk and, in extreme cases, a large 

amount of water. 

 

Gas poisoning 

In case of poisoning with chlorine, hydrogen sulfide, carbon monoxide, etc. it is necessary to 

immediately take the victim out into fresh air and place him/her in a supine position, calling a 
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doctor immediately. When the poison is known, it is recommended to take measures until the 

arrival of the doctor: 

• in case of ammonia poisoning - clean air, rest, breathing hot water vapors mixed with acetic 

acid vapors; 

• in case of poisoning with acetone vapors - fresh air, in case of loss of consciousness, to perform 

artificial respiration; 

• in case of bromine vapor poisoning - inhalation of ammonia, washing of eyes, mouth, nose 

with NaHCO3 solution, rest and inhalation of oxygen; 

• in case of carbon monoxide or hydrogen sulfide poisoning - clean air, artificial respiration, 

rest, inhalation of oxygen. 

 

STAFF OBLIGATIONS: 

- wear clean protective clothing; 

- use disposable gloves when necessary; 

- do not eat, drink and smoke in the laboratory; 

 

REQUIREMENTS FOR THE STAFF: 

- All teachers and personnel visiting the laboratory must be healthy. This means that those who 

are affected, exposed or carriers of infectious diseases, with colds, flu, coughs, burns, 

inflammation, open infected wounds or other sources of microbiological contamination should 

not be allowed into the laboratory and conduct practical classes.  

- To maintain a high level of personal hygiene during work. 

- To keep their hands clean, with low trimmed nails.  

- No smoking, spitting, chewing gum, eating or drinking in the laboratory.  

- It is forbidden to bring bags, outerwear and other personal items into the laboratory premises.  

- The laboratories for practical exercises are entered only with special clean individual 

protective clothes, clean shoes, fully covered hair, protective gloves and googles. 

- It is not allowed to wear sleeveless clothes. Shirts or blouses must be buttoned, except for the 

collar button, and must cover the waist. Loose clothing poses a safety hazard and is also not 

allowed 

- Shoes must be of sound construction to provide some protection against impact. Only shoes 

with low heels, leather/vinyl type are allowed. 

- The clothing must be clean before the start of the laboratory work and kept in a decent 

cleanliness during work. 
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- Jewelry that poses a safety threat is not allowed on site. It is not allowed to wear jewelry over 

protective clothes, as well as side items. 

 

2.3.3. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ХИМИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ 

Работата в химичните лаборатории е свързана с известен риск за здравето на работещите 

в тях, ако не се спазват правилата за безопасна работа. Различните рискове произтичат 

както от самите химичните съединения, много от които имат определено физиологично 

действие, превръщащо ги в отделни случаи в силно токсични вещества, така и от 

методите на работа в химичните лаборатории. При провеждане на лабораторните 

упражнения по химия е задължително да се спазват слените правила: 

 Задължително е провеждането на инструктаж на преподавателите и служителите в 

Секция „Химия“ по техника за безопасност на всяко тримесечие. Да се удостовери 

инструктажа чрез подпис в инструктажна книга. 

 Да не се влиза с храна в лабораториите и да не се поставят върху лабораторните маси 

дрехи, чанти и др.  

 В учебните химични лаборатории да се работи с предпазно облекло, очила или щит за 

лице и с ръкавици. 

 Лабораторна работа със силно дразнещи, леснозапалими, токсични и неприятно 

миришещи вещества трябва да се извършва в камина. 

 Всички опити с леснозапалими вещества (водород, диетилов етер, бензен, ацетон, 

сероводород, метанол и др.) да се извършват далеч от открит пламък (спиртни лампи) и 

открити нагреватели. 

 Работещият с взривоопасни, леснозапалими и токсични вещества не трябва да е сам в 

лабораторията и да е запознат с работата на наличните средства за борба и ликвидиране 

на последствията от аварии – пожар, експлозия, отравяне и др. При възникване на пожар 

преди всичко е необходимо действието му да се локализира и намали, като се отстранят 

всички намиращи се в непосредствена близост леснозапалими предмети или бутилки с 

газове под налягане, да се загасят запалените спиртни лампи и да се изключи 

електрическия ток. При запалване на дреха горящият се завива с одеяло или с 

лабораторна престилка. Пожар в лабораторията не се гаси с вода, а с пясък или с 

пожарогасител. 
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 При работа с живак (Hg) трябва да се има предвид, че той поддържа значителен парен 

натиск, а живачните пари са силно токсични и се акумулират в организма. Поради това 

живакът се съхранява в добре затворени дебелостенни стъкла, поставени в специални 

ванички или тавички, за да се избегне разпръскването на живачни капчици или случайно 

счупване. Капки от разпилян живак се събират чрез амалгамирана медна пластинка или 

с памук, намазан с вазелин, и се унищожават като се заливат с концентрирана азотна 

киселина (камина). Живак никога не се излива в умивалника или в канализацията. 

Местата където биха могли да се задържат малки живачни капчици (цепнатини, фуги, 

пролуки) се посипват със сяра на прах. 

 При работа с алкални метали (литий, натрий, калий) се вземат специални мерки за да 

се изключи досега им с вода – съхраняват се под керосин, течен парафин или 

трансформаторно масло, работи се на сухо място, далеч от всякакъв открит източник на 

вода. Парчета от метала се вземат с пинсети (за да не попадне върху кожата и да 

предизвика изгаряния), очистват се внимателно от тънкия повърхностен слой от 

хидроксид чрез изрязване със скалпел върху суха филтърна хартия. При всички тези 

манипулации на очите се поставят предпазни очила. Алкални метали не се изхвърлят в 

умивалник или в съд с вода, тъй като от силната екзотермичност на реакцията между 

метала и водата отделеният водород се самозапалва. 

 Всички процеси, които се извършват в лабораторните съдове, трябва да се наблюдават 

отстрани, като очите никога да не се намират над отвора на съда или под дъното му, за 

да се избегнат евентуалните поражения на лицето при изпръскване на реакционната смес 

или при счупване на реакционния съд. При нагряване на смеси в епруветка отворът не 

трябва да е обърнат към работещият или към съседа му, а в посоката, в която няма други 

хора. 

 При разреждане на концентрирани киселини винаги се наливат внимателно малки 

количества от киселината във вода, а не обратно. Никога не се отпипетирват 

концентрирани разтвори на силни киселини или основи чрез всмукване с уста, тъй като 

попаднали случайно в устната кухина или хранопровода предизвикват значителни 

увреждания на лигавицата (изгаряния). 

 Миризмата на газове и пари се проверява чрез движение над отвора на съда с ръка към 

носа на работещия. Никога не се проверява вкуса на веществата използвани в 

лабораторната практика. 
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 Реактивните стъкла и банките с химикали винаги да се затварят плътно със запушалки 

за да не се замърсява околната атмосфера.  

 При затварянето на стъклата или банките запушалките да се хващат само за горната 

им част, в противен случай  реактивите се замърсяват и стават негодни за употреба. 

 Реактивите, които се използват в твърдо агрегатно състояние да се вземат с чисти 

шпатули или лъжички и да се поставят в чисти и сухи епруветки. 

 Всеки реактив или лабораторна стъклария след използване веднага да се връща на 

мястото му за да се поддържа необходимия ред в лабораторията. 

 Работното място, реактивите, както и лабораторните съдове да се пазят абсолютно 

чисти, тъй като и най-малките примеси могат да променят хода на химичната реакция и 

да се получат грешни резултати. 

 Преди да се използва даден реактив внимателно да се прочете етикета с 

наименованието му.  

 Да не се използват реактиви без етикети или с неясни надписи по тях. Не се допуска 

поправяне на надписите на етикетите върху реактивните стъкла. 

 Опитите да се извършват с малки количества от необходимите реактиви и точно да се 

спазват указанията от ръководството за провеждане на конкретния опит. 

 Да не се връща излишното количество реактив в реактивните стъкла, от които са взети. 

 След приключване на занятието лабораторната стъклария трябва да се измие и 

работното място да се почисти и подреди. 

 Преди да се напусне лабораторията да се изключат всички електрически уреди и спрат 

крановете на чешмите. 

 Остатъци от разтвори съдържащи сребро, живак, йод и бром да се събират в специални 

банки намиращи се в камината. 

 Всички реактивни банки трябва да бъдат надписани. 

 

ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 

Механични наранявания 

 При работа със стъклени тръби и лабораторна стъклария, поради проявена 

несръчност, работещият може да се пореже. Преди да се превърже раната трябва да се 

почисти от попаднали стъклени парченца и да се дезинфекцира с кислородна вода и 

риванол. При по тежки случаи е необходима лекарска помощ. 

Термични изгаряния 
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 При термични изгаряния поразеното място се посипва със сода за пиене, талк или 

нишесте. Добре помагат и компресите от прясно приготвени разтвори от 2% NaHCO3, 

5% KМnO4 или 5% разтвор на танин. При по-големи и по-тежки изгаряния пострадалият 

трябва да потърси съдействието на лекар. 

Химични изгаряния 

 Капки от концентрирани киселини и основи, попаднали по кожата, се попиват със 

суха марля или филтърна хартия, така че да не се поразят незасегнатите участъци. 

Поразеното място обилно се промива с вода, а след това с разтвор от NaHCO3 при 

изгаряне с киселини или със силно разреден разтвор от CH3COOH при изгаряния с 

основи. Незасегнатите участъци се намазват с боров вазелин и се прави суха превръзка. 

Когато изгарянето е станало с органично вещество (например фенол), поразеното място 

се измива с органичен разтворител (алкохол), след това с вода, намазва се с боров вазелин 

и се превързва. 

 Капки от бром върху кожата се измиват веднага с бензен, етанол, 10% разтвор от 

натриев тиосулфат. Поразеното място се намазва с крем против изгаряне или с боров 

вазелин. 

Ако с киселини или основи са засегнати очите, те се промиват с вода няколко min и след 

това с 2% разтвор от натриев хидрогенкарбонат при напръскване с киселини или с 

разреден разтвор на борна киселина (борова вода) или с 5% разтвор от танинова киселина 

при напръскване с основи. След това очите отново се измиват обилно с вода и се търси 

лекарска помощ. 

Химични отравяния 

При поемане на химикали през устата трябва веднага да се предизвика повръщане – най-

добре чрез дразнене на глътката с пръст или поемане на 1% разтвор от меден сулфат или 

сапунена вода до началото на повръщане. След това на пострадалия се дава активен 

въглен, мляко и в краен случай голямо количество вода. 

Отравяния с газове 

При отравяне с хлор, сероводород, въглероден оксид и др. е необходимо пострадалият 

незабавно да се изведе на чист въздух и да се постави в легнало положение, като се 

повика веднага лекар. Когато отровата е позната, се препоръчва да се вземат мерки до 

идването на лекаря: 

 при отравяне с амоняк – чист въздух, покой, дишане на топли водни пари, смесени с 

пари на оцетна киселина; 
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 при отравяне с ацетонови пари – чист въздух, при загуба на съзнание, да се направи 

изкуствено дишане; 

 при отравяне с бромни пари – вдишване на амоняк, промиване на очите, устата, носа 

с разтвор от NaHCO3, покой и вдишване на кислород; 

 при отравяне с въглероден оксид или сероводород – чист въздух, изкуствено дишане, 

покой, вдишване на кислород. 

Задължения на преподавателите и служителите: 

- да носят чисто предпазно облекло; 

- да използват ръкавици за еднократна употреба, където е необходимо; 

- да не ядат, пият и пушат в лабораторните помещения; 

 Изисквания към преподавателите и служителите: 

- всички преподаватели и служители, посещаващи лабораториите трябва да са здрави. 

Това означава, че тези, които са засегнати, изложени или носители на заразни болести, с 

хрема, настинка, кашлица, изгаряния, открити възпаления, инфектирани рани или други 

източници на микробиологични замърсявания не бива да се допускат до лабораторноти 

помещение. 

- да поддържат високо ниво на личната си хигиена по време на работа; 

- да поддържат ръцете си чисти, с ниско подрязани нокти. Лак за ръце не се позволява, 

освен ако не се носят ръкавици; 

- забранява се пушенето, плюенето, дъвченето на дъвка, яденето и пиенето в 

лабораторните помещения. Пушенето е разрешено само на определените за това места. 

- забранява се внасянето на раници, чанти, връхни дрехи и други лични срeдства в 

лабораторните помещения. В лабораториите за провеждане на практически упражнения 

се влиза само със специално чисто индивидуално работно облекло, чисти обувки, 

напълно обхваната коса и предпазни ръкавици. 

- не се позволява носенето на дрехи без ръкави. Ризите или блузите трябва да бъдат 

закопчани, с изключение на копчето на яката и трябва да покриват кръста. Широките 

дрехи създават заплаха за безопасността и също не са позволени 

- обувките трябва да са със здрава конструкция, за да осигуряват някаква защита срещу 

удари. Разрешават се обувки само с ниски токове, кожен/винил тип. 

- облеклото трябва да бъде чисто преди започване на лабораторната работа и да се 

поддържа в прилична чистота по време на работа.  

- бижута, които представляват заплаха за безопасността не се допускат в обекта. Не се 

разрешава носенето на накити над работното облекло, както и странични предмети.                              
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2.3.4. СОП ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ХИМИКАЛИ, ХИМИЧЕСКИ ЗАМЪРСЕНИ 

ОТПАДЪЦИ, ЦИТОТОКСИЧНИ, БИОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ И ДР. 

1.  Химически замърсени отпадъци 

Цвят на контейнера: жълт контейнер с оранжев капак 

Филтърна хартия, ръкавици, хартиени кърпи, отработен силициев 

диоксид и флакони с проби, които са били замърсени с опасни 

химикали трябва да се поставят директно в контейнера или торбата 

за химически отпадъци. 

 Специални изключения за химически замърсени отпадъци 

Винаги се обръщайте към Информационния лист за безопасност (SDS), за да определите 

химическата съвместимост и препоръчителните процедури за изхвърляне на отпадъци. 

Някои химикали изискват специфични процедури за изхвърляне. 

 Клас 1 (Експлозив), Клас 4.2 (Спонтанно запалими) и Клас 4.3 (Опасни, когато са 

влажни) отпадъците не могат да се изхвърлят по стандартните методи. 

 Отпадъците от халогенирани разтворители се събират в контейнери за отпадъци, ясно 

етикетирани като халогениран разтворител. Халогенираните отпадъци трябва да се 

съхраняват отделно от други органични разтворители, тъй като смесите могат да 

реагират или дори да експлодират (смеси от ацетон и хлороформ). 

 Отпадъците от цианид трябва да се поставят в подходящ контейнер за отпадъци и 

разтворът да се съхранява алкален през цялото време. 

 Силно реактивни вещества като амини, фосфорни съединения, оцетен анхидрид, 

ацетил хлоридите и реактивните метали никога не трябва да се поставят в контейнери за 

общо изхвърляне с други отпадъци. 

 Геловете, замърсени с етидиев бромид или подобни продукти, трябва да се третират 

като цитотоксични отпадъци.  

 Лекарствени препарати се изхвърлят съгласно списъка с лекарства и отрови.  

 

2.  Отпадъчни химикали 

Отпадъчните химикали могат да бъдат под различни форми, включително 

разтворители, водни разтвори, сухи прахове и химикали с изтекъл срок на годност. SDS 

за всеки химикал трябва да бъде проверен, за да се гарантира съвместимостта на 

материалите за смесени контейнери за химически остатъци.  

Никакви опасни химически вещества не трябва да се изхвърлят в канализацията.  
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Като цяло химическите отпадъци трябва да се разделят според техните свойства, 

като например: 

 водно-киселинни  

 водно-алкален 

 халогенирани 

 нехалогенирани 

 общи опасни отпадъци – прахове и др. 

 токсични 

 цитотоксични 

Ако контейнерът с химически реагент е без етикет и идентичността на веществото 

е неизвестна, е необходимо поставяне на етикет с текст „Внимание, неизвестно вещество 

– не използвайте“. Тези бутилки могат да бъдат отнесени директно в склад за отпадъци.  

 опасните отпадъци се събират в склад за отпадъци. 

 

3. Остри предмети 

Цвят на контейнера: жълт (общ) или лилав (цитотоксични).  

Острите са предмети или устройства, които имат остри, 

твърди ъгли, ръбове, точки или изпъкналости, способни да 

режат или да проникнат в кожата, напр. подкожни игли, 

счупено стъкло, остриета на скалпел, ланцети, спринцовки с 

игли, бръсначи. 

Контейнерите за остри предмети трябва да бъде разположен в непосредствена 

близост до работната зона, където се използват остри предмети за лесен достъп. 

Остри предмети също могат да бъдат замърсени с токсични, инфекциозни или 

радиоактивни материали. Тези остри предмети трябва се поставят в отделни контейнери 

за остри предмети етикетирани по подходящ начин според вида 

на първично замърсяване (химически замърсени, биоопасни, радиоактивни и 

цитотоксични). 

Когато контейнерът за остатъци от остри предмети се напълни до „линията за 

пълнене“,контейнерът се запечатва, поставя се етикет за опасни отпадъци (ако е 

необходимо). 

 



103 
 

4. Цитотоксични отпадъци 

Цвят на контейнера: лилава основа с лилав капак 

Всички цитотоксични отпадъци трябва да 

бъдат поставени в лилава торба или контейнер. 

Когато контейнерът за остатъци е пълен, поставете в кошчето за 

цитотоксични отпадъци с лилав етикет, съхранявано на сигурно място 

 

5. Биологични/клинични, ГМО отпадъци 

Цвят на кошчето: жълта основа с жълт капак 

Окончателен метод на изхвърляне: автоклавиране и след това депониране 

Биологичните/клиничните и ГМО отпадъците трябва 

да бъдат обезвредени преди отстраняване. Това обикновено 

означава автоклавиране.  

Отпадъците, които са били химически обработени, НЕ трябва да се 

автоклавират. 

 

5. Стъклени отпадъци 

Цвят на кошчето: зелена основа с кафяв капак (за тъмно стъкло,) зелена основа с бял 

капак (прозрачно стъкло) 

Стъклото, независимо дали е счупено или не, не трябва да 

се поставя в общите кошчета за отпадъци. 

Капачката на бутилката може да се отстрани и изхвърли в 

общия кош за отпадъци. 

След почистване, стъклото се поставя в кошчето за 

отпадъци според цвета на стъклото. 

Когато контейнерът е запълнен до ¾, капакът трябва да се 

постави върху контейнера и съдържанието да се прехвърля в по-

голям контейнер за твърди отпадъци.  

6.1.  Счупено стъкло 

Счупеното стъкло трябва да се третира като остри предмети. 

Ако парчета счупено стъкло са твърде големи за контейнер за остри предмети, те 

трябва да бъдат поставени в контейнер със сигурен капак. 

6.2.  Замърсено стъкло 

Всяко стъкло, което е замърсено и не може да бъде безопасно обеззаразено, трябва 
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да се третира като други отпадъци със същата опасност, например химически замърсени 

отпадъци, биологични/клинични, ГМО, цитотоксични. 

Замърсени стъклени контейнери или лабораторна стъклария, като чаши, колби, 

епруветки, цилиндри, пипети, бюрети и др. не могат да се поставят в общите контейнери 

за рециклиране. 

 

7.  Сгъстен газ 

Когато бутилката за сгъстен газ е празна, свържете се с производителя/доставчика 

за връщане. 

Празните аерозолни кутии могат да се изхвърлят в кошчето за рециклиране.  

 

2.4.5. Нормативни документи, касаещи начина на класифициране, опаковане,  

етикетиране и съхранение на химични вещества и смеси 

 

2.4.5.1. Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и  етикетиране на 

химични вещества и смеси – в сила от 31.08.2010 г. приета с ПМС № 182 от 

20.08.2010 г., обн. ДВ. бр. 68 от 31 август 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 84 от  27 

септември 2013г.  

2.4.5.2. Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 

смеси - Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., обн. ДВ. бр.43 от 7 юни 2011г., изм. и 

доп. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021г. 

3. ПРОЦЕДУРИ ПО БИОСИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ В ОТДЕЛНИТЕ  

СЕКТОРИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА ВМФ  

 

3.1. СОП ПО БИОСИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ В УНИВЕРСИТЕТСКА 

ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА С КЛИНИКИ (УВБК) 

 

3.1.1. ОБЩИ ПРАВИЛА: 

 

А. Работно облекло: 

1. Всички преподаватели, служители, студенти, специализанти, докторанти работят 

в УВБК с работно облекло, определено за всяка категория с нареждане на Управителя на 

УВБК, утвърдено от Декана.  
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2. Смяната на личното със служебно работно облекло се извършва в определените 

към всяка клиника и звено съблекалня. 

3. Работното облекло не се носи извън територията на УВБК, освен при 

осъществяване на клинична дейност извън територията на болницата (ферми, 

зоопаркове, приюти и др. обекти, пряко свързани с УВБК).  

4. В помещенията на УВБК се влиза само с чисто работно облекло.  

5. Използваното и замърсено работно облекло не се изнася от болницата, а се изпира 

на място в пералните отделения на основните и помощни звена на болницата. 

6. Във всяка от клиниките се влиза с определени по предназначение обувки.  

7. Влизането в стационарите и в биобазата и излизането от тях става само през 

биофилтър, където се извършва смяна на облеклото и обувките. Замърсеното облекло се 

оставя в кош за пране, а замърсените обувки старателно се почистват и измиват, след 

което се стъпва в дезинфекционни вани или стелки. 

8. Допустимо е използването на еднократни облекла и калцуни, които при напускане 

на обекта се изхвърлят в определен за целта кош. 

9. В асептичните зали на УВБК се използва специално хирургическо работно 

облекло, включващо синя (за преподавател) и бордо (за студент, специализант, 

докторант) туника и панталон, сини чехли или ботуши, предпазно боне,  предпазна 

маска, което не напуска асептичния блок и се използва и изпира след всяка операция. 

Върху него опериращите обличат стерилна операционна престилка. 

Б. Общи хигиенни изисквания: 

1. Съхраняването и употребата на храни и напитки става само в стаите за отдих на 

преподаватели, служители и студенти. Те са оборудвани с хладилници и микровълнови 

фурни, които не се използват за друго, освен за храни и напитки, предназначени за 

човешка консумация. 

2. След работа с всяко едно животно ръцете се измиват с вода и сапун и се 

обработват с алкохолен антисептик (Sterillium®, Ido Spray®, Softaman®), а работното 

място се почиства и дезинфекцира с препарат за дезинфекция на повърхности 

(Neohemosept 2%®, 0.5% спиртен разтвор на хлорхексидин). 

3. Подът се измива и дезинфекцира с Profic 1.5%, Deconex 1% или биоциден 

препарат (Vircon® 1%) при замърсяване и  попадане на биологичен материал върху него 

и в края на работния ден. 
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4. Цялото използвано оборудване се почиства и дезинфекцира веднага след 

употреба с подходящо средство, според препоръките на производителя. 

5. Термометри, стетоскопи, перкусионни чукчета се избърсват с влажна кърпа и се 

обтриват със 70° алкохол.  

6. Работи се с лични, индивидуални стетоскопи. 

7. Дезинфекционните вани и килимчета на входа на стационарите се зареждат 

ежедневно с дезинфекционни разтвори. 

8. При приемане на животни в стационара на КДЖ не се допуска оставяне на лични 

легла, одеяла, поводи и други принадлежности. 

9. Приетите на стационар животни се обслужват с амуницията на болницата.  

10. Служебната амуниция на животните (нашийници, каишки, юлари, попони, 

одеала, почиващи бинтове и др.) се поддържат чиста, като често се изпират. 

Дезинфекцира се след изписване на пациента, а на учебните животни веднъж месечно 

като се пере с дезинфекционен препарат.  

11. За всяко животно се използват индивидуални четки, чесала, кофи и др.,  които се 

почистват механически и се потапят в разтвор на Vircon® 1%  за дезинфекция след всяка 

употреба. 

12. Инвентарът (кофи, лопати, метли, колички и др.) се поддържа чист като се измива 

веднъж седмично и подлежат на дезинфекция по предварително одобрен протокол. 

13. Отпадъците се събират разделно, съхраняват се, транспортират се и се 

обезвреждат съгласно писмени инструкции, изготвени от Управителя, съобразно Закона 

за управление на отпадъците. 

14. В ежедневната работа се носят лични предпазни средства (ръкавици, маски, 

шапки, предпазни манти, калцуни, очила),  според  естеството на работа и се спазват 

стриктно инструкциите за безопасност. 

15. Клетките и боксовете на болните и здравите животни се почистват ежедневно, 

като не се допуска задържане на влага и изпражнения в тях. 

16. Хранилките и поилките се почистват и измиват ежедневно. 

17. Самите животни (здрави и болни) се почистват редовно, включително копитата 

им. 

18. Когато животните дефекират извън помещенията, изпражненията им се 

отстраняват незабавно от гледача и мястото се измива старателно. 
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19. След изписване на болно животно, местообитанието му се почиства основно, 

включително стени, хранилки и поилки и се подлага на основна дезинфекция, съгласно 

писмени инструкции на Управителя на болницата. 

20. Всяка извършена дезинфекция се отбелязва в дневник за дезинфекции към 

отделните звена на болницата от отговорните лица.  

21. Всеки преподавател, служител или учащ се е длъжен да поддържа чистота и 

подреденост на работното си място. 

22. В УВБК се извършват ежедневни, ежеседмични и ежемесечни дезинфекции. 

Стените и прозорците на помещенията, както и филтрите на вентилационните системи 

се почистват два пъти годишно. 

В. Общ ред за работа: 

1. Приемът на пациенти в болницата става само след представяне на документ за 

идентификация (паспорт) или Ветеринарномедицинско свидетелство за 

придвижване/транспортиране на животни Образец ЗХОЖ – 140 / Утвърден със Заповед 

№ РД 11-2210/14.11.2016 г., удостоверяващи принадлежност и здравен статус на 

животното. 

2. Преди да влезе в незаразния сектор на болницата, то се подлага на бърз клиничен 

преглед за установяване липса на признаци на заразно заболяване, още преди да е 

напуснало транспортното средство. 

3. Приемът на безстопанствено животно може да стане само след писмено заявление 

от придружителя, че отговаря за пациента до изписване от болницата, изолация в 

изолатора на отделението по „Заразни и паразитни болести“ и доказване липса на заразно 

заболяване със съответните тестове. 

4. Не се допуска влизане в болницата на животно, за което се знае или има съмнение 

за заразно заболяване, което подлежи на обявяване, според Закона за 

ветеринарномедицинска дейност. Ако възникне съмнение или се установи такова 

заболяване при вече приет пациент, незабавно се информират държавните контролни 

органи и се действа, съобразно законодателството на Република България, 

регламентиращо мерките за борба със заразните заболявания по животните. 

5. Приемът на животно със съмнение за заразно заболяване, неподлежащо на 

обявяване,  става само в отделение по заразни и паразитни болести, при спазване на 

всички мерки за предотвратяване разпространението му и безопасност на персонала и 
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други животни, съгласно писмени инструкции за действие при съмнение за заразно 

заболяване, изготвени от специалист от катедра „Заразни и паразитни болести“. 

6. Заболяванията се класифицират в 4 класа според тяхната контагиозност и 

опасност. Клас 1 (с код зелено) – неинфекциозни заболявания, без риск за хора и животни 

Клас 2 (с код синьо) – инфекции, които не се пренасят от един индивид на друг 

Клас 3 (код оранжев) – инфекции, причинени от силно резистентни бактерии или с 

потенциал от пренасяне 

Клас 4 (код червен) – инфекции със силно патогенни или контагиозни причинители  

7. При заболявания от клас 1 и 2 не се предприемат специални мерки за 

биосигурност 

8. При заболявания от клас 3 животните се настаняват в изолатор, помещението се 

обозначава с надпис „заразно заболяване от клас 3“, вратите му винаги са затворени и 

пред тях се поставя стелка/вана за дезинфекция на обувки, позволява се придвижването 

му само до зали за третиране, без разходка, при животното се влиза и се обслужва само 

с еднократно предпазно облекло, предназначено единствено за него, което след употреба 

се изхвърля в обозначен контейнер.  

9. При съмнение за особено силно контагиозно заразно заболяване или зооноза 

(категория 4) се прилагат всички мерки, валидни за клас 3, но без никакво придвижване 

на животното. 

10. В случаи на прием в УВБК на пациент със съмнение или потвърждение на 

инфекциозно заболяване с контагиозен характер се предприемат следните мерки: 

a) Пациентът се насочва към изолаторния сектор на Отделението по заразни и 

паразитни болести. 

b) Незабавно информиране на дежурния лекар от катедра „Заразни болести“ за 

приемането на пациент със съмнение за заразна патология и следване на инструкциите, 

описани при работа със заразно болни животни. 

c) Ограничаване достъпа на студенти, лекарски и обслужващ персонал до минимум 

по време на първоначалния преглед. 

d) Получаване и изпращане за изследване на съответния биологичен материал от 

дежурният инфекционист за потвърждаване или отхвърляне на съответния етиологичния 

фактор, при строго спазване на всички мерки за био-безопасност (маски, ръкавици, 

предпазни очила, ботуши и др.). 

e) Преустановяване използването на съмнителния за заразна болест пациент за 

учебни и изследователски цели. 
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f) Ограничаване на лечебните манипулации и диагностични процедури до 

възможния минимум до отхвърляне или потвърждаване на заразната болест. 

g) Извършва се цялостно почистване и дезинфекция на рисковите зони в съответната 

клиника, имащи пряк или косвен контакт със заразения пациент, неговите секрети и 

екскрети в съответствие с писмените инструкции, изготвени от катедра „Заразни 

болести“.  

h) Прекратява се приема и манипулациите с други пациенти до приключване на 

мероприятията по почистване и дезинфекция на съответната клиника. 

i) Извършва се щателна дезинфекция на приемната зала със съответните 

дезинфектанти. Дезинфекция на използваната апаратура (ЕКГ, ехограф, рентгенови 

касети) с дезинфектанти. 

j) Обезвреждане на биологичните материали (урина, фекалии, слюнка и др.), 

отделени от животното по време на неговото изследване, както и влезли в контакт 

консумативи (спринцовки, игли, марли, тампони и др.) и на личните предпазни средства 

и облекло по указаните за това методи. 

k) Извършва се регистрация на всички пациенти и стопаните им, студенти, 

ветеринарномедецински специалисти и помощен персонал, имащи пряк или косвен 

контакт със заразения пациент, неговите секрети и екскрети.   

l) Стопаните се информират за инкубационния период и основните признаци на 

съответното заразно заболяване, както и за необходимите мерки, които трябва да се 

предприемат в случай на съмнение или потвърждение при тяхното животно. 

m) В случаи на съмнение или потвърждение на заразно заболяване, подлеждащо на 

задължителна регистрация и обявяване, съгласно Приложение 1,2 и 3 на Наредба 

23/14.12.2005 г. за реда и начина за обявяване и регистрация на заразните болести по 

животните, се информира областната дирекция по безопасност на храните Стара Загора 

на телефони: 042/626 7920 или 042/64 20 58 – началник отдел здравеопазване на 

животните, и се предприемат мерките, предвидени в съответните административни 

разпоредби.  

n) В случаи на съмнение или потвърждение на заразно заболяване, притежаващо 

зооантропонозен потенциал, се информира регионалната здравна инспекция Стара 

Загора на телефони: 042/ 631009 (Директор дирекция "Обществено здраве") или 042/ 

602468 (Директор дирекция "Надзор на заразните болести") за проследяване на 

пациентите и предприемане на мерките, предвидени в съответните административни 

разпоредби. 
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o) Изпълнението на мерките по настоящата процедура се възлага на дежурните 

преподаватели и помощно технически персонал. 

p) Контрола на изпълнението на мерките по настоящата процедура се възлага на 

ръководителя на съответната клиника. 

q) Животното може да напусне изолатора само след доказване липса на заразно 

заболяване по отрицателен лабораторен резултат. 

r) След изписване на животно със съмнение за заразна инфекциозна патология 

болногледачът извършва щателна дезинфекция, с подходящ препарат и достатъчна 

експозиция и боксът се оставя свободен минимум 24 часа, преди да се настани нов 

пациент.  

11. При осъществяването на лечебната си дейност служителите общуват и обменят 

информация помежду си при предаване на пациента от една смяна на друга устно и 

писмено  чрез попълване на утвърдената документация така, че назначените от 

лекуващият лекар процедури да бъдат извършени и пациентът да бъде под наблюдение. 

Всичко извършено и установено се отбелязва в документацията. 

12. На всеки бокс или клетка се поставя табела – стационарен лист с данни за 

пациента, лекуващ лекар, диагноза, назначено лечение, както и инструкции за хранене и 

движение. 

13. При необходимост се поставят допълнителни табели като например: НЕ ХРАНИ, 

ВНИМАНИЕ ХАПЕ, ДОИ СЕ ТРИ ПЪТИ НА ДЕН и др. 

14. Храненето, движението, почистването и цялостната грижа за болно животно се 

назначава от лекуващия лекар в писмена инструкция, която се поставя върху твърда 

табела на индивидуалния му бокс и се изпълнява от гледача на смяна, който отбелязва 

изпълненото в документа. 

15. Цялата документация на пациента се събира в папка, която се съхранява в архива 

след изписване на пациента за период от 10 години. 

16. Всички  дейности в УВБК се извършват заедно със студенти. Те биват 

инструктирани за всички опасности, свързани със работата с животни на първия ден от 

влизането им в болницата, което удостоверяват с подписа си в книга за безопасност.  

17. Всичките си задължения в болницата студентите изпълняват под контрол на 

преподавател или лекар. 

18. При евентуален инцидент или нараняване, студентите уведомяват незабавно 

дежурните преподаватели, със съдействието на които се вземат незабавни мерки за 

оказване на медицинска помощ или се вика спешна помощ на тел. 112. 
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19. При попадане на лекарства или дразнещи разтвори в очите се уведомят незабавно 

дежурните преподаватели и се предприемат бързи мерки  за промивка на очите с вода 

или подходящ разтвор. При необходимост се вика спешна помощ на тел. 112. 

20. При смърт на животно в УВБК, труповете на умрелите животни своевременно се 

изолират и извозват при всички мерки за биосигурност, в моргата на катедра 

„Патоанатомия“, като трупът се съпровожда от съпроводително писмо, написано от 

лекуващия лекар (или Ръководител Биобаза за учебните животни). След аутопсията на 

съответните животни се издава аутопсионния протокол от дежурния патолог. 

21. При необходимост за умъртвяване на животно, това се извършва по хуманен 

начин съобразен с Наредба № 22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданията 

на животните по време на клане или умъртвяване. 

22. Не се допускат външни лица на територията на болницата. Достъпът се 

ограничава и контролира чрез механични бариери и денонощна охрана. 

23. Свиждания на болни животни се разрешават само от лекуващия лекар в определе 

за това ден и час. 

24. На територията на УВБК не се допускат скитащи, диви и безстопанствени 

животни, птици и гризачи. 

25. Пушенето е забранено във всички помещения на УВБК. 

 

Г. Правила за радиационна защита: 

1. При извършване на рентгенография, всички лица остават извън помещението, а 

тези, които асистират и фиксират животните нося предпазни оловни престилки, яки и 

ръкавици и държачи. 

2. Винаги при възможност пациентът се седира и се оставя в желаната позиция с 

помощни средства, като се избягва фиксирането на животните от помощници по време 

на експонацията. 

3. При извършване на компютърна томография, всички лица се намират само в 

командното помещение. 

4. На всички бременни студентки и деца се забранява да влизат в операционните 

зали и в рентгеновото отделение. 

5. По време на експонация вратите на рентгеновото отделение са затворени и тя се 

индикира с червен светлинен сигнал. 

6. Рентгеновата техника се поддържа в изправност и подлежи на периодични 

контролни прегледи от АЯР.  



112 
 

7. Работещите в рентгеновото отделение носят индивидуални дозиметри, чрез които 

се следи и  контролира погълнатата доза лъчение. Те подлежат на ежегодни медицински 

прегледи. 

Д. При възникване на пожар: 

1. Незабавно се уведомява охраната на университета, служба „Противопожарна 

защита“ на тел. 112 и административните служби 

2. Използват се пожарогасители и други подръчни средства за потушаване на 

пожара, без това да води до опасност за живота на персонала. 

3. Ако е възможно, животните се освобождават от клетките и се извеждат на 

безопасно място, без това да води до опасност за живота на персонала. 

4. Активно се съдейства на компетентните органи за потушаване на пожара. 

Е. При възникване на наводнения 

1. Незабавно се уведомява охраната на университета и административните служби. 

2. Ако това е в следствие на повреди във водопровода се спират всички кранове. 

3. Отварят се всички врати за свободно изтичане на водата. 

4. Незабавно се извеждат (изнасят) от Биобаза и стационари дребните и 

новородените животни и след това едрите, без това да води до опасност на персонала. 

5. Активно се съдейства и се спазват инструкциите на компетентните органи. 

Ж. При земетресение 

1. Незабавно се напускат сградите на Биобазата и се застава на безопасно разстояние 

от тях. 

2. В сградите се влиза едва след отминаване на опасността от нови трусове. 

3. При срутени сгради и затрупани хора и животни се спазват указанията на 

компетентните органи. 

 

3.1.2. КЛИНИКА ЗА ДРЕБНИ ЖИВОТНИ (КДЖ): 

1. Всички студенти, работещи в КДЖ, носят бели туники, бели панталони, бели 

чехли. 

2. Горепосоченото работно облекло се облича в съблекалня и не се носи извън 

територията на Клиниката. 
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3. При постъпване в КДЖ, всички лични вещи се оставят в местата предназначени 

за смяна на облеклото (съблекалните за студенти). 

4. При работа с пациенти се спазват строго правилата за защита , безопасност и 

хуманно отношение при работа с живи животни (фиксиране, лечебни манипулации, 

диагностични изледвания, вземане на проби и др.). 

5. На особено внимание подлежат следните заразни болести с висока контагиозност 

и/или зоонозен потенциал: Бяс;Салмонелози; Парвовироза, Гана, Инф. Хепатит, 

Коронавирусен ентерит, Инф. Трахеобронхит, Грип, Лептоспироза, Лаймска болест по 

кучетата; Панлевкопения, Калицивироза, Инф. ринотрахеит по котките; орнитоза по 

птиците; туларемия при зайци. 

 3.1.3. КЛИНИКА ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ (КПЖ): 

1. В КПЖ се работи с гумени ботуши или работни обувки с предпазно метално 

бомбе, които позволяват измиване и са устойчиви на дезинфектанти. 

2. Гумените ботуши подлежат на периодично почистване и дезинфекция. В случай 

на замърсяване те се почистват и дезинфекцират по време и непосредствено след 

приключване на работата с пациента.  

3. При липса на подходящи обувки се допуска използването на индивидуални 

полиетиленови калцуни за еднократна употреба, с дължина до коляното. След 

приключване на работа с пациента използваните калцуни се изхвърлят в обособените за 

тази цел кошове. 

4. Пребиваващите на територията на клиниката студенти носят подходящо, чисто 

работно облекло, което се състои от бяла туника и бял панталон. Работното облекло 

следва да бъде подменяно ежедневно или в случаи на макроскопско контаминиране 

неколкократно дневно.  

5. При непосредствена работа с животни изследващите студенти следва да поставят 

гумени престилки с дължина под коленете, които след приключване на работата се 

измиват старателно и се дезинфекцират. При липса на такива се използват 

полиетиленови престилки за еднократна употреба, които след приключване на работа се 

изхвърлят в обособените за тази цел кошове. 

6. При изпълняване на задължения към болницата извън нейната територия се носи 

работен гащеризон в синьо-сив цвят и гумени ботуши или работни обувки с предпазно 

метално бомбе. 
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7. На особено внимание подлежат следните заразни болести с висока контагиозност 

и/или зоонозен потенциал: Бяс; Туберкулоза, Лептоспироза, Бруцелоза, Салмонелози;  

Шап. 

3.1.4. КЛИНИКА ЗА КОНЕ (КК): 

1. В КК се работи с гумени ботуши или работни обувки с предпазно метално бомбе, 

които позволяват измиване и са устойчиви на дезинфектанти. 

2. Гумените ботуши подлежат на периодично почистване и дезинфекция. В случай 

на замърсяване те се почистват и дезинфекцират по време и непосредствено след 

приключване на работата с пациента.  

3. На територията на клиниката студентите носят подходящо, чисто работно 

облекло, което се състои от бяла туника и бял панталон и подходящи предпазни обувки. 

Работното облекло следва да бъде подменяно ежедневно или в случаи на макроскопско 

контаминиране неколкократно дневно. 

4. При изпълняване на задължения към болницата извън нейната територия се носи 

работен гащеризон в синьо-сив цвят и гумени ботуши или работни обувки с предпазно 

метално бомбе. 

5. На особено внимание подлежат следните заразни болести с висока контагиозност 

и/или зоонозен потенциал:Антракс, Бяс, Ринопневмонит, Инфекциозна анемия, Мит 

(Streptococcus equi subsp equi), Салмонелоза, Африканска чума, Дурин, Вирусни 

Енцефаломиелити (Източен, Западен,  Венецуелски, Японски), Сап, Западно Нилска 

треска . 

6. При приемане в КК на коне с история на заболяване и/или наличие на 

симптоми, пораждащи съмнение за заразно заболяване се прилагат следните мерки 

за биосигурност: 

 Незабавно информиране на дежурния лекар от катедра „Заразни болести“ за 

приемането на пациент със съмнение за заразна патология и следване на инструкциите, 

описани при работа със заразно болни животни. 

 Ограничаване достъпа на студенти, лекарски и обслужващ персонал до минимум по 

време на първоначалния преглед. 

 Получаване на съответния биологичен материал от най-старшия по ранг дежурен лекар 

за потвърждаване или отхвърляне на съответния етиологичния фактор, при строго спазване 

на всички мерки за био-безопасност (маски, ръкавици, предпазни очила, ботуши и др.). 
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 Преустановяване използването на съмнителния за заразна болест пациент за учебни и 

изследователски цели. 

 Ограничаване на лечебните манипулации и диагностични процедури до възможния 

минимум до отхвърляне или потвърждаване на заразната болест. 

 Обезвреждане на личните предпазни средства и облекло по указаните за това методи. 

 Щателна дезинфекция на приемната зала със съответните дезинфектанти. 

 Дезинфекция на използваната апаратура (ЕКГ, ехограф, рентгенови касети) с 

дезинфектанти. 

 Обезвреждане на биологичните материали (урина, фекалии, слюнка и др.), отделени от 

животното по време на неговото изследване по указаните методи.  

 Спазване на изискванията за съхранение и обезвреждане на използваните консумативи 

(спринцовки, игли, марли, тампони и др.) в определените за целта контейнери. 

 Изолиране на животното в индивидуален бокс до поставяне на окончателна диагноза. 

 Поставяне на табела на вратата на бокса „ Съмнение за заразно заболяване!“. 

7. Мерки за Биосигурност в „Стационар коне“ 

 Максимално ограничаване на контакта между пациенти със заразна и незаразна 

патология. 

 Ежедневно зареждане на дезинфекционните вани и килимчета с дезинфекционни 

разтвори. 

 Всички лица, ангажирани в обслужването на пациенти със заразна етиология трябва 

да използват дезинфекционните вани и килимчета преди и след всяко посещение на 

изолационните боксове. 

 С цел минимизиране на риска от разпространение на заразно заболяване се ограничава 

до минимум броя на студентите, обслужващия персонал и клиницистите, ангажирани 

в лечебно-диагностични и обслужващи пациента дейности. 

 Не се разрешава разхождането и пасането на съмнителни и заразноболни коне извън 

сградата на стационара за коне. 

 Механично почистване и дезинфекция на ботушите и предпазното облекло на 

указаните за това места след всяко излизане от бокса на заразно болни животни. 

 Почистване и дезинфекциране на всички повърхности на диагностичната апаратура и 

екипировка (ендоскопи, ехографи, рентгенови касети, масички, стелажи, стомашни 

сонди, пили, зевници, закрутки и др.) веднага след тяхната употреба от пряко 

ангажираните в обслужването лица. 
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 Използване на индивидуални четки, чесала, оглавници, кофи и др. за всеки отделен 

пациент. Същите се дезинфекцират ежедневно. 

 Механично почистване и дезинфекциране на боксовете след тяхното изпразване при 

изписване на всеки пациент. 

3.1.5. БИОБАЗА: 

1. Влизането в Биобаза се осъществява само през централния вход с 

дезинфекционно отделение ,,Биофилтър“ . 

2. При влизането всеки посетител или служител дезинфекцира краката и ръцете си. 

3. Всеки работник в Биобазата облича специално работно облекло, подлежащо на 

редовно пране и дезинфекция и специални обувки. 

4. При потенциална епизоотична ситуация, колективът на Биобазата своевременно 

се инструктира за осигуряване на адекватни мерки за биосигурността на хората и 

животните, намиращи се на територията на Биобазата. 

5. При всяка потенциално опасна, по отношение на биосигурността ситуация в 

Биобазата, всеки работник да ползва индивидуални защитни средства – ръкавици, очила, 

ботуши и защитно облекло. 

6. При съмнение на болно от заразно заболяване учебно животно, незабавно се 

съобщава на Ръководител клиника, който организира вземане всички мерки за 

биосигурност на хора и животни.  

7. Излизането от Биобазата се осъществява само през центрлния вход/изход 

„Биофилтър“, след дезинфекция на краката и ръцете на работниците и посетителите. 

8. Инструкции за биосигурност и безопасна работа в Биобаза към ВМФ 

 Влизането в Биобаза да бъде осъществено само през централния вход с 

дезинфекционно отделение ,,Биофилтър“ . 

 При влизането всеки посетител или служител да дезинфекцира кръката и ръцете си. 

 Всеки работник в Биобазата да облича специално работно облекло, подлежащо на 

редовно пране и дезинфекция. 

 При потенциална епизоотична ситуация, колективът на Биобазата да бъде 

своевременно инструктиран за осигуряване на адекватни мерки за биосигурността на 

хората и животните, намиращи се на територията на Биобазата. 
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 При всяка потенциално опасна, по отношение на биосигурността ситуация в Биобазата, 

всеки работник да ползва индивидуални защитни средства – ръкавици, очила, ботуши 

и защитно облекло. 

 Всички болни животни, своевременно да се изолират. При посочената ситуация веднага 

да бъде извикан ветеринарен лекар от катедрите по инфекциозни болести, вътрешни 

незаразни болести или хирургия. 

 При смърт на животно в Биобазата, труповете на умрелите животни своевременно да 

бъдат изолирани и извозени при всички мерки за биосигурност, в Катедра 

„Патоанатомия“, като трупа е съпроводен със съпроводително писмо написано от 

Ръководител Биобаза. След аутопсията на съответните животни да бъде издадено 

препис извлечение от аутопсионния протокол. 

 При необходимост за умъртвяване на животно, това трябва да се извърши по хуманен 

начин съобразен с Наредба № 22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум 

страданията на животните по време на клане или умъртвяване. 

 След смърт на животно в Биобазата да бъде извършено принудително почистване и 

дезинфекция, съобразени с биосигурността на Биобазата. 

 В Биобазата редовно да бъде извършвана текуща дезинфекция веднъж седмично на 

стени и подове, като това бъде отразено в дезинфекционен дневник. 

 На територията на Биобазата да не бъдат допущани скитащи, диви и безстопанствени 

животни, птици и гризачи. 

 Излизането от Биобазата да бъде осъществено само през центрлния вход/изход 

„Биофилтър“, след дезинфекция на краката и ръцете на работниците и посетителите. 

9. Инструкции за действия при аварийни ситуации: 

При възникване на пожар 

 Незабавно се уведомява охраната на университета, служба „Противопожарна защита“ 

на тел. 112 и административните служби 

 Използват се пожарогасители и други подръчни средства за потушаване на пожара, 

без това да води до опасност за живота на персонала. 

 Ако е възможно, животните се освобождават от клетките и се извеждат на безопасно 

място, без това да води до опасност за живота на персонала. 

 Активно се съдейства на компетентните органи за потушаване на пожара. 
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При възникване на наводнения 

 Незабавно се уведомява охраната на университета и административните служби. 

 Ако това е в следствие на повреди във водопровода се спират всички кранове. 

 Отварят се всички врати за свободно изтичане на водата. 

 Незабавно се извеждат (изнасят) от Биобаза и стационари дребните и 

новородените животни и след това едрите, без това да води до опасност на персонала. 

 Активно се съдейства и се спазват инструкциите на компетентните органи. 

 

При земетресение 

 Незабавно се напускат сградите на Биобазата и се застава на безопасно разстояние от 

тях. 

 В сградите се влиза едва след отминаване на опасността от нови трусове. 

 При срутени сгради и затрупани хора и животни се спазват указанията на 

компетентните органи. 

 

3.1.6. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ УВБK 

I. СПЕЦИФИЧНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ПЕРСОНАЛА 

1. Всички работещи в клинична лаборатория ежедневно да използват подходящи 

защитни средства (облекло, ръкавици, предпазни маски, очила или др.) за защита на 

кожата и лигавиците при контакт с биологични или химични агенти. 

2. По време на работа избягвайте контакт ръка - уста, лице или очи. 

3. Съхранявайте безопасно всички остри предмети за изключване на риска от пробиване 

на защитните средства и самонараняване. 

4. В случай на попадане на кръв, биологични течности или опасни химични вещества 

върху очите, ръцете или други кожни участъци от тялото на оператора, те трябва да бъдат 

измити незабавно с течаща вода и сапун и обработени по подходящ начин. 

5. При нараняване по време на работа, незабавно измийте мястото със сапун под течаща 

вода, след което обработете по подходящ начин засегнатата област и покрийте с 

водоустойчива превръзка. 

6. При риск от аерозолно замърсяване с биологични агенти, използвайте предпазни 

мерки – респиратори, добра вентилация и ултравиолетово облъчване на работната среда. 
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7. Съхранявайте на безопасно място всички материали, консумативи и реактиви според 

изискванията, описани в техните инструкции. 

 8. Събирайте и съхранявайте всички остатъци от биологични материали в специални за 

целта устойчиви контейнери, до момента на предоставянето им за обезвреждане по 

регламентирания начин. 

9. Събирайте и съхранявайте всички химични материали в специални за целта шкафове, 

а остатъците в устойчиви контейнери или в подходящи съдове, до момента на 

предоставянето им за обезвреждане по регламентирания начин. 

 10. Почивайте и консумирайте храна извън работното място, като измивате ръцете си 

преди ядене, пиене, пушене, използване на телефон, приемане на лекарства, използване 

на козметични  препарати и контактни лещи.  

11. При възникване на трудова злополука на работното място, изискваща неотложна 

медицинска помощ се свържете с Националната система за спешни повиквания (телефон 

112) и информирайте незабавно прекия си ръководител. 

 

II. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ СВЪРЗАНИ С РАБОТНОТО МЯСТО 

1. Следете за безопасна работа на апаратурата и другите поддържащи системи (ел. 

инсталации, В и К тръби, климатици, бойлери и др.) на работното място. 

2. При всяко пускане на апарата или уреда го оглеждайте целия, включително и 

евентуалните приставки за видими повреди. 

3. Не поставяйте /монтирайте/ апаратурата на места с пряка слънчева светлина. 

4.  След всяко ползване, както и при неизправности по време на работа, и при всяко 

почистване изключвайте уреда и издърпвайте щепсела от контакта. 

5. Поддържайте апаратурата другите поддържащи системи в изправно състояние и 

почиствайте редовно. 

6. След приключване на ежедневната работа почиствайте и дезинфекцирайте работното 

място с подходящи дезинфекционни средства. Извършвайте периодично профилактично 

почистване и дезинфекция на работното място.  

7. Спазвайте мерките за пожарна безопасност. 

- не оставяйте включени апарати и електрически уреди без контрол; 

- следете изходящите отвори за охлаждане на апаратурата да не се покриват или 

запушват със замърсявания; 

- спазвайте правилата за работа със лесно запалими материали и течности и ги  
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съхранявайте, според инструкциите в етикета.  

8. При възникване на пожар, наводнение или друга производствена авария, евакуирайте 

се на безопасно място,  свържете с Националната система за спешни повиквания 

(телефон 112) и информирайте незабавно прекия си ръководител. 

 

 

3.1.7. СОП за контрол на инфекциите в Университетската ветеринарна болница с 

клиники.  

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА СЪМНЕНИЕ ИЛИ ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА 

ЗАРАЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ. 

 съгласно чл. 9, ал.1, т.7 на Наредба № 42/12.12.2008 г. за изискванията към 

ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарно- 

медицинската дейност, която може да се извършва в тях 

 

В случаи на прием в клиниките на пациент със съмнение или потвърждение на 

инфекциозно заболяване с контагиозен характер се предприемат следните мерки: 

1. Пациента се насочва към изолаторния сектор на Отделението по заразни и паразитни 

болести. 

2. Извършва се цялостно почистване и дезинфекция на рисковите зони в съответната 

клиника, имащи пряк или косвен контакт със заразения пациент, неговите секрети и 

екскрети в съответствие с Приложение 1.  

3. Прекратява се приема и манипулациите с други пациенти до приключване на 

мероприятията по почистване и дезинфекция на съответната клиника. 

4. Извършва се регистрация на всички пациенти и стопаните им, студенти, 

ветеринарномедецински специалисти и помощен персонал, имащи пряк или косвен 

контакт със заразения пациент, неговите секрети и екскрети.   

5. Стопаните се информират за инкубационния период и основните признаци на 

съответното заразно заболяване, както и за необходимите мерки, които трябва да се 

предприемат в случай на съмнение или потвърждение при техния домашен любимец. 

6. В случаи на съмнение или потвърждение на заразно заболяване, подлеждащо на 

задължителна регистрация и обявяване, съгласно Приложение 1,2 и 3 на Наредба 

23/14.12.2005 г. за реда и начина за обявяване и регистрация на заразните болести по 

животните, се информира областната дирекция по безопасност на храните Стара Загора 

на телефони: 042/626 7920 или 42/64 20 58 – началник отдел здравеопазване на животните, 
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и се предприемат мерките, предвидени в съответните административни разпоредби. 

7. В случаи на съмнение или потвърждение на заразно заболяване, притежаващо 

зооантропонозен потенциал, се информира регионалната здравна инспекция Стара 

Загора на телефони: 042/ 631009 (Директор дирекция "Обществено здраве") или 042/ 

602468 (Директор дирекция "Надзор на заразните болести") за проследяване на 

пациентите и предприемане на мерките, предвидени в съответните административни 

разпоредби. 

8. Изпълнението на мерките по настоящата процедура се възлага на дежурните 

преподаватели и помощно технически персонал. 

9. Контрола на изпълнението на мерките по настоящата процедура се възлага на 

ръководителя на съответната клиника. 

 

Приложение към СОП за 

контрол на инфекциите в УВБК 

ДЕЗИНФЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ В УВБК В СЛУЧАИ НА ПРИЕМ НА 

ПАЦИЕНТ СЪС ЗАРАЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ 

 Подът, стените, мивките, работните плотове и др. контактни повърхности се  

дезинфекцират чрез напръскване с едрокапчест спрей с помощта на пръскачка или чрез 

забърсване с влажни моп/гъба с някои от следните дезинфектанти: 

- 2 % работен разтвор на кислород отделящ дезинфектант (HMI Hygiene, Екоцид S, 

Виркон S, Bio VX, Биосан стериде, Оксисепт,  Хиперокс и др.) 

- 2 % работен разтвор на комбиниран дезинфектант, съдържащ глутаров алдехид и 

четвъртични амониеви съединения (HMI Cetridine RD, HMI Cetridine RDS, Intra multi des 

GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, Glurarsan, Deconexx 50 FF и др.)  

- максималната препоръчителна концентрация (според вида на препарата) на 

дезинфектант, съдържащ хлорамин (HMI Trefa Super, HMI Табидез 56, Санифорт,  

Изозан G, Акватабс, Хлорамин Т и др).  

Дезинфектантите се прилагат в разходна норма от 500 mL/m2 и се осигурява най-малко 

60 минутна експозиция. Разходната норма за дезинфекция на почвени терени (дворчета 

за разходка и пр.) е 1-2 L/m2. 

 Термоустойчивите дребни предмети  (хирургически инструменти и др.), кърпи за ръце, 

операционни кърпи и др. се стерилизират в автоклав при 1 atm (0,1 MPa, 121°С) в 

продължение на 45 минути ±3 мин. или при 2 atm (0,2 MPa,134°С) в продължение на  20 

минути ±2 мин.   
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 Термочувствителните дребни предмети (термометри, стетоскопи и др.) се стерилизират 

чрез обтриване с: 

- 5% йодиран спирт 

-  2 % работен разтвор на дезинфектант, съдържащ глутаров алдехид (HMI Cetridine RD, 

HMI Cetridine RDS, Intra multi des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, Glurarsan, Deconexx 

50 FF и др.) 

- 2 % работен разтвор на кислород отделящ дезинфектант (HMI Hygiene, Екоцид S, 

Виркон S, Bio VX, Биосан стериде, Оксисепт,  Хиперокс и др.).  

 Едрите предмети (лопати, метли, кошчета за боклук, клетки, носилки и др.) се 

дезинфекцират, чрез напръскване с едрокапчест спрей с помощта на пръскачка или чрез 

забърсване с влажни моп/гъба с някои от следните дезинфектанти:  

- 2 % работен разтвор на кислород отделящ дезинфектант (HMI Hygiene, Екоцид S, 

Виркон S, Bio VX, Биосан стериде, Оксисепт,  Хиперокс и др.) 

- 2 % работен разтвор на комбиниран дезинфектант, съдържащ глутаров алдехид и 

четвъртични амониеви съединения (HMI Cetridine RD, HMI Cetridine RDS, Intra multi des 

GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, Glurarsan, Deconexx 50 FF и др.)  

- максималната препоръчителна концентрация (според вида на препарата) на 

дезинфектант, съдържащ хлорамин (HMI Trefa Super, HMI Табидез 56, Санифорт,  

Изозан G, Акватабс, Хлорамин Т и др).  

Дезинфектантите се прилагат в разходна норма от 500 mL/m2 и се осигурява най-малко 

60 минутна експозиция.  

 Дезинфекцията на ходовата част на обувките се извършва чрез преминаване през  

дезинфекционни стелки, заредени с 2 % работен разтвор на кислород отделящ 

дезинфектант (HMI Hygiene, Екоцид S, Виркон S, Bio VX, Биосан стериде, Оксисепт,  

Хиперокс и др.); 2 % работен разтвор на комбиниран дезинфектант, съдържащ глутаров 

алдехид и четвъртични амониеви съединения (HMI Cetridine RD, HMI Cetridine RDS, 

Intra multi des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, Glurarsan, Deconexx 50 FF и др.) или 

максималната препоръчителна концентрация (според вида на препарата) на 

дезинфектант, съдържащ хлорамин (HMI Trefa Super, HMI Табидез 56, Санифорт,  

Изозан G, Акватабс, Хлорамин Т и др).  

 Дезинфекцията на ръцете се извършва в съответствие със СОП за хигиенно  

почистване и дезинфекция на ръце, посочена в т. 2.1.8.6. 

 Дезинфекцията на контаминираните транспортни средства се извършва в  
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съответствие със СОП за почистване и дезинфекция на транспортни средства, описана в 

т. 2.1.8.7. 

 В контаминираните помещения се извършва се и дезинфекция на въздуха чрез 

ултравиолетово облъчване с помощта на стационарни и портативни бактерицидни лампи 

или чрез фумигация с фенол-отделящи димки (Fumispore OPP, Fumicrobe) при 

експозиция от мин. 4 часа.  

 

 

3.1.8. СОП ПО БИОСИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО 

ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ 

 Отделението по Заразни и Паразитни болести е отделно звено в структурата на ВМФ, 

пространствено отделено от останалите обекти и е разположено в периферна част на 

сградовия фонд. 

 Отделението е разделено на 2 основни сектора: 

А) Профилактичен сектор в който се обслужват здрави животни и се извършват 

профилактични манипулации – обезпаразитявания, ваксинации, контролни прегледи и 

диагностични тестове, издаване на паспорт, чипиране и др. 

Б) Инфекциозен сектор в който се обслужват болни и съмнително болни от заразни 

заболявания животни. В него се извършва диагностика и лечение на заразните 

заболявания по животните.  

В случаи на необходимост приетите животни остават на стационарно лечение в обособен 

изолаторен сектор.  

Изолаторният сектор включва 8 отделни помещения (изолатора) за настаняване 

съответно на едри преживни животни, коне, дребни преживни животни, свине, птици, 

зайци, кучета и котки. След края на престоя на животните в дадено помещение, същото 

се почиства и дезинфекцира, съгласно приложената Програма за почистване и 

дезинфекция. 

 Двата основни сектора на Отделението (профилактичен и инфекциозен) са разделени 

един от друг чрез плътна стена.  

 Преминаването на персонал и студенти между двата сектора се извършва след 

изпълнение на хигиенна процедура – преминаване през сух филтър със смяна на 

работното облекло и обувки, дезинфекция на ръце и обувки. 



124 
 

 С цел намаляване на риска от кръстосване на пътища между здрави и заразени животни 

са обособени три маршрута за придвижване: 

№1 – маршрут за здрави животни към профилактичния сектор (А) 

№2 – маршрут за болни и съмнително болни от заразни заболявания животни към 

инфекциозния сектор (Б) 

№3 – маршрут за персонал и студенти към сухия санитарен филтър на инфекциозния 

сектор (С): 

 

 Поддържането на добра хигиена и намаляването на инфекциозния натиск е от 

приоритетно значение за намаляване на епидемичния риск и осигуряване на безопасна 

среда в Отделението по Заразни и Паразитни болести.  

Във всички сектори и зони за обслужване на пациенти се изпълняват конкретни хигиенни 

процедури, отразени дезинфекционна програма (виж Приложението) със съответен чек 

лист, съобразени със степента на биологичен риск и работната динамика. 

 Манипулационните маси (плотове), пода и инструментите, влизащи в пряк контакт с  

пациентите (термометри, стетоскопи, закрутки и пр.) се почистват и дезинфекцират след 

всеки пациент. 

 Всички пациентите се настаняват в предварително почистени и дезинфекцирани клетки 

и боксове. 

 Съдовете за храна и вода се почистват и дезинфекцират регулярно и задължително 

между всеки пациент. 

 При уриниране или дефекиране на пациенти в или извън сградата, фекалиите се 

отстраняват своевременно, урината се попива с адсорбиращо средство, а подът се 

почиства и дезинфекцира по начин, описан в съответната дезинфекционна програма за 

обекта. 

• Зоните за обслужване на животни се поддържат чисти и подредени, като се спазва 
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минималистичния принцип, т.е. наличие на възможно най-малко и абсолютно 

необходимо оборудване в обектите, за да се намали риска от контаминация и за да се 

улесни почистването и дезинфекцията. Избягва се употребата на адсорбиращи предмети, 

като картон и пр. 

 Персоналът и студентите ограничават контактите си с потвърдени заразни пациенти и 

движението в инфекциозния сектор до възможния минимум, необходим за правилната 

грижа за пациента и учебните цели.  

 Забранява се свободното движение на животни на територията на Отделението по 

Заразни и Паразитни болести.  

Всички животни трябва да се придвижват на къс повод.  

За да се намали контаминацията на околната среда се насърчава употребата на 

транспортни клетки с плътен под (котки, зайци, фретки, малки кучета). 

  Не се допуска осъществяване на пряк физически контакт между различните пациенти. 

Отделните пациенти се държат на къс повод в при достатъчна физическа отдалеченост 

(мин. 1.5 м) или в транспортни клетки. 

 Забранява се достъпът на стопаните на животни до изолаторния сектор (освен до 

манипулационната) и други високо рискови зони. Посещение на стопани в изолационния 

сектор се допуска по изключение в случаи на евтаназия или агония на животно, по 

преценка на дежурния преподавател, при стриктно спазване на мерките за биосигурност. 

 Клиентите се информират относно зоонозите и опасностите от нозокомиални 

заболявания, свързани с хоспитализацията на домашните им любимци в изолаторния 

сектор, като дават своето информирано съгласие и приемане на потенциалните рискове, 

чрез полагане на подпис върху болничния лист.   

• На територията на Отделението е забранено съхранението и консумацията на храни или 

напитки от студентите и персонала, както и пушенето.  

  Ако по време на телефонно обаждане от стопанин или при първичен преглед на 

пациент бъдат установени анамнестични, клинични или параклинични данни насочващи 

към съмнение за заразно заболяване пациента се насочва за преглед директно към 

Инфекциозния сектор (Б) на Отделението по Заразни и Паразитни болести по маршрут 

№2.  

 Персоналът и студентите обслужващи Инфекциозния сектор преминават през т.н. Сух 

филтър при всяко влизане и излизане от зоната. Филтърът е разположен в най-крайната 

(северна) част на Отделението, достъпът до него е по маршрут №3 – виж горната схема. 
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Във филтъра персоналът и студентите дезинфекцират обувките и ръцете си, сменят 

връхните си цивилни дрехи с ведомствени и оставят на съхранение личните си вещи 

(раници, чанти, телефони, ключове и пр.): 

 

 

 

Схема на сухия ветеринарно-санитарен филтър: 

 

Легенда: A – Външен (чист) вход; B – Бяла (чиста) част на филтъра; C – Етажерки за 

цивилни обувки; D – Напречна преграда (плътен перваз на пода + пейка); E – Черна 

(„инфекциозна“) част на филтъра; F – Етажерки за ведомствени работни обувки за 

инфекциозния сектор; G – Вътрешен вход към инфекциозния сектор, Н – шкафчета и 

закачалки за работни дрехи и ЛПС, 1 и 4 – дезинфекционни стелки за обувки, 2 и 3 – 

дозатори за дезинфектант за ръце. 

Персоналът и студентите дезинфекцират обувките си чрез преминаване през 

дезинфекционна стелка (№1) и извършват дезинфекция на ръцете си със спирт базиран 

дезинфектант (№2). Влизат в чистата (бяла) част на филтъра (В). Събуват цивилните си 

обувки и стъпват по чорапи върху повдигната ивица от пластмасови скари (декинг 

плочки) – L1. Поставят цивилните си обувки върху етажерка (С). Събличат връхните си 

дрехи и заедно с всички лични принадлежности ги поставят в шкафчетата и по 

закачалките (Н). Дезинфекцират ръцете си със спирт базиран дезинфектант (№3) и 

прескачат напречната пейка (D), като по този начин преминават в мръсната (черна, 

инфекциозна) част на филтъра (Е), като стъпват по чорапи върху аналогична повдигната 

ивица от пластмасови скари (декинг плочки) – L2. Обличат работното си облекло и ЛПС, 
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съхранявани в шкафчета и закачалки (Н) и обуват ведомствените обувки/ботуши за 

инфекциозния сектор от етажерка F. Влизат във вътрешността на инфекциозния сектор 

през вътрешната врата (G), като дезинфекцират работните си обувки чрез стъпване върху 

дезинфекционна стелка № 4.   

Описаната организация на преобличане в сухия филтър предотвратява контакта на 

цивилните дрехи и обувки с работните, респ. механичния трансфер на патогени. 

При излизане от изолаторния сектор се изпълнява обратната последователност от 

действия.  

ЛПС за еднократна употреба се събират в полиетиленови чували, поставени в  

обозначени с логото за биологичен риск контейнери и се предават на специализирана 

фирма за обезвреждане. 

 В изолаторния сектор се влиза и работи  със задължително поставени ЛПС (латексови 

ръкавици, предпазна респираторна маска, защитно облекло (гащеризони), калцуни, а в 

някои случаи и защитни очила (при съмнение за лептоспироза и др. заболявания или при 

процедури, които генерират пръски кръв или други телесни течност).  

При установяване на разкъсване на ЛПС (ръкавица, калцун, гащеризон и др.), същите 

трябва да бъдат свалени и заменени с нови, веднага щом безопасността на пациента 

позволява това. Мястото под нарушения защитен слой се дезинфекцира по подходящ 

начин. 

Във високо рисковите и контаминирани зони, както и при работа с едри животни е 

задължителна употребата на гумени ботуши или полуботуши, както и медицински чехли 

от синтетична материя, позволяващи лесно отстраняване на забърсяванията, измиване с 

топла вода и детергент, накисване в дезинфекционен разтвор.  Не се препоръчва 

употребата на обувки от порест или абсорбиращ материал. 

 След приемане на пациента в Отделението по заразни болести от дежурния 

преподавател/ординатор се предприемат действия за своевременно поставяне на 

етиологична диагноза. 

 По време на обслужване на пациентите се предприемат предпазни мерки за 

предотвратяване на разпространение на заразен  материал (повърнато съдържание, 

диарични изпражнения и пр.) и заразяване на други животни и хора.  

Задължително се осигурява безопасното фиксиране на животното (вкл. поставяне на 

намордници и превръзки на устата) с цел минимизиране на риска от травматизъм и 

ухапвания.  

При работа с котки се насърчава употребата на хавлиени кърпи за увиване на лапите с 
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цел предотвратяване на одрасквания и възникване на зоонозни инфекции (Бартонелоза, 

Пастьорелни инфекции и пр.).  

 Обучаващите се студенти стриктно спазват всички инструкции на дежурния 

преподавател и на ординатора. 

 Острите предмети (инжекционни игли, скалпели, стъклени ампули и пр.) се изхвърлят 

в обозначени за целта контейнери с твърди стени, устойчиви на пробиване (жълти 

контейнери със специална маркировка) които се предават за обезвреждане от 

специализирана фирма с която ВМФ има сключен договор. Забранено е изхвърлянето на 

остри предмети (игли, остриета за скалпели, телове и пр.) в общите кошове боклук.  

 Получаването на материал за лабораторно-диагностични изследвания се извършва само 

от квалифицирани лица или под техния пряк контрол, при спазване на мерките за 

безопасност при работа с инструментариума – остри предмети, игли, скалпели и др.  

Получените материали за лабораторна диагностика се опаковат в полиетиленови 

пликове, изготвя се придружително писмо и се поставят транспортна кутия (хладилна 

чанта), която се дезинфекцира от всички страни преди пренасяне до диагностичната 

лаборатория (микробиологична, имунологична, вирусологична, хематологична). 

 Фекалиите от заразени животни, оставени на стационарно лечение се събират в 

пластмасови бидони с капак, където се обезвреждат по химичен начин чрез смесване в 

съотношение 1: 10 с негасена вар, хидратна вар, 42 % натриева основа (сода каустик),  

хлорна вар  или 5% комбиниран дезинфектант, съдържащ глутаров алдехид с ЧАС. 

Осигурява се експозиция от мин. 4 часа преди да бъдат изхвърлени. 

 Всички материали, използвани по време на обслужване на заразни пациенти, както и 

различни секрети, фекалии и др. се обезвреждат своевременно, с оглед избягване 

контаминация на средата и разпространение на инфекциозните агенти.  

 При приготвяне на необходимите медикаменти и консумативи се използват чисти 

ръкавици. Забранява се докосването с контаминирани ръкавици (били в контакт с 

пациент) на шкафове за съхранение на медикаменти, хладилници, кутии за 

игли/спринцовки и пр. Всички използвани флакони  се дезинфекцират чрез обтриване 

със 70% етилов алкохол, дезинфектант за ръце или 2% кислород-отделящ дезинфектант 

преди да бъдат върнати в шкафовете за съхранение.  

Гумените запушалки на флаконите се избърсват с тампон, напоен в 70% етилов спирт 

преди всяка пункция. 
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 След приключване на работа с всеки заразен пациент се предприема почистване, 

дезинфекция и обезвреждане на всички контактни повърхности и използваните 

инструменти, в съответствие с програмата за почистване и дезинфекция.  

При необходимост се извършва дезинфекция на площадката пред инфекциозния сектор 

и маршрута на придвижване на пациента. 
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Програма за дезинфекция в Отделение по Заразни и Паразитни болести 
№ Под-

обект 

Зона Д   Е   З   И   Н   Ф   Е   К   Ц   И   Я 

Вид  Метод  Средство Експозиция Кратност  Отговорник 

1 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
М

 А
 Н

 И
 П

 У
 Л

 А
 Ц

 И
 О

 Н
 Н

 И
  

 Работни плотове 

 

 

Химична Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути След всеки пациент 

 

Ординатор  

Хигиенист 

Физична УВЛ Живачно-кварцова лампа 15 часа 

 

1 х дневно (в края на 

работния ден) 

Ординатор  

Хигиенист 

Инструментариум  

(пинсети, ножици и др.) 

 

 

Химична 

 

 

 

Потапяне в 

дезинф. р-р / 

Груб спрей 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

5 % Йодофори 

мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

 

След всяка употреба 

 

 

 

Ординатор  

Хигиенист 

Физична Пара под 

налягане 

 

Автоклав 

1 atm / 0,1 MPa - 121°С 

2 atm / 0,2 MPa - 134°С 

 

45 минути ±3 мин. 

20 минути ±2 мин. 

 

1 х седмично 

Ординатор  

Хигиенист 

Оборудване  Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 1х седмично Ординатор  

Хигиенист 

Ръце  

 

Химична Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

Без отмиване 

След всеки пациент / 

при необходимост 

Персонал 

Студенти 

Под Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

След всеки пациент / 1х 

дневно в края на 

работния ден 

Ординатор  

Хигиенист 

Стени Химична 

 

 

Груб спрей  2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

1х седмично  Ординатор  

Хигиенист 

Обемна дезинфекция на 

цялото помещение 

Химична Горещ 

аерозол 

(фумигация) 

 

Студен 

аерозол 

 

 

 

а) 40 мл 37 % формалин + 20 гр КМnO4 

за 1 м3 

б) „Фумиспор ОРР“ /“Fumicrob”  - 

димка 

5 % Кислород-отделящи ДС или 

5 % Глутаров алдехид с ЧАС – 30 мл/м3 

4 часа 

 

 

 

4 часа 

1 х шестмесечие в края 

на работната седмица 

Доц. Г. Желев 
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2 

 К
о

р
и

д
о

р
и

 

Под Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

След всеки пациент / 1х 

дневно в края на 

работния ден 

Ординатор  

Хигиенист 

Стени Химична 

 

 

Груб спрей  2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС  

мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

1х седмично  Ординатор  

Хигиенист 

3 

  
  

  
  

  
  

И
 З

 О
 Л

 А
 Т

 О
 Р

 Е
 Н

  
  

С
 Е

 К
 Т

 О
 Р

 

    

Обувки / Ботуши  Химична 

 

Дезинф. 

постелка 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

5 % Йодофори 

мах.% Хлор-отделящи ДС 

При всяко влизане и напускане на обекта. 

Изпиране на дезинфекционната постелка и подмяна 

на разтвора – на всеки 3 дни / при необходимост. 

Персонал 

Студенти 

Работни плотове, мивка 

 

 

 

Химична 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС  

5 % Йодофори 

мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

1 х дневно Ординатор  

Хигиенист 

Коридори  (под, стени) 

 

 

 

Химична 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

5 % Йодофори 

мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

1 х дневно Ординатор  

Хигиенист 

Инструментариум и 

оборудване:   

- ножове, пинсети, ножици 

- хранилки, поилки, поводи 

- лопати, метли, ръчни 

колички 

 

Химична 

 

 

 

Потапяне в 

дезинф. р-р / 

Груб спрей 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

5 % Йодофори 

мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

 

След всяка употреба 

 

 

 

Ординатор  

Хигиенист 

Физична 

/дребен 

инвентар/ 

Пара под 

налягане 

Автоклав 

1 atm / 0,1 MPa - 121°С 

2 atm / 0,2 MPa - 134°С 

 

45 минути ±3 мин. 

20 минути ±2 мин. 

 

1 х седмично 

Ординатор  

Хигиенист 

Ръце  

 

Химична Измиване 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун 

 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

Без отмиване 

След всеки контакт с 

пациент или биологичен 

материал/при необходимост 

Персонал 

Студенти 

Склад за фуражи Химична 

 

Груб спрей  2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

5 % Йодофори  

мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

След всяко 

освобождаване от 

фураж / мин. 1 х 

шестмесечие 

Ординатор  

Хигиенист 

Изолаторни помещения: 

- повърхности  

 

Химична 

текуща - в 

присъствие 
на ЖВ 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

2 % Кислород-отделящи ДС 

5 % Йодофори 

 

30 минути 

 

 

1х дневно 

/под, стени, прегради / 

Ординатор  

Хигиенист 

Химична    
 заключителна 
– в отсъствие 

на ЖВ 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

5 % Йодофори 

мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

Основно почистване и 

дезинфекция - след 

всяко освобождаване 

от животни. 

Ординатор  

Хигиенист 
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 Горещ 

аерозол 

(фумигация) 

 

Студен 

аерозол 

а) 40 мл 37 % формалин + 20 гр КМnO4 

за 1 м3 

б) „Фумиспор ОРР“/“Fumicrob” - димки 

 

5 % Кислород-отделящи ДС или 

5 % Глутаров алдехид с ЧАС – 30 мл/м3 

4 часа 

 

 

 

4 часа 

При  силно 

контагиозни 

заболявания / 1 х 

шестмесечие в края на 

работната седмица 

Ординатор  

Хигиенист 

 

 

 

 

       

- постеля, фекалии, 

урина 

 

Химична  

 

Груб спрей / 
Хомогенизиране 

а) негасена вар /хидратна вар  1:10 

б)  42 % натриева основа  1:10 

в) хлорна вар 1:10 

г) 5% Глутаров алдехид с ЧАС в 

съотношение 1:10 

4 часа При необходимост Ординатор  

Хигиенист 

4 

С
к

л
а

д
 Д

Д
Д

 

   

Под 

 

 

Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

2% Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

мах.% Хлор-отделящи ДС 

5 % Йодофори 

30 минути 

 

 

 

1х дневно в края на 

работния ден / при 

необходимост 

Ординатор  

Хигиенист 

Стени Химична 

 

 

Груб спрей 2% Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

1х месечно в края на 

работната седмица 

5 

Т
о

а
л

ет
н

и
 

Под Химична 

 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

 

2% Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

мах.% Хлор-отделящи ДС  

5 % Йодофори 

30 минути 

 

 

 

1 х дневно в края на 

работния ден 

Ординатор  

Хигиенист 

Стени, мивки, 

оборудване 

Химична 

 

 

Груб спрей  2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

мах.% Хлор-отделящи ДС  

30 минути 

 

 

1х седмично  

6 

С
у

х
 ф

и
л

т
ъ

р
 

Под Химична 

 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

 

2% Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

мах.% Хлор-отделящи ДС 

5 % Йодофори 

30 минути 

 

 

 

1 х дневно в края на 

работния ден / при 

необходимост 

Ординатор  

Хигиенист 

Стени, мивки, 

оборудване 

Химична 

 

 

Груб спрей  2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

мах.% Хлор-отделящи ДС  

 

 

 

 

 

30 минути 

 

 

1х седмично  
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Микробиологичен контрол  на дезинфекционната ефективност: 

 Метод на отривките - доказване на жизнеспособни хигиенно-индикаторни микроорганизми (колиформи) 

Кратност Отговорник 

Критерии за оценка: Не се допуска наличието на жизнеспособни колиформи в дезинфекционните 

разтвори, дезинфекционните площадки (стелки, вани), дезинфекцираните 

повърхности 

4 х годишно Доц. Г. Желев 

Легенда:  

Глутаров алдехид  с четвъртични амониеви съединения (ЧАС): Cetridine RD, Cetridine RDS, Intra multi des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, 

Glurarsan, Noan, Calprof GLQ или др.;  

Кислород-отделящи дезинфектанти (пероксиди): Hmi Hygiene, Ecocid S, Virkon S, Bio VX, Biosan steride и др.;  

Хлор-отделящи дезинфектанти – хлорамини: Hmi Tabides 56, Sanifort, Izozan G, Aquatabs и др.; Йодофори: Hmi Iodalin, Дезинфект В, Sanajod 

и др.;  

Антибактериален сапун: HMI Профиди, Bactosept foam и др.;  

Дезинфектант за ръце (алкохол/ хлорхексидин/ЧАС): Hmi ScrubAL,  Gelasept, Живасепт глюконат и др.;  

ДС – дезинфекционни средства. 
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ЧЕК ЛИСТ на извършените дезинфекционни обработки в ИНФЕКЦИОЗЕН 

СЕКТОР на Отделението по Заразни и Паразитни болести  

Месец: ……………………………………         Година: ……………… 

Дата Час Подобект Средство Подпис 
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Легенда: М1 – Манипулационна№1, М2 – Манипулационна№2, К – Коридори, ИС – Изолаторен 

сектор, СФ – сух филтър;WC – Тоалетни, 

ЧАС – четвъртични амониеви съединения (Hmi Uni S, Hmi Roda, Hmi Roda Super и др.), ГА+ЧАС – 

комбиниран дезинфектант, съдържащ глутаров алдехид и ЧАС (Cetridine RD, Cetridine RDS, Intra 

multi des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, Glurarsan, Noan, Calprof GLQ или др.); О2- кислород-

отделящи дезинфектанти (Пероксиди: Hmi Hygiene, Ecocid S, Virkon S, Bio VX, Biosan steride и др.); 

ХЛ - ХЛОР-отделящи дезинфектанти – хлорамини (Hmi Tabides 56, Sanifort, Izozan G, Aquatabs и 

др.); ЙОД – йодофори (Hmi Iodalin, Дезинфект В, Sanajod и др.); Антибактериален сапун: HMI 

Профиди, Bactosept foam и др.; Дезинфектант за ръце (съдържащ алкохол, хлорхексидин и/или 

ЧАС): Hmi ScrubAL,  Gelasept, Живасепт глюконат и др.; ДС – дезинфекционни средства. 
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ЧЕК ЛИСТ на извършените дезинфекционни обработки в ПРОФИЛАКТИЧЕН 

СЕКТОР на Отделението по Заразни и Паразитни болести  

Месец: ……………………………………         Година: ……………… 

Дата Час Подобект Средство Подпис 
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Легенда: М – Манипулационна, О - офис, К – Коридори, С – стационари, WC – Тоалетни, 

ЧАС – четвъртични амониеви съединения (Hmi Uni S, Hmi Roda, Hmi Roda Super и др.), ГА+ЧАС – 

комбиниран дезинфектант, съдържащ глутаров алдехид и ЧАС (Cetridine RD, Cetridine RDS, Intra 

multi des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, Glurarsan, Noan, Calprof GLQ или др.); О2- кислород-

отделящи дезинфектанти (Пероксиди: Hmi Hygiene, Ecocid S, Virkon S, Bio VX, Biosan steride и др.); 

ХЛ - ХЛОР-отделящи дезинфектанти – хлорамини (Hmi Tabides 56, Sanifort, Izozan G, Aquatabs и 

др.); ЙОД – йодофори (Hmi Iodalin, Дезинфект В, Sanajod и др.); Антибактериален сапун: HMI 

Профиди, Bactosept foam и др.; Дезинфектант за ръце (съдържащ алкохол, хлорхексидин и/или 

ЧАС): Hmi ScrubAL,  Gelasept, Живасепт глюконат и др.; ДС – дезинфекционни средства. 
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3.2. СОП ПО БИОСИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ В КАТЕДРА 

„ФАРМАКОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ, БИОХИМИЯ И 

ХИМИЯ“ 

Секция: „Фармакология”; „Физиология на животните”; „Биохимия”; „Химия” 

3.2.1. Правила за работа в биохимична лаборатория 

 Провежда се инструктаж по техника за безопасност на първото лабораторно 

занятие. Да се удостовери инструктажа чрез подпис в инструктажна книга. 

 В учебните химични лаборатории се забранява извършването на експерименти, 

които не са свързани с изпълнението на възложените задачи.  

 Опитите да се извършват индивидуално или в група, според указанията на 

преподавателя. 

 Работната пространство се почиства от странични предмети. Осигурява се 

достатъчно осветление на всички работни места. 

 Лабораторни задачи свързани със силно дразнещи, леснозапалими и токсични 

вещества се извършва в камина. 

 В лабораторията се работи с престилки (предпазно облекло), предпазни очила и 

ръкавици. 

 Забранено е внасянето и консумирането на храна в лаборатория; 

 Преди започване на работа се проверяват веществата (дали са тези, от които 

имаме нужда за своя опит). 

 Опитите се извършват с нужните количества от веществата. 

 Веществата никога не се пипат с ръце. 

 Забранено е да се проверява вкусът на веществата. 

 Забранено е насочването на епруветка в посока, в която има хора. 

 За да установите миризмата на изследваното вещество никога не вдишвайте 

директно от съда, в който то се намира, а навявайте парите му към носа си. 

 Не се пренася запалена спиртна лампа в лабораторията. 

 Забранено е запалването на спиртни лампи в близост до вещества, които могат да 

причинят взрив. 

 Опити, в които участват с леснозапалими вещества (водород, метанол, диетилов 

етер, ацетон и др.) се извършват далеч от открит пламък (спиртни лампи) и/или открити 

нагреватели. 

 Пламъкът на спиртна лампа се гаси със собственото й капаче. 

 При разреждане на киселини винаги се налива киселината във водата. 
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 Работното място, реактивите, както и лабораторните съдове да се пазят абсолютно 

чисти, тъй като и най-малките примеси могат да променят хода на химичната реакция и 

да се получат грешни резултати. 

 Преди да се използва даден реактив внимателно да се прочете етикета с 

наименованието му. Не се използват реактиви без етикети или с неясни надписи по тях. 

 Вземат се само необходимите количества реактив, както е описано в 

ръководството.  

 Забранено е връщането на взето  вещество в съда, в който се съхранява то; 

 След приключване на опита, съдовете се почистват грижливо и се връщат обратно 

на мястото им. 

3.2.2. Техника на безопасност при работа в биохимична лаборатория 

o Наранявания. При леки порязвания раната се оставя открита докато изтече 

малко кръв, обилно се промива с 3 %-ов разтвор на H2O2 и се почиства от механични 

замърсявания. Раната се дезинфекцира с йодна тинктура или риванол и се прави лека 

превръзка с марля и бинт.  

o  Термични изгаряния. Поразеното място се посипва с талк. Добре помагат и 

компресите от прясно приготвен 2%-ен NaHCO3, 5%-ен KMnO4 или 5%-ов разтвор на 

танин. Прилепналите към раната вещества трябва да се отстранят; 

o  Изгаряния с киселини и основи. Капките от концентрирани киселини и основи, 

попаднали върху кожата се попиват със суха марля или филтърна хартия. Поразеното 

място обилно се промива с вода, а след това - с разтвор на NaHCO3 (изгаряне с киселини) 

или със силно разреден разтвор на CH3COOH (изгаряне с основи). След изсушаване се 

намазва с вазелин и се прави суха превръзка; 

o При попадане на капки в очите веднага се прави обилна промивка с вода 

(авариен душ за очи) в продължение на 10-15 минути, като задължително окото се държи 

отворено; 

o Отравяне с газове. Пострадалият трябва да се изнесе на чист въздух. Ако 

отравянето е с дразнещи газове (хлор, бром, йодни пари, серен диоксид, хлороводород) 

в никакъв случай да не се прави изкуствено дишане. 

o При възникване на пожар се стремим да го ограним, като се отстранят всички 

намиращи се в непосредствена близост леснозапалими предмети, да се загасят 

запалените спиртни лампи и да се изключи електрическия ток. При запалване на дреха, 

горящият се завива с одеало. Пожар в лабораторията не се гаси с вода, а с пясък или с 

пожарогасител. 
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3.2.3. Изисквания за безопасност в залите за обучение по „Физиология на 

животните“ 

По време на практическия курс по физиология на животните от студентите се изисква: 

1. Да носят бяло лабораторно облекло; 

2. Да носят защитни латексови ръкавици при работа с биологичен материал и 

изхвърлят отпадъците в специално обозначен кош за биологични отпадъци.  

3. При отчитане концентрацията на глюкоза при човек, доброволецът е пряко 

отговорен за всички измервания на собствената си кръв, почиства всяка повърхност, 

замърсена с кръвта си с 70% етанол и изхвърля отпадъците в кош за биологични 

отпадъци.  

4. Да носят защитни ръкавици, маски и очила при работа с химикали; 

5. Да не внасят храни и напитки в залата за обучение; 

6. Да следват стриктно инструкциите за безопасност, дадени от асистента преди всяко 

практично занятие в зависимост от същността на съответната практическа работа. 

7. В условия на пандемия, измерването на телесната температура от оторизирано от 

секцията лице, дезинфекцията на ръце преди влизане в залата за упражнение, както 

и носенето на маски в залата е задължително.   

 Всеки студент е отговорен за спазването на гореизброените изисквания за 

безопасност. 

 В края на всяко занятие отпадъците се изхвърлят  - битовите в близко разположен 

контейнер, биологичните отпадъци се съхраняват във фризер до предаването им на 

екарисаж и залата се дезинфекцира. Проверява се наличността на консумативи и 

дезинфектанти. 

 

3.2.4. Изисквания за безопасност в залите за обучение по „Фармакология и 

фармация“ 

1. Студентите трябва да посещават семинари по фармакология и фармация с 

лабораторно облекло, което се осигурява от тях. 

2. Секцията осигурява предпазни очила и ръкавици, въпреки че приготвянето на 

лекарствени форми през първите 6 упражнения не включва работа с вредни и опасни 

химически вещества.  

3. Предпазното облекло за посещението на Биовет АД се осигурява от Секцията по 

фармакология, токсикология и обща терапия. 
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4. В залите за упражнения не се внасят храни и напитки.  

5. Чанти и връхно облекло се поставя на обозначеното място и не се държи в близост до 

работните маси. 

6. Инструкциите за безопасност, дадени от асистента преди приготвянето на 

лекарствените форми по време на упражненията по фармация  се спазват стриктно. При 

необходимост асистентът помага при приготвянето на лекарствените форми. 

7. В условия на пандемия се изисква дезинфекция на ръце преди влизане в залата за 

упражнение, както и задължително носене на маски в залата.   

8. Всеки студент е отговорен за спазването на гореизброените изисквания за 

безопасност. 

9. Организатор упражнения проверява  наличността на консумативи и дезинфектанти и 

подрежда работните маси преди и след всяко упражнение. В края на всяко занятие 

отпадъците се изхвърлят от хигиениста към Секцията съгласно указания ред за работа с 

химикали и изхвърляне на химически отпадъци. 

 

3.2.5. НАРЪЧНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ в Лаборатория „Експериментална клетъчна 

физиология и терапевтичен лекарствен мониторинг“ и учебни лаборатории към  

Катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия“ 

     Съдържание 

Цел на наръчника 

Безопасност и опазване на околната среда 

  A. Организация I Ръководители Секции към Катедрата  

   IІ Академичен състав 1 

   IІІ Система за безопасност 1 

   ІV Персонал 1 

   V Отговорници за лаборатории и учебни зали 1 

   VI Отговорници за ежедневната работа 2 

   VII Разпределение на задачите в Катедрата 2 

 B. Правила I Достъп до лабораториите и залите за студенти 2 

    Работа с лабораторни животни 2 

   II Безопасна работа в лабораторията 2 

   III Грижа за околната среда в лабораторията 3 

   IV Спешни случаи 4 
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   V Нов персонал 4 

Процедури 

   1 Поддръжка на апаратурата 

   2 Проверка на лабораторията 

   3 Съхранение на химикали 

   4 Лабораторна дейност и почистване 

   5 Въвеждане на новопостъпили членове на Катедрата 

   6 Предпазно облекло 

   7 Събиране и изхвърляне на отпадъци 

   8 Информация за химикалите, използвани в лабораторията 

   10 Лабораторни животни 

   11 Бутилки газ 

   12 Използване на контейнери с течен азот 

   13 Работа с клетъчни култури 

 

ЦЕЛ НА ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Необходимо е да се предоставя информация на целия персонал на лабораториите и да се 

провеждат редовни консултации относно функционирането им. 

Следните теми ще бъдат обсъдени в наръчника: 

- цели за безопасност 

- организация за безопасност (включително правила за използване на лични предпазни 

средства и периодични проверки) 

- правила за поведение (включително ежедневна работа и за специални дейности) 

- правила за използване на лабораторното оборудване 

- правила за използване на материалите, включително документация 

- правила за поведение при извънредни ситуации. 

За постигането на това е необходимо следното: 

- организация на научно-изследователската дейност 

- отговорност 

- обучение 

- надзор по време на работа 

- комуникация 

- познаване на специални разпоредби 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
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A. Организация 

Ръководителят на ВМФ (Декан) отговаря за правилното изпълнение на законовите 

разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд и спазването на разпоредбите 

относно екологичните разрешителни на Катедрата. Деканът ангажира академичния състав, 

по-специално ръководителя на катедрата, по въпросите на здравето, безопасността и 

околната среда и стимулира обмена на информация и внимание към тези въпроси чрез 

академичния състав. 

Отговаря за намирането на решения на проблемите със здравето, безопасността и околната 

среда. 

I. Ръководители Секции към Катедрата – отговарят за образованието и научните  

изследвания. Осигуряват адекватно техническо обучение на академичния персонал,  

техническия и помощния персонал и студентите. В тяхно отсъствие се заместват от  

членовете на академичния състав, от съответната секция. Ръководител Катедрата е  

запознат с организацията на работа в лабораториите и учебните зали и съдейства за  

нормалното й протичане. 

II. Академичен състав. Изпълнява задачите си в съответствие с правилата за здравето,  

безопасността и грижата за околната среда. 

III. Система за безопасност 

- Новите процеси в лабораторията, преди да бъдат използвани, се оценяват по отношение  

на възможните ефекти от лицето(ата), отговорно/и за здравето, безопасността и околната  

среда. В тази връзка се оценяват и текущите дейности. Промените или подобренията се  

въвеждат единствено след консултация и съгласие на изследователя. 

-Периодичните проверки на спазването на процедурите и инструкциите във връзка със  

здравето, безопасността и околната среда се извършват по инициатива на ВМФ до два  

пъти годишно от лицето(ата) за контакт по здравеопазване и безопасност и грижи за  

околната среда, като се използва определена процедура за проверка (инспекция). 

- Резултатите от периодичните проверки, заедно с количествени данни и информация за  

предприетите мерки за здраве, безопасност и опазване на околната среда, се предоставят  

за годишния доклад за здравето, безопасността и околната среда и годишния план на  

факултета. Този годишен отчет се предоставя при поискване. 

- Аварийните процедури при трудови злополуки, които имат висок риск за околната  

среда, са включени в аварийния план. 

- Аспектите на здравето и безопасността и грижата за околната среда са постоянни точки  

в дневния ред на срещите за напредък в отдела. Трябва да се обсъдят рисковете,  



144 
 

предотвратяването на произшествия и поуките от инцидентите. Здравето и безопасността  

и опазването на околната среда естествено също са точка от дневния ред за атестиране и  

оценяване на работата. 

ІV. Персоналът трябва да бъде информиран за правилата за използване на лаборатории и  

други помещения, които са описани в този документ, и трябва да спазва тези правила.  

Новият персонал, докторанти, студенти и студенти на стаж получават „Наръчник за  

безопасност“ при пристигането. Подписват се за получаване на инструктаж в съответната  

книга и така удостоверяват, че са прочели съдържанието. Грижата за здравето,  

безопасността и околната среда е постоянна точка в дневния ред в организацията на  

работа в Катедрата. 

V. Надзор в лабораториите и учебните зали 

Следните хора отговарят за техническите аспекти на здравето, безопасността и околната  

среда в лабораториите и учебните зали: 

Ръководител Катедра и ръководител Секции 

VI. Отговорници за ежедневната работа: 

 Лаборатория    Отговорник        Заместник 

LC-MS/MS (Терапевтичен лекарствен мониторинг)     

    Анелия Миланова   Св. Апостолова  

Клетъчно кутивиране (Експериментална клетъчна физиология)   

    Екатерина Вачкова   Наталия Григорова 

Система за криоконсервация с течен азот (Експериментална клетъчна физиология) 

                         Румяна Господинова                 Йорданка Атанасова 

Учебни зали Секция „Фармакология, токсикология и обща терапия“   

    Анелия Миланова          Т. Иванова и Св. Апостолова 

Учебни зали Секция „Физиология на животните“                                                                                                                                            

    Женя Иванова          Й. Атанасова, Р. Господинова        

Те гарантират, че хората могат да работят безопасно и с надлежно зачитане на околната  

среда. Те имат право да дават инструкции по отношение на работата в лабораториите и  

учебните зали и са отговорни за обучението в съответствие с лабораторните разпоредби. 

VII. Разпределение на задачите в Катедрата 

 Поръчка на консумативи и реактиви и др. материали 

Отговорниците на всяка Секция с МОЛ-те на Секцията отговарят за поръчването на  

консумативи и реактиви. Ръководителите на проекти осигуряват поръчването на нужните  
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материали за изпълнението на научните проекти. Използващият последната опаковка е  

предприел всички действия за поръчването на ново количество. 

Контактни лица за лабораторията: проф. А. Миланова и д-р Женя Иванова 

B. Правила 

I.  Достъпът до лабораториите и учебните зали е разрешен за академичния персонал, 

техническия и помощния персонал, студентите и студентите на стаж след като са прочели 

правилата за безопасност и грижа за околната среда (виж процедура „Нов персонал“). 

Докторанти, студенти и стажанти работят под ръководството на член от академичния 

състав от Катедрата. 

Самостоятелната работата в лабораториите е забранена. Изключения се правят за 

работа, която се уговаря предварително. Отговорниците за лабораторията трябва да дадат 

разрешение за работа извън нормалното работно време. Те имат право да откажат прием в 

лабораториите, за които отговарят. Това може да се случи, когато липсва компетентност и 

адекватно обучение на желаещите за работа в лабораторията и правилата са били 

многократно нарушавани или друго безотговорно поведение. Възможен е и отказ поради 

недостатъчно обезпечаване с консмативи на планираните изследвания и свързаниете с 

това методики, както и несъответствие на последните с нивото на безопастост в 

лабораторията. 

Докторантите, студентите от университета и стажантите нямат право да работят без 

надзор в лабораториите. 

Работа с лабораторни животни.  

Необходима е квалификация вет. лекар, разрешително за работа с животни по 

конкретния проект, и завършен курс за работа с опитни животни, вкл. лабораторни 

животни. Студентите и временно наетите служители могат да извършват такава работа 

само под надзора на член на персонала с документ за проведен курс за хуманно отношение 

при работа с животни. 

II. Безопасност в лабораториите 

 Използването на защитно облекло и предпазно оборудване е задължително, 

особено при работа с опасни химикали или апарати. Използването на химическата камина 

може да бъде предписано от работни инструкции или от ръководителя. 

 Яденето, пиенето, пушенето и съхраняването на храна в лабораториите са 

забранени. Забранява се и пренасянето на лабораторни материали в офис площи. 

 Общата хигиена в лабораториите изисква почистване на: работни маси, 

оборудване, стъклени съдове, хладилници и фризери. Всяка лаборатория трябва да има 
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своя собствена ротация за почистване. Същите общи хигиенни правила важат и за 

помещенията за общо ползване (складове, подготвителни помещения). Обработката на 

резултатите трябва да се извършва в офиси, а не в лаборатории. 

 Химикалите се съхраняват на места, които отговарят на законовите изисквания за 

тази цел и са регистрирани като такива в системата за регистрация на химикали. 

 Разтворите и лабораторните материали, които трябва да се съхраняват, трябва да 

бъдат ясно етикетирани (със съдържанието, датата на приготвяне и името на служителя). 

- Изхвърлянето на химически отпадъци трябва да се извършва съгласно договорената 

процедура (вижте процедурата „Събиране на отпадъци“). Копие от тази процедура трябва 

да присъства във всяка лаборатория. Процедурата трябва да се проучи предварително. В 

случай на съмнение трябва да се консултирате с прекия ръководител или оторизирани от 

ВМФ лица. 

- По-големите единици лабораторно оборудване се възлагат на конкретно лице, 

чието име е записано като отговорник за оборудването. Оборудването може да се използва 

само от лице от Лабораторията с нужната компетентност за работа с апаратурата. 

- Разпространението на алергени трябва да се предотврати, когато се работи с 

лабораторни животни. Използвайте покрити клетки при транспортиране на животните. 

При пристигането си в лаборатория, незабавно поставете животните в подходящо място и 

работете с включен аспиратор, когато е възможно. Незабавно изхвърлете празните клетки 

и труповете. 

- Осветлението, водата, газта и оборудването в лабораториите, общите части и 

учебните зали трябва да се проверяват в края на всеки ден. Стаите се заключват от тези, 

посочени в ротацията на заключването или след консултация с последния присъстващ 

човек. 

- Отговорниците за лабораторията са отговорни за проверката на спазването на 

лабораторните правила. 

III. Грижи за околната среда в Катедрата 

Системата за грижа за околната среда се състои от последователен набор от мерки и 

корекции в организацията, чрез които се постига желаното ниво на грижа за околната 

среда. 

Осъществяването на грижата за околната среда в Катедра се постига чрез 

концепцията за добри управленски практики. Това включва разглеждане на следните теми 

за цялата лабораторна работа: 

1. Ограничаване на щетите за околната среда чрез намаляване на отпадъците и 
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рециклиране. 

- По време на използване на оборудване за кондензиране на газ трябва да се обърне 

внимание на ограничаването на отделянето на органични изпарения в канализацията и във 

въздуха. 

- Използват се материали за многократна употреба вместо материали за еднократна 

употреба, доколкото е възможно (например стъклени пипети). 

- Лабораторните изследвания се извършват във възможно най-малък мащаб 

- Екологичните аспекти се вземат предвид, доколкото е възможно, при избора на 

химикали (например лимонена киселина се използва вместо фосфорна киселина). 

2. Регистрират се запаси от химикали и употреба. 

- Отговорникът за закупуването на химикали, регистрира закупуването, наличността 

на склад и употребата на химикали, и разглежда критично заявките по отношение на 

здравето и безопасността и опасенията за околната среда. След консултация с 

изследователя той търси най-малко опасния материал, който отговаря на изискванията и 

поръчва възможно най-малко количество. Данните за опасностите за здравето и 

безопасността и околната среда са включени в химическия регистър. 

3. Отпадък. 

Координаторът по околната среда отговаря за правилното обезвреждане на опасните 

отпадъци и води дневник за това. 

IV. Спешни случаи 

Отсъствието от работното място винаги трябва да се докладва в офиса на 

организатора, за да се знае винаги кой присъства. Това е важно в при спешни случаи. 

Аварии, събития, които биха могли да доведат до авария и екологични аварии, трябва 

да се докладват на ръководителя, който информира Ръководството на ВМФ. То поддържа 

връзка с централния отдел по здравеопазване и безопасност на университета. 

Извънредните ситуации трябва да се отбелязват в дневник и да се предоставят за годишния 

доклад на факултета по въпросите на здравето, безопасността и околната среда. 

Освен това целият персонал трябва да бъде информиран за местоположението и 

използването на противопожарното оборудване, кутиите за първа помощ, аварийните 

изходи, разпоредбите за аварийни ситуации и процедурата за докладване при спешни 

случаи. При извънредни ситуации на околната среда университетският отдел за здраве и 

безопасност трябва да бъде предупреден. При спешни случаи трябва да се приложи 

аварийният план за съответната сграда.  

V. Нов персонал 
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Академичният състав/ научен ръководител отговаря за въвеждането на новия 

персонал и студентите в университета и студентите на стаж. Всеки член на персонала, 

студенти от университета и стажантите се подписват за проведения инструктаж в книгата 

за инструктаж. 

 

Процедура: Поддръжка на апаратурата 

Лицата, отговорни за оборудването в Лабораторията, отговарят за придобиването и 

поддръжката на посоченото по-долу оборудване. Те поддържат връзка с търговските 

представители и сервизните инженери и поддържат документацията и инструкциите за 

цялото оборудване в отдела. Тази документация се съхранява в общата Лабораторията, 

близо до всеки апарат. Ежедневната грижа за оборудването е делегирана на отговорните 

за "по-скъпото" оборудване. Тази ежедневна грижа се състои от: 

• Предоставяне на кратки инструкции как да използвате оборудването. 

• Предоставяне на дневник за резервиране на оборудването, ако е необходимо. 

• Попълване на дневник за експлоатация при работа със съответния апарат и задължително 

вписване на лицето, използвало апарата и времето на работа. Дневник за експлоатация да 

бъде наличен до всеки един апарат, като отговорникът за оборудването следи за 

адекватното му попълване. 

• Инструктиране на новия персонал как работи оборудването, в сътрудничество с прекия 

ръководител на новия член на персонала. 

• Уверете се, че оборудването се използва по правилния начин. 

• Осигуряване на почистване на оборудването след употреба от лицето, използващо 

оборудването. 

• Редовна проверка дали оборудването работи. 

• Докладване за повреда на оборудването на лицето, което отговаря за лабораторията.  

Отговорното лице ще се погрижи за ремонта на оборудването. 

 

Процедура:  Проверка на лабораторията и заключване 

Във всяка Секция на Катедрата има правила за затваряне на лаборатории и общи части 

всяка вечер. Хората, които участват са изброени по-долу. 

Заключване и проверка: 

Понеделник  Последеният, който трябва да напусне 

Вторник  Последеният, който трябва да напусне 

Сряда  Последеният, който трябва да напусне 
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Четвъртък  Последеният, който трябва да напусне 

Петък  Последеният, който трябва да напусне 

Отговорникът проверява дали оборудването, водата и осветлението са изключени. Освен 

ако върху част от оборудването има известие с името на потребителя и датата, че то трябва 

да бъде оставено включено. В останалите дни от седмицата е очевидно, че и тогава 

последният е отговорен да провери дали всичко е изключено. 

Зона за проверка: 

Всички лаборатории:  

 Лаборатория „Експериментална клетъчна физиология и терапевтичен лекарствен 

мониторинг“ 

 Лаборатория за DNA анализ към Лаборатория „Експериментална клетъчна 

физиология и терапевтичен лекарствен мониторинг“ 

 Подготвителна лаборатория 

 Фризер и хладилници, и генератор 

 Зали за упражнения 

 Дестилатор 

 Помещение за дейонизирана вода 

 

Процедура:  Съхранение на химикали 

Има три вида съхранение на химикали: 

1. Запас от химикали за ежедневна употреба се съхранява на рафтовете в Лабораторията  

(499-19 и 499-18). 

2. Междинен склад за бърз достъп за подновяване на химикали при ежедневна 

употреба. Този склад често е затворено помещение с предпазни шкафове за запалими, 

токсични или експлозивни материали.  

Всички микотоксини трябва да се съхраняват в хладилника в 499-18. 

Изисквания към складовете за химикали: 

Всички химически складове трябва да бъдат вентилирани; естествената вентилация е 

достатъчна за нетоксични химикали. Изключително токсични химикали трябва да се 

съхраняват в заключен шкаф, запалими и експлозивни химикали в предпазен шкаф и силни 

киселини в тава за пръски. 

 

Не всички химикали могат да се съхраняват заедно. Несъвместимите комбинации, както 
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са дефинирани по-долу, трябва да се съхраняват, както е посочено в разпоредбите. 

Несъвместими комбинации 

Опасни материали, които могат да реагират с отделяне на опасни газове или дим, или да 

причинят опасни ситуации, като експлозии, пръскане на опасни агенти или прекомерно 

производство на топлина, трябва да се съхраняват в отделни отделения. 

Класификация на химикалите, които не трябва да се съхраняват заедно: 

1. Окислители 

2. (Силно) запалими течности 

3. (Силно) запалими твърди вещества 

4. (Много) токсични агенти 

5. Корозивни агенти 

 

  1  2  3  4  5 

 1  ===  X  X  X  X 

 2  X  ===   X  X 

 3  X    ===   X 

 4  X  X   ===       X 

 5  X  X  X  X  === 

 

 

Процедура:  Лабораторна дейност и почистване 

І. Ежедневно, в края на всеки работен ден: 

- подредете работната зона; 

- етикетирайте пробите и, ако е необходимо, ги покрийте; 

- съхранявайте нетрайни химикали или проби в хладилник или дълбок фризер; 

- проверете дали оборудването е изключено; 

- маркирайте ясно всяко оборудване, което трябва да остане включено за една нощ, с датата 

и вашето име; 

- изключете светлината и заключете вратата; 

- сменете химикалите в съответните шкафове; 

- върнете цялото оборудване на подходящото място, в случай че някой може да го използва 

на следващата сутрин. 

II. Ежеседмично, всеки петък: 
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- подредете шкафовете и химическите камини/ламинарните боксове; 

- изпразнете и почистете контейнери за мръсна стъклария; 

- изпразнете и почистете използваната стъклария; 

- подредете и почистете тегловната; 

- сменете химикалите в съответните шкафове. 

III. На полугодие: 

- проверете всички разтвори в шкафовете и в хладилниците; изхвърлете стари или 

неизползвани разтвори; 

- почистете шкафовете и рафтовете с влажна кърпа; 

- проверете дали химическата камина съдържа минималното количество необходими 

химикали. Химикалите или оборудването трябва да се поставят отстрани на камината (НЕ 

в задната зона на аспиратора!). Върнете излишните бутилки с химикали обратно в склада. 

- Проверете и почистете пипетите. 

IV. Годишно: 

- Годишен технически преглед на наличната апаратура. 

 

Процедура:  Въвеждане на нови членове на катедрата 

Академичният състав, който ще отговарят за новите членове на Катедрата, е отговорен за 

запознаването им с работещите в отделите, както и за даването на теоретична представа за 

работата, която ще вършат.  

Членовете на персонала също се запознават с ръководителя на Катедрата. Обучаващият 

новопостъпилия персонал отговаря за запознаването със съдържанието на Наръчника за 

безопасност и грижа за околната среда и допълнителните процедури. 

Правилата са внимателно обяснени и, когато е уместно, новите членове на персонала се 

представят на хората, посочени в наредбите. Новите членове на персонала получават 

копие от наредбите и трябва да се подпишат за получаване на наредбите и запознаване с 

тяхното съдържание. След като това въведение е завършено, ръководителят на дадената 

Секция дава разрешение на новите членове на персонала да работят в Лабораторията 

 

Процедура: Лични предпазни средства и други защитни мерки 

Бели лабораторни престилки: 

Всички членове на персонала работят с бели лабораторни престилки.  

Персоналът получава периодично работно облекло.  

Студентите, курсистите и стажантите също работят с лабораторни престилки за времето 
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на тяхното обучение.  

Ръкавици: 

В лабораторията се предлагат латексови и домакински ръкавици.  

Лабораториите имат нужния запас от ръкавици. 

При работа с органични разтворители, клетъчни култури и генетичен материал трябва да 

използвате нитрилни ръкавици, с които разполагаме. 

Маски за прах: 

Ако се наложи, служители, които работят с опасни прахови частици, например силициев 

диоксид, могат да получат маска за прах от лицето, което отговаря за поръчката на 

консумативи. Тази маска се съхранява от носещия за времето на работата му в отдела. 

Маските обикновено имат P2 филтър, но маски с различни филтри могат да бъдат 

поръчани, когато е необходимо: 

P2 филтрите са за материали с MAC от  0,1 mg/m3 и 

P3 филтрите са за материали с MAC от  0,1 mg/m3. 

При работа с органични изпарения, киселинни пари, амоняк и серен диоксид трябва да 

се използват противогази, ако не е възможна работа в химическата камина. Те не са 

налични в отдела, защото цялата тази работа трябва да се извършва на специално за това 

място. До момента не се е налагала работа с такива вещества. 

Всяка лаборатория трябва да бъде оборудвана с: 

- Предпазни очила; 

- Абсорбиращи материи за органични разтворители; 

- Неутрализиращи средства за киселини и основи; 

- Латексови, домакински и нитрилни ръкавици 

- Вани за очи (или кранове с вградени спрей приставки) 

- Артикули за първа помощ: 2 спешни превръзки № 1; 1 превръзка 6 см; 3 марли 1/16 

залепващи пластири. 

- Основният комплект за първа помощ трябва да включва (в стая 499-16): 4 спешни 

превръзки № 1; 2 спешни превръзки № 2; 2 пакета памук 10 гр.; 1 превръзка; 1 пакет 

марли 1/16; 1 пакет марли 5 х 5 см; 3 бинта 6 см; 2 креп бинтове 6 см; 3 триъгълни 

превръзки 1 ролка самозалепваща лента; 1 пакет разнообразни пластири; 1 чифт ножици 

с накрайник; 6 безопасни игли; 6 антисептични кърпички. 

Процедура:  Събиране и изхвърляне на отпадъци 

Лабораторията „Експериментална клетъчна физиология и терапевтичен лекарствен 

мониторинг“ и залите за провеждане на лабораторни занятия се възползват от централната 
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услуга за изхвърляне на отпадъци, организирана от Тракийски университет. За да се 

осигури безопасно събиране и преработка, от първостепенно значение е на лабораторно 

ниво всички химически отпадъци да се събират в отделни категории. Тези категории 

съответстват приблизително на различните начини за преработка на отпадъци. 

По-долу е дадено описание на естеството на отпадъците, как да се борави с тях и как се 

обработват. Следва описание на местоположенията на контейнерите за отпадъци. Дадени 

са подробно процедурите за отстраняване на отпадъците. 

Радиоактивен отпадък 

За момента в лабораторията не се използват радиоактивни материали и този вид отпадък 

не се генерира в Лабораторията. Има специални разпоредби, правила за радионуклидната 

лаборатория, които обхващат всички аспекти на работата с радиоактивен материал. 

Всички членове на персонала, които работят с радиоактивни материали, трябва да са 

запознати с тези разпоредби.  

Биомедицински отпадък 

Описание: Възможно е да се работи с инфекциозни биологични отпадъци и остри  

предмети. 

Примери: Органи/тъканни проби, постелки от лабораторни животни, които са били  

заразени с микроорганизми или лекувани с лекарства, големи обеми кръв и плазма,  

спринцовки и други остри предмети. 

Събиране: Когато не се пренасят директно в местата за временно съхранение,  

органите/тъканите се съхраняват временно във фризер (1 или 2). 

Други биомедицински отпадъци могат да се съхраняват в жълтите контейнери, които са  

поръчани чрез сервизния отдел в Университета. Микробиологични отпадъци, които са  

стерилизирани може да се изхвърля като битови отпадъци. Могат да се изхвърлят и остри  

предмети като твърди химически отпадъци в отделен контейнер с твърди стени и капак. 

Изхвърляне: Когато са замразени, органите/тъканите се съхраняват във фризера за  

трупове във ВМФ. Напълнените жълти съдове се съхраняват временно в склад за  

временно съхранение на отпадъци към Катедра „Фармакология, токсикология и обща  

терапия“ и се транспортират до мястото за събиране на отпадъци на факултета на всеки  

две седмици. 

Обработка: Фирмата, събираща отпадъците. 

Стъклени консумативи 

Описание: Чисти стъклени съдове. 

Примери: Счупени стъклени съдове като ерленмайерови колби, епруветки, празни  
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бутилки от разтворител (първо разтворителя се изпарява), освен ако не са чисти. Ако  

стъклените съдове не са чисти, опитайте се да ги изплакнете или изхвърлите като твърди  

химически отпадъци. 

Събиране: В пластмасови отворени контейнери. Такъв може да бъде намерен в  

помещението за временно съхранение на отпадъци към лабораторията. 

Етикетиране: Няма. 

Изхвърляне: Контейнери се изпразват ежеседмично от служител на Университета. 

Обработка: Стъклото се рециклира от фирмата, отговорна за тези дейности. 

Хартия и картон 

Използваната хартия се събира в контейнери в офисите. Когато са пълни, тези контейнери 

се изпразват в сините контейнери близо до асансьора. Картонените кутии трябва да бъдат 

направени възможно най-плоски. В сините контейнери не трябва да се поставят никакви 

други материали, например полиетиленови папки.  

Битови отпадъци 

Това включва всички останали отпадъци, които не са в другите категории. Тези отпадъци 

се събират в кошчета в прозрачни или черни торби за битови отпадъци, отпадъчна хартия. 

Почистващият персонал изпразва кошчетата за отпадъци. Остри предмети (стъклени 

фрагменти и др., които са нямали досег с химически вещества и с биологичен материал) 

не трябва да се изхвърлят в специални контейнери. 

Обемни отпадъци 

Това включва старо оборудване, хладилници, компютри и др. Тези отпадъци се събират от 

Университета при уговорка. 

Химически отпадък 

Описание: Твърди или течни отпадъци, разделени на шест категории от I до VI. 

Примери: 

I. Неорганични киселини в разтвор (с или без тежки метали) като H2SO4.  

Концентрираните киселини не трябва да се смесват с други киселини. 

II. Неорганични основи в разтвор, например амоняк, цианиди, тежки метали в алкален  

разтвор, хипохлорит, използван за обеззаразяване на афлатоксин B1. Химическите  

отпадъци от категории I и II не трябва да съдържат органични съединения (хелатни  

агенти, багрила, органични разтворители). 

III. Течни безхалогенни органични отпадъци, напр. петролен етер, метанол и  други  

алкохоли, ацетонитрил, багрила в органичен разтворител или вода, отпадъци от анализи  

на Lowry. Твърди органични отпадъци без халоген, напр. материали за еднократна  
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клетъчна култура, замърсени с токсични съединения, проби от кръв/плазма/урина в  

затворени флакони, замърсена стъклена посуда. Лекарствени вещества. Тук не попадат  

нормални отпадъци, напр. кърпички, хартия, пластмасови чаши за пиене! 

IV. Органични отпадъци, съдържащи халоген, напр. хлороформ, TCA, дихлорометан и  

др., отпадъци от екстракции. Лекарствени вещества, отговарящи на посочените условия.  

Смесите от органични и неорганични материали трябва да се разглеждат като органични  

отпадъци (код III или IV). 

V: Необичайни отпадъци и малки количества химически отпадъци, напр., остатъци   

живак, тежки метали, батерии, тонер касети, фотографски материали (филми, отпадъчни  

материали от Polaroid) и др. Твърди неорганични химически отпадъци (остатъчни  

химикали) също е включена в тази категория. 

VI: Опасни отпадъци, например експлозивни материали, силно токсични материали  

(афлатоксини) и канцерогенни материали. 

Събиране: 

Течните отпадъци се събират в 2.5- литрови стъкла, според категории. Те трябва да се  

пълнят на 5 см под ръба и не трябва да съдържа твърди материали (пипети, флакони от  

епендорф, памучни материали и др.). Трябва да се внимава да се избягва смесването на  

химикали, които могат да реагират, например органични киселини (TCA, оцетна  

киселина) и хлорирани въглеводороди. Концентрираните киселини или основи трябва да  

се съхраняват в отделен контейнер или в оригинален контейнер. 

Твърдите отпадъци, останали в излишък: 

- > 100 g (категория III) трябва да се съхраняват в оригинална опаковка или в кутия с  

етикет, посочващ съдържанието, името и телефонния номер на съответния служител.  

- < 100 g (категория III) и т.н., се депозират в означените контейнери за тази цел  

(обозначени с III).  

Има различни начини за съхранение на отпадъци от категория V: 

Твърдите неорганични отпадъци трябва да се съхраняват в оригиналната опаковка и да се  

съхраняват в кутия с етикет с името и телефонния номер на съответния член на  

персонала. 

Батериите могат да се поставят в кутията за батерии в зоната за събиране на отпадъци. 

Тонер касетите се рециклират и се съхраняват в отделна кутия. 

Алуминиево отпадъчно фолио, контейнери и др. е желателно да се събират разделно в  

малки контейнери, които се изпразват в найлонов плик. 

Етикетиране: 
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Течни отпадъци 

Контейнерите за течни отпадъци се обозначават с етикети.  

На етикета на пълните контейнери трябва да бъде написана информация за: 

- Основните съставки на отпадъците 

 - Катедра/Лаборатория 

- Име на лицето за контакт с химически отпадъци  

- Тел. номер на лицето за контакт. 

Твърди отпадъци: 

На етикета на напълнените контейнери или друга опаковка трябва да бъде написано: 

- Химически отпадък 

- Основните съставки на отпадъците. 

- Номерът на помещението, където е бил напълнен контейнерът 

- Катедра/Лаборатория. 

Името на лицето за контакт с химически отпадъци и тел. номер на лицето за контакт. 

Изхвърляне: Всички химически отпадъци с изключение на VI се съхраняват временно в 

стая на 4 ет. в Катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична 

химия“, обозначена като склад за временно съхранение на отпадъци.  

Контейнерите се транспортират до мястото за събиране на отпадъци на факултета на всеки 

две седмици. 

Отпадъците от всички категории, вкл. опасните отпадъци от категория VI се събират от 

фирмата, обслужваща Университета. Цели се опасните отпадъци да се предават 

максимално бързо и да не се съхраняват в зоната за събиране на лабораторни 

отпадъци. 

Лицето за контакт с химически отпадъци отговаря за етикетирането на контейнерите с 

името и телефонния номер на съответния член на персонала. 

Обработка 

I, II: Тежките метали се третират като химически отпадъци. Неутрализираните отпадъци  

се изхвърлят в канализацията. Поради това е много е важно да се знае какво има в  

контейнера. 

III, IV: Изпращат се до специализираната фирма, която е оторизирана за обезвреждане на  

химически и биологични отпадъци. 

V, VI : Няма общи разпоредби за вещества от категории V и VI. Контактува се с фирма,  

която е оторизирана за обезвреждане на опасни химически отпадъци. 

Твърдите неорганични отпадъци се съхраняват. Органичните отпадъци се изхвърлят с  
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повишено внимание като вещества от категория III. Тонер касети, фиксатори, отпадъци  

от Polaroid филми и алуминиевите отпадъци (фолио, контейнери и др.) се рециклират. 

Преглед на контейнерите за отпадъци: 

Във всички лаборатории има стъкло и контейнери за твърди химически отпадъци. Има и  

контейнери за отпадъчна хартия. Следните контейнери могат да бъдат намерени в склада  

за временно съхранение на отпадъци към Катедра „Фармакология, физиология на  

животните и физиологична химия“, след като са събрани разделно в лабораториите и  

залите. 

Стъклени, добре надписани контейнери с вместимост 2.5 литра: багрила в органични  

разтворители или вода (III), тежки метали в алкални разтвори (II), отпадък от Лоури  

(също отпадъчен материал от uv-спектрофотометъра), неорганични киселини (I),  

органични разтворители без халоген (III), органични разтворители, богати на халоген  

(IV), LC-MS буфери с метанол и/или ацетонитрил (III). 

Жълти торби и добре обозначен контейнер: Твърди химически отпадъци (III) или  

твърди отпадъци, имали досег до химически вещества. 

Червени торби и добре обозначен контейнер: твърди отпадъци, имали досег с  

биологичен материал.  

Бели или черни торби за битови отпадъци – твърди отпадъци, които не са били в досег  

С химически вещества или с биологичен материал. 

Пластмасов контейнер за остри и режещи метални предмети (игли, остриета от  

скалпели). 

Контейнер за алуминиево фолио. 

Контейнер за батерии. 

Контейнер за хартия. 

 

Пълните контейнери НЕ трябва да се оставят в коридора или в стаята за LC-MS. 

Съдържанието на всеки контейнер трябва да бъде ясно написано върху етикета; лицето  

за контакт предоставя всякаква допълнителна информация. Лицето за контакт отговаря  

за поддържането на контакт с фирмата за управление на отпадъците. 

 

 

Процедура:  Информация за опасни химикали, използвани в лабораторията 

Ще намерите подробна информация за рисковете и как да работите в информационните 

листи за безопасност на химикалите (MSDS). Информацията е достъпна и в интернет.  
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Органични течности 

- Дихлорометан (метиленхлорид): Продължителното излагане може да доведе до 

проблеми със съзнанието [MAC 100 ppm, 35 mg/m3, MAC; налягане на парите 470 mbar 

(20 C); отпадъци: IV ; 

- Хлороформ (трихлорометан): преминава през кожата; продължителното излагане може 

да доведе до проблеми със съзнанието. [MAC 1 ppm, 5 mg/m3 MAC TGG-15 min 5 ppm, 25 

mg/m3; налягане на парите 212 mbar (20 C); отпадък IV;  

- Етер: Парите са по-тежки от въздуха, много запалими и експлозивни; високи 

концентрации във въздуха. Може да доведе до проблеми в съзнанието [MAC 400 ppm, 1200 

mg/m3; налягане на парите 590 mbar (20 C); отпадъци III;  

- Бензен: Парите са по-тежки от въздуха; много запалими; експлозивно при смесване с 

въздух; минава през кожата; канцерогенен за хората. [MAC 10 ppm, 30 mg/m3 H; налягане 

на парите 100 mbar (20 C); отпадъци III; страница 111]. ТАКА, ОПИТАЙТЕ СЕ ДА 

ИЗБЯГВАТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БЕНЗЕН. В повечето случаи ксиленът е добра 

алтернатива. 

- Толуен (метилбензен): Много запалим и експлозивен; преминава през кожата. [MAC 100 

ppm, 375 mg/m3 H*; налягане на парите 29 mbar (20 C); За някои "високорискови" 

органични течности, които често се използват в лабораторията, най-важните опасности са 

дадени по-долу. 

 Отпадъци III 

Соли на тежки метали 

Трябва да се вземат специални предпазни мерки, за да се предотврати навлизането на 

тежки метали в околната среда. Затова никога не ги пускайте в мивката. 

-Кадмий (Cd): Токсичен при вдишване, може да причини рак. 

-Мед (Cu): Токсичен, дразнещ кожата. 

- Никел (Ni): Токсичен, дразнещ кожата. 

Микотоксини 

Някои микотоксини са силно токсични и трябва да се вземат специални предпазни мерки, 

когато работите с тези микотоксини. Извършвайте манипулации под капака, когато е 

възможно, и вземете специални предпазни мерки, когато токсините са в суха форма поради 

електростатичен характер и произтичащата от това тенденция да се разпръскват в 

работните зони. Не прехвърляйте сух афлатоксин за претегляне или други цели, а го 

разтворете директно в контейнера, като добавите разтворител с инжекционна игла. 



159 
 

Микотоксините преминават през кожата и могат да влязат в тялото чрез вдишване.  

-Афлатоксин (B1, B2, G1, G2 тетрахидроксидеокси-B1): изключително мощен 

канцерогенен за животни и хора. 

-Други микотоксини: Дразни кожата (дори в ниски концентрации!). 

Други 

-Акриламид: Използва се за приготвяне на електрофорезни гелове; невротоксин, агент със 

съмнение за рак. Не е ясно дали латексовите ръкавици осигуряват достатъчно защита, 

акриламидът може да премине през латекс! 

-Na-нитропрусид дихидрат: токсичен при поглъщане. 

-Диклофенак: Токсичен при вдишване, дразнещ кожата и възможен тератоген. 

-Метанол: Токсичен при вдишване; предотвратяване на контакт с кожата. 

-Индометацин: Силно токсичен при вдишване и при контакт с кожата, целеви органи: 

нерви. 

 

Процедура:  Инструкция за работа с газови бутилки 

Регистрация: Задължително е да се регистрират всички газови бутилки, които се 

използват в сграда или лабораторията и където тези газови бутилки могат да бъдат 

намерени. 

Надзор: На първо място, работодателят е отговорен за закупуването и управлението 

(регистрация, дистрибуция и т.н.) на сгъстени газове в газови бутилки в рамките на 

лабораторията и за прилагането на разпоредбите за безопасност и други вътрешни 

разпоредби за безопасност.  

Предупредителни знаци за газ се поставят на всички входове на помещения, в които се 

съхраняват една или повече газови бутилки. 

Съхранение и използване на газови бутилки: Съхранението и използването на газови 

бутилки с нетоксичен и незапалим газ се извършват в специална за тази цел зона в 

лабораторията. Бутилките да бъдат здраво фиксирани за стената по такъв начин, че да е 

възможно да се извади бързо и лесно. Регулярно се проверяват от фирмата доставчик и 

посоченото от работодателя отговорно за безопасността лице. 

Отваряне и затваряне на газовата бутилка: Извършва се от отговорно/обучено лице. 

Спирателният вентил на газова бутилка се държи затворен, когато газът не се използва. 

Преди да се отвори спирателния клапан, потребителят трябва да провери дали редуцир 

вентила е затворен (т.е. да не е под налягане). Спирателният клапан трябва да се отваря 

бавно, за да се предпази манометърът за високо налягане и редуцир вентила. 
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Процедура: Инструкции за работа със системата за съхранение в течен азот. 

Винаги се свързвайте с отговорното лице, ако искате да използвате системата за 

съхранение в течен азот. Системата е изолирана в обособено за целта климатизирано 

помещение и не трябва да се мести. 

Ако е необходимо да използвате системата за течен азот самостоятелно, моля следвайте 

следните правила!!: 

- Работете внимателно и бавно с течния азот и контейнерите! Изваждайте и въвеждайте 

раковете/контейнерите с флакони поетапно, за да не предизвикате интензивно изпарение 

и изливане на течен азот. ЗАБЕЛЕЖКА: контейнерите са силно чупливи. 

-При контакт с кожата течният азот може да причини сериозно измръзване. Тъй като е 

изключително студен (-196oC!), той може да замрази човешката плът почти мигновено! 

Затова не докосвайте течния азот с незащитена кожа, винаги използвайте 

термоизолиращи специални ръкавици, защитни очила/шлем и предпазна престилка. 

- При работа с течен азот работете бързо, при отворен прозорец. Дългата експозиция на 

азотни пари може да предизвика асфикция (задушаване). 

- Веднъж седмично нивото на азота се проверява от отговорното лице. 

- Доливането на течен азот се извършва само от доставчикът и/или отговорното лице.  

- Ако използвате контейнера и забележите, че нивото на азота е твърде ниско, се 

свържете с отговорното лице. 

- Изисква се ежедневно проветряване и мониторинг на температурата в помещението от 

отговорното за течния азот лице (високите температури могат да доведат до експлозия). 

ВИНАГИ РЕГИСТРИРАЙТЕ ФЛАКОНИТЕ, КОИТО СЪСТАВЯТЕ ИЛИ ИЗВАДИТЕ В 

КНИГАТА, КОЯТО МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ДО КОНТЕЙНЕРА 

 

Процедура: Регламенти и процедури за работа в ДНК лабораторията  

Лабораторията отговаря на ниво на сигурност 1 (ДНК/РНК проби с непатогенен 

произход). В нея се съблюдават всички общи правилата за безопасност, касаещи работата 

на Лабораторията по Експериментална клетъчна физиология и терапевтичен лекарствен 

мониторинг.  

1. В лабораторията се влиза с чисто облекло, обувки и лабораторна манта. При 

необходимост се поставят калцуни за еднократна употреба.  

2. Работи се с еднократни, ръкавици без талк, който преди работа, както и регулярно по 
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време на извършваните манипулации се дезинфекцират с 70 % етанол или мелисептол.  

3. Пръстени, гривни, ръчни часовници и т.н. не могат да се носят по време на работа. 

Личните предмети трябва да се оставят извън работната зона. 

4. Консумацията на храна и напитки, както и съхраняването на храни в лабораторията е 

забранено. 

5. Експериментите могат да се извършват само от членове на персонала, които имат 

съответното обучение и с разрешението на отговорния служител по биологична 

безопасност.  

6. При работа в лабораторията се попълва дневник със следната информация: 

- име на изследователя и период на използване на лабораторията 

- посочват се вида на пробите и експериментът 

- при необходимост се описват възможни замърсявания и възникнали нежелани събития, 

и се информира отговорникът на лабораторията. 

7. По време на работа вратите и прозорците в помещението трябва да бъдат затворени.  

8. Контактът ръка-лице трябва да се избягва доколкото е възможно. Използвайте 

хартиени кърпи. 

9. Образуването на аерозол трябва да се избягва. Центрофугирането и смесването трябва 

да се извършват само в затворени епруветки. Спринцовки и игли трябва да се използват 

само когато няма алтернатива. 

10. Работната зона трябва да се поддържа чиста и подредена през цялото време. 

11. Повърхностите на масите и PCR бокса трябва да се дезинфекцират в началото и в 

края на всеки експеримент. 

12. Включете UV лампата на PCR бокса за минимум 30 минути преди следваща 

експлоатация, като се уверите, че никой няма да използва лабораторията в този период, 

не се извършват анализи, и не са налични ДНК/РНК проби по масите в лабораторията. 

13. Празните кутии от накрайниците за пипети се пълнят с нови типчета и се оставят на 

масата в лабораторията за автоклавиране. 

14. При използване на стъклария, последната се измива със веро и вода,  облива се с 

двойно дестилирана вода и поставя на мястото за сушене.  

15. Автоклавирането на консумативите се извършва от Румяна Господинова. 

16. Всички биологични отпадъци трябва да бъдат стерилизирани или деконтаминирани, 

преди да бъдат изхвърлени в специално обособен кош за биологични отпадъци.  

17. Отговорник за изхвърляне на отпадъците, почистване на повърхности на шкафове, 
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подови настилки и измиване на лабораторна стъклария е назначеният хигиенист към 

секция „Физиология на животните“. 

 

Процедура: Задължения при работа и почистване на лабораторията за клетъчно 

култивиране. 

Лабораторията за клетъчно култивиране е оборудвана и пригодена за извършване на 

експерименти, отговарящи на ниво на биосигурност клас 1 (работа с добре 

характеризирани, непатогенни агенти, минимално потенциално опасни за лабораторния 

персонал и околната среда). Не е обезпечена със специално херметично оборудване, 

вентилация, висок клас ламинарен бокс и други за манипулиране с патогени от различен 

характер, изискващи по-високо ниво на биосигурност. 

1. Достъпът до лабораторията е контролиран и не се позволява влизане на външни 

лица.  

2. В лабораторията се влиза с чисто облекло, обувки и лабораторна манта. При 

необходимост се поставят калцуни за еднократна употреба.  

3. Работи се с еднократни, ръкавици без талк, които преди работа, както и регулярно 

по време на извършваните манипулации, се дезинфекцират с 70 % етанол или 

мелисептол.  

4. При необходимост се носи медицинска маска. Лични предпазни средства са 

осигурени на място в лабораторията. 

5. Лабораторният персонал е обучен за опасностите, свързани с боравене с материала 

и за стандартните добри практики при манипулиране с клетъчни култури, преди 

започване на работа и поне веднъж годишно след това. 

6. Докладвайте всички инциденти, които могат да доведат до евентуална контаминация 

на отговорника по безопасността на лабораторията. 

7. Преди да започнете работа вдигнете стъклото на ламинарния бокс и включете 

вентилатора.  

8. Всички консумативи, използвани при култивиране на клетки са 

стерилни/автоклавирани и правилно съхранявани.  

9. В ламинарния бокс не се внасят нестерилни разтвори, пипети, консумативи и други.   

10. В режим на непрекъсната работа, водата във водната баня и в инкубатора се сменят 

веднъж седмично с автоклавирана, двойнодистилирана вода, като ваничката се изпразва 

и почиства с мелисептол/70% етанол. 
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11. Доставките на материали се съблюдават от МОЛ-ът на секцията.  

12. Консумативите за еднократна употреба се изхвърлят в кош под ламинарния бокс, 

като отпадъците се завързват и се поставя нова торба. Отпадъците се изхвърлят 

ежедневно от хигиениста към секцията. 

13. Дозаторите с мелисептол и алкохол 70% се допълват регулярно, като бутилките се 

съхраняват в определен шкаф. 

14. Ламинарният бокс се подрежда веднага след работа. Съдържанието от бехеровите 

чашки се изхвърля, съобразно съдържанието им на означените за това места. Измиват се 

с топла вода и веро, след което се изплакват с дестилирана вода и съхнат на определеното 

за целта  място.  

15. В ламинарния бокс се допълват използваните пипети и автоклавирани кутии с 

типчета. Почиства се с мелисептол и 70% етанол. Зареждат се 2 броя чисти, сухи и 

дезинфекцирани бехерови чашки.  

16. След приключване с почистването на ламинарния бокс, последният се изключва и 

затваря. 

17. Включете UV лампата за минимум 30 минути преди следваща работа, като се 

уверите, че никой няма да използва лабораторията в този период, не се извършват 

анализи, и не са извадени проби по другите работни места, които биха могли да бъдат 

повлияни от ултравиолетовата светлина. 

18. Изполваните стъклени шишета се измиват, изплакват с дестилирана вода и се сушат 

на определеното за целта място.  

19. Празните кутии от накрайниците за пипети се пълнят с нови типчета и се оставят на 

масата в лабораторията за автоклавиране.  

20. Автоклавирането на консумативите се извършва от Румяна Господинова. 

21. Отговорник за изхвърляне на отпадъците, почистване на повърхности на шкафове, 

подови настилки и измиване на лабораторна стъклария е назначеният хигиенист към 

секция „Физиология на животните“. 

3.3. СОП ПО БИОСИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ В КАТЕДРА „Общо 

животновъдство “ 

3.3.1. Секция: „Екология с радиационна екология”. 

3.3.2. Секция: „Хранене, диететика и ветеринарно-санитарна експертиза на 

фуражите”. 

3.3.2.1. Инструкция за безопасна работа в лаборатория 
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1. Изисквания към персонала, работещ в лаборатория по фуражи 

1.1.До работа в лабораторията по фуражи се допускат лица, отговарящи на следните 

условия: 

1.1.1. Нямащи противопоказания за работа в химически лаборатории и в среда с 

йонизиращи лъчения, удостоверени с медицински документи от предварителен 

медицински преглед 

1.1.2. Придобили правоспособност и имащи необходимата квалификация за 

самостоятелна работа за съответното работно място. 

1.2.Подготовката на персонала трябва да се провежда в съответствие с изискванията на 

съгласувани и утвърдени учебни програми. 

1.3.Персоналът, работещ в лабораторията, трябва да бъде обезпечен съгласно 

съществуващите норми, със специални работни облекла и обувки, както и с 

индивидуални средства за защита като е длъжен да ги използва по време на работа. 

1.4.Персоналът, работещ в лабораторията, трябва да бъде обучен за оказване на първа 

медицинска помощ при нещастен случай или опасност от възникването му. 

1.5.Забранява се допускането в лабораторията на лица, които: 

1.5.1. Не са инструктирани и обучени по безопасността, хигиената и 

противопожарната охрана. 

1.5.2. Не са снабдени или не използват изискващите се лични и други предпазни 

средства. 

1.5.3. Имат противопоказни заболявания спрямо работата или условията, при които 

тя трябва да се извърши. 

 

2. Общи правила по техника на безопасност при работа в лаборатория по фуражи 

2.1.В лабораторията се забранява натрупване на отпадъци и затваряне на пътищата към 

коридорите и подходите към пожарогасителите. 

2.2.Забранява се миенето на подове или лабораторно оборудване с леснозапалими 

органични разтворители, с изключение на случаи специално предвидени в 

инструкции. 

2.3.Забранява се съхраняването в лабораторията на неизвестни вещества. Всички съдове 

за съхранение трябва задължително да имат етикети с названието на реактива. 

2.4.Забранява се съхраняване на хранителни продукти в лабораторията и пушене на 

работното място. 

2.5.Забранено е съхранението на напитки и други хранителни продукти в съдове, които 
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се употребяват в  лабораторията. 

2.6.Забранява се отваряне на вратичките на камините по време на работа. 

2.7.Забранява се използване на огън за откриване на пропуски от газ за цел се използва 

сапунен разтвор. 

2.8.Забранява се необоснования престой на външни лица в лабораторията. 

2.9.По време на учебни занятия в лабораторията, студентите ползват подходящо облекло 

и лични предпазни средства. 

2.10. Не се допуска по време на учебните занятия студентите да работят самостоятелно, 

без наблюдение от преподавателя. 

3. Изисквания към помещенията и оборудването на лаборатория по хранене 

3.1.Лабораториите по хранене трябва да се разполагат в просторни, светли и отопляеми 

помещения, отговарящи на изискванията на БДС. 

3.2.Лабораториите по хранене трябва да са оборудвани с инсталации за отопление, 

вентилация на въздуха, осигуряващи микроклимат и чистота на въздуха в 

съответствие с БДС. 

3.3.Лабораториите по хранене трябва да бъдат оборудвани с водопровод, канализация и 

да са включени към системата за снабдяване с гореща вода. 

3.4.Лаборатории по хранене трябва да бъдат оборудвани с камини с принудителна 

вентилация, на които: 

3.5.1. Устройството за засмукване трябва да бъде изчислено по такъв начин, че 

скоростта на засмукване на въздух в сечението на отворени на 15 - 20 см предни 

стъкла на камината да бъде 0.5 – 0.7 м/с.  

3.5.2. Осветителните тела трябва да са в херметична арматура, изключвателите на 

осветлението трябва да са извън камината, а контактите трябва да са монтирани 

на предната страна, извън камината. 

3.5.Работните маси и камини, предназначени за работа с леснозапалими и взривоопасни 

вещества, трябва да са покрити изцяло с негорими материали, а за работа с киселини 

и основи - с антикорозионна материя. 

3.6.Забранява се директното изхвърляне в канализационната система на отработени 

разтвори, съдържащи отровни, запалителни и разяждащи вещества. Същите да се 

събират в съдове и след неутрализация да се изливат в каналите.     

 

4. Изисквания при работа с агресивни вещества 

4.1.При работа с реактиви, предизвикващи изгаряне или отравяне е забранено 
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засмукването им с пипета с уста. 

4.2.Лесно летливи или силно хигроскопични вещества трябва да се съхраняват в 

стъкленици с шлифовани запушалки. 

4.3.Преливането на киселини и основи от туби или бутилки трябва да се извършва с 

помощта на сифон, диспенсър или ръчни помпи. 

4.4.Стъкленици с киселини или основи трябва да се пренасят само в специални сандъци 

или мрежести кофи. 

4.5.При приготвяне на разтвори на киселини по-тежки от водата те трябва да се добавят 

към водата на тънка струя. 

4.6.Забранено е използването на сярна киселина в ексикатори като водоотнемащо 

вещество. 

4.7.Флуороводородната киселина трябва да се съхранява в пластмасови или 

парафинирани съдове. 

4.8.Забранено е вземане на твърди основи с ръце, те се вземат с пинсети. 

4.9.Големи парчета алкални основи трябва де се раздробяват на специално място, завити 

в хартия, като се използват защитни очила. 

4.10. Разлети киселини или основи незабавно се посипват с пясък, след това се 

неутрализират и едва след това се почистват. 

4.11. За недопускане на изгаряния при миене с бихромна смес е необходимо да се 

избягва попадането и върху кожата или облеклото. 

4.12. В химическите лаборатории трябва да има: 

4.12.1. Фонтан или мивка с питейна вода 

4.12.2. Памук и тампони, кърпи 

4.12.3. Неутрализационни разтвори за промивка на очи или кожа при евентуални 

изгаряния с киселина или основа 

5. Изисквания при работа с отровни вещества 

5.1.Всички отровни вещества (цианови соли, метален живак и неговите соли, соли на 

арсен, разтворими соли на барий и други) и техните разтвори трябва да се съхраняват 

в специален затварящ се с ключ шкаф с надпис "ОТРОВА ", в добре затворени 

опаковки.  

5.2.Разрешение за работа с отровни вещества се дава от лице, отговорно за съхраняването 

им, с оформяне на документ и инструктаж на персонала. 

5.3.Лицата, работещи с отровни вещества са длъжни да използват гумени ръкавици, не 

трябва да допускат разливане на отровните вещества в лабораторните помещения, а 



167 
 

ако това се случи, трябва да съберат щателно разлетия разтвор с помощта на 

приспособления и задължително да измият мястото. 

5.4.При работа с летливи отровни вещества трябва да се използва камина. Необходимо е 

да се изключи възможността от разливането им върху работно облекло или някъде в 

помещението. Ако това се случи, задължително се сменя работното облекло, а 

помещението се напуска до пълното изпаряване и вентилиране. 

5.5.При преливане на отровни вещества задължително се използват помпи, сифони, 

диспенсъри или специални пипети. Засмукването им с уста е категорично забранено. 

5.6.Остатъците от всички съдържащи отрова разтвори се изливат в специален съд, а 

използваните стъклени съдове обилно се изплакват с вода. 

 

6. Изисквания при работа със стъклени съдове и ампули 

6.1.Сглобяването на стъклени прибори или отделни техни части трябва да се извършва 

внимателно, с използване на еластични свръзки и уплътнения. 

6.2.При сглобяване на стъклени прибори и съединяване на отделните им части с гумени 

или предварително пресовани коркови тапи, всички детайли трябва да се обвиват в 

памучни кърпи. Размерите на тапите трябва да са правилно подбрани, така че да се 

използва малко усилие при поставянето им. 

6.3.При заяждане на шлифовани стъклени тапи гърлото на стъкленицата леко се почуква 

с дървено чукче. Ако тапата не излезе, гърлото на стъкленицата се намокря с гореща 

вода. Ако и това не е достатъчно, гърлото на стъкленицата се поставя за няколко часа 

в чист спирт. 

6.4.Нагрят съд не се затваря с тапа докато не изстине. 

6.5.При нагряване на епруветка с течност, същата се държи така, че отвора и да бъде 

насочен встрани от работещите. 

6.6.Забранява се използването на съдове с пукнатини или остри краища. 

6.7.При пренасяне на горещ съд трябва да се използва кърпа или друг материал. 

6.8.При смесване или разреждане на вещества, съпроводено с отделяне на топлина 

трябва да се използва термоустойчива стъклария. 

 

7. Изисквания при работа с електрооборудване и електрически прибори 

7.1.В химическите лаборатории трябва да има разработени инструкции за работа с 

електрически и електронагревателни прибори, утвърдени от главния инженер. 

7.2.Всички електрически и електронагревателни прибори трябва да са в изправно 
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състояние. 

7.3.Електронагревателните прибори се поставят върху специални плотове или върху 

маси, покрити с азбестови листа. 

7.4.При откриване на дефекти в изолацията на кабели, нарушено заземявани или други 

неизправности по щепсели, контакти, щекери незабавно трябва да се съобщи на 

оперативния персонал от ЕО тъй като описаните дефекти се отстраняват само от 

електромонтьор. 

7.5.Забранява се оставянето без наблюдение на нагревателни прибори. 

7.6.При отпадане на напрежението на електрическата инсталация всички 

електронагревателни и електрически прибори трябва да бъдат изключени. 

7.7.В случай на запалване на проводници или електрически прибори, те трябва да бъдат 

незабавно изключени от мрежата. 

 

8. Изисквания при извършване на химически промивки на инсталации и 

съоръжения 

8.1.Дейностите по извършване на химически промивки на инсталации и съоръжения се 

извършват по специално разработени и одобрени програми. 

8.2.Задължително се провежда инструктаж по мерките за безопасност. 

8.3.До започване на химическата промивка на оборудването задължително се извършва 

следното: 

 8.3.1. Работната пространство се почиства от странични предмети. 

8.3.2. Осигурява се подаване на вода, достатъчно осветление на всички работни 

места, монтират се контролно измервателни прибори. 

8.3.3. При необходимост трябва да се поставят съответни табелки. 

8.3.4. На работните места се осигурява аптечка с комплект необходими медикаменти 

за оказване на първа помощ. 

8.4.По време на промивката не се разрешава присъствие в опасните зони на персонал, не 

вземащ участие в промивката. 

8.5.Оглед на оборудването след завършване на химическата промивка се извършва след 

щателна вентилация. 

 

3.3.2.2. Инструкция за безопасна работа в складови помещения 

 

1. Изисквания при съхраняване на химически вещества 
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1.1. Изискванията за съхраняване на различните химически вещества се определят от 

техните физикохимични свойства, съгласно изискванията на “Наредба за 

Противопожарна охрана при МВР”. 

1.2. В складовите помещения химическите вещества се съхраняват на групи, 

класифицирани въз основа на техните физико-химични свойства, като разстоянието 

между отделните групи трябва да е не по-малко от 20 см. 

1.3. Складовите помещения трябва да са оборудвани с пожарогасители, средства за 

лична защита и разтвори за неутрализация при евентуално изгаряне. 

1.4. Забранява се съхраняване в складовете на опаковки без маркировка или с изтекъл 

срок на годност. 

1.5. Наличността на съхраняваните в складовете отровни вещества се контролира и се 

записва периодично в специален дневник. 

1.6. Взривоопасни твърди вещества, способни при съответни условия (температура, 

триене, удар) да предизвикат взрив, трябва да се съхраняват в изолирани негорими 

складове или в самостоятелни изолирани негорими помещения. Не се допуска 

допиране на такива вещества с други химически вещества. 

1.7. Инертни газове в бутилки под налягане се съхраняват в отделно помещение, 

изолирано от общото складово помещение. 

1.8. Вещества склонни към самозапалване се съхраняват в херметични опаковки в 

самостоятелни негорими помещения. 

1.9. Вещества възпламеняващи се при взаимодействие с вода се съхраняват в плътни 

опаковки, в помещения изолирани от влага. 

1.10. Леснозапалими и горящи течности се съхраняват в отделни складове или в 

резервоари на специални площадки, цистерни или варели. 

3.3.2.3. Инструкция за безопасна работа в учебна зала 

1. Изисквания при работа в учебна зала 

1.1. Преподавателите преди започване на обучението в началото на учебната година са 

длъжни да запознаят студентите, които обучават, с изискванията за техническа 

безопасност при провеждане на занятията, както в лабораториите така и в учебните 

зали. 

1.2. След провеждане на инструктажа студентите попълват всичко необходимо в книгата 

за инструктаж и се подписват. 

1.3. Преподавателите следят за здравословното състояние на студентите и контролират 

спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания по време на учебния процес 
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1.4. Преподавателите отговарят за опазването, съхранението и поддържането в 

изправност на наличната техника (компютър, мултимедия, телевизор, ДВД 

устройство) и следят за правилната работа с нея.  

1.5. След приключване на учебните занятия в учебната зала преподавателят трябва да 

провери състоянието на наличната техника и я изключи от електрическата мрежа, 

затвори всички прозорци и заключи вратата на помещението.  

 

3.3.3. Секция: „Генетика”. 

3.3.3.1. Инструктаж за безопасна работа за студентите от 1 курс Ветеринарна 

медицина по време на практически занятия по дисциплината „Частно 

животновъдство“ в секция „Генетика, развъждане и частно животновъдство“ 

 Инструктаж за безопасна работа се провежда на всички студенти по време на 

първото практическо занятие. Всеки студент удостоверява инструктажа чрез подпис в 

инструктажна книга. 

1. При влизане в учебната зала ръцете се дезинфекцират с предоставен за целта 

дезинфектант.  

 2. До практически занятия се допускат само клинично здрави студенти. Всеки 

студент е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и 

безопасността на заобикалящите го колеги.  

 3. В залата за упражнения  се носи бяло работно облекло. В учебната зала трябва 

да се носят само затворени обувки. Личните вещи – якета, раници и др. се оставят в 

помощното помещение на обособеното за целта място, облича се работното облекло, 

след което всеки студент заема мястото си в залата. 

 4. При включване на алармената звукова сигнализация, всички трябва да се 

евакуират възможно най-бързо от сградата на университета през най-близкия до учебна 

зала 332 или 222 изход - западния. При наличие на дим в помещението или коридорите, 

придвижването да бъде максимално ниско към пода, където въздухът е най-чист, по 

възможност с мокра кърпа на устата и носа.  

 5. Забранено е включването на наличните електроуреди в помещението. При 

нужда обърнете се към преподавателя.  

 6. Внасянето на храни и напитки за консумация в залата за упражнения е строго 

забранено. 

 7. По време на изнесените занятия студентите трябва да са облечени с подходящо 

работно облекло за посещение във ферма, удобни обувки или гумени ботуши. 
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 8. При работа с живи животни при посещения във ферми се избира правилен 

подход към тях с цел предпазване от травми и нежелани инциденти както на работещите 

студенти и персонал (ухапване, ритане, настъпване и др.), така и на животните (счупване 

на кости, нараняване, аборти, намаляване на продуктивността и т.н.). Този подход е 

различен в зависимост от характера на манипулациите, вида на животните, техният 

темперамент, физиологичното им състояние и т.н., спецификите за който се преподават 

по време на съответното изнесено занятие. 

9. При работа с лабораторната апаратура трябва да се следват стриктно 

инструкциите на производителя. 

10. След приключване на работа всички отпадъци се изхвърлят на определените 

за целта места. 

11. След приключване на работа предпазните ръкавици се свалят и изхвърлят на 

определените за целта места, а ръцете се измиват и дезинфекцират. 

12. Предпазното облекло трябва да бъде свалено при напускане на учебната зала. 

 13. Всеки студент носи лична отговорност да спазва изискванията за безопасна 

работа по време на практически занятия по дисциплината. 

 

3.3.3.2. Инструктаж за безопасна работа за студентите от 2 курс ветеринарна 

медицина по време на практически занятия по дисциплината „Молекулярна 

биология“ в секция „Генетика, развъждане и частно животновъдство“ 

Инструктаж за безопасна работа се провежда на всички студенти по време на 

първото практическо занятие. Всеки студент удостоверява инструктажа чрез подпис в 

инструктажна книга. 

1. При влизане в учебната зала ръцете се дезинфекцират с предоставен за целта 

дезинфектант.  

 2. До практически занятия се допускат само клинично здрави студенти. Всеки 

студент е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и 

безопасността на заобикалящите го колеги.  

 3. В залата за упражнения  се носи бяло работно облекло. В учебната зала трябва 

да се носят само затворени обувки. Личните вещи – якета, раници и др. се оставят в 

помощното помещение на обособеното за целта място, облича се работното облекло, 

след което всеки студент заема мястото си в залата. 

4. При работа с химични вещества, ензими, ДНК, РНК и др. се използват 

предпазни латексови ръкавици, маски и очила. 
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5. Всички процедури трябва да се изпълняват така, че да се сведе до минимум 

формирането на аерозоли и контаминацията на околните повърхности. 

6. При разливане на потенциално опасни материали повърхностите трябва 

незабавно да бъдат почистени и дезинфекцирани. 

7. При работа с лабораторната апаратура трябва да се следват стриктно 

инструкциите на производителя. 

8. След приключване на работа всички отпадъци се изхвърлят на определените за 

целта места. 

9. След приключване на работа предпазните ръкавици се свалят и изхвърлят на 

определените за целта места, а ръцете се измиват и дезинфекцират. 

10. Предпазното облекло трябва да бъде свалено при напускане на учебната зала. 

 11. При включване на алармената звукова сигнализация, всички трябва да се 

евакуират възможно най-бързо от сградата на университета през най-близкия до учебна 

зала 496 изход. При наличие на дим в помещението или коридорите, придвижването да 

бъде максимално ниско към пода, където въздухът е най-чист, по възможност с мокра 

кърпа на устата и носа.  

12. Внасянето на храни и напитки за консумация в залата за упражнения е строго 

забранено. 

13. Стриктно се спазва инструктажа за безопасност, правен преди всяко занятие. 

 14. Забранено е включването на наличните електроуреди в помещението. При 

нужда обърнете се към преподавателя.  

 15. Всеки студент носи лична отговорност да спазва изискванията за безопасна 

работа по време на практически занятия по дисциплината. 

 

3.3.3.3. Инструктаж за безопасна работа за студентите от 1 курс ветеринарна 

медицина по време на практически занятия по дисциплината „Генетика и 

развъждане на домашните животни“ в секция „Генетика, развъждане и частно 

животновъдство“ 

Инструктаж за безопасна работа се провежда на всички студенти по време на 

първото практическо занятие. Всеки студент удостоверява инструктажа чрез подпис в 

инструктажна книга. 

1. При влизане в учебната зала ръцете се дезинфекцират с предоставен за целта 

дезинфектант.  

 2. До практически занятия се допускат само клинично здрави студенти. Всеки 
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студент е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и 

безопасността на заобикалящите го колеги.  

 3. В залата за упражнения  се носи бяло работно облекло. В учебната зала трябва 

да се носят само затворени обувки. Личните вещи – якета, раници и др. се оставят в 

помощното помещение на обособеното за целта място, облича се работното облекло, 

след което всеки студент заема мястото си в залата. 

4. При работа с химични вещества, ензими, ДНК, РНК и др. се използват 

предпазни латексови ръкавици, маски и очила. 

5. Всички процедури трябва да се изпълняват така, че да се сведе до минимум 

формирането на аерозоли и контаминацията на околните повърхности. 

6. При разливане на потенциално опасни материали повърхностите трябва 

незабавно да бъдат почистени и дезинфекцирани. 

7. При работа с лабораторната апаратура трябва да се следват стриктно 

инструкциите на производителя. 

8. След приключване на работа всички отпадъци се изхвърлят на определените за 

целта места. 

9. След приключване на работа предпазните ръкавици се свалят и изхвърлят на 

определените за целта места, а ръцете се измиват и дезинфекцират. 

10. Предпазното облекло трябва да бъде свалено при напускане на учебната зала. 

 11. При включване на алармената звукова сигнализация, всички трябва да се 

евакуират възможно най-бързо от сградата на университета през най-близкия до учебна 

зала 332 или 222 изход - западният. При наличие на дим в помещението или коридорите, 

придвижването да бъде максимално ниско към пода, където въздухът е най-чист, по 

възможност с мокра кърпа на устата и носа. 

12. Внасянето на храни и напитки за консумация в залата за упражнения е строго 

забранено. 

13. Стриктно се спазва инструктажа за безопасност, правен преди всяко занятие. 

 14. Забранено е включването на наличните електроуреди в помещението. При 

нужда обърнете се към преподавателя.  

 15. Всеки студент носи лична отговорност да спазва изискванията за безопасна 

работа по време на практически занятия по дисциплината. 

  

3.3.4. Секция: „Хигиена, етология и защита на животните”. 

3.3.4.1. Правила за биосигурност и безопасност по време на практическите занятия 
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по дисциплината „Етология, защита и хуманно отношение към животните“ 

В практическите и лабораторни занятия по дисциплината „Етология, защита и хуманно 

отношение към животните”  се контактува с животни, които могат да бъдат опасни за 

студентите. Поради това, при работата с тях, трябва стриктно да се спазват основни 

правила за безопасност: 

1. Преди започване на работа с животни, преподавателят предварително трябва да се 

запознае с условията и състоянието на животните, които ще бъдат обект на изследването. 

2. В практическите занятия по дисциплината, всеки студент трябва да бъде облечен с 

подходящо предпазно облекло – защитна престилка и подходящи обувки.  

3. Преди практическа работа с животни, всеки трябва да бъде инструктиран за 

евентуалните опасности при етологичното наблюдение, за подходящо поведение спрямо 

изследваните животни и да се подпише в дневника за проведен инструктаж. 

4. Всеки студент трябва да знае къде се намират личните предпазните средства, 

аптечката, средства за гасене на пожар.  

5. В практическите занятия, трябва да се спазва ред и дисциплина. Строго се забранява 

консумацията на храна, напитки и пушене по време на работа . 

7. При приближаване към животните, те трябва да бъдат предупредени с говор и да се 

процедира, в зависимост от вида на животното: 

a) при насочване към кон, муле или катър, да се минава отстрани, а не отзад, защото 

тези видове ритат назад. 

b) при приближаване към крава или бивол, да се преминава отзад на животното, защото 

то рита настрани. 

8. Над местата, където животните са агресивни, да бъдат поставени табелки с надписи, 

предупреждаващи за това. На злонравните и хапещи животни (коне, кучета) да бъде 

поставен намордник, преди изследване на поведението му.   

9. Не се разрешава на студентите да влизат в оградените за животните зони, да ги 

дразнят, да ги галят или хранят. При контакта с животните, да се подходи спокойно и 

търпеливо, без грубо отношение към тях. При изследване поведението на животни - 

майки с малки, трябва да бъде проявено особено внимание за да бъде избегната 

евентуална агресия. 

10. Не се допуска близък контакт на студентите до болни, съмнително болни за 

зооантропонози животни (бяс, туларемия, антракс, гъбични инфекции, пситакоза, 

свински и птичи грип и др.). При констатиране на заразни болести или зоонози, 
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незабавно да се вземат неотложни мерки за профилактика и изолация,  да се уведомят 

хуманен и ветеринарен лекар, а животните своевременно да се изолират. 

11. Студенти с алергия към животни трябва своевременно да предупредят 

преподавателя. При установяване на първични алергични реакции (обриви, подуване, 

секрети от носа, сърбеж и астма) у студентите,  алергичните студенти незабавно да бъдат 

изолирани и да им се окаже първа медицинска помощ.  

12.  След изследване на поведението на животните, на всички студенти да бъдат 

осигурени вода и сапун за лична хигиена. 

 

3.3.4.2. Правила за биосигурност и безопасност по време на практическите занятия 

по дисциплината „Ветеринарна хигиена и технологии в животновъдството“ 

В практическите и лабораторни занятия по дисциплината „Ветеринарна хигиена и 

технологии в животновъдството” се работи с вещества, уреди и се контактува с животни, 

които могат да бъдат опасни за студентите. Поради това, при работата с тях, трябва 

стриктно да се спазват основни правила за безопасност: 

1. Всеки студент трябва да бъде облечен с подходящо лабораторно облекло – 

защитна престилка. По този начин се осигурява лична защита и се избягва замърсяването 

на цивилното облекло. 

2. Преди практическа работа, всеки студент трябва да бъде инструктиран за техника 

на безопасност по дисциплината и да се подпише в дневника за инструктаж. 

3. Всеки студент трябва да знае къде се намират личните предпазни средства, аптечката, 

средствата за гасене на пожар.  

4. В практическите занятия, трябва да се спазва тишина, чистота и ред. Студентите 

трябва да бъдат внимателни със стъкларията и химичните реагенти. Забранено е 

съхраняването на чужди предмети (чанти, учебници и др.) на лабораторната маса. 

5. Строго се забранява консумацията на храна, напитки и пушене по време на 

лабораторните упражнения по дисциплината. 

6. Освен очила, в лабораторията трябва да има защитни маски и защитни комплекти, 

които са снабдени с всички необходими лекарства за първа помощ (натриев бикарбонат, 

калиев перманганат, танин, амоняк, както и памук, бинт, йодна тинктура, активен въглен, 

мехлем за изгаряне, разтвор за промиване на очите). 
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7. При работа с пипети и стъклария, трябва да се внимава да не се счупят и да не наранят 

студентите. След работа, стъкларията трябва  да бъде измита и подредена. 

8. Строго се забранява опитването на работните реактиви. Ако е наложително, 

помирисването, трябва да стане внимателно, не се препоръчва приближаване на съда до 

лицето, а само - насочване парите към миришищия, с леко движение на ръката, без 

дълбоко вдишване. Течните органични вещества и техните разтвори не трябва да се 

приемат чрез пипети през устата, за това е необходимо да се използват автоматични 

пипети и други устройства. 

9. При работа с химични вещества, трябва да се работи внимателно, така, че веществата 

да не попадат върху кожата, тъй като много от тях причиняват дразнене и изгаряния на 

кожата и лигавиците. 

10. Всички буркани, в които се съхраняват веществата, трябва да бъдат етикетирани със 

съответните наименования. 

11. Студентите не трябва да нагряват, смесват и разклащат реагенти близо до лицето си. 

При нагряване, епруветката или колбата трябва да не са насочени към работещия или 

съседа му. 

12. Необходимо е да се използват защитни очила в следните случаи: 

а) при работа с каустични вещества (с концентрирани разтвори на киселини и основи, 

при раздробяване на твърда основа и др.); 

б) при работа с алкални метали; 

в) при работа с концентрирана сярна киселина; 

д) при използване на ампули, индикаторни тръбички и стъклени капиляри. 

13. Забранява се изливането в мивката на остатъци от киселини и основи, запалими и 

експлозивни, както и силно миришещи вещества.  

14. Не се допуска хвърляне на стъкло от счупена стъклария, хартия и памук в мивката. 

15. При работа със концентрирани киселини и основи трябва да се използва камина. 

Разреждането на киселините трябва да се извършва в топлоустойчив съд, при добавяне 

на киселината към водата на малки порции, докато се разбърква (водата не трябва да се 

добавя към концентрирана киселина, тъй като реакцията е екзотермична, отделя се 

голямо количество топлина и работещият може да бъде изпръскан). 
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18. Преди започване на работа с животни, преподавателят предварително трябва да се 

запознае с условията и състоянието на животните, които ще бъдат обект на изследването. 

19. Преди практическа работа с животни, всеки студент трябва да бъде инструктиран за 

евентуалните опасности при етологичните изследвания и изява на подходящо поведение 

спрямо тях. 

20. При приближаване към животните, те трябва да бъдат предупредени с говор и да се 

процедира, в зависимост от вида на животното: 

c) при насочване към кон, муле или катър, да се минава отстрани, а не отзад, защото 

тези видове ритат назад. 

d) при приближаване към крава или бивол, да се преминава отзад на животното, защото 

то рита настрани. 

21. Над местата, където животните са агресивни, да бъдат поставени табелки с надписи, 

предупреждаващи за това. На злонравните и хапещи животни (коне, кучета) да бъде 

поставен намордник, преди етологичното проучване.   

22. Не се разрешава на студентите да влизат в оградените за животните зони, да ги 

дразнят, да ги галят или хранят. При контакта с животните, да се подходи спокойно и 

търпеливо, без грубо отношение към тях. При изследване поведението на животни - 

майки с малки, трябва да бъде проявено особено внимание за да се предотврати 

евентуална агресия. 

23. Не се допуска близък контакт на студентите до болни, съмнително болни за 

зооантропонози животни (бяс, туларемия, антракс, гъбични инфекции, пситакоза, 

свински и птичи грип и др.). При констатиране на заразни болести или зоонози при 

етологичните изследвания, незабавно да се вземат неотложни мерки за профилактика и 

изолация на студентите,  да се уведомят хуманен и ветеринарен лекар, а животните 

своевременно да се изолират. 

24. Студенти с алергия към животни трябва своевременно да предупредят 

преподавателя. При установяване на първични алергични реакции (обриви, подуване, 

секрети от носа, сърбеж и астма) у студентите,  алергичните студенти незабавно да бъдат 

изолирани и да им се окаже първа медицинска помощ.  

25. След изследване на поведението на животните, на всеки студент да бъдат осигурени 

вода и сапун за лична хигиена. 

 

3.4. СОП по биосигурност и безопасност в катедра „ Качество и безопасност на 
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храните и ветеринарно законодателство“ 

3.4.1.Секция „Качество и безопасност на храните” 

3.4.1.1.Правила за биосигурност и безопасна работа в зали за упражнения и 

физико-химична лаборатория 

Работата в залите за упражнения и физико-химичната лаборатория изисква спазването 

на определени правила, които гарантират работа в безопасна среда. При провеждане на 

лабораторните упражнения и работата във физико-химичната лаборатория е 

задължително да се спазват следните правила: 

● Задължително е провеждането на инструктаж по техника за безопасност още на 

първото лабораторно занятие. Да се удостовери инструктажа чрез подпис в 

инструктажна книга. 

● В лабораторията трябва да се работи с престилки, предпазни очила и ръкавици, като 

опитите да се извършват индивидуално или в група, според указанията на преподавателя. 

● Преди започване на химическите опити се проверяват всички вещества, с които ще 

се работи и никога не се пипат с ръце. 

● Лабораторна работа със силно дразнещи, леснозапалими, токсични и неприятно 

миришещи вещества трябва да се извършва в камина. 

● Всички опити с леснозапалими вещества (водород, диетилов етер, бензен, ацетон, 

сяроводород, метанол и др.) да се извършват далеч от открит пламък (спиртни лампи) и 

открити нагреватели. 

● При работа с живак (Hg) трябва да се има предвид, че той поддържа значителен 

парен натиск, а живачните пари са силно токсични и се кумулират в организма. Поради 

това живакът се съхранява в добре затворени дебелостенни стъкла, поставени в 

специални ванички или тавички, за да се избегне разпръскването на живачни капчици 

или случайно счупване. Капки от разпилян живак се събират чрез амалгамирана медна 

пластинка или с памук, намазан с вазелин, и се унищожават като се заливат с 

концентрирана азотна киселина (камина). Живак никога не се излива в умивалника или 

в канализацията. Местата където биха могли да се задържат малки живачни капчици 

(цепнатини, фуги, пролуки) се посипват със сяра на прах. 

● Забранено е връщането на взетия с пипета реактив в съда, в който се съхранява. 

● При разреждане на концентрирани киселини винаги се наливат внимателно малки 

количества от киселината във вода, а не обратно. Никога не се отпипетирват 

концентрирани разтвори на силни киселини или основи чрез всмукване с уста, тъй като 
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попаднали случайно в устната кухина или хранопровода предизвикват значителни 

увреждания на лигавицата (изгаряния). 

● Миризмата на газове и пари се проверява чрез движение над отвора на съда с ръка 

към носа на работещия. Никога не се проверява вкуса на веществата използвани в 

лабораторната практика. 

● Реактивните стъкла и банките с химикали винаги да се затварят плътно със 

запушалки за да не се замърсява околната атмосфера.  

● При затварянето на стъклата или банките запушалките да се хващат само за горната 

им част, в противен случай  реактивите се замърсяват и стават негодни за употреба. 

● Реактивите, които се използват в твърдо агрегатно състояние да се вземат с чисти 

шпатули или лъжички и да се поставят в чисти и сухи епруветки. 

● Всеки реактив или лабораторна стъклария след използване веднага да се връща на 

мястото му за да се поддържа необходимия ред в лабораторията. 

● Работното място, реактивите, както и лабораторните съдове да се пазят абсолютно 

чисти, тъй като и най-малките примеси могат да променят хода на химичната реакция и 

да се получат грешни резултати. 

● Преди да се използва даден реактив внимателно да се прочете етикета с 

наименованието му. Да не се използват реактиви без етикети или с неясни надписи по 

тях. Не се допуска поправяне на надписите на етикетите върху реактивните стъкла. 

● Опитите да се извършват с малки количества от необходимите реактиви и точно да 

се спазват указанията от ръководството за провеждане на конкретния опит. 

● Да се наблюдава внимателно протичането на опитите и да се констатират всички 

промени, които настъпват в хода на реакцията: оцветяване на разтвори, получаване и 

разтваряне на утайки, отделяне на газ, топлина и др. 

● Да не се пренася запалена спиртна лампа в лабораторията. Забранено е запалването 

на спиртни лампи в близост до запалими течности и материали.  

● След приключване на занятието лабораторната съклария трябва да се измие и 

работното място да се почисти и подреди. 

● Преди да се напусне лабораторията да се изключат всички електрически уреди и да 

се спрат крановете на чешмите. 

 

3.4.1.2.Правила за биосигурност и безопасна работа в микробиологична 

лаборатория 
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Съвременната микробиологична лабаротория е сложен комплекс от функционално 

свързани помещения, където се осъществяват процесите на култивиране на 

микроорганизми, тяхното подържане и съхранение, както и изолирането и 

идентифицирането им. 

С оглед спецификата на работа в микробиологична лаборатория, при изпълнението на 

всички процеси в нея се изисква спазване на точно определен ред, чистота и изострено 

внимание, за да не се допусне заразяване на работещите с патогенни и условно патогенни 

микроорганизми. Трябва да се знае, че при работа с бактериални култури се спазват 

строги изисквания, за да не се допусне заразяване, наранявания, изгаряния и отравяния.  

Най-важните правила за работа с цел избягване на подобни случаи са: 

 Работното място трябва да се поддържа в пълен порядък.  

 Преди работа помещението трябва да бъде проветрено добре. 

 Работните места  трябва да бъдат предварително подготвени, за да бъдат осигурени 

условия за стерилна работа. 

 Запознаването със специфичните инструкции за работа е задължително. 

 В лабораторията не се внасят никакви лични вещи, в това число и лични връхни 

дрехи.  

 Необходимо е да се работи със специален костюм или престилка. 

 Всички епруветки, петри и други съдове следва да се надпишат с маркер за стъкло 

или да се етикетират, и да се оставят на съхранение при подходящи условия. 

 Спиртните лампи да не се палят една от друга или в близост до леснозапалими 

реактиви.  

 Използването на твърди хранителни среди от съответните банки да става със 

индивидуални лъжички, шпатули или други прибори, които трябва да бъдат 

предварително почистени, измити и стерилизирани. Никога не се разменят капачките на 

банките. 

 Съдовете за провеждане на опита трябва да са надлежно дезинфекцирани, 

почистени, измити, изсушени и стерилизирани.  

 Съхраняват се на строго определено място. 

 Лабораторията трябва да бъде снабдена с пожарогасител и аптечка за първа помощ. 

 Да не се оставят без наблюдение работещи електрически нагреватели, спиртни 

лампи, водопроводни кранове и др.  
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 Работата с автоклави и стерилизатори да се извършва съобразно инструкциите на 

фирмата-производител. 

 В никакъв случай да не се променя режимът на работа на апаратите в лабораторията 

без знанието на ръководителя й, като за всяко отклонение в работата на апаратите 

ръководителят се уведомява незабавно.  

 При счупване на съд с микробна култура, замърсеният участък следва да се обработи 

незабавно, а при поглъщане трябва да се потърси спешна лекарка помощ. 

 Задължително, след употреба използваните материали (стъклария, колби, епруветки, 

петриеви панички, предметни стъкла и др.) с микробни култури да се поставят в съд с 

подходящ дезинфекциозен разтвор. 

 Използваните материали (колби, епруветки и др.) с микробни култури се събират в 

специални метални съдове с капак и се автоклавират. 

 След приключване на работа, работното място трябва да се почисти, дезинфекцира 

и приведе в пълен порядък.  

 След приключване на работата в микробиологичната лаборатория,  ръцете 

задължително се измиват и дезинфекцират. 

 Задължително в лабораторията се подържа висока хигиена и периодично се 

извършва дезинфекция съобразно предварително изготвен план. 

 



182 
 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ В СЕКЦИЯ „КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“ 

№ Подобект Зона Д   Е   З   И   Н   Ф   Е   К   Ц   И   Я 

Вид Метод Средство Експозиция Кратност Отговорник 

1 

У
Ч

Е
Б

Н
А

 З
А

Л
А

 №
 1

 

 Работни плотове 

 

 

Химична Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005% Хлор-отделящи ДС 

30 минути След занятие 

 

 

Инструментариум  

(пинсети, ножици и 

др.) 

 

 

Химична 

 

 

 

Потапяне в 

дезинф. р-р / 

Груб спрей 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

5 % Йодофори 

0,005% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

 

След занятие 

 

 

 

Физична Пара под 

налягане 

 

Автоклав 

1 atm / 0,1 MPa - 121°С 

2 atm / 0,2 MPa - 134°С 

 

45 минути ±3 мин. 

20 минути ±2 мин. 

След занятие  

Оборудване  Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 0,005% 

Хлор-отделящи ДС 

30 минути След занятие  

Ръце  

 

Химична Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

Без отмиване 

След занятие  

Под Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005 % Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

След занятие  

Стени Химична 

 

 

Груб спрей  2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005 % Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

1х седмично  

2 

У
Ч

Е
Б

Н
А

 З
А

Л
А

 

№
 2

 

 Работни плотове 

 

 

Химична Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005% Хлор-отделящи ДС 

30 минути След занятие 

 

 

Инструментариум  

(пинсети, ножици и 

др.) 

 

Химична 

 

 

 

Потапяне в 

дезинф. р-р / 

Груб спрей 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

5 % Йодофори 

0,005% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

 

След занятие 
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 Физична Пара под 

налягане 

 

Автоклав 

1 atm / 0,1 MPa - 121°С 

2 atm / 0,2 MPa - 134°С 

 

45 минути ±3 мин. 

20 минути ±2 мин. 

След занятие  

Оборудване  Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 0,005% 

Хлор-отделящи ДС 

30 минути След занятие  

Ръце  

 

Химична Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

Без отмиване 

След занятие  

Под Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005 % Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

След занятие  

Стени Химична 

 

 

Груб спрей  2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005 % Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

1х седмично (и при 

необходимост) 

 

3 

У
Ч

Е
Б

Н
А

 З
А

Л
А

 П
О

 Б
И

О
Л

О
Г

И
Я

 И
 Б

О
Л

Е
С

Т
И

 

П
О

 Х
И

Д
Р

О
Б

И
О

Н
Т

И
Т

Е
 

 Работни плотове 

 

 

Химична Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005% Хлор-отделящи ДС 

30 минути След занятие 

 

 

Инструментариум  

(пинсети, ножици и 

др.) 

 

 

Химична 

 

 

 

Потапяне в 

дезинф. р-р / 

Груб спрей 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

5 % Йодофори 

0,005% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

 

След занятие 

 

 

 

Физична Пара под 

налягане 

 

Автоклав 

1 atm / 0,1 MPa - 121°С 

2 atm / 0,2 MPa - 134°С 

 

45 минути ±3 мин. 

20 минути ±2 мин. 

След занятие  

Оборудване  Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 0,005% 

Хлор-отделящи ДС 

30 минути След занятие  

Ръце  

 

Химична Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

Без отмиване 

След занятие  

Под Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005 % Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

След занятие  
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Стени Химична 

 

 

Груб спрей  2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005 % Хлор-отделящи ДС 

 

30 минути 

 

 

1х седмично (и при 

необходимост) 

 

4 

С
А

Н
И

Т
А

Р
Е

Н
 

В
Ъ

З
Е

Л
 

Под Химична 

 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

 

2% Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 0,005% 

Хлор-отделящи ДС 

5 % Йодофори 

30 минути 

 

 

 

1х дневно, в края на 

работния ден 

 

Стени, мивки, 

оборудване 

Химична 

 

 

Груб спрей  2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005 % Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

1х седмично (и при 

необходимост) 

 

5 

К
О

Р
И

Д
О

Р
И

 Под Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005 % Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

1х дневно, в края на 

работния ден 

 

Стени Химична 

 

 

Груб спрей  2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 0,005 % 

Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

1х седмично   

6 

М
И

К
Р

О
Б

И
О

Л
О

Г
И

Ч
Н

А
 

Л
А

Б
О

Р
А

Т
О

Р
И

Я
 

 Работни плотове 

 

 

Химична Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005% Хлор-отделящи ДС 

30 минути След работа 

 

 

Физична УВЛ Живачно-кварцова лампа 1 час Преди и след работа в 

лабораторията 

 

Инструментариум  

(пинсети, ножици и 

др.) 

 

 

Химична 

 

 

 

Потапяне в 

дезинф. р-р / 

Груб спрей 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

5 % Йодофори 

0,005% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

 

След работа 

 

 

 

Физична Пара под 

налягане 

 

Суха 

стерилизация 

Автоклав 

1 atm / 0,1 MPa - 121°С 

2 atm / 0,2 MPa - 134°С 

 

Сух стерилизатор - 140ºС 

 

45 минути ±3 мин. 

20 минути ±2 мин. 

 

3 часа 

След работа  

Оборудване  Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 0,005% 

Хлор-отделящи ДС 

30 минути След работа  
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Ръце  

 

Химична Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

Без отмиване 

След работа  

Под Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005 % Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

След работа  

Стени Химична 

 

 

Груб спрей  2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005 % Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

1х седмично (и при 

необходимост) 
 

Обемна 

дезинфекция на 

цялото помещение 

Химична Горещ 

аерозол 

(фумигация) 

 

Студен 

аерозол 

а) 40 мл 37 % формалин + 20 гр КМnO4 

за 1 м3 

б) „Фумиспор ОРР“ /“Fumicrob”  - 

димка 

2 % Кислород-отделящи ДС – 30 мл/м3 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС – 30 мл/м3 

4 часа 

 

 

 

4 часа 

2х годишно  

7 

Ф
И

З
И

К
О

Х
И

М
И

Ч
Н

А
 Л

А
Б

О
Р

А
Т

О
Р

И
Я

 

 Работни плотове 

 

 

Химична Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005% Хлор-отделящи ДС 

30 минути След работа 

 

 

Инструментариум  

(пинсети, ножици и 

др.) 

 

 

Химична 

 

 

 

Потапяне в 

дезинф. р-р / 

Груб спрей 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

5 % Йодофори 

0,005% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

 

След работа 

 

 

 

Оборудване  Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 0,005% 

Хлор-отделящи ДС 

30 минути След работа  

Ръце  

 

Химична Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

Без отмиване 

След работа  

Под Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005 % Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

След работа  

Стени Химична 

 

 

Груб спрей  2 % Кислород-отделящи ДС 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС 

0,005 % Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

1х седмично (и при 

необходимост) 
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Обемна 

дезинфекция на 

цялото помещение 

Химична Горещ 

аерозол 

(фумигация) 

 

Студен 

аерозол 

а) 40 мл 37 % формалин + 20 гр КМnO4 

за 1 м3 

б) „Фумиспор ОРР“ /“Fumicrob”  - 

димка 

2 % Кислород-отделящи ДС – 30 мл/м3 

2 % Глутаров алдехид с ЧАС – 30 мл/м3 

4 часа 

 

 

 

4 часа 

2х годишно  

Легенда: Глутаров алдехид  с четвъртични амониеви съединения (ЧАС): Cetridine RD, Cetridine RDS, Intra multi des GA, GPC-8, 

Vulkan, ТН5, Virocid, Glurarsan, Noan, Calprof GLQ или др.; Кислород-отделящи дезинфектанти (пероксиди): Hmi Hygiene, Ecocid S, 

Virkon S, Bio VX, Biosan steride и др.; Хлор-отделящи дезинфектанти – хлорамини: Hmi Tabides 56, Sanifort, Izozan G, Aquatabs и др.; 

Йодофори: Hmi Iodalin, Дезинфект В, Sanajod и др.; Антибактериален сапун: HMI® Профиди, Bactosept foam и др.; Дезинфектант за 

ръце (алкохол/ хлорхексидин/ЧАС): Hmi ScrubAL,  Gelasept, Живасепт глюконат и др.; ДС – дезинфекционни средства. 

 

Микробиологичен контрол  на дезинфекционната ефективност: 

 Метод на отривките - доказване на жизнеспособни хигиенно-индикаторни микроорганизми (колиформи) 

Кратност Отговорник 

Критерии за оценка: Не се допуска наличието на жизнеспособни колиформи в дезинфекционните 

разтвори, дезинфекционните площадки (стелки, вани), дезинфекцираните 

повърхности 

4 х годишно  
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3.4.2. Секция „Ветеринарно законодателство” 

3.4.2.1. Правила за биосигурност и безопасност по време на семинарни занятия по 

дисциплините „Професионална етика“, „Обществено ветеринарно дело и 

законодателство“, „Съдебна ветеринарна медицина“ 

 

Начален инструктаж. 

1. Изслушайте внимателно инструктажа. 

2. След приключване на инструктажа се разпишете в книгата за инструктаж, с което 

удостоверявате, че са ви известни правилата и изискванията за безопасност на работа 

и че се задължавате най-стриктно да ги спазвате по време на занятията. 

 

Общи правила за безопасност 

1. Придвижването по коридорите и стълбите в сградата да се извършва спокойно и бавно 

по предназначените за целта места, за да се избегнат падания и наранявания. 

2. Забранява се тичането в коридора, поради опасност от падане и нараняване. 

3. Забранява се рязкото отваряне на вратите на стаите и близкото движение до тях. 

4. В учебните зали да се съблюдава ред и спокойствие по време на занятия и в почивките.  

5. Забранява се внасянето в сградата на университета на алкохол, наркотични вещества, 

запалителни и взривни материали, оръжие, опасни средства и химикали /кибрит, 

запалки, бомбички, патрони, пиратки, киселини, основи, живак, фосфор/. 

6. Забранява се внасянето на хладно оръжие и остри метални предмети. 

7. Забранено е идването на занятия в нетрезво състояние. 

8. Забранява се тютюнопушенето в сградата. Забранява се тютюнопушенето в района на 

сградата, освен на определените и сигнализирани със съответните знаци места, на които 

са поставени метални пепелници. 

9. Не извършвайте действия и постъпки, чрез които може да увредите здравето си 

и да застрашите собствения си живот и живота на околните. 

10. Всички студенти са задължени да спазват Правилника за дейността на университета. 

11. Забранява се използването на мобилни телефони по време на учебни занятия без 

разрешението на преподавател. 

12. По време на работа не отвличайте вниманието си с други неща и лица. Не допускайте 

недружелюбни отношения и конфликти с колегите и ръководителите си, водещи до 

отвличане на вниманието от пряката ви дейност и до последващи аварии и злополуки. 

Вниманието е най – сигурното средство за предотвратяване на злополука. 
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13. При работа с компютър спазвайте утвърдената инструкция за безопасна работа с 

видеодисплей. 

14. След завършване на работа преди да напуснете учебната зала: 

– приведете работното си място в пълен порядък; 

– изхвърлете всички отпадъци на определените за целта места; внимавайте да 

няма тлеещи отпадъци. 

15. За занятията в секция „Ветеринарно законодателство“ НЕ е необходимо използването 

на специално защитно и предпазно облекло. 

16. Ако възникне нараняване или нещастен случай, студентите са длъжни да 

сигнализират веднага преподавател. Оказването на първа помощ се осъществява само 

от лица, преминали съответен курс на обучение в рамките на придобитите от курса 

компетенции. 

17. Забранява се ремонт и други действия по електрическата, водопроводната, 

климатичната и други инсталации и системи освен от съответните оторизирани 

специалисти. 

 

Правила за електробезопасност 

1. Всички електрически табла в сградата са под напрежение. Студентите нямат право да 

ги отварят. 

2. Не включвайте и не работете с апарати, съоръжения и инсталации, чието действие ви 

е непознато и не сте инструктирани за безопасна работа с тях. 

3. Учебните банки в зала 486 и 484 са оборудвани с електрически контакти, по които тече 

електрически ток. Студентите да проявяват внимание и да се съобразяват с този факт при 

придвижване в залите и използване на работните банки. 

4. За избягване на аварии и злополуки с електрически ток да се спазват стриктно следните 

указания по електробезопасност: 

– преди започване на работа с електроуреди проверете изправността на захранващият 

кабел и щепсела; 

– работа с наранен или оголен захранващ кабел и нагорял или със счупен корпус щепсел 

е абсолютно забранена; 

– работете само с напълно проверени и изправни електроуреди, като стриктно спазвате 

указанията на производителя за експлоатация, поддържане и безопасна работа. При 

неизправност или при съмнение за такава, незабавно изключете електроуреда и 

уведомете груповия отговорник или преподавателя; 
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– забраняват се всякакъв вид опити за отваряне, настройка и ремонт на електроуреди, 

апарати, устройства и поправки на захранващите ги кабели освен от оторизираните 

технически лица; 

– забранява се изключването на щепселите чрез издърпване на кабела. Това трябва да 

става чрез издърпване на щепсела, като същевременно се придържа капачката на 

контакта; 

– забранява се стъпването върху захранващите кабели или застъпването им с бюра или 

други тежки предмети; 

– забранено е усукването, връзването и пречупването на захранващите кабели; 

– всички ремонтни работи и контролни проверки по ел. инсталациите, ел. таблата и ел. 

съоръженията да се извършват от електротехници с необходимата квалификация; 

5. Да се предпазват от повреждане изолацията на захранващите кабели на електрическите 

съоръжения, а щепселите и контактите от счупване и изскубване. 

 

Инструкция за експлоатация на климатик 

1. Не задавайте прекалено ниски температури. Преохлаждането не допринася за 

запазването на здравето Ви. Оптималната температура за работещия човек е 21-22оC, за 

почиващия – 22-24оС, а при по-високи външни температури до 10 градуса под тях. 

2. Не покривайте климатика и не поставяйте пред него никакви предмети, за да има 

възможно най -добра циркулация на въздуха и най-оптимална поддръжка на зададената 

температура 

3. Ако вътрешното тяло на климатика се осветява от пряка слънчева светлина или от 

силно осветление е възможно дистанционното управление да не функционира нормално. 

 

Противопожарна безопасност 

1. Забранява се ползването на противопожарните уреди за други цели освен по 

предназначение, преместването от постоянните им места и препречването на достъпа до 

тях с материали. 

2. Всяко лице забелязало запалване или пожар незабавно да съобщи на тел. 112 (ако се е 

уверило, че друг не е направил това), след което да задейства пожарната аларма на етажа 

и да започне пожарогасене с наличните противопожарни уреди. 

3. Да се съобщи на преподавателя при възникване на пожар, независимо голям или 

малък. 

► При големи пожари, може и да се встъпи до евакуация. Евакуацията се осъществява 
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съгласно одобрените противопожарни схеми, разположени в сградата. Не се 

използват асансьорите в случаите на пожар и природни бедствия и аварии.  

 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАР 

 Запазете спокойствие! 

 Обадете се на тел. 112 ! 

 Ако сте в помещение, движете се приведени ниско към пода, там въздухът е най-

чист! 

 Не отваряйте вратата на горящо помещение преди да сте си осигурили средства за 

гасене! 

 При преминаване през горящо помещение намокрете дрехите си обилно с вода, или 

се наметнете с намокрено одеало и др! 

 Предпазете се от дима, като поставите пред носа и устата си мокра кърпа! 

 Ако горят ел. уреди, снемете ел. напрежението! 

 Не ползвайте вода за гасене на ел.уреди под напрежение! 

 При невъзможност да напуснете района на пожара, насочете се към помещения, 

където няма горими материали, уплътнете с подръчни средства отворите, така че да 

не прониква дим, намокрете дрехите си и изчакайте идването на противопожарната 

охрана! 

 

3.5. СОП ПО БИОСИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ В КАТЕДРА „Ветеринарна  

анатомия, хистология и ембриология” 

3.5.1. Секция „Ветеринарна анатомия”. 

3.5.2. СОП по биосигурност и безопасност в Секция „Цитология, хистология и 

ембриология” 

3.5.2.1. Кратък наръчник за безопасност в хистологична  лаборатория 

  Всички инструкции за работа по отношение на използваните материали и химикали, 

трябва да се познават и спазват;  

 Носене на предпазни престилки, туники или гащеризони - трябва да се носят всеки път 

при работа в лабораторията;-  

 Предпазните ръкавици трябва да се използват винаги при вземане на биологичен 

материал и при работа с химикали. 

 Яденето, пиенето и пушенето са абсолютно забранени в лабораторията  
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 Напитки и храна могат да се съхраняват само в специално определен за това хладилник  

 Инструкция за подготовка на материали за хистологично изследване: 

- Материалите за хистологично изследване не бива да бъдат измивани с вода или 

остъргвани с нож.  

- От органите с еднороден строеж (черен дроб, далак и други) пробата трябва да включва 

и капсулата им.  

- Когато органът притежава кора и сърцевина (бъбреци, лимфни възли и други) 

материалите трябва да включват фрагменти и от двете части.  

- Пробите от тръбести органи (черва, стомах, матка, кръвоносни съдове и други) е 

необходимо да съдържат всички слоеве на стената.  

- Тъканите проби  трябва да бъдат правилно фиксирани. Най-подходящи условия за 

добро и равномерно пропиване на пробата с фиксираща течност се постига при размер 

на късчетата 1 см х 1 см и дебелина 0,5 см. Разрезите се правят с остър и тънък нож, 

бръснач или двоен хистологичен нож, за да се избегне размачкването на тъканта. Най-

често употребяваният в практиката фиксатор е 10% формалин (40% формалдехид - вода 

в съотношение 1 : 3) и по-рядко 80-96% алкохол. Материалите се пускат поединично в 

стъклен съд (подходящи са бурканчета от детско пюре и др.), в който предварително е 

налята фиксиращата течност. Нейното количество трябва да бъде 10-12 пъти по-голямо 

от обема на взетия материал. Не бива да се използва повторно употребявана течност. 

Когато пробите изплуват над повърхността (бели дробове), отгоре се поставя напоен с 

фиксатора памук. Самото фиксиране на късчетата тъкан с посочените размери се 

извършва за около 48 ч. На стъкларията с маркер се надписват данните за произхода на 

материала. За по-голяма сигурност в съда може да се постави лента от фотографска 

хартия надписана с черен молив.  

- Обработката на материала продължава с промиване, обезводняване във възходяща 

алкохолна редица, просветляване с ксилол или бензол, включване в парафин – трябва да 

се внимава да не се разлее органичния разтворител.  

- Следва нарязване на парафиновите блокчета на тънки срези /5-6 микрометра/  с 

помощта на микротом и оцветяване на монтираните върху предметно стъкло срези /има 

различни методики, но най-често използваната е хематоксилин-еозин/.  

 - Цялата обработка на материала /без промиване и нарязване/ трябва да се извършва в 

камина. 

3.5.1.2. Кратък наръчник за безопасност в залата за практически занятия по 

цитология, хистология и ембриология /зала №8/ 
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1. В учебните зали да се съблюдава ред и спокойствие по време на занятия и в почивките.  

2. Забранява се внасянето в сградата на университета на алкохол, наркотични вещества, 

запалителни и взривни материали, оръжие, опасни средства и химикали /кибрит, 

запалки, бомбички, патрони, пиратки, киселини, основи, живак, фосфор/. 

3. Забранява се внасянето на хладно оръжие и остри метални предмети.  

4. Не извършвайте действия и постъпки, чрез които може да увредите здравето си и да 

застрашите собствения си живот и живота на околните.  

5. Всички студенти са задължени да спазват Правилника за дейността на университета.  

6. Забранява се използването на мобилни телефони по време на учебни занятия без 

разрешението на преподавател.  

7. За занятията е необходимо използването на специално защитно и предпазно облекло-

беля престилки или туника с панталон. 

8. При работа с микроскоп спазвайте утвърдената инструкция за безопасна работа. 

 След завършване на работа преди да напуснете учебната зала: – приведете работното си 

място в пълен порядък; 

 9. Правила за безопасност в залата 

- Всички електрически табла в сградата са под напрежение. Студентите нямат право да 

ги отварят. 

-  Не включвайте и не работете с апарати, съоръжения и инсталации, чието действие ви 

е непознато и не сте инструктирани за безопасна работа с тях. 

-  Учебните маси  са оборудвани с електрически контакти, по които тече електрически 

ток. Студентите да проявяват внимание и да се съобразяват с този факт при придвижване 

в залите и използване на работните банки. 

-  За избягване на аварии и злополуки с електрически ток да се спазват стриктно следните 

указания по електробезопасност: 

 – преди започване на работа с микроскопите  проверете изправността на захранващия 

кабел и щепсела;  

– работа с наранен или оголен захранващ кабел и нагорял или със счупен корпус щепсел 

е абсолютно забранена;  

– работете само с напълно проверени и изправни микроскопи, като стриктно спазвате 

указанията на производителя за експлоатация, поддържане и безопасна работа. При 

неизправност или при съмнение за такава, незабавно изключете микроскопа и уведомете  

преподавателя;  

 – забраняват се всякакъв вид опити за отваряне и ремонт на микроскопи и поправки на 
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захранващите ги кабели освен от оторизираните технически лица; 

 – забранява се изключването на щепселите чрез издърпване на кабела. Това трябва да 

става чрез издърпване на щепсела, като същевременно се придържа капачката на 

контакта; 

– всички ремонтни работи и контролни проверки по ел. инсталациите, ел. таблата и 

ел.съоръженията да се извършват от електротехници с необходимата квалификация;  

 

3.6. СОП ПО БИОСИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ В КАТЕДРА „Обща и 

клинична патология “ 

3.6.1. Секция: „Патологична анатомия”. 

3.6.1.1. Кратък наръчник за безопасност в хистопатологична и цитопатологична 

лаборатории към отдел по „Патологоанатомична диагностика“ на 

Университетската Ветеринарна Болница с Клиники и секция „Патологична 

анатомия“, катедра „Обща и клинична патология“ 

Изготвянето и приложението на този наръчник е необходим като основна мярка за 

предотвратяване на опасностите и мониторинг на инцидентите по време на работа. 

Наръчникът за безопасност е основен документ, който допълва наръчника за качество за 

работата в лабораторията и същевременно е неразделна част от него, посредством 

документалния контрол в лабораториите. 

 

Увод 

Наръчникът за безопасност включва най-важните положения описани по-долу по 

отношение на безопасността. Някои от тези ситуации са обезпечени от нормативните 

документи регионалното или международно законодателство и неминуемо трябва да 

бъдат съгласувани с тях. Към тях може да съществуват и допълнителни елементи, които 

ще бъдат добавени при необходимост. 

 

Основни насоки за безопасност 

 Голяма част от лабораторните инциденти могат да бъдат предотвратени като се 

предприемат следните действия: 

- да се избират и използват по възможност методи без наличие на опасни компоненти; 

- да се избягва употребата на лесно запалими средства при избор на методиките; 

- да се избягва употребата на карциногенни и други токсични продукти; 

- необходимо е да се опишат документално всички потенциални опасности. 
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 Необходимо е периодично всички членове персонала в лабораториите да бъдат 

запознавани с всички процедури и мерки за работа; 

 Всички тъканни материали, трупове на животни, телесни части и течности трябва 

винаги да бъдат считани като потенциално опасни или заразни; 

 Достъпът до лабораториите трябва да бъде ограничен; 

 Необходимо е да се въведе план за действие при спешни медицински състояния (напр. 

сърдечен арест, сериозни тъпи и остри травми, загуба на съзнание и тн.). 

 

Мерки за безопасност при лабораторния персонал и моргата 

 Всички потенциални опасности е необходимо да бъдат идентифицирани и да бъдат 

предприети процедури за свеждането им до минимум; 

 Всички инструкции за работа по отношение на използваните материали и химикали, 

трябва да се познават и спазват; 

 Носене на предпазни престилки, туники или гащеризони: 

- трябва да се носят всеки път при работа в лабораторията; 

- предпазното работно облекло използвано в лабораторията не трябва да се носи извън 

нея (ако е необходимо използвайте друг чифт или предпазни облекло). 

 Предпазните ръкавици трябва да се свалят всеки път при боравене с телефони, 

клавиатури и др.; 

 Устното пипетиране е абсолютно забранено; 

 Забранява се носенето на контактни лещи, ако това е абсолютно необходимо 

задължително се поставят предпазни очила; 

 При всяка една възможност да се използват автоматични инструменти за вземане на 

проби, за приготвяне на работни разтвори или да се използват реактиви готови за 

употреба; 

 При необходимост от използване на стъклени волуметрични пипети е необходимо да 

се използва система за засмукване с гумена круша или друга безконтактна засмукваща 

система; 

 Яденето, пиенето и пушенето са абсолютно забранени в лабораторията и моргата; 

 При поставяне на залепващи се етикети те не трябва да бъдат облизвани, за целта ако 

е необходимо навлажняване се използва навлажнена гъба или кърпа; 

 Напитки и храна могат да се съхраняват само в специално определен за това 

хладилник в обособено място извън работните помещения; 
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 Червило и други козметични продукти не се поставят по време на работа в 

лабораторията и моргата; 

 Химикалките и моливите не се поставят в уста; 

 Не се включват или изключват машини или инструменти от електрическото 

захранване и/или водоснабдяването от хора, които не са обучени и не е позволено 

специално да го правят; 

 Необходимо е да се спазват стриктно всички инструкции за безопасно опаковане и 

транспортиране на биологични материали; 

 Забранено е да се сяда и да се обляга върху лабораторните плотове и сервизни 

колички; 

 Необходимо е да се носят закрити обувки, които да не позволяват подхлъзване. 

 

Безопасност при работа с високо рискови инфекциозни заболявания 

 Въпреки, че всички трупове, части от трупове на животни и телесни течности се 

считат за потенциално опасни, при всички положения е необходимо да се идентифицират 

тези от тях, които представляват особено висока биологична опасност. 

- изготвя се списък на заболяванията и патогените с особено висок риск (напр. 

туберкулоза, антракс, Shigella sp., Salmonella sp. вкл. тифоидни заболявания, орнитоза, 

Brucella sp., прионни заболявания, вирусна хеморагична треска и др.) 

- инструкции за боравене с високо рисков материал трябва да бъдат сведени до всички 

служители, които се очаква да работят с тях. 

 

Безопасност от пожари, бомбени заплахи и граждански размирици 

- с подобни инструкции е необходимо да са запознати всички членове на колектива; 

- необходимо е да има налични подходящи по предназначение и вид пожарогасители, 

които трябва да са разположени на специално обозначени и означени точки свързани с 

пожарната безопасност; 

- необходимо е да се провеждат периодични симулационни упражнения за пожарна 

безопасност; 

- всички изходи трябва да бъдат маркирани и да са свободно достъпни; 

- по възможност е необходимо да се инсталират детектори за дим и водни дифузери; 
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- всяко оборудване, хартиени материали и реагенти, които са лесно запалими или могат 

да бъдат потенциален източник на огън е необходимо да се идентифицират и 

отстраняват, винаги когато е възможно. 

 

Лабораторна безопасност 

Необходимо е да се предприемат специални действия за опезпечаване безопасността на 

лабораторния персонал: 

- да се определи мениджър по безопасност и екип, който да извършва инструктаж 

и обучение за безопасност на персонала; 

- идентифицират се опасните материали във всяка една работна зона;  

- осигурява се условия за правилно боравене с опасните реагенти и материали 

(както химични така и биологични); 

- за получаване на пробите се ползват стерилни инструменти и оборудване; 

- при работа да се използват лични предпазни средства (ръкавици, престилки, 

предпазни очила, специални респираторни маски), като се посочва при кои 

обстоятелства се ползва конкретен набор от предпазни средства (напр. когато се борави 

с проби с неизяснен произход или пациенти с неизяснен статус или опасни материали и 

реагенти). 

 Изготвят се правила и инструкции при боравене с радиоактивни материали; 

 Изготвят се инструкции за превенция на аерозоли; 

 Описва се наличността на лабораторни камини и принудителна вентилация и се дават 

инструкции за работа с тях; 

 Дават се инструкции за работа с токсични химикали и субстанции: 

- всички химични вещества по презумпция трябва да се считат като токсични; 

- всички членове на персонала трябва да са запознати с международните символи за 

опасност върху етикетите; 

- обособяват се отделни складови помещения за материали, които са избухливи, 

запалими, токсични, корозивни или радиоактивни; 

- всяка отделна зона ясно се обозначава с правилния международен символ за опасност; 

- изготвя се списък на химикалите, които не трябва да се съхраняват заедно. 

 Комресиране газове и криогенни субстанции (напр. течен азот, течен въглероден 

диосксид): 

- изготвят се инструкции за работа и съхранение; 
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- обозначава се мястото за тяхното съхранение; 

- осигурява се периодична поддръжка и обезопасяване на газовите цилиндри; 

- осигурява се отделно хранилище за употребените газови цилиндри; 

 Хистопатологични опасности: 

- изготвя се списък на опасните заболявания, които не се допускат за изготвяне на 

криосрези 

- описани са всички видове материали, за които е необходимо използването на кабина 

за биологична безопасност (напр. свежи лимфни възли). 

 Опасности от моргата 

- изготвени са процедури за безопасност и достъп; 

- изготвен е списък на всички потенциално опасни заболявания и са изготвени 

стандартни оперативни процедури за работа с тях. 

Разливане и контаминация 

 При разлив: 

- обезопасява се засегнатия участък и се изолира персонала от опасноста; 

- използват се дезинфектанти за почистване на разливания от кръв, урина или други 

биологични субстанции; 

- при разлив на различни химични субстанции е добре да се консултирате с химик или 

да се направи справка, по какъв начин е най-добре отстранено разливането; 

- съобщете при настъпване разливане възможно най-скоро и на друг член от колектива. 

 Използва се спешна станция за изплакване на очите при всички случаи на опръскване 

с течност от някоя проба или химикал; 

 Мръсната стъклена посуда (както и други приспособления) и остри отпадъци трябва 

да бъдат поставени в специално одобрени (със здрави стени) контейнери (ясно 

обозначени със специален знак), след което стерилизирани чрез автоклавиране или 

инсинерация преди изхвърлянето им. 

 Работните плотове, на които често има разливания могат да се предпазят от 

замърсяване с абсорбиращи полиетиленови покривки за еднократна употреба; 

 Разливанията от корозивни вещества се ограничават и попиват от специален гранулат 

за обезвреждане на разливане от киселини; 

 Центрофугите, водните бани и смесителите за проби и реактиви е необходимо да се 

почистват регулярно; 

 Всички разливания на парафин се почистват незабавно. 
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Обезвреждане и изхвърляне на отпадъци 

 Изготвят се детайлни разпоредби за боравене и изхвърляне на различните видове 

отпадъци: 

- обезвреждане на тъкани, кръв, други телесни течности и биологични отпадъци; 

- обезвреждане на „остри“ и „неостри“ отпадъци; 

- обезвреждане на микробиологичен отпадък; 

- обезвреждане на химични отпадъци; 

- обезвреждане на радиоактивни отпадъци; 

- обезвреждане на хартия и други отпадъци по начин така, че да не се създава 

натрупване като потенциално „гориво“ за пожари. 

 

Използвани източници: 

1. Quality systems for Anatomical and Forensic Pathology Laboratory Guidelines for 

Implementation and Monitoring, WHO Regional Publications. Eastern Mediterranean Series, 

18, 1999 

2. Basic Histopathology and Anatomic Pathology Services for Developing Countries with 

Variable Resources, WHO Regional Publications. Eastern Mediterranean Series, 23, 2003 

 

3.6.1.2. Основни правила за работа и биосигурност в Аутопсионната зала  

I. Въведение 

Работата в аутопсионната зала е свързана с голям риск от заразяване на 

работещите преподаватели и студенти с опасни инфекции и е потенциален замърсител 

на околната среда с отпадните продукти при измиване на повърхностите и попадналите 

биологични течности от аутопсираните трупове. При неспазване на правилата за работа 

е възможно след приключване на работа, да има опасност аутопсиращите да бъдат 

потенциални носители на различни причинители и с това да застрашат здравето на други 

работещи.   

Рисковите категории за работа в моргата се свеждат до ниво на безопасност – BSL 

1, 2, 3, 4, съобразно съществуващата класификацията на микроорганизмите и 

заболяванията, които те предизвикват. 

Класификация на нивото на риск от определени микроорганизми: 

• Клас на риск 1 (CR1): микроорганизми, известни като непатогенни и не вредни 

за околната среда (или представляващ незначителен риск за хората и околната среда в 
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лабораторен мащаб). Този клас включва организми, чиято безвредност е доказана и 

щамове, които могат да бъдат алергени и опортюнистични патогени. 

• Клас на риск 2 (CR2): микроорганизми, които могат да причинят заболяване при 

животните и имат следните характеристики: ограничено географско значение, липса или 

слабо междувидово предаване. Обикновено при тях има ефективна профилактика или 

лечение, а икономическият им ефект върху селското стопанство е ограничен. 

• Клас на риск 3 (CR3): микроорганизми, които могат да причинят сериозни 

заболявания или епидемии при животните. Междувидовото предаване може да бъде 

важно за разпространението на заболяването. Някои от тези патогени изискват прилагане 

на санитарните разпоредби за съответните видове животни, съобразно приетите 

разпоредби в съответните държави. Прилагат се ветеринарномедицински и/или 

санитарно-профилактични мерки. Тези патогени могат да причинят тежко заболяване 

при човека (например някои опасни инфекции при примати) и да представляват сериозна 

опасност за аутопсиращия. В тези случаи студентите нямат достъп до аутопсионната 

зала. Само квалифицирани членове на персонала и дежурните в моргата, носещи 

подходящо защитно оборудване (ЛПС), в т.ч. специални маски и очила за защита, могат 

да извършват аутопсията и да вземат проби за изследване. 

• Клас на риск 4 (CR4): микроорганизми, които причиняват изключително 

сериозни пандемии или епидемии по животни с много висок процент на смъртност или 

имат драматични икономически последици в засегнатите земеделски региони. При тях 

понякога не е налична ефективна ветеринарномедицинска профилактика или има само 

една задължителна такава. Тези патогени могат да бъдат отговорни за икономически 

опустошителни епидемии и ограничаване на търговията. В тези случаи студентите нямат 

достъп до аутопсионната зала и аутопсиите обикновено не са разрешени. 

 

II. Правила за приемане на трупове в аутопсионната зала 

Транспортирането на трупове от района на ВМФ става чрез водоустойчив 

транспортен контейнер до залата за аутопсия или прилежащата камера за съхранение на 

труповете до тяхната аутопсия. Ако труповете не се аутопсират веднага, те се 

транспортират и съхраняват допълнително в хладилна камера от дежурният ветеринарен 

техник. Контейнерите за съхранение на трупен материал се измиват периодично с 

гореща вода и се дезинфекцират с пароструйка. При постъпването на трупове и/или 

трупен материал от животни извън района на ВМФ се прилагат същите процедури.  
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Транспортните средства, превозващи трупният материал се дезинфекцират при 

влизане и излизане към аутопсионната зала чрез пароструйка снабдена с дюза за 

впръскване на дезинфекционен разтвор.  

Приемането на трупове или трупен материал в аутопсионната зала се извършва 

от ветеринарен техник или дежурият патолог. Материалите задължително се 

съпровождат от съпроводително писмо. Те се регистрират във входящ дневник и в 

компютърна програма. При постъпване на животински труп за аутопсия или материал за 

патохистологично изследване от външни клиники, животновъдни обекти или 

животински трупове, които са собственост на частни лица, специалистът патолог 

извършил аутопсията или изследването, се задължава да създаде картон на пациента в 

клиничната компютърна програма и да отрази извършените изследвания и резултати. 

Резултатът от проведеното изследване се връща до подателя в писмен вид от отговорното 

лице, извършило изследването и се въвежда в компютърната програма към картона на 

пациента.  

При съмнение или диагностициране на особено опасно заразно или паразитно 

заболяване, незабавно се информира ръководителя на клиниката и управителя на 

болницата. Последният от своя страна информира ръководството на ВМФ и органите на 

ОДБХ. Дежурния патолог в такива случаи от своя страна решава дали съответния труп 

да бъде аутопсиран или не и при какви условия и ниво на опасност (при нива на опасност 

3 и 4 на студентите е забранено да работят с тази категория трупен материал; за такива 

аутопсии и обезвреждане на трупния материал има специални правила и подход) в 

зависимост от анмнезата и съществуващите предварителни изследвания на съответното 

животно, произходът на трупа, както и в зависимост от съществуващата ендемична или 

пандемична ситуация ситуация за определено заболяване.  

След приключване на аутопсията, аутопсираните трупове и трупните материали 

(органи, стомашно, търбухово, чревно съдържание и др.) се извозват със специална 

пригодени за целта колички до камерата за съхранение на трупен материал.   

 

III. Правила за работа в аутопсионната зала 

Извършвайки аутопсията на дадено животно обдуцентът и помощният персонал 

са подложени на сериозна опасност от заразяване с патогенна и трупна инфекция. 

Поради тази причина е прието всеки труп, който е постъпил за аутопсия да се счита 

съмнителен за заразяване и да се вземат всички необходими предпазни мерки. При 

съмнение за бяс, антракс и някои други особено опасни зоонози, аутопсия обикновено 
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не се извършва. Когато има съмнене за антракс трябва задължително да се изпрати ухо 

от умрялото животно за бактериологично изследване и при положителен резултат 

аутопсия не се извършва.  

В случаи на съмнение за зоонози (антракс, туберкулоза, бруцелоза, сап, бяс, 

хламидиози, листериоза, туларемия и др.) аутопсията трябва да се извършва 

изключително внимателно и извън упражненията със студенти, както и при повишени 

изисквания за безопасност, в т.ч. с предпазни очила и специални дихателни маски, като 

се спазват съответните стандартни протоколи за минимизиране на риска от инфекция по 

време на аутопсия.  

Обдуцентът и помощният персонал трябва да използват гумени престилки, 

ръкавици и ботуши за да се предпазят от заразяване. Добре е да се използват и специални 

костюми от непромокаеми лесно измиващи се материи, което се практикува в добре 

уредените патологоанатомични заведения. 

 

A. Лични предпазни средства 

Влизането на студенти и преподаватели в санитарно чистата зона преди 

аутопсионната зала става без багаж и с работни екипи за многократна или еднократна 

употреба.  

Всеки студент е задължен да носи със себе си следните лични предпазни средства: 

ръкавици; калцуни за ботуши; предпазен гащеризозон с качулка, боне и предпазни маски 

за еднократна употреба, като останалите предпазни средства, в т.ч. защитни ботуши, 

гумени престилки, предпазни очила и специални дихателни маски за многократна 

употреба се осигуряват от катедрата в зависимост от наличното ниво на опасност и 

участие или неучастие на студента в извършване на аутопсия, като същите предпазни 

средства са налични в санитарно чистата зона преди аутопсионната зала.  

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДПАЗНИТЕ СРЕДСТВА ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ АУТОПСИЯТА: 

- Предпазен гащеризон с качулка 

Такива предпазни гащеризони с качулка за еднократна или многократна употреба 

се използват задължително при извършване на аутопсия, след което се изхвърлят на 

обозначените за това места. 

- Гумени престилки 

Гумените водоустойчиви престилки се използват за покриване на цялата предна 

част на тялото от гърдите до краката. Обикновено престилките са без ръкави за да могат 
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да се извършват по-свободни движения с ръцете и да се създаде по-голямо удобство при 

работа на обдуцента. Тяхното измиване и дезинфекциране се извършва лесно след 

аутопсията. Белите престилки, които обдуцентът използва под гумената престилка не 

трябва да бъдат използвани за други цели.  

- Гумени ботуши и калцуни 

Високите гумени ботуши се използват при аутопсия на едри животни. 

Използването на гумени полуботуши или калцуни, които могат да се обуват върху 

обувките, се практикува при аутопсия на дребни животни или птици. След приключване 

на работа ботушите се измиват и дезинфекцират, а калцуните се изхвърлят на 

обозначените за това места.  

- Ръкавици  

Те са  абсолютно задължително предпазно средство при аутопсията. При аутопсия 

на едри животни се използват ръкавици, които покриват ръцете до лактите. Под никакъв 

претекст не се допуска работа с пробити или скъсани ръкавици, пропускащи вода и 

течности. Понякога се налага използването на повече от един чифт ръкавици при 

извършване на различни дейности по време на аутопсията (напр. дебелите гумени 

ръкавици са по-удобни за отварянето на различните телесни кухини, докато 

хирургичните ръкавици са по-удобни за секция и изследване на паренхимните органи). 

След аутопсията, хирургичните ръкавици за еднократна употреба използвани при 

дребните животни или при секция на органи се хвърлят в специално пригодените за това 

кошове, а специалните големи гумени ръкавици за аутопсии се измиват с топла вода, 

сапун и се дезинфекцират в приготвената за целта течност преди тяхното сваляне от 

ръцете. След като се свалят, ръкавиците отново се измиват и дезинфекцират или се 

стерилизират. След дезинфекция те се измиват отново на течаща вода, а след това да се 

избърсват на специална кърпа и се поръсват с талк.  

- Предпазна шапка тип боне 

Бонето предпазва главата от контаминация с трупен материал и елиминира 

трупните миризми. 

- Предпазни очила 

Използват се когато се извършва аутопсия на трупове, съмнителни за зоонози. 

- Предпазни маски 

При аутопсиите на животни при ниво на опасност 1 и 2 могат да се използват 

еднократни маски, предпазващи от опръскване на лицето със течности по време на 

аутопсията. Специални дихателни маски за многократна употреба се използват когато се 
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извършва аутопсия на трупове, съмнителни за зоонози или при външен оглед на 

животни, съмнителни за особено опасни инфекции (в т.ч. при съмнение за бяс, антракс, 

бруцелоза и др.).  

 

Б. Процедури при възникване на инциденти 

Възможните начини на инфектиране на обдуцента извършващ аутопсията са 

посредством поглъщане на инфекциозни материали или вдишване на такива, както и чрез 

замърсяване на повърхността на достъпните лигавици (очи, уста, нос), а също и при 

нараняване на кожата от остри режещи предмети. В тези случаи се вземат съответни 

адекватни мерки съобразени с входната врата на възможната инфекция, в т.ч. измиване 

на очите и дезинфекция на съответните повърхности с подходящи дезинфектанти.  

При нарушаване целостта на ръкавиците и работното облекло аутопсията се 

прекъсва и същите се заменят с нови. Когато обдуцентът бъде наранен по време на работа 

от инструменти или от остри костни израстъци, аутопсията трябва веднага да бъде 

преустановена и да бъдат взети мерки за предотвратяване на опасността от инфекция. 

Добре е кръвта от нараненото място да се изстиска, ръцете да се измият с топла вода и 

сапун и раната да бъде туширана с йодова тинктура.  

Появата на възпалителни процеси в областта на нараняването (подуване, болка, 

зачервяване, увеличаване на регионалните лимфни възли), както и общото 

неразположение (особено повишена температура) след аутопсията са указание за 

незабавно търсене на медицинска помощ.  

 

В. Зони в аутопсионната зала и приходящите и изходящи помещения 

 

Обособени са следните зони в аутопсионната зала и приходящите и изходящи 

помещения: 

 Санитарно чиста зона  

 Съблекалня с места за преобличане и поставяне на личните предпазни средства, в т.ч. 

дезинфекцираните гумени престилки, ботуши и ръкавици за многократна употреба  

 Антре с различни входни и изходни пътища и дезинфекционни постелки 

 Работна мръсна зона с аутопсионна зала  

 Санитарен филтър със зона за дезинфекция, където аутопсиралите студенти или 

преподаватели измиват и оставят гумените престилки, ботуши и ръкавици за 

многократна употреба за последваща дезинфекция от специализирания персонал. Тук 
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се изхвърлят и всички лични предпазни средства за еднократна употреба в специално 

пригодени кошове със специална маркировка  

 

Правила за влизане и излизане от аутопсионната зала: 

-При влизането в аутопсионната зала, аутопсиращите студенти и преподаватели 

задължително обуват дезинфекцирани и измити ботуши от санитарно чистата зона, а 

обувките се оставят в шкафчета с две дъна, преграждащи санитарно чистата и мръсната 

зона. При аутопсии на дребни животни, както и при студентите неучастващи в 

аутопсиите се обуват калцуни за еднократна употреба върху обувките, които след това 

се изхвърлят на специално обозначените места.   

-Строго се забранява внасянето на храна и напитки за консумация в която и да е 

от двете санитарни зони 

-След обличане на личните предпазни средства се влиза през вратата в нечистата 

зона, а след това се навлиза в работното помещение на моргата през друга врата, като 

подхода към нея е през специална стелка за деззинфекция на обувките, ботушите или 

калцуните. 

-При аутопсиите, студентите и преподавателите използват аутопсионни набори 

поставени в специални тави, които са предварително наточени и дезинфекцирани в 

специално пригоденото помещение за дезинфекция. 

-След приключване на аутопсията, ръкавизците за еднократна употреба се 

изхвърлят на специално обозначените места, а ръцете и ръкавиците за многократна 

употреба трябва да се измият обилно с топла вода, четка за ръце и сапун и след това да 

се дезифектират със специално приготвените за това дезинфекционни разтвори. 

-След приключване на работния процес, студентите преминават през санитарния 

филтър, където измиват и оставят мръсните престилки и ботуши, които след това се 

измиват и дезинфекцират допълнително от персонала на моргата и се преместват в 

санитарно чистата зона. В санитарния филтър се изхвърлят и контаминираните ръкавици 

и предпазните облекла за еднократно ползване в специално обозначени контейнери с 

жълт цвят на торбата и обозначение със стикер. След това студентите си вземат обувките 

с които са влезли през втория отвор на шкафа, преграждащ санитарно чистата от 

мръсната зона. Студентите продължават движението си по специално предназначен 

коридор, който не комуникира с чистата входна санитарна зона и така напускат района 

на аутопсионната зала и прилежащите към нея санитарни зони. 
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Преподавателите и дежурните в катедрата, както и студентите са инструктирани, 

че входните и изходните пътища към моргата не могат да се пресичат, освен в случай на 

спешност (пожар).  

В аутопсионната зала е забранено да се консумира каквато и да е храна и вода. Не 

се допуска дъвченето на дъвка и пушенето. Храната на обслужващият персонал и други 

хранителни продукти  се съхраняват в затворени контейнери в личните им шкафчетата. 

Ръцете трябва да се измиват добре преди ядене и/или пиене на течности. 

Г. Почистване и дезинфекция 

Почистването включва отстраняване на видими органични вещества със сапун 

или детергент, докато дезинфекцията представлява прилагането на химикали, за да се 

унищожат останалите заразни агенти и микроби, които не могат да бъдат адекватно 

отстранени чрез почистване. Почистването е от съществено значение, тъй като времето 

за оцеляване на много инфекциозни агенти извън гостоприемника се удължава поради 

наличието на органична материя, а органичната материя също намалява ефективността 

на дезинфектантите. В зависимост от използваното ниво на дезинфекция, тя убива или 

предотвратява растежа на много или повечето патогени. Дезинфекцията е по-ефективна, 

ако се предшества от цялостно механично почистване.  

След приключване на аутопсията, трупните материали (органи, стомашно, 

търбухово, чревно съдържание и др.) се извозват със специална колички до камерата за 

съхранение на трупен материал. Инструментите се измиват от грубите биологични 

материали с четка и вода, след което се дезинфекцират. При замърсяване с гнойни 

материи, се препоръчва потапяне във водороден пероксид 30% за 30 минути, изплакване 

с вода за 5 минути, потапяне в дезинфектант „Стабимед” за 30 минути, изплакване с вода 

за 5 минути и почистване с четка и веро. Работните маси се почистват грубо от 

механичните примеси, секрети и екскрети с течаща вода и се заливат с дезинфектант на 

база глутаралдехид, частични амониеви съединения, окислители, които се впръскват 

посредством пароструйка. Дезинфекционните разтвори които могат да се използват са 

много и разнообразни по състав - хлоренол, вирузан, трозелин, тризон и др. При силно 

замърсени повърхности, се прилага разпенващ дезинфектант, който след време на 

експозиция се измива с течаща вода или пароструйка. По същият начин се процедира и 

със стените и пода на помещението. В края на всеки работен ден аутопсионната зала 

отново се почиства и дезинфекцира от обслужващият персонал. Процедурата се 

извършва с пароструйка, снабдена с устройство за подаване на дезинфекционен разтвор. 
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Техническият персонал, който извършва операцията трябва задължително да носи лични 

предпазни средства. 

Извършените ежедневни и периодични дезинфекции в моргата се вписват в 

специална книга за извършените дезинфекции от специално лице, отговарящо за 

текущите дезинфекции в аутопсионната зала, което се съпровожда със съответен подпис 

удостоверяващ името на използвания дезинфектант и вида на извършената дезинфекция.  

Влизащия и излизащия въздух в моргата преминава през специално 

предназначена за това вентилационна система и филтри. За обезвреждането на въздуха в 

моргата се използват също специални микробиологични лампи.   

 

Д. Събиране на различните видове отпадъци в моргата 

Големите остатъци от органи и тъкани след аутопсията се транспортират със 

специално пригодени за целта колички до специално предназначената за това камера 

със специални водоустойчиви контейнери за съхранение на отработени трупове и 

органи. Температурата на камерата е около 4 Co. След това същите се товарят на 

екарисажна кола със специални повдигащи съоражения (мотокар) и се предават за 

унищожение от специална фирма с която ВМФ има сключен договор.  

Другите отпадъци в аутопсионната зала се считат за потенциално опасни 

биологични или биомедицински отпадъци (в т.ч. маски, пластмасови или стъклени 

банки, флакони или ампули, хартии, отработени ръкавици, калцуни, замърсени с кръв 

памук и хартия, както и остри медицински отпадъци, като игли, спринцовки, скалпели и 

др.) и се събират разделно в специално предназначени за това твърди пластмасови 

труднопробиваеми и непропускливи кошове с капак и педал и с поставени в тях 

найлонови торби с различно обозначение, маркировка и цвят (червен цвят за 

биологичните отпадъци и жълт цвят за биомедицинските и остри отпадъци), както 

е описано подробно в разделното събиране на отпадъците и последващото им 

съхранение, транспортиране и обезвреждане (Наредба № 1/2015 и Наредба № 2/2014 г. 

за класификация на отпадъците). Тези потенциално опасни инфекциозни отпадъци са 

обект на специални изисквания при тяхното събиране, съхранение, превозване и 

обезвреждане, с оглед предотвратяване на възможни инфекции, които са описани в 

съответните наредби.  

Телесните течности и течностите в резултат на съответните дезинфекции и 

почистване на аутопсионните маси, минават през специални филтри за дезинфекция, 
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задържане и утаяване на твърдите частици преди преминаване в специално 

предназначена канализация.   

 

Е. Съхранение на трупове и трупен материал 

Хладилните камери за съхраняване на трупове в секцията са три, като две от тях 

са с температурен режим на работа от 0-4 Co, а третата е с работен режим до -18 Co. При 

плюсовата камера, при покачване на температурта над 6 Co се включва авариен агрегат, 

който напълно замества работата на главния или го подпомага. При минусовата камера 

резервния агрегат се включва при температура над -11 Co и работи до наваксане на 

зададената температура. Пресните труповете, които постъпват в моргата се аутопсират 

от дежурният патолог в рамките на деня. Ако се наложи краткосрочното им съхранение 

това става  при температура 0-4 Co, а за дълбоко замразяване - при температура до -18 Co 

в съответните камери, които са описани по-горе. При изпразване и почистване на 

камерите, захранването се спира, вратите им се отварят и започва процедура по извозване 

на трупния материал, почистване и дезинфекция. В случая на блокиране работата на 

авариен агрегат, труповете се транспортират от авариралата към работещата камера. 

 

Ж. Вземане на материал за лабораторно изследване 

Доброто познаване на етиологията, патогенезата и патоморфологичните промени 

при отделните нозологични единици от практикуващия ветеринарен лекар е 

предпоставка за правилното подбиране, консервиране, съхранение, насочване и 

изпращане на подходящ трупен материал. Така той ще пристигне на местоназначението 

си годен за предвиденото по-нататъшно изследване. Това гарантира поставянето на 

прецизна диагноза в съответната диагностична лаборатория.  

При съмнение за определено заболяване трябва да се вземат материали, 

отговарящи на специфичната органна локализация на предполагаемия патогенен агент. 

В случаите, когато липсва предварителна ориентация за конкретно заболяване, се вземат 

проби от органите с изразени патологоанатомични промени.  

Изпратените материали трябва да бъдат надлежно обозначени и придружени от 

съпроводително писмо с изходящ номер и копие или извлечение от аутопсионен 

протокол. Не бива да се подценява фактът, че при неумело вземане и неподходящо 

опаковане пробата може да застраши здравето на обдуцента и помощния персонал, както 

и да предизвика евентуално разсейване на заразата в околната среда. 
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Подбора, вземането, съхранението или фиксирането на материалите зависи в най-

голяма степен от метода на лабораторното изследване - хистологично, хистохимично, 

имунофлуоресцентно, електронномикроскопско, бактериологично, вирусологично, 

серологично, химично, паразитологично и други.  

 

Изпращане на материал за микробиологично изследване 

Трупен материал за микробиологично изследване се изпраща в случаи, когато 

епизоотологичните данни и патологоанатомичната находка будят съмнение за 

определена инфекциозна болест, но те не са достатъчно пълни, за да се постави сигурна 

етиологична диагноза. 

При съмнение за бактериална инфекция се изпращат за лабораторно изследване 

паренхимни органи, телесно съдържимо или течности. Същите трябва да бъдат взети 

непосредствено след смъртта на нетретирани с антибиотици или химиотерапевтици 

животни, преди да са настъпили автолитични и гнилостни промени. В случаите, когато 

те вече са настъпили се изпраща тръбеста кост. За недопускане на допълнително 

замърсяване трябва да се работи със стерилни инструменти, съдове и опаковъчни 

материали. Паренхимните органи се изпращат цели при дребните животни или парчета 

от тях при по-едрите. Телесните течности (кръв, ексудат, трансудат и други) се вземат 

със стерилни спринцовки или пипети и се поставят в стерилни флакони, които се 

затварят с гумени запушалки. Пробите трябва да бъдат поставени в хладилна чанта или 

в термос с лед и изпратени по възможно най-бързия начин, за да се предотврати 

загниването на материала. За да се избегне разсейването на евентуални инфекции, 

материалите се поставят в специални кутии или сандъчета, постлани с дървени 

стърготини или алигнин и опаковани стерилно. Кръвни настилки или тъканни натривки 

трябва да бъдат направени на добре обезмаслено предметно стъкло, след което се 

изсушават на въздух. Между предметните стъкла се поставят кибритени клечки за да не 

залепнат и се фиксират с конец. Изпращат се няколко натривки за да може в 

лабораторията да се приложат различни методи на оцветяване. Добре е натривките да се 

направят с покривно стъкълце или с късия ръб на шлифовано предметно стъкло. 

При съмнение за микотични заболявания (трихофития, микроспория и др.) се 

настъргва материал от кожата - крусти, косми и епидермис на границата между здравата 

и засегната кожа. 

Материалите предназначени за вирусологично изследване трябва да се вземат от 

болни в акутния стадии на болестта, евтаназирани или наскоро умрели животни. До 
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лабораторията се пренасят в замразено състояние. Важно е да се знае, че когато ще се 

изследват имунофлуоресцентно, материалите трябва само да се охладят, но да не се 

замразяват. 

Ако кръвните проби ще се изследват за формени елементи, към тях се прибавя 

противосъсирващо средство. При изследване за антитела, кръвта трябва да се съсири и 

след това бързо да се транспортира. Ако пробата не се пренася веднага, трябва да се отлее 

серума и след това да се замрази. 

При всяка отделна вирусна инфекция вземането на проби за диагностика трябва 

да бъде съобразена с тропизма на вируса в тялото на животното и стадия на 

патогенетичния процес. 

Материалът задължително се придружава от съпроводително писмо, в което се 

посочва видът на животното, както и от коя телесна област е взет самият материал. В 

случаите, когато се изпраща материал за микробиологично изследване и има съмнение 

за определена болест, обикновено се изисква да се проведе изследване само за 

съответния причинител. Ако това не бъде указано в писмото, се изследва въобще за 

наличност на патогенни микроорганизми, без да се използват специални селективни 

хранителни среди. В придружителното писмо е желателно да се съобщи и за 

установената патологоанатомична диагноза, за да може в лабораторията да се 

ориентират за вида на заболяването. 

 

Изпращане на материал за химично и токсикологично изследване 

Изпращането на материали за химичен анализ се налага в случаите, когато 

патологоанатомичната находка буди съмнение за интоксикация.  

При съмнение за наличието в организма на конкретен токсичен агент или 

минерален недостиг, се изпращат материали според предвидената инструкция както 

следва: От умрели домашни животни се вземат проби от стомашно съдържание с парчета 

стомашна стена (около 20-30 г. стена), части от сляпото черво със съдържание и парчета 

от всички паренхимни органи. При преживните животни се взема съдържание със стени 

от търбуха и сирищника. Стомашното съдържание трябва да бъде най-малко 200 г., като 

се вземе след предварително размесване или от местата, където е изменена стомашната 

стена. Частите от паренхимните органи трябва да бъдат най-малко 50 г. От кокошките и 

пуйките се изпращат гуши и парчета от черния дроб, а от водоплаващите - мускулестия 

стомах. Стомашното и чревното съдържание със стената на органа се поставят в 

подходящ съд, а частите от паренхимните органи отделно. При изпращането на 
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материалите за токсикологичен анализ опаковката не трябва да бъде замърсена с 

химични вещества. Използват се неупотребявани найлонови пликове. Не се допуска 

измиване на пробите с вода. Същите трябва да бъдат доставени до лабораторията в 

прясно или замразено състояние. Серумите и кръвта се охлаждат или замразяват. 

Заедно с пробите се изпраща и съпроводително писмо в два екземпляра, от които 

единият придружава пробите, а другият се изпраща по пощата. В съпроводителното 

писмо се посочват броят, съдържанието и номерът на пробите, а в съпроводителния 

аутопсионен протокол трябва да бъдат отразени критично снетите разпитни данни, като 

се обърне внимание на броя заболелите и умрели животни. Посочват се 

патологоанатомичната находка при умрелите животни (ако има такава), както и 

прижизнените им клинични изяви, условията на отглеждане, хранене (смяна на фуража) 

и поене. Упоменава се характера, произхода и състоянието на фуража. Посочва се 

предполагаемата от лекаря причина за интоксикацията и се дава насока за химичните 

изследвания.  

 

Изпращане на материал за паразитологично изследване 

При получаване на материали от различните органи и тъкани трябва да бъдат 

спазени следните процедури: черенодробният или белодробен паренхим се разкъсва, 

размачква, залива се с вода и се оставя да престои 30 минути, след което се промива 

неколкократно. От утайката се отделят макраскопски видимите паразити и се проверява 

за евентуални имагинални и млади форми или яйца с помощта на лупа или микроскоп. 

Предстомашията, стомаха и червата се разрязват, промива се съдържанието им и 

лигавицата се остъргва с обратната страна на ножа. Получената проба се разрежда с 

физиологичен разтвор, поставя се между предметно и покривно (или компресионно) 

стъкло и се изследва микроскопски. Горните дихателни пътища (носна лигавица, 

гръклян, трахея и бронхи) се разрязват и изваждат макроскопски видимите паразити. 

Остърганата слуз и лигавица, се обработва по компресионния метод и се исзледва 

микроскопски. По подобен начин се изследват пикочно-половата система, сърцето и 

кръвоносните съдове.  

Паразитите не трябва да бъдат изваждани от органите с пинцети, поради 

съществуващата опасност от тяхното повреждане. Най-добре е те да се извадят с 

помощта на игли за препариране, с четчица или с върха на ножа. Когато паразитът се 

изследва в прясно състояние, е необходимо той да бъде поставен във физиологичен 

(рингеров) разтвор или във вода (при цестоди) и едва след това се изследва.  



211 
 

Диагностицирането на паразитите не винаги може да стане на място, имайки 

предвид огромното им видово и типово разнообразие. В случай, че паразитите се 

изпращат за изследване в друга лаборатория, те трябва да бъдат предварително 

фиксирани и да се изпратят за идентификация в консервирано състояние. Самото 

фиксиране трябва да се извършва докато паразитите са още живи, веднага след 

изваждането им от трупа или скоро след смъртта им, тъй като в противен случай те могат 

да претърпят някакви структурни промени. Техниката на фиксиране изисква изваденият 

паразит да се изплакне в паничка с физиологичен разтвор (или в краен случай в чиста 

вода). След това така изчистеният паразит се поставя в съд с достатъчно фиксираща 

течност - обикновено 70-900 алкохол или 3-10% формалин.  

В някои случаи, напр. при малки кръгли червеи (филарии, стронгилиди, 

спироптери и др.) се налага паразитите да бъдат фиксирани в изопнато положение. 

Живите още паразити предварително се промиват с физиологичен разтвор и се поставят 

в епруветки или друга подходяща стъклария със загрят до завиране физиологичен 

разтвор или 700 алкохол, като силно се разклащат. След няколко гърчения нематодите 

обикновено се изопват и остават в това положение. Най-подходящи консервиращи 

течности са Барбагалов разтвор (3% формалин във физиологичен разтвор) или 700 спирт. 

За консервиране на трематоди, цестоди и акантоцефали най-добре е използването 

на 700 алкохол. Преди фиксирането едрите паразити се оставят 1-2 дни във вода, докато 

умрат, след което незабавно се фиксират. Удачно е дългите цестоди да бъдат 

предварително намотани успоредно върху картон. При изпращане на материал за 

диагностика е достатъчно да се вземат сколекси с няколко съседни членчета. Дребните 

цестоди и трематоди се поставят в петриева паничка и се покриват с предметно стъкло 

върху което се поставя подходяща тежест и се залива с алкохол. Това позволява бавното 

им и равномерно фиксиране, чрез което се избягва прекомерното им сбръчкване. За да 

се запазят хелминтите меки в алкохола може да се добави глицерин, който постепенно 

да замести изпаряващия се спирт. Ларвните форми на цестодите се консервират в 

Барбагалов разтвор.  

Материал за трихинелоскопско изследване се взема от crura diaphragmatica и се 

изпраща без да се фиксира. За изследване за саркоцисти се взема най-често хранопровод, 

фаринкс, език, сърце и диафрагма.  

При съмнение за краста се изпраща настърган епидермис или парчета кожа от 

периферна част на засегнат участък. 
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Иксодидните кърлежи се отстраняват внимателно от трупа чрез предварителното 

им намазване с олеозна течност и внимателното им отделяне с пинцет чрез въртеливо 

движение в посока обратна на часовниковата стрелка. 

При опаковането на материала трябва да се вземат мерки стъклата да не се счупят 

или разлеят. Така опакованите проби се изпращат заедно с придружително писмо, в 

което трябва да се опише в какво животно и в какъв орган е намерен паразитът. Същите 

тези данни се написват съкратено с черен молив на хартия, която се поставя заедно с 

паразита в стъкленицата.  

 

Изпращане на материал за хистологично изследване 

Изпращането на проби за хистологично изследване става в прясно или фиксирано 

състояние. Правилното вземане и фиксиране на подходящ материал създава 

предпоставки за прецизно изработване на хистологични препарати, което улеснява 

тяхното отчитане. Материалът трябва да бъде пресен, взет непосредствено след 

настъпването на смъртта на животното. За целта се използват органи в които има 

патологоанатомичини изменения. Най-подходящи са участъците на границата между 

изменената и неизменена тъкан. На тези места се проявяват най-добре реактивните 

процеси от страна на макроорганизма, чието разкриване е много важно за поставянето 

на точна диагноза. Материалите от неоплазии трябва да включват запазени и 

некротизирали участъци, както и част от органа. Макар да липсват изменения, проби е 

наложително да се вземат и от органи в които липсват макроскопски промени, но 

обикновено се засягат от предполагаемото заболяване. Материалите не бива да бъдат 

измивани с вода или остъргвани с нож. От органите с еднороден строеж (черен дроб, 

слезка и други) пробата трябва да включва и капсулата им. Когато органът притежава 

кора и сърцевина (бъбреци, надбъбреци, лимфни възли и други) материалите трябва да 

включват фрагменти и от двете части. Пробите от тръбести органи (черва, стомах, матка, 

кръвоносни съдове и други) е необходимо да съдържат всички слоеве на стената. 

Материалите за хистологично изследване трябва да бъдат правилно фиксирани. 

Най-подходящи условия за добро и равномерно пропиване на пробата с фиксираща 

течност се постига при размер на късчетата 2 см х 1 см и дебелина 0,5 см. Разрезите се 

правят с остър и тънък нож, бръснач или двоен хистологичен нож, за да се избегне 

размачкването на тъканта. Най-често употребяваният в практиката фиксатор е 10% 

формалин (40% формалдехид - вода в съотношение 1 : 3) и по-рядко 80-96% алкохол. 

Материалите се пускат поединично в широкогърлен съд (подходящи са бурканчета от 
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детско пюре и др.), в който предварително е налята фиксиращата течност. Нейното 

количество трябва да бъде 10-12 пъти по-голямо от обема на взетия материал. Не бива 

да се използва повторно употребявана течност. Когато пробите изплуват над 

повърхноста (бели дробове), отгоре се поставя напоен с фиксатора памук. Самото 

фиксиране на късчетата тъкан с посочените размери се извършва за около 48 ч. На 

стъкларията с маркер или върху залепен лейкопласт се надписват данните за произхода 

на материала. За по-голяма сигурност в съда може да се постави лента от фотографска 

хартия надписана с черен молив.  

Изпратените материали трябва да се придружават също от съпроводително 

писмо, в което да се посочи ясно от какво животно (вид, пол и възраст) и от коя телесна 

област е взет материалът, как е изглеждала изменената част, какви са данните от 

анамнезата и патологоанатомичната находка, установена при аутопсията.  

 

Вземане на материал за електронна микроскопия 

Обикновено, когато се взема материал за хистологично изследване, успоредно се 

взема и материал за електронномикроскопско изследване. Материалите могат да бъдат 

взети при аутопсия, при убиване на животното, биопсия, тъканни култури и др. 

Материалът за електронномикроскопско изследване е необходимо да се вземе и 

фиксира колкото се може по-скоро, желателно е даже до настъпването на клиничната 

смърт. 

Необходимо е също да се отчита и начина на убиване на животното, който оказва 

в една или друга степен влияние върху състоянието на ултраструктурата на клетките. В 

противен случай, материалът може да се окаже негоден за изследване. Най-добре е 

материалът да бъде взет по време на наркоза до настъпването на клиничната смърт. За 

целта на животното се прилага лека инхалационна наркоза или се инжектира 

наркотизиращо вещество, напр. 1 ml нембутал на 1 kg живо тегло. Също подходящ 

начин, е малките лабораторни животни да се декапитират с остра ножица или специална 

гилотина.  

Вземането на материал за електронномикроскопско изследване се отличава със 

следните специфични особености: 

-материалите, които се включват са много дребни късчета, с кубична форма и 

големина 1 mm3 

-материалите се вземат с много остро бръснарско ножче, като тъканта се реже, а 

не размачква 
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-често се налага и ориентиране на късчетата при включването в смолата 

Подробното описание на мгетодът на вземане на материал и фиксиране е описан 

в съответните инструкции.  

След това късчетата се поставят в специални фиолки (може и пеницилинови 

шишенца) с фиксатор. 

Материалът се взема от най-различни участъци на изследвания орган, като се 

записва от коя част на органа е взет (напр. бъбрек - кора и сърцевина). 

Най подходяща фиксация е комбинираната: глутаралдехид и осмиева киселина, 

като често се налага да се експериментира по отношение на концентрация и времетраене, 

във връзка с тъканите които се обработват. При някои обекти може да се работи със 

същия фиксатор, но с добавка на танинова киселина, която засилва контраста на част от 

структурите (напр. повърхностните тегументни слоеве при хелминтите), детайлизира 

ултраструктурата на микровилите, микротубулите и др. мембранни структури - базална 

мембарана, везикули и др.  

 

3.6.2. Секция: „Функционална патология и имунология”. 

3.6.2.1. Инструктаж за безопасна работа 

Учебна зала (Организация на експеримента; Имунология; Функционална патология) 

1. В учебната зала по време на работа трябва да се носи предпазно облекло – 

лабораторна престилка или туника с панталон.   

2. В учебната зала трябва да се носят само затворени обувки. 

3. При работа с дребни гризачи трябва да се използват защитни брезентови ръкавици.  

4. При получаването на биологични проби и работа с тях трябва да се използват 

латексови ръкавици за еднократна употреба.  

5. Препоръчително е използването на защитни очила при боравенето с биологични 

проби и химични реактиви.  

6. Пипетирането с уста е строго забранено.  

7. Всички процедури трябва да се изпълняват така, че да се сведе до минимум 

формирането на аерозоли и контаминацията на околните повърхности.  

8. При разливане на потенциално опасни материали повърхностите трябва незабавно да 

бъдат почистени и дезинфекцирани.  

9. При работа с лабораторната апаратура трябва да се следват стриктно инструкциите 

на производителя.  

10. След приключване на работа всички отпадъци се изхвърлят на определените за 
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целта места.  

11. След приключване на работа предпазните ръкавици се свалят и изхвърлят на 

определените за целта места, а ръцете се измиват и дезинфекцират. 

12. Предпазното облекло трябва да бъде свалено при напускане на учебната зала.  

13. Забранено е внасянето и консумирането на храни и напитки в учебните зали. 

14. В случай на нараняване с остри предмети или ухапване и одраскване от 

лабораторно животно, раната трябва да се промие с кислородна вода, след което да се 

обработи с йодна тинктура. При ухапване или одраскване от дребни гризачи се 

препоръчва посещение при специалист с цел профилактика на заболяването тетанус. 

15. При задействане на противопожарната аларма следвайте инструкциите на Службата 

за пожарна безопасност и защита на населението.  

 
Помещение за настаняване на лабораторни животни 

1. Не се допуска влизането на външни лица в помещението за настаняване на 

лабораторни животни.  

2. В помещението се влиза след дезинфекция на обувките. Използват се само затворени 

обувки.  

3. В помещението за настаняване на лабораторни животни трябва да се носи предпазно 

облекло – лабораторна престилка или туника с панталон.   

4. При смяна на постелята на животните трябва да се използват предпазни ръкавици и 

защитна маска.  

5. След почистване на помещението всички отпадъци се изхвърлят на определените за 

целта места.  

6. След приключване на работа предпазните ръкавици се свалят и изхвърлят на 

определените за целта места, а ръцете се измиват и дезинфекцират. 

7. В случай на ухапване или одраскване от лабораторно животно раната трябва да се 

промие с кислородна вода, след което да се обработи с йодна тинктура. Препоръчва се 

посещение при специалист с цел профилактика на заболяването тетанус.  

8. Забранено е внасянето и консумирането на храни и напитки в помещението за 

лабораторни животни.  

9. Прозорците в помещението трябва да са снабдени със защитна мрежа против 

насекоми.  

10. При задействане на противопожарната аларма следвайте инструкциите на Службата 

за пожарна безопасност и защита на населението.  
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Лаборатория (Хематологична лаборатория; Биохимична лаборатория; Имунологична 

лаборатория) 

1. В лабораторията по време на работа трябва да се носи предпазно облекло – 

лабораторна престилка или туника с панталон.   

2. В лабораторията трябва да се носят само затворени обувки. 

3. При работа с биологични проби и химични реактиви трябва да се използват латексови 

ръкавици за еднократна употреба.  

4. Препоръчително е използването на защитни очила.  

5. Пипетирането с уста е строго забранено.  

6. Всички процедури трябва да се изпълняват така, че да се сведе до минимум 

формирането на аерозоли и контаминацията на околните повърхности.  

7. При разливане на потенциално опасни материали повърхностите трябва незабавно да 

бъдат почистени и дезинфекцирани.  

8. При работа с лабораторната апаратура трябва да се следват стриктно инструкциите на 

производителя.  

9. След приключване на работа всички отпадъци се изхвърлят на определените за целта 

места.  

10. След приключване на работа предпазните ръкавици се свалят и изхвърлят на 

определените за целта места, а ръцете се измиват и дезинфекцират. 

11. Предпазното облекло трябва да бъде свалено при напускане на лабораторията.  

12. Забранено е внасянето и консумирането на храни и напитки в лабораториите. 

13. При задействане на противопожарната аларма следвайте инструкциите на Службата 

за пожарна безопасност и защита на населението.  

 

3.7. СОП по биосигурност и безопасност в катедра „Вътрешни болести“ 

3.7.1. Правила по биосигурност и безопасност по време на клинични занятия по 

дисциплините преподавани в катедра „Вътрешни болести“ 

1. Всички студенти да фигурират в списъците представени от деканата на ВМФ. 

2. Да спазват установения ред за работа както и указанията на преподавателите и 

помощния персонал. 

3. Всички студенти трябва да са с подходящо облекло (бели туники, бели панталони, 

бели чехли). 
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4. При провеждане на занятия на терен е препоръчително студентите да бъдат с гумени 

ботуши или работни обувки, които позволяват измиване и са устойчиви на 

дезинфектанти. 

5. Всички лични вещи да бъдат оставяни в местата предназначени за смяна на облеклото 

(шкафовете пред залите). 

6. При работа с пациенти да се спазват строго правилата за защита, безопасност и 

хуманно отношение при работа с живи животни (фиксиране, лечебни манипулации, 

диагностични изледвания, вземане на проби и др.). 

7. Животните да се изследват след задължително надеждно фиксиране, а при злонрави 

животни след анестезия. 

8. При извършване на специфични манипулации с животни (ректално изследване, 

клизми идр.), изследващите студенти да използват гумени престилки с дължина под 

коленете, които след приключване на работата се измиват старателно и се 

дезинфекцират. При липса на такива се използват полиетиленови престилки за 

еднократна употреба, които след приключване на работа се изхвърлят в обособените за 

тази цел кошове. 

9. Едрите животните се изследват задължително в правостоящо положение 

10. По време на изследването не трябва да се сяда, кляка или коленичи в близост до 

пациента 

11. Недопустимо е да се преминава внезапно от една област на тялото към друга, 

особено към тазовите крайници и задницата, което може да причини стрес и непред-

видена реакция на пациента 

12. Дребните животни (кучета и котки) при изследване се поставят задължително на 

маса 

13. След приключване на работа с всеки пациент да се използват наличните 

дезинфектанти в клиниката за обработка на повърхности и ръце. 

14. Използването на диагностична апаратура и др. се извършва под контрола на 

преподавател. 

15. Да се използват задължително лични предпазни средства (ръкавици, маски, шапки, 

предпазни манти, калцуни, очила – в зависимост от конкретния случай) при работа с 

биологичен или трупен материал и при получаване на проби за изследване (кръв, урина 

и т.н.). 

16. При нараняване, студентите уведомят незабавно преподавателя, със съдействието на 

които се вземат незабавни мерки за оказване на медицинска помощ. 
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17. При попадане на лекарства или дразнещи разтвори в очите, да се уведомят незабавно 

дежурните преподаватели и да се предприемат бързи мерки за промивка на очите с 

подходящ разтвор. 

18. Да се спазват правилата за разделно събиране на отпадъци (всички режещи, остри и 

стъклени предмети, биологични и битови отпадъци) в обозначените контейнери за 

безопасно съхранение. 

19. Всички биологични отпадъци да се изхвърлят в обозначените контейнери за 

безопасно оползотворяване. 

3.7.2. Изисквания по отношение на работната среда  

1. Създаване на безопасни условия за труд – климатици, вентилационни системи, 

водопровод и възможност за лесно почистване на повърхностите – стени, под, работни 

места. Лесно почистване и дезинфекция на работното оборудване.  

2. Редовно почистване и дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 

3.7.3. Специални изисквания по време на пандемична обстановка 

1. Да се спазват актуалните изискванията определени от заповедите на Министъра на 

здравеопазването във в връзка със спазване на актуалните противоепидемични мерки. 

2. Недопускане до залите на студенти без необходимите одкументи и с проява на остри 

респираторни заболявания. 

3. Задължително носене на предпазни маски в затворени помещения. 

4. Дезинфекция на ръцете с поставения на обозначените места дезинфектант, 

периодично по време на работа и при излизане от залата. 

5. Дезинфекция и проветряване между отделните занятия. 

6. В края на седмицата, след приключване на последното занятие се извършва основно 

измиване на учебните зали и дезинфекция с подходящ препарат. 

 

3.8. СОП ПО БИОСИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ В КАТЕДРА „Ветеринарна 

хирургия “ 

 

3.9. СОП ПО БИОСИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ В КАТЕДРА „Акушерство, 

репродукция и репродуктивни нарушения“ 

3.9.1. Правила по биосигурност и безопасност по време на клинични занятия по 

дисциплините преподавани в катедра „Акушерство, репродукция и 

репродуктивни нарушения“ 

 

1. Всички студенти да фигурират в списъците представени от деканата на ВМФ. 
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2. Да спазват установения ред за работа както и указанията на преподавателите и 

помощния персонал.  

3. Всички студенти трябва да са с подходящо облекло (бели туники, бели панталони, 

бели чехли). 

4. При провеждане на занятия на терен е препоръчително студентите да бъдат с  гумени 

ботуши или работни обувки, които позволяват измиване и са устойчиви на 

дезинфектанти. 

5. Всички лични вещи да бъдат оставяни в местата предназначени за смяна на облеклото 

(шкафовете пред залите). 

6. При работа с пациенти да се спазват строго правилата за защита, безопасност и 

хуманно отношение при работа с живи животни (фиксиране, лечебни манипулации, 

диагностични изледвания, вземане на проби и др.). 

7. Животните да се изследват след задължително надеждно фиксиране, а при злонрави 

животни след анестезия. 

8. Използването на  диагностична апаратура и др.  се извършва под контрола на 

преподавател. 

9. Да се използват задължително лични предпазни средства (ръкавици, маски, шапки, 

предпазни манти, калцуни, очила – в зависимост от конкретния случай) при работа с 

биологичен или трупен материал и при получаване на проби за изследване (кръв, урина 

и т.н.). 

10. При непосредствена работа с животни, изследващите студенти да използват гумени 

престилки с дължина под коленете, които след приключване на работата се измиват 

старателно и се дезинфекцират. При липса на такива се използват полиетиленови 

престилки за еднократна употреба, които след приключване на работа се изхвърлят в 

обособените за тази цел кошове. 

11. След приключване на работа с всеки пациент да се използват наличните 

дезинфектанти в клиниката за обработка на повърхности и ръце. 

12. При нараняване, студентите уведомят незабавно преподавателя, със съдействието на 

които се вземат незабавни мерки за оказване на медицинска помощ. 

13. При попадане на лекарства или дразнещи разтвори в очите, да се уведомят незабавно 

дежурните преподаватели и да се предприемат бързи мерки  за промивка на очите с 

подходящ разтвор. 

14.  Да се спазват правилата за разделно събиране на отпадъци (всички режещи, остри и 

стъклени предмети, биологични и битови отпадъци) в обозначените контейнери за 

безопасно съхранение. 

15.  Всички биологични отпадъци да се изхвърлят в обозначените контейнери за 

безопасно оползотворяване. 

 

3.9.2. Изисквания по отношение на работната среда  

1. Създаване на безопасни условия за труд  – климатици, вентилационни системи, 

водопровод и възможност за лесно почистване на повърхностите – стени, под, работни 

места. Лесно почистване и дезинфекция на работното оборудване. 

2. Редовно почистване и дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 

 

3.9.3. Специални изисквания по време на пандемична обстановка 
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1. Да се спазват актуалните изискванията определени от заповедите на Министъра на 

здравеопазването във в връзка със спазване на актуалните противоепидемични мерки. 

2. Недопускане до залите на студенти без необходимите одкументи и с проява на остри 

респираторни заболявания. 

3. Задължително носене на предпазни маски в затворени помещения. 

4. Дезинфекция на ръцете с поставения на обозначените места дезинфектант, 

периодично по време на работа и при излизане от залата. 

5. Дезинфекция и проветряване между отделните занятия. 

6. В края на седмицата, след приключване на последното занятие се извършва основно 

измиване на учебните зали и дезинфекция с подходящ препарат. 

 

3.9.4. Вътрешен ред за работа в Центъра по репородукция и Лабораториите  
1.Събиране и съхраняване на отпадъци и остри предмети – игли, спринцовки, покривни 

и предметни стъкла, счупени стъклени съдове, скалпелни остриета, пипети. 

 Отпадъците се събират в специални ЖЪЛТИ контейнери, с добре затварящ се капак, 

като същите се пълнят до три четвърти от обема си. 

2.Събиране и съхраняване на биомедицински отпадъци – всичко, което е било с допир с 

биологичните медицински отпадъци : марли, тампони, бинтове, ръкавици. 

 Отпадъците се събират в ЖЪЛТИ полиетиленови торби, които се пълнят до три 

четвърти от обема си. 

 Лабораторните отпадъци, съдържащи култури и щамове с жизненоспособни 

биологични агенти, както и съдове и прибори, използвани за култивирането им, се 

автоклавират преди разделното има събиране. 

3.Събиране и съхранение на биологични  медицински отпадъци – млечни папили, матки, 

семенна течност, млечни и маточни секрети. 

 Биологичните медицински отпадъци се събират разделно в ЧЕРВЕНИ полиетиленови 

торби, сакове или чували, като се пълнят най-много до три четвърти от обема си. 

 

 

3.10. СОП ПО БИОСИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ В КАТЕДРА „Ветеринарна 

микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ 

 

3.10.1. Секция: „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина”. 

3.10.1.1. Правила за биосигурност и безопасност по време на семинарни и теренни 

занятия в секция „Епидемиология, Инфекциозни болести и Превантивна 

медицина“ 

А) Семинарни занятия 

1. Семинарните занятие се провеждат в подходящо оборудвани учебни зали. 

2. Повърхностите позволяват лесно почистване и дезинфекция.  

3. Във връзка с ограничаване разпространението на Covid-19 и др. патогени, в учебните 
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зали, общите коридори и тоалетни се извършва регулярно почистване и дезинфекция, в 

съответствие с разработена дезинфекционна програма (виж приложението). 

4. Преди и след края на всяко занятие, както и по време на междинните почивки, се 

извършва проветряване на помещенията. Отговорно лице: дежурни преподаватели. 

5. По време на семинарните занятия студентите и преподавателите носят специализирано 

работно обрекло: бели медицински престилки (задължителен дрескод). 

6. Електрическата инсталация е обезопасена и се поддържа в постоянна изрядност. При 

установяване на прегъване или нарушена цялост на електрически проводници, 

нарушения в целостта на контакти, ключове за осветление и др., същите незабавно се 

изолират и обезопасяват, като се отремонтират своевременно. Отговорно лице: дежурни 

преподаватели.  

Процедура за действие при възникване на инцидент, свързан с електрическата 

инсталация (настъпване на късо съединение, токов удар и др.): 

 - Студентите информират дежурния преподавател 

- Преди предприемане на спасителни действия се прекъсва електрическата верига чрез 

отвиване на бушона или изключване на шалтера; при невъзможност се изважда щепсела 

от контакта. В случай, че е невъзможно прекъсване на електрическата верига, се 

използват изолиращи ръкавици и ботуши или електрически непроводими предмети (сухи 

дървени, гумени, пластмасови) 

- При наличие на пострадал/и от токов удар се оказва първа помощ (виж приложението). 

7. В близост до учебните зали са на постоянно разположение средства за гасене на 

пожари - сухи пожарогасители и противопожарен хидрантен кран с маркуч. 

Местоположението им е маркирано със стикер на стената на помещението за съхранение 

и е отбелязано върху схемата за евакуация. 

7. На видно място в коридора с учебните зали е поставена схема за евакуация в случаи 

на инцидент (пожар, земетресение и пр.) 

 

Б) Теренни занятия 

Изнесените теренни занятия се организират от дежурните преподаватели и/или 

организатор упражнения в катедрата.  

Занятията се провеждат в ферми, включени в Националния регистър на животновъдните 

обекти, с въведени мерки за биосигурност, които са под постоянен 

ветеринарномедицински контрол, осигуряващи възможност за безопасна работа.  

1. По време на теренните занятия студентите и преподавателите носят специализирано  
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работно обрекло (задължителен дрескод): гумени ботуши, медицинска туника и 

панталон в зелен цвят, върху тях може да е поставена и бяла медицинска престилка. 

2. Преди влизане в животновъдния обект (на входа на фермата) се облича предпазно 

облекло (предпазни гащеризони, Coverall) и се поставят  лични предпазни средства - 

латексови ръкавици и полиетиленови калцуни за еднократна употреба. Според 

естеството на теренното занятие и възможния риск за здравето в някои случаи се изисква 

поставяне и на предпазни очила. 

3. При напускане на животновъдния обект всички ЛПС за еднократна употреба се 

събличат и събират в полиетиленови чували, обозначени с логото за биологичен риск, и 

се предават за унищожаване. 

4. След всяко теренно занятие и посещение на животновъден обект транспортните 

средства (автобуси, микробуси) се почистват и дезинфекцират в съответствие с 

процедура за дезинфекция на транспортни средства.   

5. Преди започване на работа на студентите се провежда инструктаж за безопасна 

работа с животните по време на занятието във фермата, включващ: 

 Предприемане на мерки за безопасна работа, свързани с правилен подход и 

фиксиране на животните. За целта се използват юлари/оглавници, закрутки, въжета 

(повали) и други, които да гарантират безопасност на работа и избягване на 

травматизъм.  

 При работа с животните се подхожда с особено внимание за да се избегне нежелан 

контакт като настъпване, ритане, притискане към твърди обекти, блъскане и 

намушкване с рога. 

 По време на работа с остри и режещи инструменти се спазват мерки за 

предотвратяване на самонараняване или нараняване на някои от околните. Всички 

игли до момента на апликация на съответния ветеринарномедицински препарат 

(ВМП) и непосредствено след това да бъдат с поставени предпазители.  

 Особено внимание се обръща при работа с игли и спринцовки при инжектиране на 

ВМП, като се оценят и предотвратяват възможните рискове от случайно инжектиране 

на работещите или впръскване в очите. Ако това се случи, следва да се предприемат 

мерки за оказване на долекарска медицинска помощ – промиване на очите с чиста 

вода, почистване и дезинфекциране на убоденото място със 70% спирт и се 

информират здравните власти (личен лекар). 
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 При извършването на всички манипулации се следват утвърдените медицински 

стандарти за работа и извършване на манипулации (хигиена, антисептика, 

дезинфекция, подход към животни, инжектиране на медикаменти и биопродукти, 

получаване на кръвни проби и др.).  Всяко животно се инжектира с индивидуална 

стерилна игла. 

 При получаване на разкъсване на ръкавица, калцун, гащеризон и др., същите трябва 

да бъдат свалени и заменени с нови, веднага щом безопасността на пациента 

позволява това. Мястото под нарушения защитен слой се дезинфекцира по подходящ 

начин. 

 При контакт с телесни течности и други биологични материали от животните се 

предприема своевременно измиване с вода и сапун, и последваща дезинфекция. 

 При работа във фермата за да се избегнат травми и наранявания, всички лица трябва 

да съобразяват с особеностите на обекта, като наличие на шахти, торови канали, 

електрически табла и проводници, движението на механизираната техника в 

стопанството и др. фактори.  

 Проведения инструктаж се удостоверява чрез вписване на инструктираните лица  в 

„Книга за инструктаж“ съпроводено с поставяне на личен подпис, гарантиращ 

осъзнаване на всички възможни рискове по време на работа. 

 По време на теренните занятия е осигурен достъп до мобилна аптечка за оказване на 

първа помощ при възникване на инциденти.  

 По време на работа всички използвани консумативи игли, спринцовки за еднократна 

употреба се събират от отговорните лица, в подходящи контейнери (с твърди стени и 

капаци) обозначени със знак за биологичен риск. Същите се предават за 

обезвреждане.   

 Инструментариумът за многократна употреба (закрутки, автоматични пистолети за 

туберкулинизация, игли за туберкулинизация, кутиметри, въжета и др.) се почиства 

и дезинфекцира след всяко занятие: 

- Термоустойчивите дребни предмети  (хирургически инструменти,  акрутки, 

автоматични пистолети за туберкулинизация и игли, кърпи за ръце и др.) се стерилизират 

в автоклав при 1 atm (0,1 MPa, 121°С) в продължение на 45 минути ±3 мин. или при 2 atm 

(0,2 MPa,134°С) в продължение на  20 минути ±2 мин.   

- Термочувствителните предмети (термометри, стетоскопи, транспортни кутии, чанти и 

др.) се дезинфекцират чрез обтриване/напръскване с 5% йодиран спирт; 2 % работен 
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разтвор на дезинфектант, съдържащ глутаров алдехид (HMI Cetridine RD, HMI Cetridine 

RDS, Intra multi des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, Glurarsan, Deconexx 50 FF и др.) 

или 2 % работен разтвор на кислород отделящ дезинфектант (HMI Hygiene, Екоцид S, 

Виркон S, Bio VX, Биосан стериде, Оксисепт,  Хиперокс и др.) или максималната 

препоръчителна концентрация (според вида на препарата) на дезинфектант, съдържащ 

хлорамин (HMI Trefa Super, HMI Табидез 56, Санифорт, Изозан G, Акватабс, Хлорамин 

Т и др). Осигурява най-малко 60 минутна експозиция. 
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Програма за дезинфекция на учебни зали и общи помещения в секция „Епидемиология, Инфекциозни болести и Превантивна 

медицина“ за ограничаване разпространението на Covid-19 и други патогени 

№ Под-

обект 

Зона Д   Е   З   И   Н   Ф   Е   К   Ц   И   Я 

Вид  Метод  Средство Експозиция Кратност  Отговорник 

1. 

У
 Ч

 Е
 Б

 Н
 И

  
  
  
З

 А
 Л

 И
 

 - Дръжки на врати и 

прозорци 

- Ключове за осветление 

- Ръкохватки на мивки 

- Плотове на учебни 

маси 

Химична Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

 - Алкохол базиран дезинфектант 

(Hmi Ido Spray, 70% спирт и др.) 

60 сек. В началото на 

работния ден и след 

всяко семинарно 

занятие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цанка 

Гайдарова 

 

Мивки  Химична Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна гъба 

- 0.25 – 1% ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- 0,05% Хлор-отделящи ДС 

15-30 минути  

 

 

1х дневно в 

началото или края 

на работния ден 

Под Химична Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

- 0.25 – 1% ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- 0,05% Хлор-отделящи ДС 

15-30 минути 

Ръце  Химична Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун (HMI 

Профиди, Bactosept foam и др.) 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

 

Без отмиване 

При всяко влизане в 

учебната зала 

Преподаватели 

Служители 

Студенти 

2 

К
 О

 Р
 И

 Д
 О

 

Р
 И

 

Пейки  Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

 - Алкохол базиран дезинфектант 

(Hmi Ido Spray, 70% спирт и др.) 

60 сек.  

 

1х дневно в 

началото или края 

на работния ден 

 

 

 

Цанка 

Гайдарова 

 

Под Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

- 0.25 – 1% ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- 0,05% Хлор-отделящи ДС 

15-30 минути 

3 

Т
 О

 А
 Л

 Е
 Т

 Н
 И

 

Под Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

- 0.25 – 1% ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- 0,05% Хлор-отделящи ДС 

15-30 минути  

 

 

1х дневно в 

началото или края 

на работния ден 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цанка 

Гайдарова 

 

Клекала / Тоалетни 

чинии и капаци 

Химична Груб спрей  - 0.25 – 1% ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- 0,05% Хлор-отделящи ДС 

15-30 минути 

 - Дръжки на врати  

- Ключове за осветление 

- Ръкохватки на мивки 

Химична Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

- Алкохол базиран дезинфектант 

(Hmi Ido Spray, 70% спирт и др.) 

60 сек. 3 х дневно  

Мивки  Химична Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна гъба 

- 0.25 – 1% ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- 0,05% Хлор-отделящи ДС 

15-30 минути 1х дневно в 

началото или края 

на работния ден 
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Ръце на преподаватели, 

служители и студенти 

 

Химична Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун (HMI 

Профиди, Bactosept foam и др.) 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

 

Без отмиване 

Преди и след всяко 

ползване на 

тоалетната 

Преподаватели 

Служители 

Студенти 

9 

О
Б

Щ
И

 П
О

М
Е

Щ
Е

Н
И

Я
 

(З
а

се
д

а
т
е
л

н
и

 з
а

л
и

, 
л

а
б

о
р

а
т
о

р
и

и
 и

 

п
р

.)
 

Под Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

 

- 0.25 – 1% ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- 0,05% Хлор-отделящи ДС 

15-30 минути 1 х дневно в края на 

работния ден 

 

 

 

 

 

Цанка 

Гайдарова 

 

- Дръжки на врати 

- Ключове за осветление 

- Ръкохватки на мивки 

Химична Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

 - Алкохол базиран дезинфектант 

(Hmi Ido Spray, 70% спирт и др.) 

60 сек. 3 х дневно  

 

Мивки  Химична Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна гъба 

- 0.25 – 1% ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- 0,05% Хлор-отделящи ДС 

15-30 минути 1х дневно в края на 

работния ден 

 

Ръце  

 

Химична Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун (HMI 

Профиди, Bactosept foam и др.) 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

 

Без отмиване 

Периодично Преподаватели 

Служители 

Студенти 

Легенда: ЧАС – четвъртични амониеви съединения (Hmi Uni S, Hmi Roda, Hmi Roda Super и др.),  

Глутаров алдехид  с  ЧАС: Cetridine RD, Cetridine RDS, Intra multi des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, Glurarsan, Noan, Calprof GLQ или др.; 

Кислород-отделящи дезинфектанти (пероксиди): Hmi Hygiene, Ecocid S, Virkon S, Bio VX, Biosan steride и др.;  

Хлор-отделящи дезинфектанти – хлорамини: Hmi Tabides 56, Sanifort, Izozan G, Aquatabs и др.;  

Йодофори: Hmi Iodalin, Дезинфект В, Sanajod и др.;  

Антибактериален сапун: HMI Профиди, Bactosept foam и др.;  

Дезинфектант за ръце (съдържащ алкохол, хлорхексидин и/или ЧАС): Hmi ScrubAL,  Gelasept, Живасепт глюконат и др.;  

ДС – дезинфекционни средства. 
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ЧЕК ЛИСТ на извършените дезинфекционни обработки в учебни зали и общи помещения  

в секция „Епидемиология, Инфекциозни болести и Превантивна медицина“       Седмица: ……. - …….  ……. 2022 г.  
 Зона Час на извършване – подпис на извършителя 

Пн Вт Ср Чт Пт  

У
ч

еб
н

и
 з

а
л

и
 

 Дръжки/Ключове/ 

Ръкохватки/ 

Плотове   
     

Мивки  

 
     

Под 

 
     

К
о
р

и
д

о
р

и
 Пейки  

 
     

Под 

 
     

Т
о
а
л

ет
н

и
  
  
  
  
  

Под 

 
     

Клекала / 

Тоалетни чинии и 

капаци  
     

Дръжки/Ключове/ 

Ръкохватки  
     

Мивки  

 
     

О
б
щ

и
 п

о
м

ещ
ен

и
я

 Под 

 
     

 Дръжки/Ключове/ 

Ръкохватки/ 

Плотове   
     

Мивки  
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3.10.1.2. Правила за биосигурност и безопасност в диагностичен лабораторен 

сектор на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна 

медицина“   

 Лабораторната дейност се извършва от квалифициран персонал, запознат с добрите 

лабораторни практики. 

 В диагностичният сектор е въведен ограничителен режим. 

Лабораторният сектор е отделен със заключващи се врати, върху които е поставен 

предупредителен символ за наличие на биологичен риск.  

Достъп до лабораторния сектор имат единствено оторизираните лица.  

Посетители се допускат след получаване на разрешение от секционния ръководител при 

спазване на мерки за биосигурност (използване на защитно облекло и ЛПС, 

дезинфекция). 

 На входа на лабораторния сектор се извършва дезинфекция на ходовата повърхност на 

обувките чрез преминаване през дезинфекционни стелки, заредени с широкоспектърен 

дезинфектант от висок клас с висока антимикробна активност и широк спектър на 

действие:  

А)  Кислород-отделящи дезинфектанти (преки окислители), съдържащи пероксиди:  

2 % Hmi Hygiene, Ecocid S, Vircon S, Bio VX, Biosan steride и др. 

Б) Хлор отделящи дезинфектанти (хлорамини): 

Максималната препоръчителна концентрация (според вида на препарата) на 

дезинфектант, съдържащ хлорамин: HMI Trefa Super, HMI Табидез 56, Санифорт,  

Изозан G, Акватабс, Хлорамин Т и др. 

В) Алдехиди, базирани на глутаров алдехид в комбинация с четвъртични амониеви 

съединения: 

1-2% Cetridine RD, Cetridine RDS, Intra multi des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, 

Glurarsan или др. 

Дезинфекционните стелки се почистват ежедневно и се зареждат с прясно приготвен 

дезинфекционен разтвор. През летните месеци, поради силното изпарение, стелките се 

опресняват с дезинфекционен разтвор мин. 3 х дневно. Поддържането на 

дезинфекционните площадки е отговорност на дежурният преподавател. 

 На входа на лабораторния сектор се извършва дезинфекция на ръцете на 

персонала и  

посетителите при всяко влизане и излизане от сектора. Дезинфекцията се извършва в 
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съответствие със СОП за дезинфекция на ръце във ВМФ. 

 Всички работещи лица използват работно облекло, предназначено за употреба 

единствено на територията на сектора (медицински туника и панталон в бял или зелен 

цвят).  

 Във фоайето на лабораторния сектор всички посетители в сектора дезинфекцират 

ръцете и обувките си и поставят ЛПС (калцуни, защитен гащеризон/престилка, 

латексови ръкавици). При напускане на сектора  ЛПС се поставят в найлонови торби в 

обозначени контейнери и се предават за обезвреждане. 

 В диагностичния сектор се извършва регулярно почистване и дезинфекция, в 

съответствие с разработена дезинфекционна програма (виж приложението).  

 Приемането на биологични проби и др. диагностични материали се извършва през 

специално гише в стената на лабораторния сектор – не се допуска влизане на външни 

лица в сектора. 

 Всички пристигащи в лабораторията диагностични материали (органни, кръвни проби 

и др.) се придружават от съпроводително писмо по образец на БАБХ (образец ЗХОЖ-

28б).  

- Пробите за изследване трябва да пристигат в лабораторията в годно за изследване 

състояние, при спазване на хладилната верига, надлежно опаковани (с цел избягване на 

възможност за изтичане на инфекциозни материали) и етикетирани. 

- Органните материали се транспортират замразени или охладени в непропускливи 

двойни опаковки. 

- Кръвните проби за серологично изследване се приемат във вакуумтейнери, поставени 

в непропусклива опаковка, според изискванията на БАБХ. 

 Работата с биологични материали (органен материал, кръвни проби и др.) и микробни 

култури се извършва след задължително поставяне на лични предпазни средства (ЛПС) 

– латексови ръкавици, респираторна маска, предпазни очила, защитна престилка или 

гащеризон, калцуни. При установяване на разкъсване на ръкавица, калцун, гащеризон и 

др., същите трябва да бъдат свалени незабавно и заменени с нови, като мястото под 

нарушения защитен слой се дезинфекцира по подходящ начин. 

Използваните ЛПС се поставят в найлонови торби в обозначени контейнери и се 

предават за обезвреждане. 

 Пътят на движение на пробите е строго регламентиран с оглед ограничаване 

кръстосването на пътища и контаминацията в сектора: приемане на пробите на гише на 
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стената на лабораторния сектор при дисекционната зала – първична обработка на 

пробите в дисекционната зала – предаване на пробите през вътрешно гише към 

микробиологичната лаборатория – обезвреждане чрез автоклавиране. 

Резултатите от диагностичните процедури се предават от друго гише, пространствено 

отдалечено от гишето за приемане на проби, като се формират два потока с цел избягване 

на кръстосване на мръсните и чисти пътища: входящ (мръсен – биологични проби) и 

изходащ (чист – протоколи с резултати, обезвредени материали и др.). 

 В диагностичните лаборатории се работи единствено с автоматични пипети. 

Забранена е употребата на пипети изискващи засмукване с уста. 

 След приключване на диагностичните процедури всички биологични материали се 

поставят  непропускливи метални контейнери и се обезвреждат чрез автоклавиране в т.н. 

„МРЪСЕН автоклав“ (предназначен за обезвреждане на контаминирани материали) при 

1 atm/0,1 MPa - 121°С за 45 минути ±3 мин или при  2 atm/0,2 MPa - 134°С за 20 минути 

±2 мин., след което се транспортират в непропускливи контейнери до моргата на ВМФ 

и се предават за извозване в екарисаж.  

Всички термоустойчиви дребни предмети, контаминирани по време на диагностичните 

процедури (метални тави, пинсети, хаванчета, стъклени петрита и епруветки, колби и 

др.), микробните култури и хранителни среди, както и контаминираните консумативи за 

еднократна употреба (пластмасови петри, връхчета за пипети, пластмасови еприветки) 

се обезвреждат чрез автоклавиране по описания начин. 

Едрите и термочувствителните предмети се дезинфекцират чрез обтриване/напръскване 

с 5% йодиран спирт; 2 % работен разтвор на дезинфектант, съдържащ глутаров алдехид 

(HMI Cetridine RD, HMI Cetridine RDS, Intra multi des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, 

Glurarsan, Deconexx 50 FF и др.) или 2 % работен разтвор на кислород отделящ 

дезинфектант (HMI Hygiene, Екоцид S, Виркон S, Bio VX, Биосан стериде, Оксисепт,  

Хиперокс и др.) или максималната препоръчителна концентрация (според вида на 

препарата) на дезинфектант, съдържащ хлорамин (HMI Trefa Super, HMI Табидез 56, 

Санифорт, Изозан G, Акватабс, Хлорамин Т и др). Осигурява се най-малко 60 минутна 

експозиция. 

 Стерилизирането на хранителни среди, реагенти, консумативи и чиста посуда 

(епруветки, колби и пр.)се извършва чрез автоклавиране в т.н. „ЧИСТ автоклав“ при 1 

atm/0,1 MPa - 121°С за 45 минути ±3 мин или при  2 atm/0,2 MPa - 134°С за 20 минути ±2 

мин. 
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 Забранява се автоклавирането на контаминирани и чисти предмети в общ автоклав. 

 В лабораторния сектор се извършва регулярно почистване и дезинфекция в 

съответствие с разработена дезинфекционна програма (виж приложението).  

Повърхностите позволяват лесно почистване и дезинфекция (гладки работни плотове, 

гладък под от епоксидна смола със заоблени ъгли). 

 Забранява се използването на алкохол-базирани дезинфектанти в близост до открития 

пламък на микробиологичните горелки. 

 В лабораторния сектор е забранена консумацията на храни и напитки, както и 

съхранението на хранителни продукти.  

 Всички микробни култури, химикали, реактиви, дезинфектанти и хранителни среди 

трябва да бъдат ясно етикетирани.  

 Съхранението на патогени, представляващи здравен риск да се извършва в херметични 

съдове (епруветки и др.), обвити в адсорбиращ материал, поставени в твърда, 

удароустойчива външна опаковка,  маркирана с предупредителен символ за биологичен 

риск. Съхранението им се извършва в отделно обособени фризерни или хладилни 

камери. 

 При работа с остри и режещи инструменти се подхожда с повишено внимание за 

предотвратяване на нараняване. Острите предмети се изхвърлят в специални контейнери 

с твърди стени, устойчиви на пробиване. Стерилизирането им се извършва в автоклав, 

след което се предават за обезвреждане на специализирана фирма с която ВМФ има 

сключен договор. 

Забранено е изхвърлянето на остри предмети (игли, остриета за скалпели, телове и пр.) в 

общите кошове боклук. 

 В лабораторния сектор се подържа аптечен шкаф с превързочни материали и локални 

антисептици за оказване на първа помощ при възникване на нараняване. При възникване 

на инцидент – нараняване или необезопасен контакт с инфекциозен причинител се 

уведомяват здравните служби (личен лекар, РЗИ). 
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Програма за дезинфекция в диагностичен лабораторен сектор на секция „Епидемиология, Инфекциозни болести и Превантивна 

медицина“   
№ Под-

обект 

Зона Д   Е   З   И   Н   Ф   Е   К   Ц   И   Я 

Вид  Метод  Средство Експозиция Кратност  Отговорник 

1 

 М
 И

 К
 Р

 О
 Б

 И
 О

 Л
 О

 Г
 И

 Ч
 Н

 А
  

  
  

  
  

 Л
 А

 Б
 О

 Р
 А

 Т
 О

 Р
 И

 Я
 

 Работни плотове 

 

 

Химична Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути След всяко разработване 

на проби 

 

инж. В. 

Динкова 

Инструментариум  

- Микробиологични 

йозета, игли, ножици, 

пинсети и пр. 

 

 

 

- Хаванчета,пестици и др. 

лабораторна стъклария 

 

Физична 

 

 

 

 

 

Физична 

 

Нажежаване  

 

Пара под 

налягане 

 

 

Пара под 

налягане 

 

Пламък на газова горелка 

 

Автоклав 

1 atm / 0,1 MPa - 121°С 

2 atm / 0,2 MPa - 134°С 

 

Автоклав 

1 atm / 0,1 MPa - 121°С 

2 atm / 0,2 MPa - 134°С 

 

До жълто-червен цвят 

 

45 минути ±3 мин. 

20 минути ±2 мин. 

 

 

 

45 минути ±3 мин. 

20 минути ±2 мин. 

 

След всяка употреба 

 

 

1х дневно в края на 

работния ден 

 

 

1х дневно в края на 

работния ден 

 

инж. В. 

Динкова 

Термостат, хладилници, 

микроскоп 

 

 

 

 

 

Химична 

 

 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути - Рискови повърхности  

(врати, рафтове, микро/ 

макро винтове):  

1х дневно в края на 

работния ден 

 - Основно почистване и 

дезинфекция:  

1х тримесечие 

инж. В. 

Динкова 

- Друго оборудване  

- Дръжки на врати, 

прозорци, шкафове, мивка 

Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 1х седмично инж. В. 

Динкова 

Ръце  

 

Химична Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун (HMI 

Профиди, Bactosept foam и др.) 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

 

Без отмиване 

След всяко разработване 

на проби / при 

необходимост 

Персонал 

Под Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

1х дневно в края на 

работния ден 

Цанка 

Гайдарова 
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Обемна дезинфекция на 

цялото помещение 

Химична Горещ 

аерозол 

(фумигация) 

 

Студен 

аерозол 

а) 40 мл 37 % формалин + 20 гр 

КМnO4 за 1 м3 

б) Фумиспор ОРР, Fumicrobe - 

димки 

 

5% Глутаров адехид+ЧАС или 

Кислород-отделящи - 30 мл/м3 

4 часа 

 

 

 

 

4 часа 

1 х шестмесечие в края на 

работната седмица 

доц. Г. Желев 

2 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 С

 Т
 Е

 Р
 И

 Л
 Е

 Н
  

  
  

  
 Б

 О
 К

 С
 

Работни плотове Химична 

 

 

 

Физична 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

 

УВЛ 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

 

Живачно-кварцова лампа 

30 минути 

 

 

 

15 часа 

След всяко разработване 

на проби 

 

Ежедневно в края на 

работния ден 

инж. В. 

Динкова 

Оборудване (горелка, 

газова бутилка, врати на 

шкафове и др.) 

Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 1х седмично инж. В. 

Динкова 

Под Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

1х дневно в края на 

работния ден 

Цанка 

Гайдарова 

Обемна дезинфекция на 

цялото помещение 

Физична УВЛ Живачно-кварцова лампа 15 часа 

 

Ежедневно в края на 

работния ден 

инж. В. 

Динкова 

Химична Горещ 

аерозол 

(фумигация) 

 

Студен 

аерозол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 40 мл 37 % формалин + 20 гр 

КМnO4 за 1 м3 

б) Фумиспор ОРР, Fumicrobe - 

димки 

 

5% Глутаров адехид+ЧАС или 

Кислород-отделящи - 30 мл/м3 

4 часа 

 

 

 

 

4 часа 

1х шестмесечие в края на 

работната седмица 

доц. Г. Желев 
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3 
Д

 И
 С

 Е
 К

 Ц
 И

 О
 Н

 Н
 А

 

   

Работни плотове, мивка 

 

 

 

Химична 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

- 5% Йодофорен ДС 

30 минути 

 

 

След всяко разработване 

на проби  

Цанка 

Гайдарова 

 

Инструментариум  

(ножове, пинсети, ножици, 

метални тави за биологи-

чен материал и др.) 

 

 

Химична 

 

 

 

Потапяне в 

дезинфекцио

нен разтвор / 

Груб спрей 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

- 5% Йодофорен ДС 

30 минути 

 

 

 

След всяка употреба 

 

 

 

Цанка 

Гайдарова 

 

Физична Пара под 

налягане 

 

Автоклав 

1 atm / 0,1 MPa - 121°С 

2 atm / 0,2 MPa - 134°С 

 

45 минути ±3 мин. 

20 минути ±2 мин. 

 

1 х дневно в края на 

работния ден 

Цанка 

Гайдарова 

 

Рискови повърхности 

(дръжки на врати, 

шкафове, ръкохватки  на 

мивки и др.) 

Химична 

 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

- 5% Йодофорен ДС 

30 минути 1х дневно в края на 

работния ден / при 

необходимост 

Цанка 

Гайдарова 

 

Ръце  

 

Химична Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун (HMI 

Профиди, Bactosept foam и др.) 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

 

Без отмиване 

След всеки контакт с 

биологичен материал  / 

при необходимост 

Персонал 

Под Химична 

 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

 

След всяко разработване 

на проби 

Цанка 

Гайдарова 

Стени Химична 

 

 

Груб спрей - 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

 

30 минути 

 

 

1 х дневно в края на 

работния ден 

Цанка 

Гайдарова 

Фризер 

 

 

 

 

Химична 

 

 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути - Рискови повърхности  

(врати, рафтове, микро/ 

макро винтове):  

1х дневно в края на 

работния ден 

 - Основно почистване и 

дезинфекция след 

размразяване: 1х 

тримесечие 

Цанка 

Гайдарова 
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Обемна дезинфекция на 

цялото помещение 

Химична Горещ 

аерозол 

(фумигация) 

 

 

Студен 

аерозол 

а) 40 мл 37 % формалин + 20 гр 

КМnO4 за 1 м3 

б) Фумиспор ОРР, Fumicrobe - 

димки 

 

5% Глутаров адехид+ЧАС или 

Кислород-отделящи - 30 мл/м3 

4 часа 

 

 

 

 

4 часа 

1х шестмесечие в края на 

работната седмица 

доц.  Г. 

Желев 

4 

К
О

Р
И

Д
О

Р
И

 

Под 

 

 

Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

 

1х дневно в края на 

работния ден / при 

необходимост 

Цанка 

Гайдарова 

Стени Химична 

 

 

Груб спрей - 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

1х месечно в края на 

работната седмица 

5 

О
Ф

И
С

 Под Химична 

 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

 

1 х дневно в края на 

работния ден 

Цанка 

Гайдарова 

6 Склад 

хлади

лници 

Под Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

1 х дневно в края на 

работния ден 

Цанка 

Гайдарова 

Хладилници 

 

 

 

 

Химична 

 

 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС  

30 минути -Врати, рафтове:  

1х седмично 

 - Основно почистване и 

дезинфекция:  

1х тримесечие 

Цанка 

Гайдарова 

7 

С
 Т

 Е
 Р

 И
 Л

 И
 З

 А
 Ц

 И
 О

 Н
 Н

 А
 

Под Химична 

 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

1 х дневно в края на 

работния ден 

Цанка 

Гайдарова 

Ръце  

 

Химична Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун (HMI 

Профиди, Bactosept foam и др.) 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

 

Без отмиване 

След всеки контакт с 

контаминиран материал  / 

при необходимост 

Персонал 

Работни плотове, мивка 

 

 

Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

 1 х седмично в края на 

работната седмица 

 

Цанка 

Гайдарова 
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8 
И

М
У

Н
О

Д
И

А
Г

Н
О

С
Т

И
Ч

Н
А

  
  

  
  

 

Л
 А

 Б
 О

  
Р

 А
 Т

 О
 Р

 И
 Я

  
Под Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

 

1 х дневно в края на 

работния ден 

Цанка 

Гайдарова 

 

Работни плотове 

 

 

 

Химична Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути След всяко разработване 

на проби  

 

Красимира 

Господинова 

Ръце  

 

Химична Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун (HMI 

Профиди, Bactosept foam и др.) 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

 

Без отмиване 

След всяко разработване 

на проби / при 

необходимост 

Персонал 

9 

М
О

Л
Е

К
У

Л
Я

Р
Н

О
-Г

Е
Н

Е
Т

И
Ч

Н
А

  

Л
А

Б
О

Р
А

Т
О

Р
И

Я
 

Под Химична 

 

 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

 

 

 

1 х дневно в края на 

работния ден 

Цанка 

Гайдарова 

 

Работни плотове 

 

 

Химична Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

- 70% етилов спирт 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути След всяко разработване 

на проби  

 

Красимира 

Господинова 

Ръце  

 

Химична Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун (HMI 

Профиди, Bactosept foam и др.) 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

 

Без отмиване 

След всяко разработване 

на проби / при 

необходимост 

Персонал 

Микробиологичен контрол  на дезинфекционната ефективност: 

 Метод на отривките - доказване на жизнеспособни хигиенно-индикаторни микроорганизми (колиформи) 

Кратност Отговорник 

Критерии за оценка: Не се допуска наличието на жизнеспособни колиформи в дезинфекционните 

разтвори, дезинфекционните площадки (стелки, вани), върху дезинфекцираните 

повърхности 

4 х годишно Доц. Г. Желев 

Легенда: ДС – дезинфекционно средство; ЧАС- четвъртични амониеви съединения; Глутаров алдехид + ЧАС (Cetridine RD, Cetridine RDS, Intra multi 

des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, Glurarsan, Noan, Calprof GLQ или др.); Кислород-отделящи ДС (Пероксиди: Hmi Hygiene, Ecocid S, Virkon S, 

Bio VX, Biosan steride и др.); Йодофорен дезинфектант (Hmi Iodalin, Дезинфект В, Sanajod и др.); Антибактериален сапун: HMI Профиди, Bactosept 

foam и др.; Дезинфектант за ръце (съдържащ алкохол, хлорхексидин и/или ЧАС): Hmi ScrubAL,  Gelasept, Живасепт глюконат и др. 
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ЧЕК ЛИСТ на извършените дезинфекционни обработки в лабораторен сектор на 

секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина“   

Месец: ……………………………………         Година: ……………… 

Дата Час Подобект Средство Подпис 
     

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

Легенда: МБ - Микробиологична лаборатория, СБ- Стерилен бокс, Д – Дисекционна, К 

– Коридори, О – Офис, Х – Склад хладилници, С – Стерилизационна, И – Имуно-

диагностична лаборатория, МГ – молекулярно-генетична лаборатория, ЧАС – 

четвъртични амониеви съединения (Hmi Uni S, Hmi Roda, Hmi Roda Super и др.), 

ГА+ЧАС – комбиниран дезинфектант, съдържащ глутаров алдехид и ЧАС (Cetridine RD, 

Cetridine RDS, Intra multi des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, Glurarsan, Noan, Calprof 

GLQ или др.); О2- кислород-отделящи дезинфектанти (Пероксиди: Hmi Hygiene, Ecocid 

S, Virkon S, Bio VX, Biosan steride и др.); ХЛ - ХЛОР-отделящи дезинфектанти – 

хлорамини (Hmi Tabides 56, Sanifort, Izozan G, Aquatabs и др.); ЙОД – йодофори (Hmi 

Iodalin, Дезинфект В, Sanajod и др.); Антибактериален сапун: HMI Профиди, Bactosept 

foam и др.; Дезинфектант за ръце (съдържащ алкохол, хлорхексидин и/или ЧАС): Hmi 

ScrubAL,  Gelasept, Живасепт глюконат и др.; ДС – дезинфекционни средства. 

 

 

3.10.2 Секция: „Паразитология и инвазионни болести”. 
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3.10.2.1 Правилник за безопасност по време на практически занятия по паразитни 

болести 

I. Обща част 

1. Практическите занятия в секция „Паразитология и инвазионни болести“ се провеждат 

в подходящо оборудвани за целта учебни зали; 

2. По време занятията, студентите извършват лабораторни методи за диагностика, 

микроскопско и макроскопско наблюдение на препарати от паразити и техните 

репродуктивни форми (яйца, ларви, цисти); 

3. Работата на студентите включва боравене с оптична техника (микроскопи, 

стереоскопи), центрофуга, както и с лабораторна посуда и инструменти; 

4. Всички повърхности, в това число и работните места в залата, позволяват лесно 

почистване и дезинфекция; 

5. След всяко занятие, учебните зали (вкл. под, дръжки на врати и прозорци, ключове за 

осветление, ръкохватки на чешми, мивки, плотове на учебни маси) се дезинфекцират с 

подходящ дезинфектант (виж приложението) и озонират с помощта на озонаторни 

лампи (30 мин. експозиция) и се проветряват; 

6. След приключване на работата с микроскопите, последните се почистват и 

дезинфекцират със 70% разтвор на етилов алкохол, а обективите се обтриват с ксилол; 

7. По време на занятията се използва само биологичен материал (фекалии, кръв, 

тъкани), който е предварително подложен на всички необходими изследвания за 

доказване отсъствието на зоонозни паразитни видове, което напълно гарантира 

безопасност при работа. Биологичните материали със доказан зоонозен потенциал се 

инактивират по целесъобразен начин; 

8. Използването на трайни (консервирани) препарати от органи и паразити е безопасно, 

поради естеството на съхранение (във формалин, спирт); 

9. Всички трайни препарати от органи и паразити се съхраняват в подходящи плътно 

затварящи се съдове, което гарантира тяхната биологична безопасност (изпарения на 

формалин, замърсяване с паразитни репродуктивни форми);  

10. В учебните зали, студентите и преподавателите разполагат с всички необходими 

средства за лична хигиена и безопасност – топла вода, сапун, дезинфектант за ръце, 

предпазни очила, ръкавици за еднократна употреба, маски; 
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11. След края на практичните занятия, използваният биологичен материал се събира от 

отговорните лица, в подходящи контейнери (с твърди стени и плътно затварящи се 

капаци). Същите се предават за обезвреждане; 

12. Използваната посуда (цилиндри за утаяване, хаванчета, пестици, тиглита, бехери, 

петри и др.) се събират в контейнери (с твърди стени и плътно затварящи се капаци), 

обозначени със знак за биологичен риск и се стерилизират в автоклав; 

13. След приключване на манипулациите, всички използвани лични предпазни средства 

за еднократна употреба се събират в подходящи за целта контейнери, обозначени със 

знак за биологичен риск и се предават за обезвреждане; 

14. В началото на занятието, студентите щателно се запознават с инструктажа за 

безопасност при работа по време на практическите занятия; 

15. След провеждане на инструктажа, студентите декларират, че са запознати с 

възможните рискове по време на практическите занятия, чрез полагане на подпис в 

„Книга за инструктаж“; 

 

II. Инструктаж за безопасност по време на практическите занятия по паразитни 

болести  

1. Забранено е внасянето и консумирането на храни и напитки в учебните зали; 

2. По време на занятието, студентите трябва да бъдат облечени в предпазно облекло – 

престилка или туника, ръкавици за еднократна употреба и др.; 

3. Преди занятието, студентите се задължават да оставят всички ненужни лични вещи 

(якета, чанти и др.) в обособеното за това място извън учебните зали (индивидуални 

шкафчета); 

4. По никакъв повод да не се отварят контейнерите с трайни препарати от органи и 

паразити; 

5. Да се избягва пряк контакт с опасни химикали – киселини, основи и органични 

разтворители; 

6. Да не се докосва без предпазни ръкавици биологичен материал (фекалии, кръв, органи 

и тъкани); 

7. При неволен контакт с биологичен материал, участъкът да се измие обилно с вода и 

миеш препарат и да се дезинфекцира; 

8. По време на практическите занятията, от работните места да се прибират всички 

излишни предмети (учебни помагала, писалки и др.); 
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9. Забранено е да се внасят и изнасят извън учебните зали микроскопски и макроскопски 

препарати от органи и паразити, както и биологичен материал; 

10. При работа с центрофуга, епруветките да бъдат добре тарирани, а капакът на 

центрофугата да е добре затворен; 

11. В случай на инциденти по време на работния процес, водещият занятието 

преподавател следва незабавно да потърси медицинска помощ от местните здравни 

власти или да позвъни тел. 112; 
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Програма за дезинфекция на учебни зали и общи помещения в секция „Паразитология и инвазионни болести“ към катедра 

„Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ 

№ 
Под-

обект 
Зона 

Д   Е   З   И   Н   Ф   Е   К   Ц   И   Я 

Вид Метод Средство Експозиция Кратност Отговорник 

1. 

У
 Ч

 Е
 Б

 Н
 И

  
  
  
З

 А
 Л

 И
 

 - Дръжки на врати и 

прозорци 

- Ключове за осветление 

- Ръкохватки на мивки 

- Плотове на учебни 

маси 

Химична 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

- Алкохол базиран дезинфектант 

(Hmi Ido Spray, 70% спирт и др.) 
60 сек. 

В началото на 

работния ден и след 

всяко семинарно 

занятие.  

 
Мария 

Стайкова 
Мивки  Химична 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна гъба 

- 0.25 – 1% ЧАС 

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- 0,05% Хлор-отделящи ДС 

15-30 минути 
1х дневно в 

началото или края 

на работния ден 
Под Химична 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

- 0.25 – 1% ЧАС 

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- 0,05% Хлор-отделящи ДС 

15-30 минути 

Ръце  Химична 

Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун (HMI 

Профиди, Bactosept foam и др.) 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

Без отмиване 

При всяко влизане в 

учебната зала 

Преподаватели 

Служители 

Студенти 

2 

К
 О

 Р
 И

 Д
 О

 

Р
 И

 

Пейки  Химична 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

- Алкохол базиран дезинфектант 

(Hmi Ido Spray, 70% спирт и др.) 
60 сек. 

1х дневно в 

началото или края 

на работния ден 

Мария 

Стайкова 

Под Химична 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

- 0.25 – 1% ЧАС 

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- 0,05% Хлор-отделящи ДС 

15-30 минути 

3 

Т
 О

 А
 Л

 Е
 Т

 Н
 И

 

Под Химична 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

- 0.25 – 1% ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- 0,05% Хлор-отделящи ДС 

15-30 минути 
1х дневно в 

началото или края 

на работния ден 
Мария 

Стайкова Клекала / Тоалетни 

чинии и капаци 
Химична Груб спрей  

- 0.25 – 1% ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- 0,05% Хлор-отделящи ДС 

15-30 минути 

 - Дръжки на врати  

- Ключове за осветление 
Химична 

Груб спрей / 

Забърсване с 

- Алкохол базиран дезинфектант 

(Hmi Ido Spray, 70% спирт и др.) 
60 сек. 3 х дневно  
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- Ръкохватки на мивки влажна кърпа 

Мивки  Химична 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна гъба 

- 0.25 – 1% ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- 0,05% Хлор-отделящи ДС 

15-30 минути 

1х дневно в 

началото или края 

на работния ден 

Ръце на преподаватели, 

служители и студенти 
Химична 

Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун (HMI 

Профиди, Bactosept foam и др.) 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

 

Без отмиване 

Преди и след всяко 

ползване на 

тоалетната 

Преподаватели 

Служители 

Студенти 

4 

О
Б

Щ
И

 П
О

М
Е

Щ
Е

Н
И

Я
 

(З
а

се
д

а
т
е
л

н
и

 з
а

л
и

, 
л

а
б

о
р

а
т
о

р
и

и
 и

 

п
р

.)
 

Под Химична 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

 

- 0.25 – 1% ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- 0,05% Хлор-отделящи ДС 

15-30 минути 
1 х дневно в края на 

работния ден 

Мария 

Стайкова 

- Дръжки на врати 

- Ключове за осветление 

- Ръкохватки на мивки 

Химична 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

 - Алкохол базиран дезинфектант 

(Hmi Ido Spray, 70% спирт и др.) 
60 сек. 

3 х дневно  

 

Мивки  Химична 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна гъба 

- 0.25 – 1% ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- 0,05% Хлор-отделящи ДС 

15-30 минути 

1х дневно в края на 

работния ден 

 

Ръце  Химична 

Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун (HMI 

Профиди, Bactosept foam и др.) 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

 

Без отмиване 

Периодично 

Преподаватели 

Служители 

Студенти 

Легенда: ЧАС – четвъртични амониеви съединения (Hmi Uni S, Hmi Roda, Hmi Roda Super и др.),  

Глутаров алдехид  с  ЧАС: Cetridine RD, Cetridine RDS, Intra multi des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, Glurarsan, Noan, Calprof GLQ или др.; 

Кислород-отделящи дезинфектанти (пероксиди): Hmi Hygiene, Ecocid S, Virkon S, Bio VX, Biosan steride и др.;  

Хлор-отделящи дезинфектанти – хлорамини: Hmi Tabides 56, Sanifort, Izozan G, Aquatabs и др.;  

Йодофори: Hmi Iodalin, Дезинфект В, Sanajod и др.;  

Антибактериален сапун: HMI Профиди, Bactosept foam и др.;  

Дезинфектант за ръце (съдържащ алкохол, хлорхексидин и/или ЧАС): Hmi ScrubAL,  Gelasept, Живасепт глюконат и др.;  

ДС – дезинфекционни средства. 
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ЧЕК ЛИСТ на извършените дезинфекционни обработки в лабораторен сектор на 

секция „Паразитология и инвазионни болести“ 

Месец: ……………………………………         Година: ……………… 

Дата Час Подобект Средство Подпис 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

3.10.2.2. Правилник за безопасност при работа със ССЖ по време на подвижни 

клиники (теренни занятия) по паразитни болести 

I. Общи правила 

12. Подвижните клиники (теренни занятия) по паразитни болести се провеждат 

единствено в обекти (ферми), които са включени в Националния регистър и покриват 

всички минимални изисквания за безопасна работа на студентите и преподавателите; 

13. В началото на занятието, студентите щателно се запознават с инструктажа за 

безопасност при работа с животни и използването на необходимите консумативи и 

лекарствени средства; 

14. След провеждане на инструктажа, студентите декларират, че са запознати с 

възможните рискове по време на работата с животни, чрез полагане на подпис в „Книга 

за инструктаж“. 
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15. За да се избегнат инциденти като пропадане в шахти, токов удар и др., всички 

участващи в занятието лица (преподаватели, студенти, помощен персонал) трябва да се 

запознаят и съобразяват с особеностите на животновъдният обект;  

16. При поглъщане, вдишване, неволно самоинжектиране или попадане на 

противопаразитни продукти в очите, както и в случай на травматизъм, възникнал по 

време на манипулациите с животни (ритане, блъскане, настъпване, притискане, 

намушкване с рога) или на инциденти, посочени в точка 4, водещият преподавател 

следва незабавно да потърси медицинска помощ от местните здравни власти или да 

позвъни тел. 112; 

17. По време на всяко занятие, преподавателите трябва да разполагат с аптечка за 

оказване на първа помощ; 

18. По време на работа, всички студенти и преподаватели са задължени да използват 

подходящо за целта работно облекло – предпазни гащеризони за еднократна употреба, 

латексови ръкавици, калцуни и пластмасови очила; 

19. На входа на посещаваните ферми се обособява подходящо място за преобличане 

на участниците в занятието; 

20. След края на теренното занятие, всички използвани лични предпазни средства 

(ЛПС) се събират в обособеният за целта филтър, пакетират се в полиетиленови торби и 

се поставят в специално обозначени контейнери, маркирани с логото за биологичен риск; 

21. След приключване на манипулациите, иглите и спринцовките за еднократна 

употреба се събират в подходящи за целта контейнери, обозначени със знак за 

биологичен риск и се предават за обезвреждане; 

22. Използваният инструментариум за многократна употреба, в това число закрутки, 

юлари, автоматични пистолети за перорална апликация, термометри, чанти за 

инструменти, се измиват с вода (където е приложимо) и напръскват с подходящ 

дезинфектант (спирт, йодиран спирт); 

23. След всяко теренно занятие, моторните превозните средства подлежат на 

задължително механично почистване, последвано от щателна дезинфекция с подходящо 

за целта дезинфекционно средство; 

 

II. Инструктаж за безопасност при работа с животни по време на подвижните 

клиники по паразитни болести (вкл. Общите правила) 
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1. Преди третирането с противопаразитни средства, животните трябва да бъдат добре 

фиксирани и обезопасени, като за целта се използват подходящи станоци и други 

помощни материали (юлари и закрутки); 

2. Подходът и фиксирането не трябва да създават предпоставки за възникване на стрес 

и травматизъм при животните и същевременно, да осигуряват безопасност на студентите 

по време на манипулациите; 

3. Студентите трябва да бъдат внимателни при работа с животните, особено с ЕПЖ, коне 

и свине, за да се сведе до минимум риска от наранявания или самонараняване; 

4. При неволен контакт с биологични материали от животните, засегнатите участъци да 

се измиват с чиста вода и сапун и да се дезинфекцират; 

5. По време на работа с остри и режещи инструменти, студентите трябва да бъдат 

особено внимателни, за да се снижи до минимум риска от нараняване на околни хора и 

животни или самонараняване; 

6. При работа с игли, студентите следва да освободят предпазителя на иглата 

непосредствено преди манипулацията по инжектиране, като по този начин се 

предотвратява риска от неволно самоинжектиране на противопаразитното средство; 

3.10.2.3. Правила за безопасност в лабораториите на секция „Паразитология и 

инвазионни болести“  

1. Лабораторната дейност в секция „Паразитология“ (диагностична, научно-

изследователска, учебна) се осъществява единствено от преподавателите и лаборантите 

към секцията, които са задължени да спазват и следят утвърдените лабораторни 

практики; 

2. Достъпът до лабораториите е строго лимитиран за всички външни на секция 

„Паразитология“ лица; 

3. Всички работещи в лабораториите лица са задължени да използват работно облекло 

(медицински туника и панталон), което е предназначено за употреба единствено на 

територията на сектора; 

4. Строго забранена е употребата на храни, напитки и цигари в лабораториите; 

5. Строго забранено е съхранението на хранителни продукти и напитки в хладилниците 

към лабораториите; 

6. Всеки приет в лабораториите биологичен материал за диагностика (фекалии, кръвни 

проби, органи, тъкани и др.) задължително се придружават от съпроводително писмо по 

образец на БАБХ (образец ЗХОЖ-28б); 
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7. С цел да се избегне контаминация, пробите за диагностика трябва да бъдат добре 

опаковани в непропускливи двойни полиетиленови опаковки и надлежно етикетирани;   

8. Работата с биологичен материал се извършва след задължително поставяне на лични 

предпазни средства (ръкавици за еднократна употреба, маска и предпазни очила; 

9. В случай на повредена цялост на използваните ръкавици, същите трябва да бъдат 

свалени незабавно, а ръцете - обработени с дезинфектант; 

10. Абсолютно забранена е употребата на пипети, изискващи засмукване с уста, работи 

се единствено с автоматични пипети; 

11. След приключване на лабораторната дейност, всички използвани лични предпазни 

средства се изхвърлят в найлонови торби, поставени в контейнери (обозначени с логото 

за биологичен риск). Същите се предават за обезвреждане; 

12. След приключване на диагностичните процедури, всички биологични материали се 

поставят в непропускливи метални контейнери с плътно затварящи се капаци и се 

пренасочват за обезвреждат чрез автоклавиране; 

13. Използваните по време на лабораторните изследвания консумативи (епруветки, 

цилиндри за утаяване, хаванчета, пестици, тиглита, бехери, петри и др.) се събират в 

контейнери (с твърди стени и плътно затварящи се капаци), обозначени със знак за 

биологичен риск и се стерилизират в автоклав; 

14. След употреба на остри и режещи консумативи за еднократна употреба (остриета на 

скалпели, еднократни игли и др.), същите се изхвърлят в специални контейнери с твърди 

и устойчиви на пробиване стени и се насочват за стерилизация чрез автоклавиране; 

15. Стерилизираните еднократни консумативи следва да се предадат за обезвреждане на 

специализирана в това направление фирма, с която ВМФ има предварително сключен 

договор; 

16. Лабораториите подлежат на регулярно механично почистване и химична 

дезинфекция, в съответствие с предварително разработена дезинфекционна програма 

(виж приложението);  
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Програма за дезинфекция в лабораториите на секция „Паразитология и инвазионни болести“ 

№ 
Под-

обект 
Зона 

Д   Е   З   И   Н   Ф   Е   К   Ц   И   Я 

Вид Метод Средство Експозиция Кратност Отговорник 

1 

Л
А

Б
О

Р
А

Т
О

Р
И

И
 

Работни плотове Химична 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС 

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 
След всяко разработване 

на проби 

Мария 

Стайкова 

Инструментариум  

йозета, игли, ножици, 

пинсети и пр. 

 

 

 

- Хаванчета,пестици и др. 

лабораторна стъклария 

 

Физична 

 

 

 

 

 

Физична 

 

Нажежаване  

 

Пара под 

налягане 

 

 

Пара под 

налягане 

 

Пламък на газова горелка 

 

Автоклав 

1 atm / 0,1 MPa - 121°С 

2 atm / 0,2 MPa - 134°С 

 

Автоклав 

1 atm / 0,1 MPa - 121°С 

2 atm / 0,2 MPa - 134°С 

 

До жълто-червен цвят 

 

45 минути ±3 мин. 

20 минути ±2 мин. 

 

 

45 минути ±3 мин. 

20 минути ±2 мин. 

 

След всяка употреба 

 

 

1х дневно в края на 

работния ден 

 

 

1х дневно в края на 

работния ден 

 

Персонал 

Термостат, хладилници, 

микроскоп 
Химична 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 

- Рискови повърхности  

(врати, рафтове, микро/ 

макро винтове):  

1х дневно в края на 

работния ден 

 - Основно почистване и 

дезинфекция:  

1х тримесечие 

Персонал 

- Друго оборудване  

- Дръжки на врати, 

прозорци, шкафове, мивка 

Химична 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажна кърпа 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 

30 минути 1х седмично 
Мария 

Стайкова 

Ръце  

 
Химична 

Измиване 

 

Намокряне и 

втриване 

Антибактериален сапун (HMI 

Профиди, Bactosept foam и др.) 

Дезинфектант за ръце 

1 минута с отмиване 

 

 

Без отмиване 

След всяко разработване 

на проби / при 

необходимост 

Персонал 

Под Химична 

Груб спрей / 

Забърсване с 

влажен моп 

- 1-2% Глутаров адехид+ЧАС  

- 2 % Кислород-отделящи ДС 

- мах.% Хлор-отделящи ДС 
30 минути 

1х дневно в края на 

работния ден 

Мария 

Стайкова 
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Обемна дезинфекция на 

цялото помещение 
Химична 

Горещ 

аерозол 

(фумигация) 

 

Студен 

аерозол 

а) 40 мл 37 % формалин + 20 гр 

КМnO4 за 1 м3 

б) Фумиспор ОРР, Fumicrobe - 

димки 

 

5% Глутаров адехид+ЧАС или 

Кислород-отделящи - 30 мл/м3 

4 часа 

 

 

 

 

4 часа 

1 х шестмесечие в края на 

работната седмица 
Персонал 

 

Легенда: ДС – дезинфекционно средство; ЧАС- четвъртични амониеви съединения; Глутаров алдехид + ЧАС (Cetridine RD, Cetridine RDS, Intra multi 

des GA, GPC-8, Vulkan, ТН5, Virocid, Glurarsan, Noan, Calprof GLQ или др.); Кислород-отделящи ДС (Пероксиди: Hmi Hygiene, Ecocid S, Virkon S, 

Bio VX, Biosan steride и др.); Йодофорен дезинфектант (Hmi Iodalin, Дезинфект В, Sanajod и др.); Антибактериален сапун: HMI Профиди, Bactosept 

foam и др.; Дезинфектант за ръце (съдържащ алкохол, хлорхексидин и/или ЧАС): Hmi ScrubAL,  Gelasept, Живасепт глюконат и др. 
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ЧЕК ЛИСТ на извършените дезинфекционни обработки в лабораторен сектор на 

секция „Паразитология и инвазионни болести“ 

Месец: ……………………………………         Година: ……………… 

Дата Час Подобект Средство Подпис 
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3.10.3. Секция: „Ветеринарна микробиология”. 

3.10.3.1.Инструкции за безопасна работа на студентите в залите за практични 

занятия по микробиология 

1. В залите за практични занятия по микробиология се работи единствено с чисто 

работно облекло. За целта на студентите са предоставени зали за преобличане и 

съхранение на личните вещи. 

2.  В залите за практичнияи занятия по микробиология е забранено внасянето на 

хранителни продукти и напитки.  

3. Подовите покрития в залите за практични занятия по микробиолгия се почистват и 

дезинфектират след приключване на всяко занятие. 

4. Ръцете се измиват и дезинфектират преди започване на работа/ и след приключване на 

лабораторната работа.  

5. По време на практичните занятия се работи с предпазни маски и стерилни нитрилни 

ръкавици. 

6. Повърхностите на работните маси се почистват и стерилизират както преди започване 

на практичните занятия, така и след приключване на лабораторната работа. На работните 

маси не се поставят инструменти и лабораторни съдове преди да бъдат стерилизирани. 

Платинените уши и бактериалните игли се стерилизират на пламъка на спиртната лампа 

или на пламъка на газовата горелка. 

7. Работните съдове и предметни стъкла след  приключване на лабораторната работа се 

събират в отделни съдове поставени на определени места в лабораторията.  

8. Тъй като микробиологичната работа изисква концентрация и внимание, се работи в 

седнало положение, като се избягват всякакви ненужни движения и ненужно напускане 

на работното място. 

9. Използваните работни съдове, хранителни среди, типчета за пипети и други се 

стерилизират в автоклав и се поставят в контейнери за биологични отпадъци.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


