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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 

Наименование на дисциплината: 
„Клинична практика” 
 
Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна 
 
Ниво на обучение: 
Професионален бакалавър /ПБ/ 
 

Форми на обучение: 
Упражнение 
 

Продължителност на обучение: 
Шест семестъра 
 

Хорариум: 
1740 часа упражнения 
 

Помощни средства за преподаване: 
Самостоятелна подготовка, дискусия, семинарни занятия, демонстрация, самостоятелно 
изпълнение на практически задачи, решаване на ситуационни задачи, ролеви игри. 
  
Форми на оценяване: 
Изпълнение на лабораторен анализ по алгоритъм, устно изпитване, тестово изпитване, 
изготвяне и защита на курсов проект. 
  
Формиране на оценката: 
Формира се средна текуща оценка за ІІ, ІV, V и VІ семестър. 
 

Аспекти при формиране на оценката: 
Ниво на усвоени теоретични знания и практически умения, комуникативни качества и 
етично професионално поведение, самостоятелно изпълнение на практически задачи, 
участие в дискусии, решаване на тестове, защита на курсов проект. 
 

Семестриален изпит: 
Не. 
 

Държавен изпит: 
Не. 
 

Водещ преподавател: 
Преподавател от специалност “Медицински лаборант” 
 

Медицински колеж: 
Специалност “Медицински лаборант” 

 



АНОТАЦИЯ  

Клиничната практика е основна форма на обучение в медицинските колежи.   
Реализирането ѝ:  

 спомага за разширяване, задълбочаване и затвърждаване на придобитите 
знания от теоретичната подготовка и учебно-практическите упражнения; 

 осигурява условия за формиране на професионални умения и навици;  
 съдейства за формирането на професионално-значими личностни качества 

като умения за работа в екип, дисциплинираност и отговорност към 
учебния и професионален труд, готовност за непрекъснат самоконтрол и 
самооценка;  

 създава условия за усвояване и прилагане на практика принципите и 
правилата на медицинската етика при работа с пациенти. 

Подпомагайки процеса на адаптиране към условията на професионалната среда, 
клиничното обучение се явява важна и съществена предпоставка за бъдещата успешна 
реализация на студента медицински лаборант.  
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 

1. Запознава студентите с правилника за  вътрешния ред и организацията на дейността 
в съответната по вид лаборатория. 

2. Запознава студентите и създава условия за усвояване и прилагане на правилата за 
охрана и безопасност на труда. 

3. Запознава студентите и осигурява условия за самостоятелно усвояване на техниката 
на извършване на различните по вид лабораторни анализи (необходим биологичен 
материал, алгоритъм на изпълнение, необходима лабораторна апаратура) в 
клинична, микробиологична, паразитологична, цитологична, хистологична и други 
специализирани лаборатории в системата на медицинските заведения към МЗ и 
други медикобиологични институции. 

4. Запознава и създава условия за възпитаване у студентите на необходимите за 
професията личностни качества: дисциплинираност, отговорност, комуникативност, 
инициативност, професионално мислене. 

5. Формира навици за непрекъснато учене. 
6. Осигурява условия за усвояване и прилагане на подходи за етично професионално 

поведение на медицинския лаборант. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

След приключване на обучението, студентите трябва да придобият следните познания и 
умения: 
 теоретични: 

 да познават и спазват всички правила за охрана и безопасност на труда и 
опазване на околната среда; 

 да познават и спазват правилата и изискванията за вземане, обработване и 
съхранение на различните видове биологични материали за анализ в съответната 
по вид лаборатория; 

 да определят правилно технологичната последователност на дейностите при 
извършване на различните по вид лабораторни анализи; 

 да оценяват необходимостта от използване на подходяща техника за съответния 
анализ; 

 да познават предназначението и режима на работа на различната по вид 



апаратура в съответната лаборатория; 
 да интерпретират правилно получените резултати от лабораторните анализи; 
 да познават и прилагат различни психологически подходи в работата си с 

пациенти. 
 
 практически: 

 ефективно да планират, организират и провеждат дейността си на работното 
място; 

 стриктно да прилагат изискванията за безопасни условия на труд; 
 самостоятелно да вземат и обработват различните биологични материали за 

анализ в съответната по вид лаборатория, строго съблюдавайки технологичните 
правила и изисквания; 

 да изпълняват прецизно методиките за извършване на различните видове 
лабораторни анализи; 

 самостоятелно да микроскопират; 
 да работят самостоятелно с всяка налична лабораторна апаратура, като стриктно 

спазват режима ѝ на работа; 
 да извършват точна идентификация, регистриране и архивиране на 

лабораторните резултати; 
 да спазват установените трудова дисциплина и етични правила на поведение на 

работното място.  
 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 
 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър Общо Лекции Упражн. І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Клинична 
практика 

- 1740 - 1740 -/90 -/180 -/270  -/300   -/300   -/600* 

 
*астрономически часа (съгл. ЕДИ) 
 
 
 

ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 
І курс, І семестър - I част 

 
 
№ 

 
Т Е М А 

 
ЧАСОВЕ 

 
Д А Т А 

1.  Същност и организация на дейността в клинична 
лаборатория. Лабораторна информационна система.  

6 ч.  
 

2.  Професионална етика и организационно поведение.   6 ч.  

3.  Физико-химични свойства на урината. Експресни тестове.   6 ч.  
 

4.  Клинично-лабораторно изследване на белтък в урина.   6 ч.  



5.  Клинично-лабораторно изследване на захар в урина.   6 ч.  
 

6.  Клинично-лабораторно изследване на кетонни тела и 
нитрити  в урина.   

6 ч.  
 

7.  Клинично-лабораторно изследване на кръв в урина.   6 ч.  
 

8.  Клинично-лабораторно изследване на жлъчни пигменти в 
урина.   

6 ч.  
 

9.  Седимент на урината – ориентировъчно изследване.   6 ч.  

10.  Седимент на урината – количествено изследване.   
 

6 ч.  

11.  Същност и организация на дейността в микробиологична 
лаборатория.   

6 ч.  

12.  
 

Дезинфекция и стерилизация.   6 ч.  

13.  Морфология и структура на микроорганизмите.   6 ч.  

14.  Хранителни среди. Микробиологични посявки върху 
хранителни среди.   

6 ч.  

15.  Изолиране на чиста култура. Култивиране на 
микроорганизми.  

6 ч.  

 
                               ОБЩО:   90 ч. 
 

І курс, ІІ семестър - I част 
 
№ 

 
Т Е М А 

 
ЧАСОВЕ 

 
Д А Т А 

1.  Вземане на биологичен материал за хематологични и 
цитологични изследвания. 

12 ч.  
 

2.  Хемоглобин.   12 ч.  

3.  Определяне броя на формените елементи в кръвта – 
еритроцити и левкоцити и тромбоцити.  

12 ч.  
 

4.  Хематокрит. Математически еритроцитни индекси. 
Осмотична резистентност на еритроцитите.   

12 ч.  
 

5.  Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ). 12 ч.  
 

6.  Изготвяне и оцветяване на кръвна натривка.   12 ч.  

7.  Морфология на червени кръвни клетки в циркулиращата 
кръв – еритроцити и ретикулоцити.   

12 ч.  
 

8.  Морфология на бели кръвни клетки в циркулиращата кръв - 
неутрофилни, еозинофилни, базофилни гранулоцити. 

12 ч.  
 

9.  Морфология на бели кръвни клетки в циркулиращата кръв - 
моноцити, лимфоцити и плазматични клетки. 

12 ч.  

10.  Диференциална кръвна картина (Левкограма).   12 ч.  

11.  Биохимично проучване на чиста култура.   12 ч.  

12.  
 

Антимикробна химиотерапия. Антибиограма. 12 ч.  



13.  Микробиологична диагностика на стафилококови 
инфекции.   

12 ч.  

14.  Микробиологична диагностика на стрептококови и 
пневмококови инфекции.   

12 ч.  

15.  Микробиологична диагностика на патогенни чревни 
микроорганизми (E.coli, Salmonella, Shigella).   

12 ч.  

 
                           ОБЩО:   180 ч. 
 

ІІ курс, ІІІ семестър - II част 
 
№ 

 
Т Е М А 

 
ЧАСОВЕ 

 
Д А Т А 

1.  Вземане на биологичен материал за клинично-химични 
анализи.   

18 ч.  
 

2.  Глюкоза в биологичните течности.   18 ч.  

3.  Кръвнозахарни и уринозахарни профили. Орален 
глюкозотолерантен тест. Гликиран хемоглобин.   

18 ч.  
 

4.  Общ белтък. Фракциониране на белтъците. 18 ч.  

5.  Индивидуални белтъци. Имуноглобулини, албумин, 
фибриноген, C-реактивен протеин и др. 

18 ч.  
 

6.  Жлъчни пигменти в кръвта. 18 ч.  

7.  Небелтъчни азотсъдържащи вещества в кръвта – креатинин, 
урея, пикочна киселина.   

18 ч.  
 

8.  Мастна обмяна – холестерол и фракции.  18 ч.  

9.  Мастна обмяна – триглицериди.  18 ч.  

10.  Микробиологична диагностика на условно патогенни 
чревни микроорганизми (KES група, род Proteus).  

18 ч.  

11.  Микробиологична диагностика на микроорганизми, 
причиняващи особено опасни инфекции (холера, антракс, 
чума).  

 
18 ч. 

 

12.  
 

Микробиологична диагностика на туберкулоза. 
Микробиологична диагностика на Грам негативни 
неферментативни микроорганизми (род Pseudomonas).  

 
18 ч. 

 

13.  Микробиологично изследване на микроорганизми, 
причиняващи капкови инфекции (род  Haemophilus, род  
Bordetella, род Corynebacterium).  

 
18 ч. 

 

14.  Микробиологична диагностика на анаеробни 
микроорганизми (род Clostridium).   

 
18 ч. 

 

15.  Микробиологична диагностика на микроаерофилни 
микроорганизми.   

 
18 ч. 

 

 
                     ОБЩО:   270 ч. 
 

ІІ курс, ІV семестър - II част 
 
    



№ Т Е М А ЧАСОВЕ Д А Т А 
1.  Eлектролити в кръвта – натрий, калий, хлорид.  20 ч.  

2.  Електролити в кръвта – калций, магнезий и фосфор.  20 ч.  

3.  Олигоелементи в кръвта – желязо. Желязосвързващ 
капацитет.   

20 ч.  
 

4.  Киселинно-алкална обмяна. Калибрационна крива.   20 ч.  

5.  Ензими в кръвта – аминотрансферази.  20 ч.  
 

6.  Ензими в кръвта - креатинкиназа и лактадехидрогеназа.   20 ч.  

7.  Ензими в кръвта - алкална фосфатаза, кисела фосфатаза. 
 

20 ч.  
 

8.  Ензими в кръвта – гамаглутамилтрансфераза, алфа-амилаза.   20ч.  

9.  Ензими в кръвта – глутаматдехидрогеназа, холинестераза.   
 

20 ч.  

10.  Микробиологична диагностика на хламидии и рикетсии.   
 

20 ч.  

11.  Микробиологична диагностика на род Candida.  
 

20 ч.  

12.  
 

Микробиологична диагностика на вирусни инфекции.  
 

20 ч.  

13.  Серологична диагностика.   
 

20 ч.  

14.  Същност и организация на дейността в хистологична 
лаборатория. Вземане на материал. Фиксация. 

20 ч.  

15.  Включвания. Микротоми.   20 ч.  

 
                          ОБЩО:   300 ч. 
 

ІІІ курс, V семестър - III част 
 
№ 

 
Т Е М А 

 
ЧАСОВЕ 

 
Д А Т А 

1.  Време на кървене, време на съсирване. Протромбиново 
време.  

20 ч.  
 

2.  Тромбиново време. АРТТ. ФДП. ДД. 20 ч.  

3.  Пунктати – трансудати, ексудати.   20 ч.  

4.  Ликвор.   20 ч.  

5.  Изпражнения. Влагалищна намазка. Спермограма. Проби за 
бременност.    

20 ч.  

6.  Функционално изследване на бъбреците. Клирънсови проби.  20 ч.  

7.  Определяне на кръвни групи по кръстосан метод и Rh  
фактор.   

20ч.  
 

8.  Микробиологично изследване на материали от дихателна 
система, отделителна, храносмилателна и полова системи.   

20 ч.  
 



9.  Микробиологично изследване на материали от кръвоносна и 
централна нервна система.  

20 ч.  

10.  Микробиологично изследване на материали при ВБИ.   20 ч.  

11.  Санитарно-микробиологично изследване на вода, въздух, 
почва, хранителни продукти. 

20 ч.  

12.  
 

Рутинни и специални хистологични оцветявания.  20 ч.  

13.  Хистохимични и хистоензимни методи. Обработка на 
биопсични препарати. Изготвяне на трайни хистологични 
препарати.   

20 ч.  

14.  Същност и организация на дейността в паразитологична 
лаборатория. Методи за диагностициране на протозоозите.  
Имунодиагностика на паразитозите. Ксенодиагностика. 

20 ч.  

15.  Медицинска арахноентомология. Санитарно-
паразитологични изследвания. Методи за диагностициране 
на хелминтозите. 

20 ч.  

 
                          ОБЩО:   300 ч. 
 

ІІІ курс, VІ семестър - ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ 
 
№ 

 
Т Е М А 

 
ЧАСОВЕ 

 
Д А Т А 

1. Клинично-лабораторно изследване на урина - рН, 
относително тегло, белтък, захар, кетонни тела, нитрити, 
жлъчни пигменти, кръв. Експресни методи.  
Седимент – ориентировъчен и количествен. Количествено 
определяне на белтък и захар в урина. Микроалбуминурия.  
Функционално изследване на бъбреците – проби за 
разреждане и концентрация. Клирънсови проби.  

 
40 ч. 

 
 

2. Хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити, 
тромбоцити. Математически еритроцитни индекси. 
Резистентност на еритроцити. СУЕ.  
Морфология на червени кръвни клетки в циркулиращата 
кръв – еритроцити и ретикулоцити. Морфология на бели 
кръвни клетки в циркулиращата кръв. ДКК.  
КАО – показатели, правила за вземане. 

 
40 ч. 

 
 

3. Кръвна захар. КЗП. УЗП. ОГТТ. Гликиран хемоглобин.  
Общ белтък и фракции. Индивидуални белтъци. Албумин. 
Фибриноген. Билирубин – общ и фракции. Креатинин, урея, 
пикочна киселина.  

 
40 ч. 

 
 

4. Холестерол – общ и фракции. Триглицериди. 
Електролити – Na, K, Ca, Cl, Mg, P.  
Олигоелементи – Fe, ЖСК.  
Време на кървене, време на съсирване. Протромбиново 
време.  

 
40 ч. 

 
 

5. Тромбиново време. АРТТ. ФДП. ДД.  
Ензими – АСАТ, АЛАТ, КК, АФ, КФ, ГГТП, ГДХ, ХЕ, алфа-
амилаза.  
Определяне на кръвни групи по кръстосан метод и Rh  

40 ч.  
 



фактор.  

6. Пунктати – трансудати, ексудати.  
Ликвор – микроскопско и химическо изследване. Проби за 
бременност. Влагалищна намазка. Спермограма. 
Изпражнение. Хормони. Туморни маркери. 

40 ч.  
 

7. Дезинфекция и стерилизация. Хранителни среди.  
Оцветяване на препарати за МБД. Посявки и култивиране на 
микроорганизми. Изолиране и биохимично проучване на 
чиста култура. Антибиограма. 

40 ч.  
 

8. МБД на стафилококи, стрептококи и пневмококи. МБД на 
патогенни и условнопатогенни чревни м.о.  
МБД на капкови инфекции. МБД на чревни инфекции.  
МБД на анаеробни и микроаерофилни м.о. 

40 ч.  
 

9. МБД на хламидии и рикетсии. МБД на гъби.  
МБД на материали от отделителна и дихателна система.  
МБД на материали от кръвоносна и нервна система.  
Вируси. Серологични реакции.  
Санитарно-микробиологично изследване на вода, почва, 
въздух, хранителни продукти. 

40 ч.  

10. Методи и принципи на хистологичните изследвания.  
Вземане на материал. Фиксация. Приготвяне на фиксиращи 
разтвори. Дехидриране и просветляване на хистологичния 
материал. Парафиново включване. Микротоми. 

40 ч.  

11. Оцветяване на хистологични препарати с хематоксилин – 
еозин. 
Хистохимични методи за оцветяване за липиди; за доказване 
на гликоген (PAS-реакция); за доказване на нуклеинови 
киселини; за оцветяване на амилоид и слуз.  
Хистоензимни методи. Наблюдение.  
Биопсии, гефрир. Обработка на биопсични препарати.  
Изготвяне на трайни хистологични препарати. 

40 ч.  

12. Паразитологична диагностика на амебиаза, трихомоназа и 
лайшманиоза. Паразитологична диагностика на малария. 
Паразитологична диагностика на токсоплазмоза. 
Паразитологична диагностика на балантидиоза. 
Имунодиагностика на паразитозите.  

40 ч.  

13. Санитарно-паразитологично изследване на външна среда.   
Паразитологична диагностика на нематодози с чревна 
локализация (ентеробиоза, аскаридоза).  Паразитологична 
диагностика на нематодози с тъканна локализация 
(трихинелоза). Паразитологична диагностика на трематодози 
(фасциолоза). Паразитологична диагностика на цестодози с 
чревна (тениози) и тъканна локализация (ехинококоза). 

40 ч.  

14. Свободно избираема практика.  40 ч.  

15. Свободно избираема практика.  40 ч.  

 



                      ОБЩО:   600 ч. 
 
 
 

У П Р А Ж Н Е Н И Я –Т Е З И С И 
І курс, І семестър - I част 

 
 

УПРАЖНЕНИЕ №1 – 6 часа 
СЪЩНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В КЛИНИЧНАТА 
ЛАБОРАТОРИЯ   

1. Устройство, технологично оборудване и информационно осигуряване в 
клиничната лаборатория. Лабораторна информационна система. 

2. Планиране и организиране на лабораторната дейност. 
3. Връзки и взаимоотношения с други клинични и параклинични звена на 

здравното заведение. 
4. Обезопасяване на труда  в клиничните лаборатории: запознаване с различните 

видове вредности (биологични, химични, механични и др.) и правилата за 
безопасност. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №2 – 6 часа 
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ  

1. Мениджмънт на клинично-лабораторната дейност. 
2. Работа в екип. Подходи за ефективна екипна дейност. 
3. Права на пациента. Информирано съгласие. Поведение и отношение към 

пациентите и техните близки. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №3 – 6 часа 
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА НА УРИНАТА. ЕКСПРЕСНИ ТЕСТОВЕ   

1. Изследване на общите свойства на урина: количество, мирис, цвят, прозрачност, 
осмоларитет, специфично тегло и рН. Нормални показания и патологични 
отклонения. 

2. Изисквания към материала за изследване. 
3. Експресни тестове: видове, правила за съхранение и работа с тях. 
4. Определяне на специфично тегло и рН с експресни тестове: принцип, работа по 

алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 
5. Определяне на специфично тегло с ареометър: източници на грешки, работа по 

алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата.  
 
УПРАЖНЕНИЕ №4 – 6 часа 
КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕЛТЪК В УРИНА  

1. Изисквания към биологичния материал за качествено и количествено изследване 
на белтък в урина. 

2. Експресни тестове: принцип на теста, източници на грешки, интерференти, 
работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 

3. Проба със сулфосалицилова киселина: принцип, източници на грешки, работа по 
алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 

4. Методи за количествено определяне: колориметричен (биуретов), 
нефелометричен, турбидиметричен: принцип, работа по алгоритъм, 
фотометрично отчитане и интерпретация на резултата. 

5. Правила за работа със спектрофотометър. 
 



УПРАЖНЕНИЕ №5 – 6 часа 
КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАХАР В УРИНА   

1. Изисквания към биологичния материал за качествено и количествено изследване 
на глюкоза в урина. 

2. Експресни тестове: принцип на теста, източници на грешки, интерференти, 
работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 

3. Методи за количествено определяне: ензимни (ГОД - ПОД) - принцип, работа по 
алгоритъм, фотометрично отчитане и интерпретация на резултата. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №6 – 6 часа 
КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КЕТОННИ ТЕЛА И 
НИТРИТИ  В УРИНА   

1. Изисквания към биологичния материал за изследване. 
2. Експресни тестове за доказване на кетонни тела: принцип на теста, източници на 

грешки, интерференти, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на 
резултата.  

3. Експресни тестове за доказване на нитрити: принцип на теста, източници на 
грешки, интерференти, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на 
резултата. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №7 – 6 часа 
КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ В УРИНА   

1. Изисквания към биологичния материал за изследване. 
2. Експресни тестове: принцип на теста, източници на грешки, интерференти, 

работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултата. 
3. Микроскопско доказване на кръв в урина: работа по алгоритъм, отчитане и 

интерпретация на резултата. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №8 – 6 часа 
КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЖЛЪЧНИ ПИГМЕНТИ В 
УРИНА   

1. Изисквания към биологичния материал за изследване. 
2. Експресни тестове за доказване на билирубин и уробилиноген: принцип на 

теста, източници на грешки, интерференти, работа по алгоритъм. 
3. Методи за определяне на билирубин в урина (проба на Трусо): принцип, 

източници на грешки, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на 
резултата. 

4. Методи за определяне на уробилиноген в урина (проба на Ной-Бауер): принцип, 
източници на грешки, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на 
резултата. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №9 – 6 часа 
СЕДИМЕНТ НА УРИНАТА – ОРИЕНТИРОВЪЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ   

1. Изисквания към биологичния материал за изследване. 
2. Елементи на уринен седимент - описание. 
3. Правила за работа с центрофуга. Подготовка на биологичния материал. 
4. Правила за работа с мискроскоп. 
5. Микроскопска оценка на ориентировъчен седимент: работа по алгоритъм, 

отчитане и интерпретация на резултатите. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №10 – 6 часа 



СЕДИМЕНТ НА УРИНАТА – КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ  
1. Правила и изисквания за осигуряване на биологичния материал. 
2. Камерен метод: същност, видове броителни камери, подготовка на броителна 

камера, правила при камерно броене. 
3. Седимент по Адис, по Амбурже и по Уеб: изисквания към биологичния 

материал за изследване, референтни граници и патологични отклонения, работа 
по алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултатите. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №11 – 6 часа 
СЪЩНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В МИКРОБИОЛОГИЧНА 
ЛАБОРАТОРИЯ   

1. Инфраструктура, технологично оборудване и информационно осигуряване в 
микробиологична лаборатория. 

2. Планиране и организиране на лабораторната дейност. 
3. Връзки и взаимоотношения с други клинични и параклинични здравни звена. 
4. Обезопасяване на труда  в микробиологичните лаборатории: запознаване с 

различните видове вредности (биологични, химични, механични и др.) и 
правилата за безопасност при работа с инфекциозен материал. 
 

УПРАЖНЕНИЕ №12 – 6 часа 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ  

1. Дезинфекция. Дезинфекционни разтвори - приготвяне. 
2. Стерилизация: видове, стерилизационна апаратура, правила за работа с нея. 
3. Подготовка на различни видове материали за стерилизация (лабораторна 

стъклария, инструментариум, хранителни среди и др.): правила, работа по 
алгоритъм. 

4. Контрол на стерилизация и дезинфекция. 
  

УПРАЖНЕНИЕ №13 – 6 часа 
МОРФОЛОГИЯ И СТРУКТУРА НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ   

1. Нативно наблюдение на микроорганизми: предимства, недостатъци. 
2. Изготвяне на нативен препарат (свеж покривен препарат): работа по алгоритъм, 

микроскопско наблюдение.  
3. Оцветителни методи: видове, диагностично приложение, оцветителни разтвори. 
4. Приготвяне на натривка от биологичен материал от течна и твърда хранителна 

среда: работа по алгоритъм. 
5. Изготвяне на препарати, оцветени по  Пфайфер и  Льофлер: източници на 

грешки, работа по алгоритъм, микроскопско наблюдение. 
6. Изготвяне на препарати, оцветени по  Грам, Найсер, Цил-Нилсен, Мьолер и 

Клет: източници на грешки, работа по алгоритъм, микроскопско наблюдение. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №14 – 6 часа 
ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОСЯВКИ ВЪРХУ 
ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ   

1. Хранителни среди: предназначение, видове, изисквания към хранителните 
среди, правила за съхранение. 

2. Приготвяне и разливане на хранителни среди в петри, на прав стълбец и полегат 
агар. Приготвяне и разливане на кръвен агар. 

3. Микробиологични посявки на биологичен материал на течна хранителна среда, 
полегат агар, твърда хранителна среда в петри, посявка на бод: правила, работа 
по алгоритъм. 



 
УПРАЖНЕНИЕ №15 – 6 часа 
КУЛТИВИРАНЕ НА МИКРООРГАНИЗМИ. ИЗОЛИРАНЕ НА ЧИСТА 
КУЛТУРА  

1. Методи за култивиране на аеробни,  анаеробни и микроаерофилни 
микроорганизми. Устройство на термостат.  

2. Посявка и култивиране на облигатни аеробни и облигатни анаеробни 
микроорганизми в течни и твърди хранителни среди. 

3. Растеж на облигатни аеробни и анаеробни микроорганизми в течни и твърди 
хранителни среди.  

4. Изолиране на чиста култура на полегат агар, на сектор кръвен агар, на Клиглер 
или друга стерилна хранителна среда: работа по алгоритъм. 

 
 

І курс, ІІ семестър - I част 
 
УПРАЖНЕНИЕ №1 – 12 часа  
ВЗЕМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧНИ И 
ЦИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ   

1. Антикоагуланти: предназначение, видове, принцип на действие. 
2. Затворена система за вземане на капилярна кръв: видове, правила за работа. 
3. Правила и изисквания за вземане на капилярна кръв: подготовка на пациента, 

техника, ролеви игри. 
4. Правила и изисквания за вземане на венозна кръв за хематологични и 

цитологични изследвания: подготовка на пациента, техника, ролеви игри.  
5. Хематологични анализатори: видове, работен режим на апаратурата, алгоритъм 

на работа с хематологичен брояч. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №2 – 12 часа  
ХЕМОГЛОБИН  

1. Изисквания към биологичния материал за изследване на хемоглобин. 
2. Референтни граници и патологични отклонения. 
3. Методи за определяне на хемоглобин: вид и принцип на съответния метод. 
4. Хемиглобинцианиден метод за определяне на хемоглобин: принцип,  

интерференции, източници на грешки, работа по алгоритъм, отчитане и 
интерпретация на резултатите. 

5. Работа с хематологичен брояч. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №3 – 12 часа  
ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ФОРМЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ В КРЪВТА – 
ЕРИТРОЦИТИ, ЛЕВКОЦИТИ И ТРОМБОЦИТИ 

1. Изисквания към биологичния материал за определяне броя на еритроцити, 
левкоцити и тромбоцити в кръвта. 

2. Референтни граници и патологични отклонения. 
3. Методи за определяне броя на еритроцити, левкоцити и тромбоцити: апаратни, 

визуално-микроскопски и др. 
4. Камерно изброяване на еритроцити, левкоцити и тромбоцити: разреждащи 

разтвори и видове разреждания, броителен обем, формули за изчисление, 
източници на грешки, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на 
резултатите. 

5. Работа с хематологичен брояч. 
 



УПРАЖНЕНИЕ №4 – 12 часа  
ХЕМАТОКРИТ. МАТЕМАТИЧЕСКИ ЕРИТРОЦИТНИ ИНДЕКСИ. 
ОСМОТИЧНА РЕЗИСТЕНЦИЯ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ  

1. Изисквания към биологичния материал за изследване на хематокрит. 
2. Референтни граници и патологични отклонения. 
3. Методи за определяне: центрофужен, апаратен, математически. 
4. Центрофужен микрометод за определяне на хематокрит: работа по алгоритъм, 

отчитане по номограма и интерпретация на резултата, правила за работа с 
хематокритна центрофуга. 

5. Работа с хематологичен брояч. 
6. Математически еритроцитни индекси (MCV, MCH, MCHC). Информативно 

съдържание, референтни граници и отклонения, формули за изчисление. 
7. Изисквания към биологичния материал за изследване на осмотична 

резистентност на еритроцити. Референтни граници и патологични отклонения. 
8. Капков метод за определяне на осмотичната резистентност на еритроцитите: 

принцип, алгоритъм за приготвяне на падащи разреждания на хипотоничен 
разтвор, източници на грешки, работа по алгоритъм, правила при отчитане на 
пробата, интерпретация на резултатите. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №5 – 12 часа  
СКОРОСТ НА УТАЯВАНЕ НА ЕРИТРОЦИТИ (СУЕ) 

1. Изисквания към биологичния материал за изследване на СУЕ . 
2. Фактори, повлияващи скоростта на утаяване на еритроцитите: плазмени, 

клетъчни, физични, аналитични. 
3. Метод на Westergren и на Панченков за определяне на СУЕ: принцип, алгоритъм 

на изработване на пробата, източници на грешки, референтни граници, отчитане 
и интерпретация на резултатите.  

 
УПРАЖНЕНИЕ №6 – 12 часа  
ИЗГОТВЯНЕ И ОЦВЕТЯВАНЕ НА КРЪВНА НАТРИВКА  

1. Изисквания към биологичния материал за изготвяне на кръвна натривка. 
2. Изготвяне на кръвна натривка: етапи, критерии за стандартна кръвна натривка, 

източници на грешки, работа по алгоритъм. 
3. Фиксиране: цел, видове фиксиращи разтвори. 
4. Оцветяване: принцип, видове оцветителни техники, източници на грешки, 

работа по алгоритъм. 
5. Микроскопско наблюдение на оцветени кръвни натривки. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №7 – 12 часа  
МОРФОЛОГИЯ НА ЧЕРВЕНИ КРЪВНИ КЛЕТКИ В ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ. 
РЕТИКУЛОЦИТИ   

1. Нормална морфология на еритроцити: микроскопско наблюдение на оцветени 
кръвни натривки, описание на клетките по цитологични критерии, 
терминология. 

2. Патоморфология на еритроцити: микроскопско наблюдение на оцветени кръвни 
натривки, описание на патологичните отклонения, терминология. 

3. Нормална морфология на ретикулоцити: описание по цитологични критерии. 
4. Методи за определяне броя на ретикулоцити: апаратни, микроскопски. 
5. Суправитално оцветяване: принцип, биологичен материал, алгоритъм за 

изготвяне на натривка за изброяване на ретикулоцити, правила за броене на 
ретикулоцити, източници на грешки, референтни граници, работа по алгоритъм. 



 
УПРАЖНЕНИЕ №8 – 12 часа  
МОРФОЛОГИЯ НА БЕЛИ КРЪВНИ КЛЕТКИ В ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ - 
НЕУТРОФИЛНИ, ЕОЗИНОФИЛНИ, БАЗОФИЛНИ ГРАНУЛОЦИТИ 

1. Нормална морфология на неутрофилни гранулоцити (MtMc, St и Sg): 
микроскопско наблюдение на оцветени кръвни натривки, описание на клетките 
по цитологични критерии. 

2. Нормална морфология на Eo и Ba гранулоцити: микроскопско наблюдение на 
оцветени кръвни натривки, описание на клетките по цитологични критерии. 

3. Патологични отклонения в морфологията на неутрофилните, еозинофилни и 
базофилни гранулоцити: вродени и придобити. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №9 – 12 часа  
МОРФОЛОГИЯ НА БЕЛИ КРЪВНИ КЛЕТКИ В ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ - 
МОНОЦИТИ, ЛИМФОЦИТИ И ПЛАЗМАТИЧНИ КЛЕТКИ 

1. Нормална морфология на Mo, Ly и Pl: микроскопско наблюдение на оцветени 
кръвни натривки, описание на клетките по цитологични критерии.  

2. Патологични отклонения в морфологията на моноцити, лимфоцити и 
плазматични клетки. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №10 – 12 часа  
ДИФЕРЕНЦИАЛНА КРЪВНА КАРТИНА (ЛЕВКОГРАМА)   

1. Диференциално броене: същност, методи. 
2. Микроскопско изготвяне на левкограма: правила, работа по алгоритъм. 
3. Референтни граници и патологични отклонения, терминология. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №11 – 12 часа  
БИОХИМИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ЧИСТА КУЛТУРА  

1. Биохимично проучване – същност. 
2. Видове проучвания на чиста микробна култура: морфологично, културелно, 

биохимично, серологично и др. 
3. Видове хранителни среди и тестове за доказване биохимичната активност на 

различните видове микроорганизми и разпознаването им.  
4. Проби за захаролитична  и за протеолитична активност. 
5. Дезаминиране и декарбоксилиране на аминокиселините аргинин, лизин, 

орнитин. 
6. Каталазна, оксидазна и хемолитична активност. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №12 – 12 часа  
ОПРЕДЕЛЯНЕ IN VITRO ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА БАКТЕРИИТЕ КЪМ 
АНТИБИОТИЦИ (АНТИБИОГРАМА) 

1. Антибиотици и химиотерапевтици: основни групи, механизми на действие. 
2. Методи за определяне чувствителността на микроорганизмите към 

антимикробните средства. Антимикробни дискове: правила за съхранение и 
работа с тях. 

3. Приготвяне на антибиограма по дифузионния метод по Бауер-Кърби: принцип, 
алгоритъм, изисквания, правила на отчитане и интерпретация на резултатите, 
работа по алгоритъм. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №13 – 12 часа  
МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА СТАФИЛОКОКОВИ ИНФЕКЦИИ  



1. Видове биологичен материал за изследване. 
2. Микроскопско изследване: препарат по Грам. 
3. Културелно изследване: посявки на кръвен агар, глюкозов бульон, солен млечен 

агар. 
4. Тестове за идентификация: пигментообразуване, отчитане на хемолитична 

активност, каталазен тест за междуродова идентификация, 
плазмоаглутинационна проба, тест за коагулаза, чувствителност към метицилин 
(посявка на MRSA агар), новобиоцинов тест, анаеробно разграждане на манитол. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №14 – 12 часа  
МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА СТРЕПТОКОКОВИ И 
ПНЕВМОКОКОВИ ИНФЕКЦИИ  

1. Видове биологичен материал за изследване. 
1. Микроскопско изследване: препарат по Грам и препарат по Клет.  
2. Културелно изследване: посявки на кръвен агар и глюкозов бульон. 
2. Тестове за идентификация на стрептококи: хемолитична активност, каталазна 

проба, CAMP тест, бацитрацинов тест за β–хемолитични стрептококи, 
серологична проба (AST), тест с метиленово синьо  и ескулинов тест за 
ентерококи, разграждане на арабиноза.    

3. Тестове за индентификация на пневмококи: оптохинов и инулинов тест. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №15 – 12 часа  
МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ТИПИЧНО ПАТОГЕННИ 
ЧРЕВНИ МИКРООРГАНИЗМИ (E.COLI, SALMONELLA, SHIGELLA)  

1. Видове биологичен материал за изследване. 
2. Приготвяне на микроскопски препарат по Грам. 
3. Посявка на материал на диференциращи и селективни среди за чревни бактерии. 
4. Биохимични тестове за идентификация (пъстри редици). 
5. Серотипизиране чрез аглутиниращи серуми.  

 
 

ІІ курс, ІІІ семестър - ІІ част 
 
УПРАЖНЕНИЕ №1 – 18 часа 
ВЗЕМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ ЗА КЛИНИЧНО-ХИМИЧНИ 
АНАЛИЗИ   

1. Видове затворени системи за вземане на венозна кръв за клинично-химични 
анализи, правила за работа с нея. 

2. Правила и изисквания за вземане на венозна кръв: подготовка на пациента, 
техника, ролеви игри. 

3. Биохимични анализатори: видове, работен режим, алгоритъм на работа с 
биохимични анализатори. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №2 – 18 часа 
ГЛЮКОЗА В БИОЛОГИЧНИТЕ ТЕЧНОСТИ  

1. Биологичен материал за изследване на глюкоза: видове, изисквания. 
2. Ензимни и неензимни методи за определяне: принцип, интерференти. 
3. Референтни граници и патологични отклонения. 
4. Определяне на глюкоза с ГОД – ПОД метод: принцип, биологичен материал, 

интерференции, работа по алгоритъм, фотометрично отчитане, изчисление и 
интерпретация на резултата. 



 
УПРАЖНЕНИЕ №3 – 18 часа 
КРЪВНОЗАХАРНИ И УРИНОЗАХАРНИ ПРОФИЛИ. ОРАЛЕН 
ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ. ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН   

1. Видове кръвнозахарни и уринозахарни профили, правила при провеждането им. 
2. ОГТТ: същност, показания за изследване, правила и изисквания за провеждане, 

алгоритъм на изследването, референтни граници и патологични отклонения. 
3. Постпрандиално изследване на кръвна захар: същност, показания за изследване, 

правила и изисквания за провеждане, алгоритъм на изследването, референтни 
граници и патологични отклонения. 

4. Гликиран хемоглобин (HbA1c): същност и показания за изследване, методи за 
определяне, биологичен материал, референтни граници. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №4 – 18 часа 
ОБЩ БЕЛТЪК. ФРАКЦИОНИРАНЕ НА БЕЛТЪЦИТЕ 

1. Общ белтък: същност, показания за изследване, изисквания към биологичния 
материал за изследване. 

2. Референтни граници и патологични отклонения. 
3. Методи за определяне на общ белтък: видове, принципи. 
4. Биуретов метод: принцип, биологичен материал, интерференции, алгоритъм, 

фотометрично отчитане, изчисление и интерпретация на резултата. 
5. Фракциониране на белтъците: същност, показания за изследване, принцип, 

методи. Белтъчни фракции: референтни граници. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №5 – 18 часа 
ИНДИВИДУАЛНИ БЕЛТЪЦИ. ИМУНОГЛОБУЛИНИ. АЛБУМИН. 
ФИБРИНОГЕН. С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН. 

1. Показания за изследване на индивидуални белтъци, видове биологичен 
материал. 

2. Методи за качествена и количествена оценка на индивидуалните белтъци. 
3. Имуноглобулини: основни функции, показания за изследване, методи за 

количествено определяне, референтни граници на отделните класове. 
4. Методи за определяне на албумин, фибриноген, С-реактивен протеин: основни 

функции, показания за изследване, методи за количествено определяне, 
референтни граници, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на 
резултата.  

 
УПРАЖНЕНИЕ №6 – 18 часа 
ЖЛЪЧНИ ПИГМЕНТИ В КРЪВТА 

1. Общ билирубин и билирубинови фракции: същност, показания за изследване, 
изисквания към биологичния материал за изследване, интерференции.  

2. Референтни граници и биологични вариации. 
3. Методи за определяне на билирубин: видове, принцип на отделния метод. 
4. Колориметричен диазометод: принцип, биологичен материал, работа по 

алгоритъм, фотометрично отчитане и интерпретация на резултата.  
 
УПРАЖНЕНИЕ №7 – 18 часа 
НЕБЕЛТЪЧНИ АЗОТСЪДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВА В КРЪВТА – КРЕАТИНИН, 
УРЕЯ, ПИКОЧНА КИСЕЛИНА, АМОНЯК. 

1. Клинични показания за изследване на креатинин, урея, пикочна киселина и 
амоняк. 



2. Изисквания към биологичния материал за изследване, видове биологичен 
материал. 

3. Референтни граници на урея, амоняк, пикочна киселина и креатинин. 
4. Методи за определяне на урея, амоняк, пикочна киселина и креатинин: видове, 

принцип на отделния метод.  
5. Работа по алгоритъм, фотометрично отчитане и интерпретация на резултата.  

 
УПРАЖНЕНИЕ №8 – 18 часа 
МАСТНА ОБМЯНА – ХОЛЕСТЕРОЛ И ФРАКЦИИ  

1. Клинични показания за изследване на общ холестерол, HDL и LDL фракции. 
2. Изисквания към биологичния материал за изследване, видове биологичен 

материал, интерференции. 
3. Референтни граници и патологични отклонения, биологични вариации. 
4. Методи за определяне на общ холестерол, HDL и LDL фракции. 
5. Работа по алгоритъм, фотометрично отчитане и интерпретация на резултата.  

 
УПРАЖНЕНИЕ №9 – 18 часа 
МАСТНА ОБМЯНА – ТРИГЛИЦЕРИДИ  

1. Клинични показания за изследване на триглицериди. 
2. Изисквания към биологичния материал за изследване, видове биологичен 

материал, интерференции. 
3. Референтни граници и патологични отклонения, биологични вариации. 
4. Методи за определяне на триглицериди. 
5. Работа по алгоритъм, фотометрично отчитане и интерпретация на резултата.  

 
УПРАЖНЕНИЕ №10 – 18 часа 
МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА УСЛОВНО ПАТОГЕННИ 
ЧРЕВНИ МИКРООРГАНИЗМИ ( E.COLI, KES ГРУПА, РОД PROTEUS)  

1. Видове биологичен материал за изследване. 
2. Културелно изследване: посявки на диференциращи и селективни среди, 

селенитов бульон (при фецес), глюкозов бульон и тиогликолат (за секрети). 
3. Биохимична идентификация на E. coli, KES група, род Proteus, пъстри редици. 
4. Тестове за идентификация на KES група: тест с метил рот (МR) и реакция на 

Фогес-Проскауер (VP). Тест за дезаминиране на фенилаланин. 
5. Биохимично разграничаване на Klebsiella oxytoca от Klebsiella pneumoniae. 
6. Тестове за биохимично разграничаване на Proteus mirabilis от Proteus vulgaris. 

  
УПРАЖНЕНИЕ №11 – 18 часа 
МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА МИКРООРГАНИЗМИ, 
ПРИЧИНЯВАЩИ ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ (ХОЛЕРА, АНТРАКС, 
ЧУМА)  

1. Видове биологичен материал за изследване, изисквания при работа с 
инфекциозен материал при особено опасни  инфекции. 

2. Микроскопско изследване на V. cholerae: препарат по Грам/Пфайфер, нативен 
препарат за доказване на подвижност. 

3. Хранителни среди и биохимични тестове за идентификация на холерни 
вибриони. 

4. Микроскопско изследване на B. anthracis: препарати по Грам и Клет. 
5. Хранителни среди и биохимични тестове за идентификация на Bacillus anthracis 
реакция преципитация по Асколи. 
6. Микроскопско изследване на Yersinia pestis: препарат по Грам, пряка 



бактериоскопия (препарат по Иейсън за доказване на биполярно оцветяване). 
7. Хранителни среди и биохимични тестове за идентификация на Y. pestis. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №12 – 18 часа 
МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ТУБЕРКУЛОЗА.   
МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ИНФЕКЦИИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ 
РОД PSEUDOMONAS  

1. Видове биологичен материал за изследване. 
2. Микроскопско изследване за M. tuberculosis: препарат по Цил-Нилсен. 
3. Хранителни среди и тестове за идентификация на Mycobacterium  tuberculosis. 

Биологични проби. Серологично проучване (реакция на Мидълбрюк-Дюбо). 
Кожно-алергични проби на Манту. 

4. Физиология и морфологична характеристика на P. aeruginosa, фактори на 
патогенност. 

5. Микроскопско изследване: препарат по Грам. 
6. Хранителни среди и биохимични тестове за идентификация на P. aeruginosa 

оксидазна проба, хемолитична активност, пигментообразуване, тест за 
оксидация и ферментация (среда на Хю-Лайфсон) за Грам-отрицателни 
неферментативни микроорганизми. 
 

УПРАЖНЕНИЕ №13 – 18 часа 
МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МИКРООРГАНИЗМИ ОТ РОД  
HAEMOPHILUS, РОД CORYNEBACTERIUM, РОД  BORDETELLA. 

1. Видове биологичен материал за изследване. 
2. Микроскопско изследване: препарати по Грам и Найсер за C. diphtheriae. 
3. Хранителни среди и биохимични тестове за идентификация на H. influenzae, C. 

diphtheriae и B. pertussis. 
 

УПРАЖНЕНИЕ №14 – 18 часа 
МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА АНАЕРОБНИ 
МИКРООРГАНИЗМИ (РОД CLOSTRIDIUM)  

1. Видове биологичен материал за изследване. 
2. Микроскопско изследване: оцветяване по Мьолер за доказване на спори, по 

Грам, с метиленово синьо. 
3. Културелно изследване: посявки на среди за анаероби (Уилсон-Блер за C. 

perfringens, Тароци, тиогликолат, агар на Цайслер). 
4. Тестове за идентификация: карболитична и протеолитична активност, 

биологични проби, тест за доказване на екзотоксините. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №15 – 18 часа 
МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ИНФЕКЦИИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ 
CAMPYLOBACTER, HELICOBACTER И NEISSERIA 

1. Микроскопско изследване. 
2. Хранителни среди и биохимични тестове за идентификация на Campylobacter и 

Нelicobacter.  
3. Микроскопско изследване на N. meningitidis и N. gonorrhoeae: препарати по 

Грам, Льофлер, за капсули по Клет. 
4. Хранителни среди и биохимични тестове за идентификация на N. meningitidis и 

N. gonorrhoeae.  
 
 

ІІ курс, ІV семестър - ІІ част 



 
УПРАЖНЕНИЕ №1 – 20 часа 
EЛЕКТРОЛИТИ В КРЪВТА –  НАТРИЙ, КАЛИЙ, ХЛОРИД 

1. Клинични показания за изследване на натрий, калий, хлорид. 
2. Изисквания за вземане на биологичен материал за изследване, видове 

биологичен материал, интерференции. 
3. Референтни граници и патологични отклонения. 
4. Аналитични методи за определяне на натрий, калий, хлорид: видове, принцип на 

отделния метод. 
5. Йон-селективен анализатор: работен режим на апаратурата, алгоритъм на работа 

с йон-селективен анализатор, отчитане на пробата и интерпретация на 
резултатите.  

 
УПРАЖНЕНИЕ №2 – 20 часа 
ЕЛЕКТРОЛИТИ В КРЪВТА – КАЛЦИЙ, МАГНЕЗИЙ И ФОСФАТИ  

1. Клинични показания за изследване на калций, магнезий и неорганичен фосфор.  
2. Изисквания за вземане на биологичен материал за изследване, видове 

биологичен материал, интерференции. 
3. Референтни граници и патологични отклонения. 
4. Аналитични методи за определяне на калций, магнезий и неорганичен фосфор: 

видове, принцип на отделния метод.  
5. Работа с йон-селективен анализатор, отчитане на пробата и интерпретация на 

резултатите.   
 
УПРАЖНЕНИЕ №3 – 20 часа 
ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ В КРЪВТА – ЖЕЛЯЗО. ЖЕЛЯЗОСВЪРЗВАЩ 
КАПАЦИТЕТ   

1. Показания за изследване, изисквания към биологичния материал за изследване, 
интерференции, видове биологичен материал. 

2. Референтни граници и патологични отклонения. 
3. Методи за определяне на серумно желязо и желязосвързващ капацитет. 
4. Работа по алгоритъм, фотометрично отчитане и интерпретация на резултата.  

 
УПРАЖНЕНИЕ №4 – 20 часа 
КИСЕЛИННО-АЛКАЛНА ОБМЯНА. КАЛИБРАЦИОННА КРИВА   

1. Клинични показания за изследване на киселинно-алкална обмяна.  
2. Лабораторни показатели на КАО, референтни граници и отклонения. 
3. Изисквания и алгоритъм за вземане, съхранение и транспорт на биологичния 

материал за изследване, видове биологичен материал. 
4. Методи за определяне на КАО. Кръвно-газов анализатор: видове, работен режим 

на апаратурата. 
5. Алгоритъм на работа с КГА, отчитане на пробата и интерпретация на 

резултатите. 
6. Калибрационна крива: същност, правила, видове, алгоритъм за построяване. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №5 – 20 часа 
ЕНЗИМИ В КРЪВТА – АМИНОТРАНСФЕРАЗИ (АСАТ, АЛАТ) 

1. Методи за определяне на ензимната активност. Принцип на оптичния тест на 
Варбург. 

2. Изисквания при ензимните определяния според IFCC. 
3. Физиологична роля на АСАТ и АЛАТ, органна и субклетъчна локализация. 



4. Клинични показания за изследване. 
5. Изисквания към биологичния материал за изследване, интерференции. 
6. Референтни граници и патологични отклонения. 
7. Методи за определяне на АСАТ, АЛАТ. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №6 – 20 часа 
ЕНЗИМИ В КРЪВТА – КРЕАТИНКИНАЗА (КК) И ЛАКТАДЕХИДРОГЕНАЗА 
(ЛДХ)   

1. Физиологична роля на КК и ЛДХ, органна и субклетъчна локализация, 
изоензими. 

2. Клинични показания за изследване. 
3. Изисквания към биологичния материал за изследване, интерференции. 
4. Референтни граници и патологични отклонения. 
5. Методи за определяне на креатинфосфокиназа и лактадехидрогеназа. 
6. Методи за определяне изоензимите на креатинкиназа и лактадехидрогеназа. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №7 – 20 часа 
ЕНЗИМИ В КРЪВТА - АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА (АФ), КИСЕЛА ФОСФАТАЗА 
(КФ) 

1. Физиологична роля на АФ и КФ, органна и субклетъчна локализация, 
изоензими. 

2. Клинични показания за изследване. 
3. Изисквания към биологичния материал за изследване, интерференции. 
4. Референтни граници и патологични отклонения. 
5. Методи за определяне на алкална и кисела фосфатаза. 
6. Методи за определяне изоензимите на алкална фосфатаза и кисела фосфатаза. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №8 – 20 часа 
ЕНЗИМИ В КРЪВТА – АЛФА-АМИЛАЗА, ГАМАГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА 
(ГГТ) 

1. Физиологична роля на ГГТ и алфа-амилаза, органна и субклетъчна локализация. 
2. Клинични показания за изследване. 
3. Изисквания към биологичния материал за изследване. 
4. Референтни граници и патологични отклонения. 
5. Методи за определяне на ГГТ и алфа-амилаза. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №9 – 20 часа 
ЕНЗИМИ В КРЪВТА–ХОЛИНЕСТЕРАЗА (ХЕ), ГЛУТАМАТДЕХИДРОГЕНАЗА 
(ГДХ)   

1. Физиологична роля на ХЕ и ГДХ, органна и субклетъчна локализация. 
2. Клинични показания за изследване. 
3. Изисквания към биологичния материал за изследване. 
4. Референтни граници и патологични отклонения. 
5. Методи за определяне на ХЕ и ГДХ. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №10 – 20 часа 
МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ХЛАМИДИИ И МИКОПЛАЗМИ   

1. Физиология и морфологична характеристика на хламидии.  
2. Видове биологичен материал за изследване, изисквания. 
3. Микроскопско изследване: доказване на цитоплазматични включвания и 

елементарни телца чрез различни оцветителни техники (по Гимза, с Луголов 



разтвор по Райс, директна имунофлуоресценция). 
4. Културелно и серологично изследване. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №11 – 20 часа 
МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА КАНДИДОЗА  

1. Физиология и морфологична характеристика. 
2. Видове биологичен материал за изследване. 
3. Микроскопско изследване: препарат по Грам. 
4. Културелно изследване. Тестове за индентификация. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №12 – 20 часа 
МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ И 
РИКЕТСИОЗИ 

1. Изисквания към биологичния материал за вирусологично изследване: вид, 
правила за вземане, обработване, транспортиране и съхранение. 

2. Микроскопски методи: оцветителни техники за доказване на вътреклетъчни 
включения, флуоресцентна микроскопия, електронна микроскопия. 

3. Методи за изолиране и култивиране на вируси. 
4. Ход на микробиологичната диагностика на вирусни инфекции. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №13 – 20 часа 
СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА  

1. Изисквания към биологичния материал за серологично изследване. 
2. Методи за серологично диагностициране на вирусни инфекции - реакция 

аглутинация тип Грубер, степенна аглутинация, РСК, РПХА, 
вируснеутрализираща реакция. 

3. Други съвременни методи: ELISA, RIA - аналитичен принцип. 
 

УПРАЖНЕНИЕ №14 – 20 часа 
СЪЩНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В ХИСТОЛОГИЧНА 
ЛАБОРАТОРИЯ. ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛ. ФИКСАЦИЯ 

1. Организация и устройство на хистологична лаборатория – технологично 
обзавеждане, апаратура, стъклария, инструментариум.  

2. Организация на работните места. Документация.  
3. Методи и принципи на хистологичното изследване. 
4. Приемане и обработка на материал за хистологично изследване. 
5. Фиксация: значение, общи правила и принцип, видове фиксационни разтвори. 

Изготвяне на фиксационни разтвори.  
6. Алгоритъм на изготвяне на постфиксационни микроскопски препарати.  

 
УПРАЖНЕНИЕ №15 – 20 часа 
ВКЛЮЧВАНИЯ. МИКРОТОМИ   

1. Включване на материала за хистологична обработка: видове включвания. 
2. Парафиново включване: предварителна подготовка на материала (миене, де- 

хидриране, просветляване на взетия фиксиран за хистологично изследване 
материал), включване в парафин, изливане на парафиново блокче, алгоритъм.  

3. Парафинов микротом: правила за работа, рязане на парафинов микротом и 
монтиране на срезовете, грешки при изготвяне на парафинови срезове.  

4. Криостат. Рязане на криостат и монтиране на срезовете. 
 

ІІІ курс, V семестър - III част 



 
УПРАЖНЕНИЕ №1 – 20 часа 
ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ, ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ. ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ 
(ПТ) 

1. Време на кървене, време на съсирване: същност, показания за изследване, 
референтни граници, алгоритъм на провеждане, отчитане и интерпретация на 
резултатите. 

2. Клинични показания за изследване на протромбиново време. 
3. Биологичен материал: вид, изисквания при вземане на материала, 

интерференции. 
4. Метод за определяне на ПВ: принцип, техника, отчитане, референтни граници, 

интерпретация на резултата, работа по алгоритъм.  
5. Коагулометри: видове, работен режим на апаратурата, алгоритъм на работа с 

коагулометър. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №2 – 20 часа 
ТРОМБИНОВО ВРЕМЕ  (ТТ). АКТИВИРАНО ПАРЦИАЛНО 
ТРОМБОПЛАСТИНОВО ВРЕМЕ (аРТТ). ФИБРИНДЕГРАДАЦИОННИ 
ПРОДУКТИ (FDP). Д-ДИМЕРИ (DD) 

1. Клинични показания за изследване на ТТ и аРТТ. 
2. Биологичен материал: вид, изисквания при вземане на материала, 

интерференции. 
3. Метод за определяне на ТТ и аРТТ : принцип, техника, отчитане, референтни 

граници, интерпретация на резултата, работа по алгоритъм.  
4. Показатели на фибринолизата - ФДП и Д-димери: клинични показания за 

изследване, методи за определяне, референтни граници. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №3 – 20 часа 
ПУНКТАТИ – ТРАНСУДАТИ, ЕКСУДАТИ   

1. Пунктати: същност, получаване, изисквания.  
2. Макроскопско изследване на пунктати. 
3. Микроскопско изследване на пунктати. 
4. Клинично-химични анализи при изследване на пунктати: видове, принцип, 

алгоритъм на пробите, отчитане и интерпретация на резултатите. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №4 – 20 часа 
ЛИКВОР  

1. Изисквания към биологичния материал за изследване. 
2. Макроскопски анализ на ликвор (налягане, количество, рН, специфично тегло, 

цвят, прозрачност): нормални показания и патологични отклонения. 
3. Микроскопско изследване: камерно броене на клетки - разреждащи разтвори и 

видове разреждания, броителен обем, формули за изчисление, източници на 
грешки, работа по алгоритъм, отчитане и интерпретация на резултатите; 
диференциална картина на бели кръвни клетки в ликвор - изготвяне на оцветен 
препарат.  

4. Клинично-химичен анализ: общ белтък, глюкоза, електролити, ензими. 
Референтни граници. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №5 – 20 часа 
ИЗПРАЖНЕНИЯ. ВЛАГАЛИЩНА НАМАЗКА. СПЕРМОГРАМА. ПРОБИ ЗА 
БРЕМЕННОСТ    



1. Клинично-лабораторно изследване на изпражнение: изисквания и правила за 
вземане, транспортиране и изследване на биологичния материал. 

2. Методи за анализ на изпражнение: макроскопско, микроскопско и химическо 
изследване; нормални показания и патологични отклонения. Изготвяне на 
копроцитограма, работа по алгоритъм, източници на грешки. 

3. Влагалищно съдържимо: правила при вземане на биологичен материал, 
микроскопски анализ (изготвяне на нативен и оцветен препарат), оценка на 
влагалищно съдържимо (степени на влагалищна чистота). 

4. Спермограма: правила при вземане на биологичен материал. Методи за анализ: 
макроскопско и микроскопско изследване. Референтни граници на кинезиграма. 
Алгоритъм за изброяване на сперматозоиди: разреждащ разтвор, броителен 
обем, референтни граници, терминология. 

5. Проби за бременност: имунологични методи (биологичен материал, аналитичен 
принцип). 

 
УПРАЖНЕНИЕ №6 – 20 часа 
ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ. КЛИРЪНСОВИ ПРОБИ   

1. Функционално изследване на бъбреците: показания за изследване. 
2. Провеждане на проби за концентрация и разреждане по метода на Фолхард и 

метода на Зимницки: противопоказания, правила, референтни граници, 
алгоритъм на пробата, отчитане и интерпретация на резултатите.  

3. Клирънс – определение. Провеждане на креатининов клирънс: 
противопоказания, правила, референтни граници, алгоритъм на пробата, 
отчитане и интерпретация на резултатите.  

 
УПРАЖНЕНИЕ №7 – 20 часа 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНИ ГРУПИ ПО КРЪСТОСАН МЕТОД И RH-ФАКТОР   

1. Видове кръвни групи, идентификационна характеристика. 
2. Метод за определяне на кръвна група: основен принцип. 
3. Определяне на кръвна група по кръстосан метод (с моноклонални тест-серуми и 

тест-еритроцити): биологичен материал, алгоритъм на извършване на анализа, 
отчитане и интерпретация на резултата, източници на грешки. 

4. Определяне на Rh-фактор: биологичен материал, алгоритъм на извършване на 
анализа, отчитане и интерпретация на резултата, източници на грешки. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №8 – 20 часа 
МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ ДИХАТЕЛНА, 
ОТДЕЛИТЕЛНА, ХРАНОСМИЛАТЕЛНА И ПОЛОВА СИСТЕМИ  

1. Видове материали за микробиологично изследване от дихателна, 
храносмилателна и отделителна и полова системи: правила за вземане и 
транспортиране. 

2. Ход на микробиологично изследване на материали от ДС, ХС и ПС. 
3. Биологичен материал за изследване (урокултура): методи и правила за вземане и 

транспортиране. 
4. Ход на микробиологично изследване на материали от отделителната система 

(урокултура): качествено и количествено определяне. Методи за определяне 
микробно число на урина: видове, алгоритъм на изследването. 
 

УПРАЖНЕНИЕ №9 – 20 часа 
МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ КРЪВОНОСНАТА 
И ЦНС 



1. Биологичен материал за изследване (хемокултура): правила и алгоритъм за 
вземане и транспортиране . 

2. Методи за култивиране на хемокултури. Ход на микробиологично изследване. 
3. Биологичен материал за изследване (ликвор): правила за вземане и 

транспортиране. 
4. Ход на микробиологично изследване. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №10 – 20 часа 
МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ПРИ 
ВЪТРЕБОЛНИЧНИ И ЯТРОГЕННИ ИНФЕКЦИИ   

1. Метод на отпечатъкови култури за микробиологичен контрол на обекти от 
болнична среда: същност, алгоритъм. 

2. Метод чрез смивове с тампон: същност, алгоритъм. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №11 – 20 часа 
САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОДА, ВЪЗДУХ, 
ПОЧВА, ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  

1. Микробиологично изследване на вода и почва: алгоритъм за вземане и 
транспортиране на пробите, хранителни среди, определяне на микробно число и 
коли-титър. 

2. Методи за микробиологично изследване на въздух: методи за качествено 
определяне на микроорганизмите във въздуха (утаечни, аспирационни). 

3. Методи за микробиологично изследване на хранителни продукти (мляко, яйца, 
месо, риба, консерви). 

 
УПРАЖНЕНИЕ №12 – 20 часа 
РУТИННИ И СПЕЦИАЛНИ ХИСТОЛОГИЧНИ ОЦВЕТЯВАНИЯ  

1. Оцветявания: същност, принцип, видове. Видове оцветители (бои).  
2. Приготвяне и съхранение на разтвори на хистологични бои според съответните 

методики.  
3. Оцветяване на микроскопски препарати – изисквания и контрол. 
4. Класическо оцветяване с хематоксилин и еозин: алгоритъм.  
5. Специални методи на оцветяване на съединителна тъкан.  
6. Оцветяване на мастна съединителна тъкан и липиди. 
7. Специални методи на обработка на костна тъкан за хистологично изследване. 

Декалцинация.  
8. Специални методи на оцветяване и обработка на нервна тъкан. Импрегнация. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №13 – 20 часа 
ХИСТОХИМИЧНИ И ХИСТОЕНЗИМНИ МЕТОДИ. ОБРАБОТКА НА 
БИОПСИЧНИ ПРЕПАРАТИ. ИЗГОТВЯНЕ НА ТРАЙНИ ХИСТОЛОГИЧНИ 
ПРЕПАРАТИ  

1. Хистохимични методи за оцветяване за амилоид и слуз. 
2. Хистохимични методи за доказване на въглехидрати: оцветяване за гликоген 

(PAS-реакция). 
3. Хистохимични методи за доказване на нуклеинови киселини. 
4. Хистоензимни методи: принцип, видове, специфичност и изисквания на 

ензимните реакции.  
5. Обработка на биопсични препарати. 
6. Изготвяне на траен хистологичен препарат: алгоритъм (депарафиниране, 

оцветяване, покриване). 



 
УПРАЖНЕНИЕ №14 – 20 часа 
СЪЩНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В ПАРАЗИТОЛОГИЧНА 
ЛАБОРАТОРИЯ. МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ПРОТОЗООЗИТЕ. 
ИМУНОДИАГНОСТИКА НА ПАРАЗИТОЗИТЕ. КСЕНОДИАГНОСТИКА 

1. Устройство, обзавеждане и оборудване на паразитологична лаборатория. 
Информационна лабораторна система. Основни задължения на медицинския 
лаборант в паразитологична лаборатория. Вътрешен и външен качествен 
контрол. 

2. Биологични материали за лабораторна диагностика на протозоозите – видове, 
методи за вземане, съхранение, опаковка, маркиране и транспорт до 
специализираните лаборатории. Материали от външна среда за паразитологично 
изследване. 

3. Морфодиагностика на протозоози, причинявани от представители на клас 
Sarcomastigophora. Протозои с локализация в РЕС.  

4. Паразитологична микроскопска диагностика на малария. Изготвяне на 
препарати "дебела кръвна капка" и кръвна натривка от периферна кръв. 
Оцветяване по Романовски – Гимза. Морфологични особености на маларийните 
паразити – трофозоити и гаметоцити.   

5. Паразитологична микроскопска диагностика на други видове патогенни 
протозои от клас Sarcomastigophora и клас Apicomplexa. Материали. Методи. 
Системни и опортюнистични протозои.  

6. Паразитологична микроскопска диагностика на протозои от клас Ciliata.  
Материал. Методи. Артефакти при микроскопиране. 

7. Имунодиагностика на паразитозите. Общи принципи на имунодиагностиката. 
Материал. Методи: РПХА, РИФ и ЕЛИЗА. Интерпретация на резултатите. 
Молекулярно-биологична диагностика – PCR. Принципи и техники. 
Приложение в паразитологията.  

8. Ксенодиагностика на паразитозите. Общи принципи. Приложение. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №15 – 20 часа 
МЕДИЦИНСКА АРАХНОЕНТОМОЛОГИЯ. САНИТАРНО-
ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ 
НА ХЕЛМИНТОЗИТЕ 

1. Морфология и биологично развитие на кръвосмучещи ектопаразити: 
наблюдение на яйца, ларви и имагинални форми. Лична и обществена 
профилактика. Инсектициди. 

2. Санитарно-паразитологични изследвания. Материали и методи. Определяне 
виталност на паразитните находки. Значение на санитарно-паразитологичните 
изследвания за профилактиката.  

3. Нативни лабораторно-паразитологични методи. Компресивна трихинелоскопия. 
Оцветителни нативни методи с приложение на Луголов разтвор. 

4. Обогатителни хелминто-овоскопски методи. Интерпретация на резултатите. 
5. Хелминтоларвоскопски обогатителни методи.  
6. Микроскопиране на нематодни яйца.  
7. Микроскопиране на цестодни яйца.  
8. Микроскопиране на трематодни яйца. 

                                                                                  
КОНСПЕКТ 

I част 
1. Същност и организация на дейността в клинична лаборатория. Правила за 



безопасност на труда. 
2. Физико-химични свойства на урината. Експресни тестове. 
3. Белтък в урина – методи за качествено и количествено изследване.  
4. Захар в урина – методи за качествено и количествено изследване.  
5. Кетонни тела. Нитрити. Методи за определяне.  
6. Кръв в урината. Методи за определяне.  
7. Жлъчни пигменти в урината. Методи за определяне. 
8. Седимент на урината – ориентировъчно изследване.  
9. Седимент на урината – количествено изследване. Методи за определяне. 
10. Вземане на биологичен материал за хематологични и цитологични изследвания.  
11. Хемоглобин. Методи за определяне. 
12. Определяне броя на формените елементи в кръвта – еритроцити, левкоцити и 

тромбоцити. Методи за определяне. 
13. Хематокрит. Математически еритроцитни индекси. Осмотична резистенция на 

еритроцитите. Методи за определяне. 
14. Скорост на утаяване на еритроцити.  Методи за определяне. 
15. Алгоритъм за изготвяне и оцветяване на кръвна натривка.  
16. Нормална и патоморфология на червени кръвни клетки в циркулиращата кръв.  
17. Ретикулоцити - методи за определяне.  
18. Нормална и патоморфология на бели кръвни клетки в циркулиращата кръв - 

неутрофилни, еозинофилни, базофилни гранулоцити.  
19. Нормална и патоморфология на бели кръвни клетки в циркулиращата кръв - 

моноцити, лимфоцити и плазматични клетки.  
20. Диференциална кръвна картина (Левкограма).  
21. Същност и организация на дейността в микробиологична лаборатория. Правила 

за работа в микробиологична лаборатория. 
22. Дезинфекция и стерилизация. Контрол на стерилизация и дезинфекция. 
23. Морфология и структура на микроорганизмите.  
24. Хранителни среди. Микробиологични посявки върху хранителни среди.  
25. Изолиране на чиста култура. Култивиране на микроорганизми.  
26. Биохимично проучване на чиста култура.  
27. Антимикробна химиотерапия. Антибиограма.  
28. Микробиологична диагностика на стафилококови инфекции.  
29. Микробиологична диагностика на стрептококови и пневмококови инфекции.  
30. Микробиологична диагностика на патогенни чревни микроорганизми.  

 
КОНСПЕКТ 

II част 
1. Правила и изисквания за вземане на биологичен материал за клинично-химични 

анализи. Алгоритъм за вземане на венозна кръв. 
2. Глюкоза в биологичните течности. Методи за определяне. 
3. Кръвнозахарни и уринозахарни профили. Орален глюкозотолерантен тест. 

Гликиран хемоглобин.  
4. Общ белтък. Методи за определяне. Фракциониране на белтъците.  
5. Индивидуални белтъци. Имуноглобулини. Албумин. Фибриноген. С-реактивен 

протеин. Методи за определяне. 
6. Жлъчни пигменти в кръвта - общ и директен билирубин. Методи за определяне. 
7. Небелтъчни азотсъдържащи вещества в кръвта – креатинин, урея, амоняк и 

пикочна киселина. Методи за определяне. 
8. Мастна обмяна – холестерол и фракции. Методи за определяне.  
9. Мастна обмяна – триглицериди. Методи за определяне. 



10. Електролити в кръвта – натрий, калий, хлорид. Методи за определяне. 
11. Електролити в кръвта – калций, магнезий и  неорганичен фосфор. Методи за 

определяне. 
12. Олигоелементи в кръвта – желязо. Желязосвързващ капацитет. Методи за 

определяне. 
13. Киселинно-алкална обмяна. Методи за определяне на КАО. Калибрационна 

крива. 
14. Аминотрансферази. Методи за определяне.  
15. Креатинкиназа и лактадехидрогеназа. Методи за определяне. 
16. Алкална фосфатаза, кисела фосфатаза. Методи за определяне.  
17. Гамаглутамилтрансфераза, алфа-амилаза. Методи за определяне.  
18. Холинестераза, глутаматдехидрогеназа. Методи за определяне.  
19. Микробиологична диагностика на условно патогенни чревни микроорганизми. 
20. Микробиологична диагностика на микроорганизми, причиняващи особено 

опасни инфекции.  
21. Микробиологична диагностика на туберкулоза. Микробиологична диагностика 

на Грам-негативни неферментативни микроорганизми.  
22. Микробиологично изследване на микроорганизми, причиняващи капкови 

инфекции.  
23. Микробиологична диагностика на анаеробни микроорганизми.  
24. Микробиологична диагностика на микроаерофилни микроорганизми.  
25. Микробиологична диагностика на хламидии, рикетсии. 
26. Микробиологична диагностика на род Candida.  
27. Микробиологична диагностика на вирусни инфекции.  
28. Серологична диагностика.  
29. Същност и организация на дейността в хистологична лаборатория. Вземане на 

материал. Фиксация. Методи и принципи на хистологичното изследване. 
30. Включвания. Микротоми.  

 
КОНСПЕКТ 

III част 
1. Време на кървене, време на съсирване. Протромбиново време. Методи за 

определяне.  
2. Тромбиново време. АРТТ. ФДП. ДД. Методи за определяне.  
3. Пунктати – трансудати, ексудати. Методи за изследване. 
4. Ликвор – макроскопско, микроскопско и химическо изследване. 
5. Изпражнения – макроскопско, микроскопско и химическо изследване.  
6. Влагалищна намазка. Проби за бременност. Методи за изследване.  
7. Спермограма. Методи за изследване. 
8. Функционално изследване на бъбреците. Клирънсови проби. Методи за 

изследване. 
9. Алгоритъм за определяне на кръвни групи по кръстосан метод. Определяне на 

Rh  фактор.  
10. Микробиологично изследване на материали от отделителната и 

храносмилателна системи.  
11. Микробиологично изследване на материали от дихателната и полова системи.  
12. Микробиологично изследване на материали от кръвоносната и ЦНС.  
13. Микробиологично изследване на материали при ВБИ.  
14. Санитарно-микробиологично изследване на вода, въздух, почва. 
15. Санитарно-микробиологично изследване на хранителни продукти.  
16. Рутинни и специални хистологични оцветявания.  



17. Хистохимични и хистоензимни методи. Обработка на биопсични препарати. 
Изготвяне на трайни хистологични препарати.  

18. Диагностика на чревна и извънчревна амебиаза, малария, токсоплазмоза, 
трихомоназа, лайшманиоза, балантидиоза.  

19. Санитарно-паразитологично изследване на външна среда. 
20. Паразитологична диагностика на нематодози (ентеробиоза, аскаридоза, 

трихинелоза).  
21. Паразитологична диагностика на трематодози (фасциолоза) и цестодози 

(тениози, ехинококоза).  
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ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИЗБОР НА ТЕМА ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ 

 
1. Мотивация и професионална реализация на медицинските лаборанти. 
2. Ролята на медицинския лаборант в превенцията и профилактиката на социално-

значимите заболявания. 
3. Болестите на 21-ви век – предизвикателства пред медико-лабораторната 

диагностика. 
4. Медико-лабораторна диагностика на заболявания на дихателната система. 
5. Медико-лабораторна диагностика на заболявания на ендокринната система. 
6. Медико-лабораторна диагностика на заболявания на храносмилателната 

система. 
7. Медико-лабораторна диагностика на заболявания на отделителната система. 
8. Медико-лабораторна диагностика на заболявания на сърдечно-съдовата система. 
9. Медико-лабораторна диагностика на кръвните заболявания. 
10. Медико-лабораторна диагностика на заболявания на репродуктивната система. 
11. Медико-лабораторна диагностика на заболявания на нервната система. 
12. Медико-лабораторна диагностика на заболявания на опорно-двигателната 

система. 
13. Медико-лабораторна диагностика на инфекциозни заболявания. 
14. Превенция и контрол на ВБИ. 
15. Медико-лабораторна диагностика на паразитни заболявания. 
16. Медико-лабораторна диагностика на генетични заболявания. 
17. Медико-лабораторна диагностика на онкологични заболявания.  
18. Медико-лабораторна диагностика на имунодефицитни заболявания. 
19. Медико-лабораторна диагностика на автоимунни заболявания. 
20. Медико-лабораторна диагностика на вирусни заболявания. 
21. Иновационни технологии с приложимост в медико-лабораторната диагностика.  
22. Лабораторни информационни системи.  

 
 
 
 
 
 
 


