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1. Предмет на токсикологията, основни направления, етапи на експерименталната 
токсикология. Основни понятия - остро и хронично отравяне, токсичност, 
опасност. Задължителни процедури според законодателството. 

 
2. Токсикологичен профил /паспорт/ на веществата и продуктите с токсично 

действие. Основни токсикометрични параметри.Понятие за смъртни 
дози/концентрации,коефициент на видова чувствителност, коефициент на 
кумулация, праг на остро и на хронично действие по интегрални показатели. 

 
3. Фактори, от които зависи вида и характера на токсичното действие. Фактори, 

които влияят върху зависимостта доза-отговор.Фактори определящи 
токсичността. Понятие за токсичен ефект, експозиция, доза, зависимост доза-
отговор., праг, NOEL, NOAEL, RfD, ADI. Токсикокинетика и токсикодинамика.  

 
4. Проблемът за безопасността на храните в законодателството на ЕС. Цел и задачи 

на EFSA.Европейски стандарти по етикетиране, оценка на биологичния риск и 
биологична безопасност на храните. Превенция на биотероризма.Оценка на 
химическия риск и химическата безопасност на храните. Критерии и политики на 
ЕС за стимулиране на качеството и валидността на данните от химични анализи. 
Правила за въвеждане и регламентиране на нови храни и нови хранителни 
съставки.  

 
5. Българско и международно законодателство по качество и безопасност на 

храните – основни документи.  
 

6. Стандарти и хранителни продукти – изисквания към всички в хранителната 
верига. 

 
7. Стандарти за безопасност при производството на хранителните продукти. 

 
8. Системи за идентификация на хранителните продукти в ЕС.Нормативни 

документи за качеството на продуктите в българското законодателство. 
 

9. Стандарти за млечни продукти.Стандарти за определяне съдържанието на 
нитрати и/или нитрити в храните. 

 
10. Патогенни и условно патогенни живи организми, предизвикващи заболявания 

предавани чрез храната – класификация,разпространение, индикаторни и 
патогенни микроорганизми. 

 
11. Бактериални хранителни заболявания /инфекции, токсикоинфекции и 

интоксикации/. Салмонелози – етиология, епидемиология, патогенеза, клинична 
картина, лечение, профилактика. 



 
12. Бактериална дизентерия – етиология, епидемиология, патогенеза, клинична 

картина, лечение, профилактика. 
 

13. Други бактериални хранителни инфекции и токсикоинфекции : заболявания от 
Escherihia coli, Enterobacter sakazakii, Yersinia enterocolitica, Campilobacter jeuni, 
Listeria. 

 
14. Заболявания от патогенни вибриони (Vibrio species) и Bacillus cereus. 

 
15. Ботулизъм. 

 
16. Заболявания от Clostridium perfringens – газова гангрена. 

 
17. Стафилококови интоксикации. 

 
18. Паразитни заболявания от храни – гиардиаза и амебна дизентерия. 

 
19. Паразитни заболявания от храни – токсоплазмоза, дифилоботриоза, говежда и 

свинска тении. 
 

20. Трихинелоза и вирусни хранителни заболявания /Хепатит А/. 
 

21. Индикаторни микроорганизми в хранителните продукти – видове, методи за 
оценка, индикаторно значение, групи храни в които показателят намира 
приложение. 
 

22. Добавки в храните – същност, приложение, методи за оценка безопасността на 
добавките в храните. 
 

23. Алергични реакции към хранителните добавки. 
 

24. Токсични ефекти в замърсени хранителни продукти от афлатоксин и други 
микотоксини. 
 

25. Отравяния с алкалоиди на моравото рогче /ерготизъм/. 
 

26. Методи на лечение на острите отравяния. 
 

27. Пестициди – определение, класификации, пътища за проникване на пестицидите 
в организма. 
 

28. Пестициди – токсикометрични параметри, токсичност и опасност на пестицидите, 
хронични и отдалечени ефекти, хигиенни норми, методи и средства за 
приложение на пестицидите и мерки за безопасност.  

 
29. Остри и хронични интоксикации с фосфороорганични пестициди. 

 
30. Остри и хронични интоксикации с хлорорганични пестициди. 

 



31. Отравяния с карбамати и дитиокарбамати. 
 

32. Фалоидно гъбно отравяне – етиология, епидемиология, патогенеза, клинична 
картина.  
 

33. Фалоидно гъбно отравяне – критерии за диагноза, диференциална диагноза, 
принципи и методи на лечение. 

 
34. Микоатропиново гъбно отравяне. 

 
35. Мускариново гъбно отравяне. 

 
36. Фавизъм. 
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