
 

                                                 ДО: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ  ДИРЕКТОР/УПРАВИТЕЛ  
         НА МБАЛ/УМБАЛ/СБАЛ  

Уважаеми Г-н Директор, 
Уважаеми колеги,    
       
Повечето от вас вече познават Българската Асоциация по Превенция и Контрол на 
Нозокомиалните Инфекции «БулНозо», като сдружение на широк кръг професионалисти (лекари и 
сестри, медицински и немедицински специалисти), които желаят да работят за ограничаване на 
инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСМО), известни още като ВБИ. 
БулНозо е регистрирана като сдружение с нестопанска цел през 2003 г. с подкрепата на 
междуправителствената Българо-Швейцарска Програма за Болнична Хигиена и от създаването 
си е член на Международната федерация по контрол на инфекциите. Настоящият статус на 
Асоциацията се характеризира с възходяща тенденция, като през 2022 г. тя включва над 50 болници 
(10 университетски, 30 областни/специализирани и 13 общински) от цялата страна - колективни 
членове на БулНозо. 
 
БулНозо предоставя на своите членове необходимата за тяхното професионално развитие 
информация по отношение на европейските стандарти и нововъведения чрез:  

• списанието “Нозокомиални инфекции”, което е печатен  орган на Асоциацията; 
• тематичните сборници «Помагало за клинициста», които съдържат квинтесенцията на 

последните англоезични ръководства и указания, поднесена на български език; 
• Internet  страницата www.bulnoso.org и  
• чрез ежегодно провежданите национални форуми – конгреси и семинари на БулНозо 

Академия.  
На 26-27 октомври 2023 г предстои провеждането на Юбилейния 14-и Конгрес на БулНозо, на 
който ще отбележим 20 години от основаването на Асоциацията. Болниците - колективни членове 
на БулНозо, с платен членски внос за 2023 г. (200 лв.) НЕ ЗАПЛАЩАТ такса за своите участници. 
              
За своите колективни членове БулНозо ще подготви Юбилеен брой на списанието 
«Нозокомиални инфекции» и ръководството «Наръчник на специалиста по превенция и 
контрол на ИСМО/ВБИ с цел да подмогне успешното обучение на Вашите специалисти по 
важни проблеми, като хигиената на ръцете и превенцията на инфекциите, свързани с 
инвазивни процедури. 
 

За успеха на бъдещата дейност решаващо условие е БулНозо да стане едно наистина 
общонационално сдружение, обединяващо усилията на медицинските специалисти с 
професионална ангажираност и определен интерес към проблема. За тази цел, разчитаме на 
Вашето съдействие и сътрудничество през следващите години, като отправяме към Вас лично и 
към ръководения от Вас екип ПОКАНА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ОСТАНАЛИТЕ БОЛНИЧНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ -  КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ НА БулНозо. Условията и образците за заявления на 
колективни членове (юридически лица) ще намерите на www.bulnoso.org, а заплащането на 
годишната вноска (200 лв. за колективните членове) става по банков път, на сметката на 
Асоциацията: IBAN: BG73UNCR76301075846587, BIC код: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, с 
титуляр БАПКНИ БУЛНОЗО.  
                                                                                С уважение   Доц. д-р Р. Вачева - Добревска             
 12.12.2022 г.                                                                                 Председател на УС 
Гр. София                                                                                        
                                                                                                         Доц. Д-р Н. Гачева 
                                                                                                         Почетен председател               


