
 

ДОСТЪП И УСЛУГИ 

 

Общи правила: 

 

Достъпът до лабораториите и оборудването в НИ Клетъчни технологии в биомедицината се 

регулират чрез вътрешен правилник. 

Основните изисквания са: 

Достъп до лабораторното оборудване се предоставя след сключване на договор за услуга. Външни 

ползватели на инфраструктурата се придружават от оторизиран сътрудник на НИ.  

Достъпът е осигурен всеки работен ден от 8:00 до 18:00. 

Достъпът извън тези часове, както и през почивните дни е съгласно изискванията за сигурност на 

институцията където е разположено оборудването.  

 

Услуги за външни потребители: 

 

АПАРАТУРА ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО УСЛОВИЯ ЗА ВЪНШНИ 
ПОТРЕБИТЕЛИ  (ЦЕНИТЕ СА 
БЕЗ КОНСУМАТИВИ)* 

Клетъчни култури - ламинари, 
клетъчни инкубатори и др 
конвенционално оборудване 

Анализиране на кокултури и 
клетъчни култури, изследване на 
клетъчни взаимодействия, 
анализ на фактори участващи в 
сигнални пътища при реални 
опитни постановки; оценка на 
биосъвместимост на вещества и 
материали; изолиране на 
първични клетъчни култури 

Експерименти с клетъчна 
култура /туморна линия/ 30-
50 лева за 24-ямкова плака на 
седмица 

Изследователски светлинен и 
флуоресцентен микроскоп 

(с вградено халогенно осветление, 
широкоъгълни околяри, кондензор с 
подвижна горна леща, обективи, 2. 

Светлинно и флуоресцентно 
визуализиране на микроскопски 
материали; софтуер за 
измервания 

50 лв за час 



персонален компютър със 
специализиран софтуер) 

Система за конфокална 
микроскопия – Leica TCS SPE 

Лазарен сканиращ микроскоп - 
Визуализиране и 3Д възстановка 
на образци от дебели срезове 
тъкани; многоклетъчни 
структури; биофилми и клетъчни 
култури, отглеждани по 
повърхността или в обема на 
нови материали; изследвания за 
колокализация на антигени; 

70 лв за час 

Проточна флоуцитометрия  

BD FACS Calibur: 

аргонов лазер и червен диоден лазер 

Имунофенотипен анализ на 
клетъчни суспензии; оценка на 
клетъчна пролиферация и 
апоптоза; тестове за виталност 

30-40 лева за час работа в 
зависимост от типа на 
анализа 

ХРОМОТОГРАФСКА С-МА WATERS  

(градиентна помпа, мануален 
инжектор,УВ визибъл детектор, 
фракционен колектор, компютърна 
конфигурация и софтуер, колони и 
консумативи) 

Хроматографско разделяне на 
смеси от протеини 

50 лв. за един анализ на 
протеини чрез молекулно 
ситова хроматография 

80 лв. за два анализа и по 20 
лв. за всеки следващ анализ. 

С-МА ЗА 2D ПРОТЕОМЕН АНАЛИЗ 

(система за IEF АНАЛИЗ, система за 2 
D електрофоретични анализи, 
високочувствителен скенер за 
визуализация, Аналитичен софтуер за 
1-дименсионален анал, компютърна 
конфигурация) 

Апаратура за електофоретични 
методи и методи за детекция на 
белтъци. 

40-50 лева на гел 

Спектрофотометър 

(С-ма с филтри за отчитане на 
флуоресценция, луминисценция и 
абсорбация) 

С-ма с филтри за отчитане на 
флуоресценция, луминисценция 
и абсорбция.Модул за отчитане 
на луминесценция. 
Флуоресценция, FRET, абсорбция 
UV области, Компютър със 
спец.софтуер 

10 лева на измерване 

Работна станция за клетъчни 
технологии: Изследователски 
инвертен микроскоп Leica DMI 3000B-
1бр.,с-ма за ICSI/IMSI и 
микродисекция Eppendorf- 1 бр. и 
компютърна конфигурация 

ICSI/IMSI и микродисекция 100 лв за час 

С-МА ЗА КОМПЮТЪРЕН АНАЛИЗ НА 
СПЕРМА (с-ма за анализ на сперма, 
инвертен микроскоп Leica DMI 
3000B,адаптори, специална масичка, 
обективи, цифрова камера) 

Оценка на морфологични 
показатели и виталитет на 
сперма от различни биологични 
видове 

30-60 лева за анализ на един 
еякулат 

30 лв. за определяне на 
мотилитет и скоростни 
параметри 100 лв. за пълна 
спермограма и морфолгия на 
сперматозоидите 100 лв. за 



определяне на ДНК и 
морфометричен анализ на 
сперматозоиди 

RT-qPCR Оценка на количествена 
експресия на транскрипти в 
реално време, с приложение 
както в генетичната диагностика, 
така и в ново поколение 
диагностични и изследователски 
методи 

30-40 лева за 40 проби в 
зависимост от типа на 
анализа 

Биофризери: 

1. поддържащ - 80С; 

2. поддържащ -150С 

за замразяване на биологичен 
материал от различно естество- 
клетки, тъкани, течности; 
съхраняване генетичен материал 
на редки породи; клиники - 
кръвни проби, тъкани, стволови 
клетки 

100 лв за замразяване на 5 
дози 

200 лв за 6 месечно 
съхраняване 

30 лв за замразяване на един 
еякулат 

50 лв за замразяване на два 
еякулата 

И по 20 лв за замразяване на 
всеки следващ еякулат 20 лв 
за замразяване на 
биологични течности при -150 
С. 

По 50 лв на месец за 
съхраняване на биологичнни 
материали при -150 С при 
обем до 100 мл. 

Геномни анализи с next-gen 
секвенатор 3-то поколение MinION 

Анализ на цял геном на 
реферирани видове – човешки 
геном, миши геном и пр. 
Анализ на цял геном на 
несеквениран вид 
Анализ на цял транскриптом 
чрез конверсия на РНК към ДНК 
или директен анализ на нативна 
РНК 

по договаряне 

GC-MS химични анализи GC-MS химични анализи 500-2500 лв /проба/по 
договаряне 

Разработване и изпълнение на 
научно-изследователски проекти ** 

 по договаряне 

 

*Всички цени са в лева (без ДДС) и са валидни към 01.03.2019 

** Моля попълнете приложената Регистрационна форма с Вашето проектно предложение и 

изпратете на: alliancecelltechnologies@abv.bg 

 

mailto:alliancecelltechnologies@abv.bg


 

КОНТАКТИ: 

Моля изпратете запитването си на: 

E-mail: alliancecelltechnologies@abv.bg 

 

 

mailto:alliancecelltechnologies@abv.bg

