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Уважаеми колеги, 

През 2017 г. отдел „Паразитология и тропическа медицина“ ще извърши външен 

лабораторен контрол на качеството на паразитологичната диагностика, осъществявана от 

лабораториите в страната, на основание Заповед № РД 09-415/04.06.2001 г. на МЗ. Контролът ще 

се проведе в два цикъла (през м. май и през м. ноември 2017 г.). 

Остойностяването на услугите е съгласно ПМС №255/23.10.2012, ДВ бр. 81/23.10.2012 г. 

При успешно завършен контролен цикъл, лабораториите ще получат сертификат с 

валидност 6 (шест) месеца, необходим за сключване на договор с НЗОК и за акредитация на 

лабораторията. 

Регистрацията на лабораториите за участие във втория контролен цикъл за оценка на 

качеството (м. ноември 2017 г.) се извършва само online в създадената система, достъпна чрез 

уебсайта на НЦЗПБ. 

След успешна online регистрация подайте заявлението за участие, като следвате 

инструкциите, приложени към настоящото писмо. Ще получите допълнителни указания за 

изпращане на резултатите. За участие в контролния цикъл ще бъдат допускани само 

участници, подали заявление и превели съответните суми до 13.10.2017 г. Пробите за 

тестиране ще бъдат изпратени до 31.10.2017 г. 

Данни за плащане: 

Получател: Национален център по заразни и паразитни болести 

IBAN: BG91 BNBG 9661 3100 1509 01 

BIC: BNBGBGSD 

Основание за плащане: ВК-Модул 2-Диагностика на паразитозите и Номер на 

заявката. 

Лабораториите, от които не са получени заявки за участие и уверения за преведените 

суми в посочения срок няма да бъдат включени в системата на този контролен цикъл. 

Поради факта, че получените плащания директно се превеждат по сметките на 

Министерството на Здравеопазването, НЦЗПБ не може да възстановява суми, получени по 

плащания с некоректни атрибути или дублирани заявки за участие. 

Списъците с успешно преминалите „Външен лабораторен контрол по Диагностика на 

паразитозите - Модул 2“ се изпращат в НЗОК и съответните РЗОК. 

При възникнали въпроси относно регистрацията и подаването на заявления се 

свържете с Иво Георгиев, системен администратор на Тел.: +359 2944 6999 вътр. 343 

(понеделник – петък от 9 до 16 ч.) 
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