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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО 

КЪМ НЦЗПБ – ВИРУСОЛОГИЯ 
Всички лаборатории следва да спазват изискванията на медицински стандарт "Вирусология", 

приет с Наредба № 5 от 10.12.2013 г., издадена от Министъра на здравеопазването, обн., ДВ, 

бр. 2 от 7.01.2014 г., изм. и доп., бр. 106 от 23.12.2014 г. 

1. ВАЖНИ ДАТИ: 

Цикъл Подаване на 
заявка или 
регистриране на 
нов участник 

Затваряне на 
електронната 
система за 
приемане на 
заявки/регистрации 

Получаване 
на заявените 
проби 
(маркери) 

Срок за попълване 
на отговорите в 
електронната 
система и 
изпращане на 
отговорите на 
хартиен носител 

І цикъл 

май 

1 – 31 март 24.00 часа на 31 
март 

Последната 
седмица на 
април 

1 – 15 май 

ІІ цикъл 
ноември 

1 – 30 септември 24.00 часа на 30 
септември 

Последната 
седмица на 
октомври 

1 – 15 ноември 

ВАЖНО!!! След затваряне на електронната система заявки за участие в съответния 
цикъл не се приемат! Заплатена сума за изследване (маркер) не може да се прехвърля 
в друг цикъл! 

2. РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО 
КЪМ НЦЗПБ 

За да участвате във Външната оценка на качеството, провеждана от отдел Вирусология 
към НЦЗПБ, спазвайте следните последователни стъпки: 

 Влезте в сайта на НЦЗПБ: www.ncipd.org 

 Изберете бутон: e-Услуга 

 Ако сте нов потребител – направете регистрация, чрез използване на бутон: 
Регистрация 

Запомнете своите Потребителско име и Паролата! 

 Ако вече имате регистрация от участие в предишни цикли от Външна оценка на 
качеството, използвайте бутон: Вход за подаване на заявка и попълване на резултати 

При забравени Потребителско име и Парола използвайте бутона: Възстановяване 
на парола 

За повече информация вижте „обновени инструкции за работа“ от раздел „външна 
оценка на качеството“ в сайта на НЦЗПБ 

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПОЛУЧЕНИТЕ ПРОБИ! 
Пробите, които получавате, се съхраняват в хладилник при температура от +4 до +6◦С. 
Преди изследване разклащайте добре тест пробите! 
При работа спазвайте изискванията за работа с инфекциозен материал, съгласно 
Наредба № 4 /14.10.2002 на МТСГ и МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с 
експозиция на биологични агенти при работа. 

http://www.ncipd.org/
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3. ПОПЪЛВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
За въвеждане на резултат използвайте интернет адрес: http://93.152.173.155/Account/Login  
Резултатите се въвеждат отделно за всеки маркер. Когато всичко е попълнено 
резултатите се записват и чрез бутон „печат“ се генерира печатна форма (pdf формат), 
която се отпечатва на хартия, подписва се от ръководител лаборатория, подпечатва се и 
си изпраща на адрес: 
Национален Център по Заразни и Паразитни Болести 
бул. “Янко Сакъзов” 26, гр. София 1504 
До Деловодство 
Пощенското клеймо не трябва да бъде по-късно от упоменатия срок за всеки цикъл от 
Външния контрол, за съответните заявени позиции (Таблица 1). 

За повече информация вижте „обновени инструкции за работа“ от раздел „външна 
оценка на качеството“ в сайта на НЦЗПБ 

4. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ: 
Всяка лаборатория, участваща в съответния цикъл, получава сертификат за маркерите, 
при които има 100% съвпадение с верните отговори. За маркерите, при които няма 
100% съвпадение не получава сертификат. 
Сертификатът по съответната позиция е с валидност от 6 месеца. 

 
Таблица 1: Вид на позициите по Външна оценка на качеството на диагностиката на НЦЗПБ-
Вирусология 

Лаборатория Изследване (маркери) по Външна оценка на 
качеството на диагностиката на НЦЗПБ-
Вирусология 

Контакти 

НРЛ 
„Хепатитни 
вируси“ 

Хепатит А вирус: anti-HAV IgM 
Хепатит В вирус: HBsAg; anti-HBsAg; anti-HBc 
IgM; HBeAg 
Хепатит С вирус: anti-HCV 
*Изследванията на контролните проби да се извършват по 
имуноензимния метод - ELISA 

nrlhepatit@ncipd.org 
02 / 832 91 18 

НРПЛ по HIV HIV Ag/Ab 
*Изследванията на контролните проби да се извършват по 
същия начин както проби от пациенти 

nrlpohiv@gmail.com 
02 / 931 80 71 

НРЛ 
„Паротит, 
Морбили, 
Рубеола“ 

Морбили: anti-IgM; anti-IgG 
Паротит: anti-IgM; anti- IgG 
Рубеола: anti-IgM; anti-IgG 
*Изследванията на контролните проби да се извършват по 
имуноензимния метод - ELISA 

skrumova@ncipd.org 
02 / 931 23 24 

НРЛ 
„Рикетсии и 
хламидии“ 

Chlamydia trahomatis IgG 
*Изследванията на контролните проби да се извършват по 
имуноензимния метод - ELISA 

 
02 / 931 38 17 

НРЛ 
„Херпесни и 
онкогенни 
вируси“ 

HSV-1 IgM; HSV-1 IgG 
HSV-2 IgM; HSV-2 IgG 
CMV IgM; CMV IgG 
VZV IgM; VZV IgG 
EBV IgM; EBV IgG 
*Изследванията на контролните проби да се извършват по 
имуноензимния метод - ELISA 

 
02 / 931 38 18 
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