
НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ 

 

Уважаеми колеги, 

Във връзка с измененията в  Наредба № 15  от 12.05.2005г./ изм. и доп. ДВ. бр.78 от 

04.10.2019г./ за имунизациите в Република България, Ви информираме следното: 

1)Считано от 01.01.2020г.: 

-отпада реимунизацията срещу туберкулоза, съответно и проба Манту на 11-годишна 

възраст, за децата родени след 2008г. 

-децата, родени до 31.12.2008г. вкл. с пропусната реимунизация на 11-годишна възраст 

срещу туберкулоза, се обхващат при първа възможност с ППД туберкулин и при 

отрицателна проба Манту с БЦЖ ваксина 

-въвежда се реимунизация на 12-годишна възраст, за децата родени след 2007г., с 

трикомпонентна ваксина/против дифтерия, татанус и коклюш/ с намалено антигенно 

съдържание, съдържаща ацелуларна коклюшна компонента 

-децата родени до 31.12.2007г. вкл. с пропусната реимунизация на 12-годишна възраст 

срещу тетанус и дифтерия, се обхващат при първа възможност с 

двукомпонентна/тетанус и дифтерия/ адсорбирана ваксина с намалено антигенно 

съдържание на дифтерийната компонента 

2) Synflorix се прилага за  родените до 31.12.2019, както следва: 

-започната от 2 до 6 м.в. - три дози за имунизация(през 1 месец) и една доза за 

реимунизация 6 месеца след третата 

-започната от 7 до 11 м.в. – две дози за имунизация(през 1 месец) и една за 

реимунизация 2 месеца след втората 

-започната от 12м.в. до 5 г.в. – две дози с минимален интервал от 2 месеца помежду им 

3)Synflorix се прилага за  родените след 01.01.2020, както следва: 

-започната от 2 до 6 м.в. - две дози за имунизация(на 2
ри 

и 4
ти

 месец) и една за 

реимунизация 6 месеца след втората 

-започната от 7 до 11 м.в. – две дози за имунизация и една за реимунизация 2 месеца 

след втората 

-за деца от 12м.в. до 5 г.в.– две дози с минимален интервал от 2 месеца помежду им 

4) Лицата, подлежащи на задължителна имунизация или реимунизация, които отказват 

да бъдат имунизирани, удостоверяват отказа си при ОПЛ с подпис в амбулаторния лист 

(бланка МЗ-НЗОК № 1), в който се вписва МКБ код Z28.2 "Имунизация, непроведена 

поради отказ на пациента". 

 

5) Информация за неявилите се през настоящата година подлежащи на имунизация 

деца се предоставя от ОПЛ на РЗИ по електронен път или на ръка в отдел”ПЕК” 

веднъж годишно чрез сведение съдържащо име, ЕГН, адрес на детето и телефонен 



номер на родителя или настойника/попечителя. Това сведение трябва да се предостави 

заедно с отчета за четвърто тримесечие, като първото такова ще е за 2019г. 

 

6) ОПЛ  уведомява всички подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации за 

вида и датата на поредната имунизация, по начин, който може да се удостовери (чрез 

лицензиран пощенски оператор, по факс, на електронен адрес, чрез електронно 

съобщение на мобилен телефонен номер, писмена покана, подписан от пациента 

амбулаторен лист, в който е посочена датата за следващата имунизация, и др.); 

 

7) ОПЛ  изисква данни за проведените задължителни имунизации и реимунизации от 

съответната районна здравноосигурителна каса на новозаписани пациенти, извършили 

смяна на ОПЛ. 

 

8) Има нови приложения 7, 7а, 8а и бланка за заявка на биопродуктите, които са 

съобразени с промените в Наредба 15, влизащи в сила от 2020г. 

 

Приложение, съгласно текста.  

 

С уважение, 

 

За директор на РЗИ- Варна 

Д-р Е.Генева, Зам.Директор 

Заповед за заместване РД-01-194/05.11.2019г 

 


