
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 9 март 2022 г. Министерският съвет прие решение за предоставяне на статут на 

временна закрила на разселени лица от Украйна. Тя се предоставя от 24 февруари 2022 г. 

за срок от една година.  

Лицата с предоставена временна закрила от уязвима група (малолетни или 

непълнолетни, непридружените малолетни и непълнолетни, хора с увреждания, възрастни 

хора, бременни жени, самотни родители с ненавършили пълнолетие деца, жертви на 

трафик на хора, лица с тежки здравословни проблеми, лица с психични разстройства и 

лица, които са понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на психическо, 

физическо или сексуално насилие) ползват необходимото им медицинско обслужване при 

условията и по реда за българските граждани. Тъй като имунизациите са дейност по чл. 

82, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за здравето, всички деца,  които са със статут на временна 

закрила се ползват от тях.   

Имунизационният календар на Украйна е сходен с този, който се прилага в 

България. Наличен е на интернет страницата на Министерство на здравеопазването на 

Украйна: https://en.moz.gov.ua/vaccinations 

 

 
 Съгласно чл. 4, ал. 2, т. 5 от Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към 

детските градини при постъпване в ДЗ и чл. 20, ал. 1, т. 6 от Наредба № 26 от 2008 г. за 

устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към 

тях, при приемане на дете в детско заведение се прилага документ удостоверяващ, че на 

детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 

2005 г. за имунизациите в Република България. С цел улесняване работата на медицинските 

специалисти при прием на деца, пристигнали от Украйна, Ви предоставям в табличен вид 

https://en.moz.gov.ua/vaccinations


„Временни насоки за имунизации и реимунизации при деца, пристигнали от Украйна“, за 

приравняване към Българския имунизационен календар съгласно Наредба № 15 от 2005 г. 

за имунизациите в Република България. 

Във връзка с прилагането на жива полиоваксина в Украйна и информацията за 

регистрирани случаи на ваксиноасоцииран паралитичен полиомиелит, е необходимо 

преди посещение в организиран колектив (детска ясла) всяко дете от Украйна да се 

изследва чрез еднократна фекална проба в РЗИ-Варна, отдел „Микробиология и 

вирусология“ – ет. 9, стая 908, с работно време от 8.30 ч. до 16.00 ч.  

Телефон за контакт с отдел „МБВ“ – 052/665-311 и 052/665-312.  

Събраните в РЗИ-Варна проби ще се изпращат за изследване в Национална 

референтна лаборатория „Ентеровируси“ към Националния център по заразни и паразитни 

болести, гр. София. 


