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 Уважаеми дами и господа,  

 

В периода 21-23 юни 2019 г. Националното сдружение на общопрактикуващите 

лекари в България (НСОПЛБ) организира работна среща на тема: „Национална програма 

за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г. и 

оптимизиране на различни аспекти в организацията на работа по националните 
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програми за ваксинопрофилактика“. В нея, освен експерти на НСОПЛБ, със свои 

представители участваха МЗ, НЗОК, БЛС и производители/вносители на ваксини, 

свързани с националните програми за ваксинопрофилактика. 

 

Бяха изложени и обсъдени гледните точки на участниците, възможности за 

решения и нови идеи. Бе използвана възможността да се обсъдят и въпроси, свързани и 

със задължителния имунизационен календар и др.. Благодарим на институциите за 

осигуреното участие, както и на техните представители за изложените виждания. 

Поради факта, че участниците в срещата имаха ограничени пълномощия да вземат 

крайни решения без да са ги обсъдили с ръководствата на институциите, които 

представляват,  в настоящото писмо представяме позицията на представителите на 

НСОПЛБ и БЛС и очакваме съответните действия, които да финализират започналия по 

време на експертната среща процес в полза на всички заинтересовани страни.  

 

Нашето убеждение е, че сега е времето да бъдат решени поставените проблеми 

преди влизането на поредната Национална програма за ваксинопрофилактика в 

действие, която сама по себе си е актуална и в духа на политиките на ЕС в областта и 

стъпката към нейното приложение заслужава адмирации. 

 

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния 

грип 2019-2022 г. (НПВПГ) 

 

1. Бюджет- касае всички заинтересовани страни и в най-голяма степен 

определя възможностите за постигане на добри резултати. 

 

 Несъотвестващо на предвидения обем дейност финансиране. 

 

ГОДИНА  2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Брой лица от целевата група  1 481 908 1 481 908 1 481 908 1 481 908 

Обхват до (%)  10 % 17 % 20 % 25 % 

Грипни ваксини в дози  148 191 251 924 296 382 370 477 

Бюджет за ваксини в лв.  1 500 000 1 700 000 2 000 000 2 500 000 

Стойност на приложение на една 
ваксина (цена на 
ваксина/изпълнителя) в лв. 

10.12 6.75 6.75 6.75 
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Не е в нашите компетенции да обсъждаме цената на ваксината, но заявяваме 

позицията си, че ОПЛ трябва да получат за поставянето на всяка ваксина не по-малко от 

стойността, определена за лица над 18 годишна възраст по НРД 2019, т.е. 5.00лв. 

Последният ред в таблицата показва каква е сумата, предвидена за една ваксина. Трябва 

да се уточни дали това е бюджетът за закупуването и поставянето или само за 

закупуване на ваксината, което не става ясно от написаното. Нашето становище е, че и в 

двата случая 10.12лв. (за 2019г.) са крайно недостатъчни, а предвидените 6.75 лв. за 

всяка следваща до 2022г., не се нуждаят от коментар.  

 

Независимо от ограничения бюджет, налице са характерни за всички програми 

реалности, които създават несигурност, предпоставки за „тромаво“ движение на 

дейността и определено са проблем за ваксинопроизводителите/доставчиците: 

 

 Забавяне на плащанията 3+ месеца (НЗОК/дистрибутор/производител), което 

прави невъзможно разходването на средствата, предвидени по съответната 

програма за бюджетната година.  

 

 Поемане на финансов риск за нереализираните и/или незаплатените от НЗОК 

ваксини (8% - 10% при сега действащите програми), поради нерешените 

проблеми с технически грешки (№ на партида-необходимо е да се 

официализира решените на проблема; възраст на пациента (отнася се за 

работата по НПВП)- добро решение би било при НПФПГ и НПВПРМШ да се 

приеме, че подлежат на ваксинация, навършилите съответната възраст в 

текущата година, а за ваксината срещу ротавирусните инфекции да се 

помисли за разширяване на времевия диапазон на приложение –няколко 

седмици)). Вероятно могат да се намерят и други алтернативни и 

оптимизиращи дейността решения. 

 

 Предлаганото от НСОПЛБ заплащане на ОПЛ следва да се въведе и за вече 

действащите национални програми за ваксинопрофилактика. Тази стойност 

на поставянето на ваксина е твърде компромисна, предвид факта, че преди 

поставянето на дозата е необходим общ медицински преглед, което по 

същество е пряка и свързана само с приложението на ваксината дейност, 

който не се заплаща. Разумно е да се помисли този преглед също да бъде 

оценен, или да се актуализира цената на приложение. 

 

 Никъде в публикуваната НПВПГ не са предвидени средства за логистика 

(осигуряване на лесен достъп до ваксините, осигуряване на лесен достъп до 

информация за ваксините, мониториране на ваксиналния обхват и др.). В частност, 

НПВПГ има свои особености, които я отличават от останалите и сами по себе си са 
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предизвикателство пред логистиката. Това са: кратък период (сезонност) за реализация, 

свързани с показанията на самата ваксина- до 3 месеца (в ЕС октомври – март); 

възрастта на целевата група, което предполага активно търсене от страна на 

подлежащите още в началото на реализация на програмата; традиционно голямата 

натовареност (особено в този сезон) на изпълнителите- това е допълнителна отговорна 

дейност, както и в известна степен на дистрибуторите и въпреки това очакван 

значителен брой ОПЛ, които ще работят по програмата; необходимостта от осъзната 

информираност на подлежащите възрастни хора и ясно задание към ОПЛ). 

 

От изброеното се налага изводът, че е необходимо бюджетът на програмата за 

2019 г. в този й вид (ваксиниране на 1 481 908 хора над 65 годишна възраст) трябва да 

бъде увеличен или преразпределен след преоценка на целите. За следващите години, е 

наложително бюджетът на ГПФПГ да бъде завишен чувствително, както и да се 

прецизира увеличение и на средствата по останалите НПВП и оптимизиране на процеса 

по осъществяване на дейността. Допълнителни подробности, които касаят 

технологията на процеса и засягат ОПЛ, са изложени и в Приложение 1 като 

предложения за промяна в нормативната уредба.  

Изброеното до тук е основание да считаме за належащо провеждането на разговори на 

ниво „вземане на решения“, в които сме готови да участваме заедно с останалите 

заинтересовани страни. 

 

2. Целеви проценти на ваксинално покритие- 10%/17%/20%/25%- 

достатъчност, фактор за постигане на здравен ефект на популационно ниво, 

качества като основа за анализ и планиране. 

 

Още през 2009 г., Съветът на Европа препоръчва относно имунизирането срещу 

сезонен грип (2009/2019/EС) да достигане в най-кратки срокове определения от СЗО 

75% имунизационен обхват при хората в напреднала възраст в ЕС, по възможност до 

зимния сезон на 2014-2015 г. (22 декември 2009 г.). 

 

 НПВПГ (2019-2022) си поставя за цел „снижение на заболяемостта и смъртността 

от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипа, чрез повишаване на 

имунизационния обхват при възрастни на и над 65 г.“, но заложеният максимален 

% ваксинално покритие (25%) през последната година от НПВПГ е 3 пъти по-

малък от изсискуемия за осигуряване на групов имунитет. 

 

Това априори прави посочената цел неизпълнима и обезсмисля извършването на 

‘’оценка на ефекта от прилаганите ваксини и планирането на бъдещите дейности в 

областта на ваксинопрофилактиката на сезонния грип’’, основано на обхвата (като 

предпоставка за ефект) и на самия ефект (при този планиран обхват и характеристики 

mailto:nsoplb@gmail.com
http://www.nsoplb.com/


НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ                                            
ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 
ЧЛЕН НА EUROPEAN GENERAL PRACTICE RESEARCH NETWORK (EGPRN) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
1407 София, бул. „Н. Й. Вапцаров” № 17- 21, ет.2, ап.5 тел./факс: 02/ 868 28 94, 

 Моб:. 0886 614 589  e-mail: nsoplb@gmail.com  http://www.nsoplb.com 
 

5 

 

на подлежащите, не е обосновано да се очаква статистически значим ефект). 

Необходимо е обмисляне и предефиниране на посочената цел, която например да се 

формулира така „Постигане на планираното ваксинално покритие като първа значима 

стъпка към постигане на препоръчания от СЗО и ЕС ваксинален обхват“. 

 

Ето защо, нашето становище е, че при така зададените цели на ваксинално 

покритие единствената научнообоснована и реалистична оценка за успех на програмата 

трябва да бъде основана на постигането на планирания процент ваксинално покритие, 

което би било доказателство, че този нововъведен начин на ваксинопрофилактика е 

работещ.  Уместно е да се направи и оценка на евентуално възникнал по-голям от 

очакваното интерес от страна на подлежащите и недостиг (след изчерпване на 

предвидения брой ваксини). Посоченото може да бъде реално основание за преоценка 

на изначално планираните обеми и бюджет, заложени в плана за следващите години. 

  

3. Деонтологични (морално-етични, правни норми), чието наличие или липса е 

предизвикателство или препятствие пред ОПЛ за ефективна работа по 

програмата. 

 

 На фона на очаквана положителна нагласа сред подлежащите към поставянето на 

противогрипната ваксина и факта, че при равномерно разпределение на предвидените 

количества за 2019 г. в размер на средно 35 ваксини на ОПЛ или общо 148 191 при „брой 

на лицата от целевата група“ 1 481 908, за които е осигурена ваксина за 1 от всеки 10, 

всеки ОПЛ, като основен изпълнител на НПВПГ е изправен пред следните трудни за 

решение морално-етични въпроси: 

 

 Как да избера кой да е този 1 от 10, когото да ваксинирам? 

 

 Как да обясня на останалите защо точно този 1 от 10 е подходящият? 

 

 Дори да се насоча само към хора от групи с повишен рис по дефиниция, коя 

да избера, на какво основание и защо точно определения човек, включен в 

нея, тъй като и в тези групи броят на хората е по-голям от предвидения в 

програмата обем? 

 

На нито един от изброените въпроси няма отговор, формулиран като правна норма в 

разписаната НПВПГ. 

 

Нашето становище е, че МЗ трябва да посочи възможно най-точни критерии за 

определяне на хората над 65-годишна възраст, които съобразно предвидения брой, ще 

бъдат включени за ваксинопрофилактика чрез НПВПГ. Същите да бъдат редовно и 
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многократно публично обявявани. Отговорността за този избор не трябва да бъде 

вменявана на ОПЛ, което би ги поставило в позиция на основен буфер или казано по 

друг начин „Без вина, виновен“.  

Друг, по наше мнение, изкуствено създаден проблем, е: 

 изискваната оценка на здравни технологии за ваксини, които се включват в 

приложение 3 на ПЛС. 

Не виждаме смисъл да се доказва нещо, което е предварително доказано и има не просто 

разрешение, а солидна препоръка да се прилага в европейски и световен мащаб. 

Предложението ни е това изискване да отпадне, той като е лишено от медицински и 

деонтологичен смисъл и излишно забавя изпълнението на цитираните препоръки. 

 

4. Институционално участие при създаване, реализиране и мониториране на 

изпълнението на програмата. 

 

Убедени сме, че проблемите, изложени до тук, биха били много по-малко или липсващи 

ако бе потърсена и взета предвид компетентната експертиза на основните изпълнители 

на програмата- ОПЛ, но... 

 

 Не е потърсено експертно становище от НСОПЛБ, Експертен съвет по Обща 

медицина, от изявени в своята специалност ОПЛ от самото начало, нито поне 

преди окончателното публикуване на програмата. 

 В организационната схема на програмата- управление, логистика, не са 

представени основните изпълнители (ОПЛ)- отсъстват или вероятно попадат, без 

да бъдат дефинирани и без всякакви пълномощия, в общата дефиниция 

„представители на медицински сдружения, неправителствени и пациентски 

организации, имащи отношение към целевата група“, която вероятно попада в 

разбирането за „маловажни играчи или фактори“. 

 

Нашето становище е, че за да се осигури възможност за разумно оптимизиране и 

реализиране на програмата, а и на която и да било програма или цел, в която основна 

роля на изпълнител имат ОПЛ,  НСОПЛБ със своите експерти, както и представители на 

Експертния съвет по Обща медицина, трябва да бъдат включени като основен фактор с 

разписани съответно права и правомощия, наред с останалите от този вид. 

 

5. Организационно-технически и други проблеми. 

 

Решението на определени организационно-технически проблеми може да бъде 

приложено и в останалите НПВП, както и при изпълнението на Задължителния 

имунизационен календар. Тези, които основно касаят НПВП са изложени в следващия 
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Проект за Указание, а общите в Предложенията за промяна на Наредбата за имунизации, 

представени в т. 6 на настоящия документ. 

 

Проект 

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ, ОТПУСКАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА 

ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ СЕЗОНЕН ГРИП  

Настоящото указание се изготвя в изпълнение на т.2 от Оперативна цел 2. на 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА 

СЕЗОННИЯ ГРИП 2019-2022 г. 

 На ваксинация с противогрипна ваксина по  „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП 2019-2022 

г.“ подлежат всички лица, които навършват 65 години през годината на 

провеждане на имунизацията. 

 МЗ и неговите регионални подразделения (РЗИ) организират и извършват 

информационна кампания по провеждането на ваксинопрофилактиката срещу 

сезонния грип на национално и регионално ниво за уведомяване на подлежащите 

в целевата група за осигурената възможност и критерии за прилагането на 

ваксината чрез националните и местните медии. 

 ОПЛ уведомява определените по изготвените за целта на програмата критерии, 

отговарящите на изискванията подлежащи на имунизации по съобразен с 

възможностите на практиката начин и организира извършването й. 

 МЗ въвежда Код на имунизацията срещу сезонен грип по национална програма в 

Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. Имунизацията 

има един общ код, а всяка партида ваксина трябва да има допълнителен код. 

Доставчиците на ваксините съобщават на разработчиците на софтуер за ОПЛ кой 

допълнителен код на кой партиден номер на ваксината отговарят. Когато 

доставчиците  осигурят и доставят на ОПЛ необходимите ваксини, същите 

вписват и допълнителния код върху документа за доставка. 
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 При нормативна възможност доставчиците  на ваксини маркират за нуждите на 

софтуера, всяка ваксина с НЗОК код, име, сериен номер и срок на годност. Срока на 

годност на ваксините трябва да е написан във вид, който дава възможност за 

сортиране по срок на годност. Тази идентификация може да се направи и чрез QR 

код с цел по-бърза обработка с помощта на баркод-скенери.  QR кодът трябва да 

съдържа НЗОК код, име, сериен номер и срок на годност разделени с разделител # 

/диез/, за да позволяват след сканирането им да бъдат записани в софтуера във 

вид, който дава възможност за извършване на справки по код, име, сериен номер 

и срок на годност. 

 Обновяване и пускане в експлоатация на наличния в МЗ „Единен електронен 

национален регистър на имунизациите“, в който по електронен път да се отчитат 

направените имунизации (ползва се и от РЗИ). 

 ОПЛ отчитат извършеното по програмата за изтеклия месец като до 5-о число на 

следващия месец изпращат по електронна поща до МЗ и/или РЗИ с електронен 

отчет в xml. Вид информация за всички извършени имунизации. МЗ интегрира 

тези отчети в „Единен електронен национален регистър на имунизациите“. 

 Подадената от ОПЛ и обработена от НЗОК/РЗОК информация служи за основание 

за заплащане на ваксините към производител/доставчик в рамките на месеца 

следващ отчетения месец. 

 МЗ заплаща на ОПЛ чрез НЗОК/РЗОК като вторичен разпоредител за 

извършените и отчетени имунизации по национални програми, до края на месеца 

следващ отчетния на стойност не по-малка от определената в НРД 2019 за 

поставяне на ваксина на лице от съответната възрастова група. Евентуално 

несъвпадение на партидния номер с този на поставената ваксина получено 

поради техническа грешка при въвеждане или отчитане на ваксините, не е 

основание за отказ от заплащане на поставените ваксини към 

производител/доставчик и ОПЛ. 
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6. Организационно-технически и други проблеми- решение през Наредба за 

имунизациите. 

 

   Предлаганите промени са свързани основно с:  

 

 Ангажимент на МЗ/ РЗИ в рекламна/и кампания/и за ваксинопрофилактика 

 Преминаване изцяло към електронен обмен на данни с МЗ/ РЗИ 

 Премахване на „паразитните“ отчети към специалисти по здравни грижи в 

училищата 

 Облекчаване на реда за извършване и довършване на имунизациите по 

национални програми 

 Реални действия от страна на МЗ/РЗИ към хората, които не се явяват или 

отказват имунизации. 

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА 

ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ :  

Предлагаме следните промени: 

В Чл. 6 да се добави  

(8)(Нова)Министерството на здравеопазването организира и извършва рекламна 

кампания по промоция на имунопрофилактиката на национално ниво, като чрез нея 

уведомява подлежащите за имунизации набори чрез обява в Държавен вестник, 

национален ежедневник и чрез съобщение в национално радио или телевизия; 

Мотиви 

Изискване на Закона за здравето Чл. 3. (1) Държавната здравна политика се ръководи и 

осъществява от Министерския съвет и Чл. 5. (1) Министърът на здравеопазването 

ръководи националната система за здравеопазване и осъществява контрол върху 

дейностите по: 

1. опазване здравето на гражданите и държавен здравен контрол; 

2. изпълнение на правителствената стратегия в сектор здравеопазване 2017-2021г. 

Мярка 405: Поддържане на висок имунизационен обхват със задължителни имунизации и 

реимунизации сред населението. 

Представители на МЗ често се явяват за пресконференции или интервюта по медиите, 

в които независимо от темата, задължително да обявяват следното: „Уведомяваме 
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родителите на всички деца и възрастни от ..... набор да посетят семейните си лекари за 

провеждане на имунизация. Родителите на деца до две годишна възраст да посещават 

редовно семейния си лекар за консултации и имунизации – ежемесечно до навършване на 

една година и на всеки три месеца до навършване на две годишна възраст.“ Алтернатива- 

този или подобен текст да бъде изписан неколкократно като субскрипт по време на 

предаването. 

Подобно съобщение може да стои целогодишно на началната страница на сайта на МЗ 

(напомнящ банер). Това няма да струва на МЗ  нито средства, нито време и не виждаме 

причина да не се направи, а ще доведе до по-висока информираност на населението за 

предстоящите имунизации и от там до по-висок имунизационен обхват. Да се инициира 

публикуването на такова съобщение в електронните страници на съсловни, пациентски 

организации и др. 

В чл. 12, ал.1, т.2,  предлагаме следните промени 

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) При извършване на 

задължителни планови имунизации и реимунизации и имунизации по национални 

програми лицата по чл. 11 вписват дата, код на имунизацията съгласно приложение № 7 

и сериен номер на приложения продукт в: 

1. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) книгата за профилактични 

имунизации и реимунизации по образец (приложение № 6). Книгата може да се 

поддържа в електронен вариант с възможност за разпечатване на данните от нея за 

нуждите на държавния здравен контрол;  

2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) имунизационния паспорт в 

здравноосигурителната книжка или лична амбулаторна карта (ЛАК) за лицата без 

избран личен лекар. (Ново)Имунизационния паспорт може да се поддържа в електронен 

вариант с възможност за разпечатване на данните от него за нуждите на лицето или на 

държавния здравен контрол; 

Мотиви 

Софтуерът, с който работят ОПЛ, дава възможност за изграждане и поддържане на 

електронен имунизационен паспорт с опции за разпечатване или експортиране при 

необходимост. Електронния метод на създаване и съхранение на информация е по-

надежден и по-удобен за обмен на информация.  

 

В чл. 13 предлагаме следните промени 

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в 

сила от 28.02.2014 г.) (Ново)Лицата по чл. 11 отчитат всяко тримесечие, в срок до 5-о 
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число на следващия месец, чрез изпращане по електронна поща до МЗ или до РЗИ с 

електронен отчет в xml. вид, всички извършени задължителни, целеви, препоръчителни 

и по национални програми имунизации и реимунизации, приложени биопродукти за 

постекспозиционна профилактика. МЗ интегрира тези отчети в „Единен електронен 

национален регистър на имунизациите“. МЗ се задължава до декември 2019г. да въведе 

в употреба този Регистър.  

ал. (2)се отменя 

ал. (3) се отменя 

Мотиви 

До сега единствения обмен на информация между извършителите на имунизации (ОПЛ) и 

организаторите на имунизациите (МЗ и РЗИ) се извършва чрез отчети „на хартия“, 

което лишава процеса от възможност за ефективно, актуално и предпазено от 

технически грешки събиране и обработване на информацията за подлежащите, за 

обхванатите и необхванатите с имунизации лица.  Отчетите в хартиен вид не могат да 

отразят динамиката, породена от мобилността на подлежащите на имунизиране. Към 

момента хиляди лекари и медицински сестри и стотици служители на РЗИ и МЗ са 

ангажирани с изготвянето, разучаването, преписването им в обобщаващи хартиени 

отчети, в резултат на което нито при ОПЛ, нито в РЗИ, нито в МЗ има налична и в 

достатъчна степен достоверна и актуална информация за това на кое лице, какви 

имунизаци вече са направени и какви предстои да се направят. 

 

 Този проблем може да бъде преодолян, като обмена на информация на хартиен 

носител бъде заменен с такъв в електронен вид чрез въвеждането на „Единен 

електронен Национален регистър на имунизациите“ в съответствие с „Препоръки на 

съвета на Европа от 7 декември 2018 година за засилване на сътрудничеството в 

борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация(2018/C 466/01)“.  Благодарение 

на „Единният електронен национален регистър на имунизациите“, МЗ, РЗИ и 

извършващите имунизации лекари (лицата по чл. 11), ще имат достоверна и актуална 

информация за подлежащите на имунизация лица, за извършените вече имунизации, 

независимо от това кой ги е извършил и за предстоящите или оставащите за 

извършване имунизации. Наличието на тази информация ще позволи да бъдат 

своевременно обхващани подлежащите лица, ще се повиши имунизационният обхват и 

ще се превентират епидемии от ваксинопредотвратими заболявания.  

 Електронния начин на отчитане и съхранение ще даде възможност за електронна 

обработка не само на информацията за имунизираните лица, но и за получените, 

изразходваните и останалите ваксини, което от своя страна прави излишни ал.2 и ал.3 

от чл.13.   
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 „Единният електронен национален регистър на имунизациите“ е наличен в МЗ и се 

нуждае единствено от ъпдейтване, за да се използва пълноценно. Необходимото време за 

разработване на ъпдейт на вече готов продукт от разработчика на програмата е 

обичайно около един месец. Недопустимо и нелогично е да не се ползва готов и наличен 

софтуер, защото за ъпдейтването му са необходими още някакви средства, които са 

пренебрежимо малки ако се се разгледа съотношението цена/ефект.  

В чл. 13 да се добави нова алинея 

(4) (Нова)  (Нова - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2017 

г.) Съобщаването на неявилите се на имунизация лица, въпреки надлежното им 

уведомяване по някой от начините изброени в чл. 16, ал.1, т. 4 се извършва чрез 

сведение, съдържащо име, ЕГН, адрес и телефонен номер, ако са известни, на неявилите 

се лица, което се изпраща РЗИ по електронна поща за изтеклото тримесечие за децата до 

2 години и веднъж годишно в началото на следващата година за лицата над 2 години.. 

Установяването на неявилите се на имунизация лица, се извършва чрез обработка в 

медицинския софтуер на ОПЛ и се предоставя по електронен път (ел. поща) на РЗИ на 

всяко тримесечие за децата до 2 години и веднъж годишно в началото на следващата 

година за лицата над  тази възраст. 

Мотиви 

До сега няма разписан ред, по който ОПЛ да уведоми РЗИ за наличието на лица, неявили се 

на имунизация, въпреки надлежното уведомяване. Децата до две години подлежат на 

имунизация по-често, затова отчета с неявилите се трябва да се предава на 

тримесечие, за да има време РЗИ и социалните служби да ги издирят и доведат на 

имунизация. Децата  над две години, както и възрастните не се имунизират на 

тримесечие или на навършена възраст, а веднъж годишно в годината на навършване 

на възрастта. Това е цялата календарна година, поради което не е необходимо да се 

изпращат данни на всяко тримесечие, а само веднъж годишно, в началото на 

следващата година, след изтичане на периода. 

 

В чл. 16, ал. (1), т. 1 :  

Да отпадане т.1 на ал.(1) от чл.16:  

Чл. 16. (1) Личният лекар: 

1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 

28.05.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2014 

г., в сила от 01.07.2014 г.) изготвя и представя в съответната РЗИ или изпраща по 

електронна поща ежегодно в срок до 31 юли годишен план за следващата календарна 

година на броя на подлежащите на задължителни планови имунизации и 
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реимунизации лица от обслужвания от него контингент и необходимия брой 

биопродукти по видове и количества съгласно приложение № 8а; 

Мотиви 

Поради динамиката, която произтича честата възможност за свободен избор на семеен 

лекар (два пъти годишно), няма как семейните лекари да предвидят броят подлежащи за 

следващата година и следователно подаваната от тях информация е неточна. Точна и 

подробна информация за броя лица, които подлежат на ваксинация, МЗ и РЗИ могат да 

получат от служба ГРАО. По данните от ГРАО, РЗИ може да направи бързо и лесно, най-

точна справка за броя подлежащи лица и броя необходими ваксини през следващата 

година. С тази цел е удачно да се използва и Националната електронна информационна 

система за предучилищно и училищно образование, като МЗ/РЗИ  също получи достъп до 

нея, какъвто имат експертите от РУО, МОН, ЦИОО, общинските администрации и 

финансиращите органи, както и директорите на училищата, детските градини и 

центровете за подкрепа за личностно развитие.  

 

Чл. 16, ал. (1), т. 2  да се допълни така:  

2. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) вписва подлежащите на 

задължителни имунизации и реимунизации в книгата за профилактични имунизации и 

реимунизации по образеца съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1; (Ново) Книгата може да се 

поддържа в електронен вариант с възможност за разпечатване на данните от нея за 

нуждите на държавния здравен контрол;  

 

Мотиви 

Софтуерът, с който работят ОПЛ, дава възможност за изграждане и поддържане на 

електронен вариант на книгата за профилактични имунизации  с опции за разпечатване 

или експортиране при необходимост. Електронния метод на създаване и съхранение на 

информация е по-надежден и по-удобен за обмен на информация от хартиения.  

 

Чл. 16, ал. (1), т. 4 да се промени така:  

Чл. 16. (1) Личният лекар: 

 

СТАР ТЕКСТ  

 4. уведомява всички подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации 

за вида и датата на поредната имунизация; 

 

НОВ ТЕКСТ : 

4. Според възможностите на ОПЛ и ПИМП, уведомява всички подлежащи на 

задължителни имунизации и реимунизации за вида и датата на поредната имунизация, 

чрез един или повече от следните начини – информационно табло, поставено на 
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общодостъпно място в практиката, покана устно или по телефона, или чрез електронно 

съобщение /SMS, или Viber, или email, или Messenger/, или с писмо-покана обр. бланка 

МЗ-121 /в приложение/ с обратна разписка по пощата или други;  

   

Мотиви 

Начините на надлежно уведомяване не са посочени в наредбата за имунизациите до сега 

и това създава неяснота, обърканост и произволни тълкувания на извършването на 

тази дейност. Тези начини за уведомяване, които предлагаме са описани в „Наредба 3 от 

20.03.2018г. За определяне на основния пакет от здравни  дейности, гарантирани от 

бюджета на НЗОК“. Изключили сме писмото с обратна разписка, тъй като този начин е 

крайно разходонеефективен, времеемък и с резултат не по-голям от останалите 

изброени. С оглед синхронизиране на нормативната уредба е правилно текстовете в 

двете наредби касаещи една и съща дейност да бъдат уеднаквени.   Средствата за 

комуникация между хората се развиха значително и затова е редно в двадесет и първи 

век да се използват средства за комуникация типични за двадесет и първи век. 

Наредба 3 от 20.03.2018г. За определяне на основния пакет от здравни  дейности, 

гарантирани от бюджета на НЗОК. 

Приложение 1, Раздел V , чл.3. Извършване на имунизации и реимунизации според 

имунизационния календар на Република България, в това число планиране и уведомяване 

на лицата, подлежащи на имунизация или реимунизация, за вида и срока на 

имунизацията чрез един или повече от следните начини – информационно табло, 

поставено на общодостъпно място в практиката, писмо, телефонен разговор, 

електронно съобщение и други.  Закон за електронните съобщения.  Закон за 

електронните документ.  

В чл. 16, ал. (1), т. 5:  

Да отпадане т.5 на ал.(1) от чл.16: 

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2017 г.) ежегодно, 

в едномесечен срок от началото на учебната година, предоставя на медицинските 

специалисти от училищните здравни кабинети данни за имунизационното състояние на 

ученика към началото на учебната година; 

 

Мотиви 

Всеки медицински специалист ще може в реално време да провери имунизационното 

състояние на учениците, за които отговаря в „Единният електронен национален 

регистър на имунизациите“. При констатирани пропуски в имунизационното състояние 

ще насочва своевременно ученика за бъдат коригирани. 
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В чл. 16, ал. (1), т. 4: 

Да отпадне маркираният текст 

6. предоставя данни за извършените имунизации и реимунизации на медицинските 

специалисти от училищния здравен кабинет и на органите на държавния здравен 

контрол при поискване; 

 

Мотиви 

Всеки медицински специалист ще може в реално време да провери имунизационното 

състояние на учениците, за които отговаря в „Единният електронен национален 

регистър на имунизациите“, поради което не е необходимо да иска информация от ОПЛ. 

 

В Чл. 16, ал. (1), да се добави нова т. 8:  

Чл. 16. (1) Личният лекар: 

 8. (Нова) Извършени задължителни, целеви, препоръчителни и по национални 

програми имунизации и реимунизации на лицата до 2 години при навършване на 

определената възраст, а за ли лицата над 2 годишна възраст - в календарната година на 

навършване на възрастта.   

Мотиви 

Трябва да се уеднаквят изисквания за възрастта при поставяне на имунизациите и 

реимунизациите по национални програми и на задължителните имунизации, защото 

различните изисквания за възрастта на извършване на имунизациите поражда 

объркване у лекарите и родителите. Няма медицинско основание (с единични 

изключения) имунизациите по национални програми да се извършват след навършване на 

възрастта.  

 

В чл. 16, ал. (1), да се добави нова т. 9:  

Чл. 16. (1) Личният лекар: 

9. (НОВА) Проверява имунизационния статус на записаните при него пациенти в 

„Единния електронен национален регистър на имунизациите“ чрез достъп със своят 

електронен подпис или чрез достъп през своя работен софтуер и при установяване на 

пропуски в имунизационния статус на пациента, заявява необходимите ваксини и го 

имунизира в сроковете, допустими от интервали и съвместимостите на прилаганите 

ваксини.   

 

Мотиви 

С осигуряване на тази възможност всеки лекар във всеки момент ще има пълни данни за 

имунизационния статус на всеки пациент от своята пациентска листа. Създава се 

възможност за установяване и своевременно коригиране на пропуски в имунизационния 

mailto:nsoplb@gmail.com
http://www.nsoplb.com/


НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ                                            
ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 
ЧЛЕН НА EUROPEAN GENERAL PRACTICE RESEARCH NETWORK (EGPRN) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
1407 София, бул. „Н. Й. Вапцаров” № 17- 21, ет.2, ап.5 тел./факс: 02/ 868 28 94, 

 Моб:. 0886 614 589  e-mail: nsoplb@gmail.com  http://www.nsoplb.com 
 

16 

 

статус, а порочната практика за смяната на ОПЛ от страна на пациенти с цел 

„потулване“ на непълен имунизационен статус (антиваксърски прийом), ще бъде 

осуетена. 

 

Чл. 17 да се допълни и промени така: 

Чл. 17. При лица, които не са имунизирани на посочената в имунизационния календар 

възраст, имунизациите и реимунизациите се извършват при спазване на минимални 

интервали и съвместимости между биопродуктите съгласно приложение № 9. 

Имунизирането на лицата по национални програми, което е започнало в сроковете по 

чл. 16 ал.(1) т. 8 , може да бъде завършено и след изтичане на срока, ако поради 

временни медицински противопоказания последващите апликации на ваксината са 

били отложени. 

 

Мотиви 

Трябва да се уеднаквят изисквания за поставяне на имунизациите и реимунизациите по 

национални програми и на задължителните имунизации, защото различните изисквания 

за срока на довършване на имунизациите поражда объркване у лекарите и родителите, а 

няма медицинска обосновка защо задължителните имунизации трябва да се довършват 

при първа възможност без да има определен срок. Имунизациите по национални 

програми не могат да се довършват при пропускане на срока, поради временни 

медицински противопоказания, което препятства реализирането им, без да има 

основания за това. 

 

В чл. 26,  т. 5 да се добави:  

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) Надзорът на 

имунопрофилактиката се осъществява от РЗИ и включва: 

 

СТАР ТЕКСТ:  

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 28.05.2013 г.) организиране и 

ръководене на дейността по промоция на имунопрофилактиката на територията на 

областта; 

 

НОВ ТЕКСТ:  

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 28.05.2013 г.) организиране и 

ръководене на дейността по промоция на имунопрофилактиката на територията на 

областта, както и уведомяване на подлежащите за имунизации набори чрез обява, 

публикувана в Държавен вестник, национален ежедневник, местен ежедневник, чрез 

електронно съобщение и чрез съобщение в национално или местно радио или 

телевизия;  
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Мотиви 

Колкото повече институции и хора се включат в информирането и уведомяването на 

подлежащите на имунизация, толкова по-голям ще е имунизационния обхват. Това 

задължение на РЗИ възниква от Закона за здравето „Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в 

сила от 01.01.2011 г.) (1) Регионалните здравни инспекции осъществяват на 

територията на съответната област дейности по: т. 5. промоция на здравето и 

интегрирана профилактика на болестите. 

Мотивите са като при предложението за промяна в Чл.6 и др. 

В чл. 27, да се добави нова точка 15.:  

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 

2013 г., в сила от 28.05.2013 г.) При осъществяване на надзора на имунопрофилактиката 

РЗИ има следните задължения:  

 

(НОВА):  

15. (а) Санкционира неявилите се на имунизация лица със санкциите предвидени в чл. 

209 от Закона за здравето; 

      (б) Със съдействието на социалните служби за закрила на детето и органите на МВР, 

задължава неявилите се на имунизация лица, да се имунизират в имунизационния 

кабинет на РЗИ. 

Мотиви 

В Закона за здравето не е посочено коя служба налага санкциите по чл. 209, затова е 

уместно да се уточни в наредбата за имунизациите. Най-близко до проблема е 

регионалната РЗИ, затова е логично тя да се занимава с това. 

 
 

09.07.2019 г. Документът е изготвен от участвалите в експертната среща: 

София    Доц. д-р Любомир Киров, дм 

(Председател на НСОПЛБ, 

Национален координатор на експертния съвет по Обща 

медицина) 

 

Д-р Николай Брънзалов 

(Зам.-председател на БЛС, 

Член на експертния съвет по Обща медицина) 

 

Д-р Христо Димитров, дм 

(Зам.-председател на НСОПЛБ, 

Член на експертния съвет по Обща медицина) 
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Д-р Костадин Сотиров 

(Член на УС на НСОПЛБ) 

 

Д-р Селиме Карагьозова 

(Член на УС на НСОПЛБ) 

 

Д-р Орлин Кожухаров 

(Член на УС на НСОПЛБ) 

 

Д-р Атанас Славов 

(Член на ЕК на НСОПЛБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

За посочените участници: 

Доц. д-р Л. Киров, дм…………………………………………… 
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕКСПЕРТНАТА СРЕЩА 

21 ЮНИ 2019 г. 

(ПЕТЪК) 

  

След 14:00 Пристигане, регистрация и настаняване  

19:00 Вечеря   

22 ЮНИ 2019 г. 

(СЪБОТА) 

  

09:00-09:10 Откриване на експертната среща  

09:10-09:40 „Грипната епидемия в България 2015-2018 г. Организация и 

ефективност на ваксинопрофилактика срещу грип у нас и в чужбина. 

Съществуващи проблеми, възможни решения – гледната точка на 

главния държавен здравен инспектор.“ 

Доц. д-р Ангел Кунчев, дм 

 

09:40-09:50 Формиране на опорни теми за дискусия  

09:50-10:20 „Грипната епидемия в България 2015-2018 г. Организация и 

ефективност на ваксинопрофилактика срещу грип у нас и в чужбина. 

Съществуващи проблеми, възможни решения – гледната точка на 

НЗОК.“ 

 

10:20-10:30 Формиране на опорни теми за дискусия  

10:30-10:45 Кафе-пауза  

10:45-11:15 „Грипната епидемия в България 2015-2018 г. Организация и 

ефективност на ваксинопрофилактика срещу грип у нас и в чужбина. 

Съществуващи проблеми, възможни решения – гледната точка на 

НСОПЛБ.“ 

Доц. д-р Любомир Киров, дм, д-р Костадин Сотиров 

 

11:15-11:25 Формиране на опорни теми за дискусия  

11:25-12:30 Презентации на  компаниите, производители на ваксини и  формиране 

на опорни теми за дискусия  

*Продължителността зависи от броя на участниците 

 

12:30-13:30 Обяд  

13:30-15:30 Обсъждане на формираните теми за дискусия и формулиране на 

решения. 

 

15:30-16:00 Кафе-пауза  

 

16:00-17:00 

Оформяне и приемане на финален документ с решения от експертната 

среща, който да бъде представен пред заинтересованите институции. 

 

*Посочената времева схема е условна и при възникнала в хода на 

обсъждането необходимост времето може да бъде удължено до 

приключване на работа. 

 

20:00 Вечеря   

23 ЮНИ 2019 г.    (НЕДЕЛЯ) 

До 12:00 Отпътуване   
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