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Д-Р ТАТЯНА МАТЕВА  
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Относно:  

- нова месечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове и количества за 
обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации през месец 
АПРИЛ 2023 г.  

- организация на работа по имунопрофилактика във връзка с отчитане на извършените 
имунизации и реимунизации на подлежащите през 1-во тримесечие 2023 г. 
 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛИЧЕВА, 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 
  

I. Във връзка с изготвянето на НОВА актуализирана месечна заявка за 
необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на 
задължителни имунизации и реимунизации през месец АПРИЛ 2023 г. насочваме вниманието на 
личните лекари от област Русе върху следните указания: 

    1. Личните лекари следва да изпращат обобщена заявка за месец АПРИЛ 2023 г. в 
отдел „Противоепидемичен контрол” на РЗИ-Русе на следния електронен адрес: pek_opl@rzi-
ruse.com, в срок най-късно до 03.04.2023 г. В месечната заявка за биопродукти, освен 
необходимите количества ваксини за подлежащите през настоящия месец лица с редовни приеми, 
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личните лекари трябва да заявяват отделно и количествата ваксини за обхващане на пропуснатите 
до момента неимунизирани лица по различни причини (в отделна графа). 

2. Биопродукти по заявката за месец АПРИЛ 2023 г. личните лекари могат да получават от 
отдел „Противоепидемичен контрол” на РЗИ-Русе в периода от 07.04.2023 г. до 13.04.2023 г. вкл. 
от 09.00 ч. до 16.00 ч. при стриктно спазване на хладилна верига по време на транспорт и 
съхранение на ваксините. 

3. Няма да се раздават биопродукти на ОПЛ, които не са изпратили в посочения срок 
стриктно попълнена заявка за месеца или се явяват за получаване на ваксини извън посочения 
период.  

4. Приложено изпращаме Ви електронен формуляр на НОВАТА месечна заявка за 
необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на 
задължителни имунизации и реимунизации. Същият е поместен на сайта на РЗИ-Русе www.rzi-
ruse.com, подстраница „Имунизации”, откъдето личните лекари могат да го изтеглят. 

5. Ваксините за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации, 
особено тези на децата в ученическа възраст и  Тд на възрастното население, трябва да се 
получават от РЗИ регулярно и да се прилагат през цялата година, а не да се изчаква и да се 
вземат през последното тримесечие. Недопустимо е да се бракуват ваксини, поради тяхното 
ненавременно получаване и прилагане. Съгласно Приложение № 1. на Наредба № 15 от 12.05.2005 
г. за имунизациите в Р България, лицата на възраст 6 и повече години, подлежащи на 
задължителни имунизации и реимунизации, се обхващат в рамките на календарната година, а не 
при навършена възраст. 

 
II. Отчитане на извършените през 1-во тримесечие 2023 г. задължителни, целеви и 

препоръчителни имунизации и реимунизации на подлежащите лица: 
1. В срок до 06.04.2023 г. личните лекари е необходимо да представят в отдел 

„Противоепидемичен контрол” на РЗИ-Русе следните отчети и документи: 
1.1. „СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни 

имунизации и реимунизации и приложените серуми за постекспозиционна профилактика на 
подлежащи през периода“ (приложение №7.) за 1-во тримесечие 2023 г. 

1.2. Допълнителен отчет за лица,  които са с изостанали имунизации, подлежали през 
минали години, но са обхванати през настоящия отчетен период. 

1.3. „Отчет за изразходваните биопродукти в дози през периода” по образец 
(приложение №7а.) за 1-во тримесечие 2023 г. 

1.4. Книгата за профилактични имунизации и реимунизации, която водят в АПИМП или 
електронен носител с възможност за справка, съдържаща данните за всички подлежащи и 
обхванати със задължителни имунизации и реимунизации през съответния отчетен период. 

1.5. Копия на протоколите за бракувани ваксини през 1-во тримесечие 2023 г. 
1.6. Справка за извършените имунизации и реимунизации на деца и възрастни, 

пристигнали от Украйна – само за ОПЛ, които са поставяли ваксини на лица, пристигнали от 
Украйна.  

2. При изготвяне и представяне на отчетите по т.I.1. от настоящото писмо 
общопрактикуващите лекари в област Русе следва да спазват посочените изисквания: 

2.1. В „Отчет за изразходваните биопродукти в дози през периода” по образец 
(приложение №7а.) задължително да се попълва срок на годност на наличните количества ваксини 
в АПИМП. Ако наличните количества ваксини в АПИМП в края на отчетния период са с различен 
срок на годност, в графата „Срок на годност на остатъчните количества” срещу всеки срок на 
годност да се посочва и съответния брой налични ваксини. В приложение №7а да бъде вписан и 
броят на бракуваните ваксини по видове, серия, срок на годност.  

2.2. В „Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни 
имунизации и реимунизации и приложените серуми за постекспозиционна профилактика на 
подлежащи през периода” по образец (приложение №7.) да се отчетат само приложените дози на 
подлежащите през 1-во тримесечие 2023 г., както следва:  

 



   

 

2.2.1. пневмококова ваксина „Sinflorix“ 
 Обръщаме внимание, че в новия образец (приложение № 7) отпада код 50 един от приемите на 

основна имунизация с конюгирана пневмококова ваксина „Sinflorix“.  
 Всички деца с изостанали имунизаци, родени преди 01.01.2020 г. не трябва да имат направени 

повече от три дози пневмококова конюгирана ваксина „Sinflorix. 
 При пневмококовата конюгирана ваксина минималният интервал между втория и третия прием 

е 6 месеца. При невъзможност поради наличие на медицински противопоказания първите две 
дози пневмококова конюгирана ваксина да се приложат съгласно Имунизационния календар на 
2 и 4 месеца, след 6-месечна възраст броят на дозите ваксина и схемата за имунизация се 
определят в зависимост от възрастта на детето в съответствие с указанията на производителя. 

 При отчитане на проведените имунизации и реимунизации с пневмококова конюгирана 
ваксина „Sinflorix“ в отчетите за 1-во тримесечие 2023 г. да се включват само подлежащите и 
обхванатите деца за отчетния период по съответните кодове код 48, код 49 и код 51. 

 Всички обхванати по големи деца с пропуснати имунизации и реимунизации с пневмококова 
конюгирана ваксина „Sinflorix“ през отчетния период  да се отчитат  по съответните кодове  на 
допълнителния отчет за лица, които са с изостанали имунизации, подлежали през минали 
години, но са обхванати през настоящия отчетен период. 

2.2.2. ММR ваксина 
 При отчитане на проведените имунизации с ММR ваксина при деца на 13 месечна възраст в 

код 45 да се включват само деца подлежащи и обхванати през периода на 1-во тримесечие 2023 
г.  ( родени след 30.11.2021 г.).  

 Родените деца преди 01.12.2021 г. да се отчитат в код 45 на допълнителния отчет за  лица, 
които са с изостанали имунизации, подлежали през минали години, но са обхванати през 
настоящия отчетен период. 

 Реимунизираните с MMR ваксина на 12 години (родени през 2011 г.), подлежащи през 2023 г. 
по Имунизационен календар, да се отчетат в код 46 „Ремунизирани на 12-годишна възраст” на 
приложение №7. 

 Реимунизацията с MMR  ваксина на останали необхванати от предходна година, да не се 
смесват с подлежащите за 2023 г., като се отчетат отделно по набори в код 47 на 
допълнителния отчет за лица,  които са с изостанали имунизации, подлежали през 
минали години, но са обхванати през настоящия отчетен период. 

 Като подлежащи се вписват само, тези които са останали неимунизирани към края на миналата 
година (до 31.12.2022 г.), а като обхванати – тези от тях, които са имунизирани през 
съответния отчетен период на 2023 г. 

2.2.3. „Tetraxim” 
 За 6-годишните (родените през 2017 г.), които подлежат на реимунизация с „Tetraxim” през 

2023 г., в графата „Подлежащи” на код 27. се вписва броят на всички родени през 2017 г., 
записани в лекарската практика, а в графата „Обхванати” – тези от тях, които са имунизирани 
през съответния отчетен период на 2023 г. За обхванатите с четирикомпонентна ваксина в 
други възрасти (за родените от 2010 г. до 2016 г.) като подлежащи се вписват само, тези които 
са останали неимунизирани към края на миналата година (до 31.12.2022 г.), а като обхванати – 
тези от тях, които са имунизирани през съответния отчетен период на 2023 г. Във връзка с това 
данните за родените от 2010 г. до 2016 г. да се отчитат в код 27 на допълнителния отчет за  
лица, които са с изостанали имунизации, подлежали през минали години, но са обхванати 
през настоящия отчетен период. 

 Отчитане на приложена ваксина „Tetraxim” при деца с изостанали/нередовни имунизации, 
които са надхвърлили максималната допустима възраст за приложение на друга ваксина срещу 
дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит (пет- или шесткомпонентна) - проведените 
имунизации/реимунизации на тези деца по приеми да се отчетат в съответните кодове на 
допълнителния отчет за лица,  които са с изостанали имунизации, подлежали през 
минали години, но са обхванати през настоящия отчетен период; приложените дози да се 
отчетат в приложение №7а. 



   

 

2.2.4. Тдка ваксина BOOSTRIX - При отчитане на проведените имунизации и 
реимунизации с Тдка ваксина BOOSTRIX в отчетите за 1-во тримесечие 2023 г. да се спазват 
следните изисквания:  
 Реимунизираните с Тдка ваксина на 12 години (родени през 2011 г.), подлежащи през 2023 г. 

по Имунизационен календар, да се отчетат в код 33 „Ремунизирани на 12-годишна възраст” на 
приложение №7. 

 Реимунизацията с Тдка ваксина на останали необхванати от предходна година, да не се смесват 
с подлежащите за 2023 г., като се отчетат отделно по набори в същия код 33 на 
допълнителния отчет за лица,  които са с изостанали имунизации, подлежали през 
минали години, но са обхванати през настоящия отчетен период. 

 Като подлежащи се вписват само, тези които са останали неимунизирани към края на миналата 
година (до 31.12.2022 г.), а като обхванати – тези от тях, които са имунизирани през 
съответния отчетен период на 2023 г. 

2.2.5. Тд ваксина - При отчитане на проведените имунизации и реимунизации с Тд 
ваксина в отчета за 1-во тримесечие 2023 г. да се спазват следните изисквания:  
 Реимунизираните с Тд ваксина на 17 години (родени през 2006 г.), подлежащи през 2023 г. по 

Имунизационен календар, да се отчетат в код 34 „Ремунизирани на 17-годишна възраст” на 
приложение №7. 

 Реимунизацията с Тд ваксина на останали необхванати от предходни години, да не се смесват 
с подлежащите за 2023 г., като се отчетат отделно по набори в същия код 34 на 
допълнителния отчет за лица,  които са с изостанали имунизации, подлежали през 
минали години, но са обхванати през настоящия отчетен период. 

2.2.6. имунизации срещу COVID-19 - Отчитането на проведените имунизации срещу 
COVID-19, както и на получените и изразходваните биопродукти за тяхното провеждане, се 
осъществява автоматично чрез електронния регистър. да се отчетат само в приложение №7а - 
графа „Други“, поотделно за всеки вид ваксина. В приложение №7а да бъде вписан и броят на 
бракуваните ваксини флакони/дози по видове, партидни номера, срок на годност. Обръщаме 
внимание, че при представяне на описаните отчети трябва да се приложат и копия на 
протоколите за бракувани количества флакони/дози ваксини срещу COVID-19.  

 
3. Формулярът на приложение №7. към чл. 13, ал. 2  включва следното разпределение 

на необхванатите лица: медицински противопоказания (общо трайни и временни), отказали и 
други причини. 

 
4. Няма да се приемат стари (неактуални) формуляри на посочените отчети. 

 
5. Електронни формуляри на актуалните приложения са поместени на сайта на РЗИ-

Русе www.rzi-ruse.com, подстраница „Имунизации”, както следва: 
5.1. „Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и 
реимунизации и приложените серуми за постекспозиционна профилактика на подлежащи през 
периода” по образец (приложение №7.); 
5.2. Допълнителния отчет за лица,  които са с изостанали имунизации, подлежали през минали 
години, но са обхванати през настоящия отчетен период.  
5.3. „Отчет за изразходваните биопродукти в дози през периода” по образец (приложение №7а.). 
 

6. Отчет на приложени ваксини на лица, пристигнали от Украйна: всички ОПЛ, които 
провеждат имунизации на деца, пристигнали от Украйна, следва да изготвят справка за 
извършените имунизации и реимунизации на деца и възрастни, пристигнали от Украйна по 
приложения образец (паспортни данни: трите имена на детето, рождена дата, ЛНЧ, адрес; данни за 
проведени от ОПЛ на територията на област Русе имунизации през седмицата по видове ваксини, 
пореден прием, дата), както следва:  

6.1. Справката за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.  се прилага към „Сведение за 
извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и 



   

 

приложените серуми за постекспозиционна профилактика на подлежащи през периода” 
(приложение №7.) за 1-во тримесечие на 2023 г. Обръщаме внимание, че всички проведени 
имунизации и реимунизации на украински граждани трябва да се включат към съответните 
ваксини и приеми в цифровите отчети по приложение №7. за 1-во тримесечие на 2023 г. 
Аналогично изразходваните биопродукти трябва да са включени в приложение №7а за 1-во 
тримесечие на 2023 г. 

6.2. Справките по т. 6.1.  да се изготвят и представят по описания начин само от ОПЛ, 
които през съответния период са извършили имунизации и реимунизации на деца и възрастни, 
пристигнали от Украйна. 

 
7. Приложено изпращаме Ви образци на горепосочените приложения и справки.  
 

Разчитаме на Вашето съдействие настоящата информация да бъде предоставена за сведение 
и изпълнение до всички общопрактикуващи лекари в област Русе.   
 

Приложение: Съгласно текста. 
 
 

С уважение,  
 
ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ПАРАШКЕВОВ, Д.М. 
Директор на Регионална здравна инспекция – Русе 
 

27.3.2023 г.

X
доц. д-р Александър Парашкевов, д.м.
Директор на РЗИ - Русе
Подписано от: Aleksandar Borisov Parashkevov  

 


