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ДО 

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

ДО 

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ - ГРАД 

 

Относно: Пристигащи от Украйна деца. 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

Във връзка с продължаващия военен конфликт в Украйна, водещ до засилено 

навлизане на чужденци, в т.ч. деца, търсещи закрила на територията на Република 

България и писмо но Министъра на здравеопазването с № 16-00-31/15.03.2022 г., Ви 

уведомявам: 

На 9 март 2021 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 една година. Лицата с чуждо гражданство и без гражданство, напуснали 

Украйна в резултат на водените действия и влезли и останали на територията на 

Република България, получават временна закрила, считано от 24 февруари 2022 г., до 

изричното им волеизявление за ползване на временна закрила, но не по – късно от 31 

март 2022 г. 

В тази връзка предоставям следната информация и указания: 

Лицата с предоставена временна закрила от уязвима група следва да ползват 

необходимото им медицинско обслужване при условията и по реда за българските 

граждани. Лица от уязвима група са: малолетните или непълнолетните, 

непридружените малолетни и непълнолетни, хората с увреждания, възрастните хора, 



бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, жертвите на 

трафик на хора, лицата с тежки здравословни проблеми, лицата с психични 

разстройства и лицата, които са понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми 

на психическо, физическо или сексуално насилие. 

Обръщам внимание, че имунизациите са дейност по чл. 82, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона 

за здравето, поради което всички лица, които отговарят на горепосочените изисквания 

се ползват от тях наравно с българските граждани. 

Предвид гореизложеното и във връзка с инициативата на Министерство на 

образованието и науката за приобщаване на деца, пристигнали от Украйна чрез обучение 

в общински и държавни детски градини и училища посредством изготвяне на конкретни 

изисквания за прием, съответстващи на изискванията на Наредба № 3 от 2007 г. за 

здравните изисквания към детските градини и Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите 

в Република България, моля с цел опазване на общественото здраве от възникването на 

риск от разпространение на епидемични взривове от заразни заболявания с епидемичен 

потенциал, в кратки срокове да предприемете действия по оказване на съдействие за 

обхващане с необходимите задължителни имунизации и реимунизации на деца, 

пристигнали от Украйна. 

Имунизационният календар на Украйна е наличен на интернет страницата на 

Министерство на здравеопазването на Украйна: - https://en.moz.gov.ua/vaccinations 

Същият е приложен по-долу: 

 

 

        

Налице са основни разлики, които следва да съблюдавате при приема на деца в 

детски и учебни заведения: 

 липсва имунизация срещу пневмококи; 

 прилагане на жива полиоваксина; 

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


 по-малък брой приеми на ваксина срещу коклюш; 

 по-малък брой приеми на ваксина срещу тетанус и дифтерия; 

 по-малък брой приеми на ваксина срещу хемофилус инфлуенце. 

 

За улеснение, прилагам в табличен вид временни насоки за имунизации при 

изготвяне на индивидуален имунизационен план при деца, вкл. и за прием в детски ясли, 

детски градини и училища, като обръщам внимание на следното: 

1. Приоритетно следва да поставяте имунизациите пред реимунизациите. По 

отношение на основните имунизации с приоритет следва да са тези срещу дифтерия, 

тетанус, полиомиелит, морбили, паротит и рубеола пред тези срещу туберкулоза и 

пневмококи. При възможност от Ваша страна ваксините следва да се слагат 

едновременно, като при поставяне на двете живи ваксини (M-M-RVAXPRO и БЦЖ) се 

спазва изискването за минимален интервал от 1 месец между тях. 

2. Разрешава се използване на ваксина Pentaxim за основна имунизация, поради 

ограничените количества Hexacima и Engerix B (липсата на поставената ваксина срещу 

хепатит Б в България не следва да е пречка за приема на децата в детска градина). 

3. Следва да сте запознати с това, че при наличие на данни или предоставени под 

някаква форма (имунизационен паспорт, здравна карта) основни имунизации децата 

могат да посещават организиран детски колектив (детска ясла, детска градина, училище). 

4. Реимунизациите да се поствят своевременно като се спазват интервалите, 

посочени в Имунизационния календар на България.  

 

Временни насоки за имунизации и реимунизации при деца, пристигнали от 

Украйна 

 

1. Дете с пълен имунизационен статус за Украйна 

възраст необходими действия 

- до 5 г. възраст - 2 дози Synflorix (минимален интервал между 

приемите 2 месеца) 

- над 5 г. възраст - не се изисква Synflorix 

2. Дете с непълен имунизационен статус за Украйна - прилагат се липсващите дози 

ваксини, съгласно Имунизационен календар на България 

възраст необходими действия  

- до 1 г. възраст - от 1 до 3 дози Pentaxim, съобразно наличните 

данни за поставени ваксини срещу дифтерия, 



тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус 

инфлуенце  

- 2 дози Synflorix (минимален интервал между 

приемите 2 месеца) 

- проба Манту/БЦЖ 

- между 1-4 г. - 1 доза Pentaxim + 2 дози Tetraxim (основна 

имунизация) - съобразно наличните данни за 

поставени ваксини срещу дифтерия, тетанус, 

коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце  

- 2 дози Synflorix (минимален интервал между 

приемите 2 месеца) 

- 1 доза M-M-RVAXPRO 

- проба Манту/БЦЖ  

- реимунизация с 1 доза Pentaxim (при деца до 

4 г.) 

- реимунизация с 1 доза Tetraxim (при деца на 

и над 4 г.) 

- между 5-6 г. - от 1 до 3 дози Tetraxim  

- 1 доза M-M-RVAXPRO  

- проба Манту/БЦЖ  

- между 7-13 г. - 1 доза Tetraxim (основна имунизация) 

- 1 доза Тд (основна имунизация) 

- 1 доза M-M-RVAXPRO  

- проба Манту/БЦЖ  

- 1 доза Tetraxim (реимунизация) 

- над 13 г.  - 1 доза M-M-RVAXPRO  

- 1-2 доза Tд (основна имунизация) 

- проба Манту/БЦЖ  

- 1 доза Boostrix (реимунизация) 

3. Дете без данни за проведени имунизации – приема се за неваксинирано. Обхваща се с 

имунизации, съгласно Имунизационния календар на България, като се има предвид следното: 

- при деца до 1 г. възраст – прилагат се: 3 дози Pentaxim, 2 дози Synflorix, проба Манту/БЦЖ.  

- при деца на 1-4 г. възраст – прилагат се: 1 доза  Pentaxim + 2 дози Tetraxim, 1 доза M-M-

RVAXPRO (приоритетно обхващане с M-M-RVAXPRO пред Synflorix), 2 дози Synflorix, проба 

Манту/БЦЖ  

- при деца на 5-6 г. възраст – прилагат се: 3 дози Tetraxim, 1 доза M-M-RVAXPRO, проба 

Манту/БЦЖ 



- при деца на 7-13 г. възраст – прилагат се: 1 доза Tetraxim, 1 доза Tд, 1 доза M-M-RVAXPRO, 

проба Манту/БЦЖ   

- при деца над 13 г. възраст – прилагат се: 2 дози Tд, 1 доза M-M-RVAXPRO, проба Манту/БЦЖ 

 

Поради незадоволителният имунизационен обхват с основни имунизации в 

страната през 2021 г., и възможността допълнително да се допринесе за увеличаването 

на уязвимостта на населението от разпространение на ваксинопредотвратими 

заболявания със социално значение, като морбили, полиомиелит, дифтерия - 

https://ncpha.government.bg./uploads/statistics/current/2021/imunizacii_21.pdf., следва да 

предприемете действия по изпълнение на имунизационния календар и навременно да 

обхващате всички подлежащи на имунизации лица, в т.ч. и български деца. 

В заключение, предвид прилагането на жива полиоваксина в Украйна и 

информацията за регистрирани случаи на ваксиноасоцииран паралитичен полиомиелит, 

както и открити носители на ваксинодериватни полиовируси е необходимо да засилите 

надзора на острите вяли парализи (ОВП) на територията на София - град. 

За целта следва да стриктно да спазвате  изискванията за докладване на случаи на 

ОВП, както и правилно да съхранявате фекалните проби до тяхното изпращане в 

Столична РЗИ, навременно да се докладва всеки случай при дете до 15 г., отговарящ на 

дефиницията за остра вяла парализа. 

Необходимо е да създадете организация относно изследването на всяко дете от 

Украйна с еднократна фекална проба, преди посещение в организиран колектив (детски 

ясли, детски градини, училища). Събраните проби придружени с необходимата 

информация и в съответствие с указанията за изследване на деца с остри вяли парализи 

да се изпращат в НРЛ „Ентеровируси“ на НЦЗПБ. 

 

 

С уважение,  

17.03.2022 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на СРЗИ

Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  

https://ncpha.government.bg./uploads/statistics/current/2021/imunizacii_21.pdf

