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Signed by: Valentina Georgieva Tsvetanova-Ignatova  

ДО 

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ 

В ОБЛАСТ "СОФИЯ – ГРАД" 

 

ДО 

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

В ОБЛАСТ "СОФИЯ – ГРАД" С ДЕЙНОСТ ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКА 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

I. С цел създаване на добра организация при отчитането на дейностите по 

имунопрофилактика през 2020 г., Ви уведомявам: 

1. Отчитането на проведените през годината имунизации ще се извършва 

на тримесечие, в срок до 5-то число на следващия отчетeн период , както 

следва: за изтеклото тримесечие и с натрупване – за първо 

полугодие, за деветмесечието и за годината. 

2. Предаването в Столична РЗИ на Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 на 

Наредба № 15 (последни изменения и допълнения обн. в ДВ бр. 78 от 

2019 г.) – "Сведение за извършените задължителни планови, целеви, 

препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и 

имуноглобулини за постекспозиционна профилактика" и Приложение 

№ 7а към чл. 13, ал. 3 на Наредба № 15 (последни изменения и 

допълнения обн. в ДВ бр. 78 от 2019 г.) – "Отчет за изразходваните 

биопродукти в дози" е препоръчително да се извършва по следния 

график: 



 

 

Район на ОПЛ-практиката Крайна дата за предаване на отчетите от ОПЛ на СРЗИ 

Нови Искър, Оборище, Изгрев, 

Панчарево, Надежда 
01.04.2020 г. 01.07. 2020 г. 01.10. 2020 г. 04.01.2021 г. 

Кр. поляна, Триадица, 

Подуяне, Средец,  Лозенец. 
01.04. 2020 г. 01.07. 2020 г. 01.10. 2020 г. 04.01.2021 г. 

Витоша, Връбница, Искър, 

Овча купел, Кремиковци 
02.04. 2020 г. 02.07. 2020 г. 02.10. 2020 г. 04.01.2021 г. 

Младост, Красно село,  Банкя, 

Възраждане , Люлин 
03.04. 2020 г. 03.07. 2020 г. 05.10. 2020 г. 05.01.2021 г. 

Студентски, Илинден, Слатина,  

Сердика 
03.04. 2020 г. 03.07. 2020 г. 05.10. 2020 г. 05.01.2021 г. 

 

3. Сведенията се предават в Столична РЗИ, отдел „ЕКЗБ“, ул. „Враня” № 

20, ет. 5, при районния епидемиолог от 8:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 

17:00 часа лично от ОПЛ и от специалистите, извършващи имунизации 

или се изпращат по електронна поща на: pek@srzi.bg. 

 

II. С цел създаване на своевременност при планирането на имунизациите и 

реимунизациите в гр. София през 2021 г., Ви напомням: 

1. В изпълнение на Чл. 16 от Наредба №15/12.05.2005 г. за имунизациите в 

Република България, всеки ОПЛ и всеки специалист, извършващ 

имунизации е дължен да изготви и представи в СРЗИ в срок до 31 юли 

2020 г. годишен план за броя на подлежащите на задължителни 

планови имунизации и реимунизации лица от обслужвания от него 

контингент и необходимия брой биопродукти за 2021 г. по видове и 

количества, съгласно Приложение № 8а на Наредбата. 

 

III. Редът и начинът за освобождаване на подлежащи от имунизации 

(реимунизации), предвидени в чл. 20 на Наредба №15/12.05.2005 г. са 

както следва: 

1. Отлагане от имунизация по медицински противопоказания за срок не по 

– дълъг от 3 месеца се извършва от ОПЛ. Отлагане за по – дълъг срок 

или трайно освобождаване от имунизация (реимунизация) се извършва 

от Регионалната консултативна комисия за освобождаване от 

имунизации и реимунизации. 
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2. Комисията заседава всяка сряда от 13:00 до 14:00 часа в Медицински 

център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски 

болести, ул. „Найден Геров” № 2. Насочването към комисията се 

извършва от ОПЛ, чрез талон, на който са посочени медицинското 

основание за отлагане от имунизации и актуален имунизационен статус 

на лицето, както и документи от специализирани консултации и 

изследвания, подкрепящи диагнозата. Решенията се взимат на основание 

предоставената документация. 

3. Комисията не издава документ за разрешаване на имунизации. След 

отпадане на медицинските противопоказания за провеждане на 

задължителните имунизации, ОПЛ започват провеждането им  по схеми, 

съобразени с Националния имунизационeн календар, възрастта на 

детето и инструкциите на производителя. 

 

 

 

 

 

С уважение,  

10.12.2019 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на СРЗИ

Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  


