
НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ОПЛ  

 

Във връзка с получено писмо № 16-00-29/28.11.2017г. на Министерството на 

здравеопазването Ви информираме следното:  

В Приложение 1 на Наредба №15/2005г.  за имунизациите в Република България 

са определени заболяванията, срещу които се прилагат задължителни ваксини при 

новородените, респ. Антигените, които следва да бъдат включени във ваксиналните 

продукти, а типа на ваксините по отношение  на вида и броя на компонентите срещу 

посочените заболявания се определя от Експертния консултативен съвет по надзора на 

имунопрофилактиката съгл. Чл. 5а, т.5 от Наредбата. На свое заседание от 11.10.2016г. 

с Протокол №7 Експертния консултативен съвет е взел решение за осигуряване на 

значителен резерв през 2017г на ваксините за провеждане на задължителни имунизации 

и реимунизации при деца до 6 годишнааа възраст и по конкретно петкомпонентна 

ваксина и монохепатитна ваксина.Съгласно препоръките на СЗО с осигуряването на 

резерв се цели да се постигне устойчивост и оптимално изпълнение на националните 

имунизационни програми, високо имунизационно покритие, своевременен и адекватен 

отговор при възникване и разпространение на взривове от ваксинопредотвратими 

заболявания или при непредвиден недостиг на ваксини в световен план. 

Във връзка с горе цитираното е необходимо да знаете: 

1.  Деца, родени до 31.12.2017г ще се обхващат с ваксина  Infanrix-hexa.  Нa  

предстоящия отчет за IV тримесечие на 2017г. е необходимо да подадете 

точна бройка за количествата Infanrix-hexa необходими за обхващане на 

новозаписаните деца през м.декември. Същите ще се обхващат с 6-

компонентна ваксина през  2018г. Трябва да планувате по 3 дози за всяко 

дете.   

2. На децата родени след 01.01.2018г. за първична имунизация срещу дифтерия, 

тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б ще 

се прилагат ваксините Pentaxim и Engerix B.  

3. Двета схеми на имунизации не трябва да се смесват. 

В заключение Ви информираме, че при последваща промяна на типа на ваксината 

за първична имунизация на новородените през 2018г. ще бъдете своевременно 

уведомени. 
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