
НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ 

 

Уважаеми колеги, 

    С цел създаване на добра организация при отчитането на дейностите по 

имунопрофилактика за IV-то тримесечие на 2019 г. свързани с всички извършени 

задължителни, целеви, препоръчителни и по национални програми имунизации и 

реимунизации и приложени биопродукти за постекспозиционна профилактика, Ви 

уведомявам:  

1. Всеки ОПЛ следва да избере една от двете опции за отчитане на дейностите по 

имунопрофилактика:  

-  отчитане по електронен път , чрез изтегляне, попълване на отчетните данни и 

изпращане на електронен адрес: office@rzi-varna.com  

2. -  или отчитане на хартиен носител  в РЗИ-Варна, от 27.12.2019г. - 06.01.2020г. 

 отдел „Противоепидемичен контрол”, след предварително записани  дата и час, на 

телефон 052/665-220; 052/665-227. 

1.1. Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 на Наредба № 15 (последни изменения и 

допълнения обн. ДВ. бр.78 от 4 Октомври 2019г.) – "Сведение за извършените 

задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и 

приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика". 

1.2. Приложение № 7а към чл. 13, ал. 2 на Наредба № 15 (последни изменения и 

допълнения обн. в изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 Октомври 2019г.) – "Отчет за изразходваните 

биопродукти в дози". 

1.3. Електронен формуляр за тримесечна заявка за необходимите дози биопродукти по 

видове и количества за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и 

реимунизации. 

изпратете на посочения по горе електронен адрес или отчетете в РЗИ Варна, най-късно до 

06.01.2020г. 

В СРОК НАЙ-КЪСНО ДО  06.01.2020 г. 

РЗИ-Варна ще извърши извънредно раздаване на ваксина Тетраксим и ППД (със срок на 

годност до 28.02.2020г ) за първо тримесечие на 2020г. Моля всеки ОПЛ да носи заявка за 

необходимото количество ваксина Тетраксим и ППД. Раздаването и ще бъде 04.12-

06.12.2019г. 

2. ОПЛ могат да получат биопродукти по заявка за първо тримесечие на 2020г от отдел 

„Противоепидемичен контрол” на РЗИ-Варна в периода от 16.01.2020 г. до 23.01.2019 г. 

вкл. от 09.00-12.00ч. 12.30-16.30ч. Получаването на биопродукти от упълномощено лице 

става след представено пълномощно. Раздаването ще се извърши в отдел „ПЕК“ след 

предварително записани дата и час по телефона /665-220,665-227/. 

 

С уважение, 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор на РЗИ-Варна 

mailto:office@rzi-varna.com

