
НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ 

 

Уважаеми колеги, 

 

 С цел създаване на добра организация при отчитането на дейностите по 

имунопрофилактика за III-то тримесечие на 2020 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  се отчете по електронен път, чрез изтегляне, попълване 

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

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

допълнения обн. в ДВ бр. 78/04.10.2019 г.) – "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 ДВ бр. 78/04.10.2019 г.) – "Отчет за изразходваните биопродукти в 

дози". 

            1.3. Заявка за IV-то тримесечие на 2020 г. за необходимите дози биопродукти. 

 

 

В СРОК НАЙ-КЪСНО ДО  04.10.2020 г. 

 

     2.  ОПЛ могат да получат биопродукти по заявка за четвърто тримесечие на 2020 

г. от отдел „Противоепидемичен контрол” на РЗИ-Варна в периода от 12.10.2020 г. до 

20.10.2020 г. вкл. от 09.00-12.00 и 12.30-16.30 ч. 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/. 

Няма да се раздават биопродукти на ОПЛ, които не са изпратили в посочения срок 

стриктно попълнени сведения за тримесечието или се явяват за получаване на ваксини 

извън посочения период. 

3. С оглед пълно обхващане на лицата от пациентските листи на Общопрактикуващите 

лекари както при децата, така и при възрастните, дните вторник и четвъртък остават 

препоръчителни за извършване на профилактични имунизации, като при необходимост могат 

да се извършват и в други дни. При липса на подлежащи за имунизации и реимунизации и/или 

за профилактични прегледи деца ОПЛ могат да обслужват и други лица от пациентската си 
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листа, спазвайки стриктно всички противоепидемични мерки, вкл. спазване на 1 час за 

подготовка на помещенията между часовете за имунизации от тези за други пациенти. 

        4. Редът и начинът за освобождаване на подлежащи от имунизации (реимунизации), 

предвидени в Наредба №15/12.05.2005 г. са както следва:  

4.1.  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. 

4.2.  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, 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор на РЗИ-Варна 

 

 

 

 

 

 

Съгласували: 

Д-р Я. Драганова, Директор Д ”НЗБ” 

Д-р А. Баева, Началник отд.”ПЕК” 

Изготвил: 

Ант. Ангелова,Ст.  инспектор  отд.”ПЕК” 

 

 

 

 



 


