
СПРАВКА 

за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по  

проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България 

 

№ Участник в обществените 

консултации 

Предложения Приема се/ не се 

приема 

Мотиви 

1. 

 

Български лекарски съюз 

 

В чл. 13, ал. 2 и 3 да отпаднат думите 

„и с натрупване от началото на 

годината“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В чл. 16, ал. 1 да отпадне т. 1. 

 

 

 

Не се приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема. 

 

Отчитането на проведените имунизации с 

натрупване от началото на годината позволява да 

се отчете текущото ваксинално покритие в 

страната, както и годишният имунизационен 

обхват. Премахването на отчета с натрупване от 

началото на годината ще доведе до неправилно 

отчитане на обхванатите лица през годината, 

които поради временни медицински 

противопоказания или други причини не са 

обхванати през даденото тримесечие, но са 

имунизирани през отчетната година. 

 

Изискването за изготвяне и представяне от 

личните лекари в съответната РЗИ на годишен 

план за следващата календарна година на броя 

на подлежащите на задължителни планови 

имунизации и реимунизации лица от 

обслужвания от тях контингент и необходимия 

брой биопродукти по видове и количества е 

свързано с проследяване на правилното и 

целесъобразно планиране от РЗИ и изразходване 

от личните лекари на получените ваксини и 

биопродукти за извършване на задължителни 

имунизации и реимунизации и техническите 

средства за тяхното прилагане. Получаването на 

обща информация от НЗОК/РЗОК на 

подлежащите лица по година на раждане без 

данни за конкретните пациентски листи би 

затруднило определянето на конкретните 



количества биопродукти за всеки личен лекар, 

както и осъществяването на контрол на 

заявените, получените и приложените ваксини и 

общо по проблемите на имунопрофилактиката.  

2. Пфайзер Люксембург Сарл  

Клон България 

Осигуряване на достъп на деца на и 

над 6 г. с хронични заболявания и с 

риск от пневмококова инфекция до 

задължителна имунизация срещу 

пневмококи с конюгатна ваксина. 

 

Не се приема. От 2010 г. в Националния имунизационен 

календар е въведена задължителна имунизация 

срещу пневмококи с конюгирана ваксина, в 

резултат на което децата на 6- и 7-годишна 

възраст вече са имунизирани срещу 

пневмококови инфекции. Изготвен е проект на 

Национална програма за профилактика на 

сезонния грип, в който като основна дейност е 

вписана и ваксинацията срещу пневмококови 

инфекции при лица от рискови групи, вкл. и деца 

в извън имунизационна възраст.  

3. Асоциация на 

научноизследователските 

фармацевтични 

производители в България 

1. Допълнение на чл. 5а, ал. 2, т. 1: 

„… обсъжда въпросите и прави 

предложения, свързани с 

изпълнението на Имунизационния 

календар на Република България, 

както и ежегодно дава становище 

относно евентуалната 

необходимост от неговото 

обновяване, вкл. въз основа на 

надлежно разглеждане и преценка 

на постъпили съответни 

предложения за неговото 

обновяване.“ 

 
2. Редакция на чл. 5а, ал. 2, т. 5: 

„В срок до 1 септември на 

съответната година, определя и 

предлага на министъра на 

здравеопазването типа на ваксините 

по отношение на вида и броя на 

компонентите срещу посочените 

заболявания по бл. 2, които да се 

Приема се. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроковете в чл. 5а, ал. 2, т. 5 се определят в 

зависимост от сроковете за изготвяне на 

годишните планове от личните лекари, 

лечебните заведения и респ. РЗИ, определени в 

чл. 16, ал. 1 и ал. 2, чл. 24, ал. 1 и чл. 27, т. 9, 

както и от необходимото време за верифициране, 

обобщаване на годишните планове на РЗИ и 

изготвяне на обобщен годишен план от 



прилагат за периода на действие на 

договора по чл. 6, ал. 1, и 

необходимите количества от тях. В 

срок до 10 септември на същата 

година предложението се публикува 

на интернет страницата на 

Министерство на здравеопазването 

(МЗ).“ 

 

3. Редакция на чл. 6, ал. 1: 

„Биопродуктите за извършване на 

имунизации и реимунизации по чл. 2 

чл. 3 и за постекспозиционна 

профилактика, и техническите 

средства за приложението им се 

закупуват от МЗ въз основа на: 

проведена процедура за възлагане 

на обществена поръчка, като МЗ 

обявява процедурата за възлагане 

в срок до 30 септември на 

съответната година;  

и съответно договори за доставка 

със срок до 3 години за всеки вид 

биопродукт въз основа на 

предложението по чл. 5а, ал. 2, т. 5 и 

спецификацията по ал. 2. Договорът 

за доставка следва да предписва, 

че срокът за първата доставка по 

изпълнението му ще бъде до шест 

месеца след датата на 

сключването на договора между 

МЗ и съответния доставчик.“ 

 
4. Редакция на чл. 6, ал. 2, т. 6: 

„… количество в дози от-до“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема. 

Министерството на здравеопазването. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Вътрешните правила за управление на 

цикъла на обществените поръчки в 

Министерството на здравеопазването, утвърдени 

със Заповед № РД-01-9/12.01.2017 г., 

провеждането на процедури за възлагане на 

обществени поръчки се извършва в рамките на 

текущата календарна година, поради 

необходимостта от гарантиране на финансовата 

обезпеченост на прогнозната стойност на 

поръчките, свързано с приемането на бюджета за 

съответната година. Това определя 

невъзможността за провеждане на обществени 

поръчки за доставка на ваксини за следваща 

календарна година в рамките на настоящата. Във 

връзка с това, предписването на срок за първа 

доставка на ваксини до 6 месеца от датата на 

сключване на договора ще доведе до 

невъзможност за обезпечаване на Националния 

имунизационен календар за дадената календарна 

година, тъй като първите количества ваксини ще 

се доставят в края на годината. 

 

 

 

Планирането на необходимите количества 

биопродукти се извършва въз основа на 

обобщения годишен план съгласно чл. 27, т. 9 от 

наредбата, регистрите на населението по данни 



от Националния статистически институт,  

регистрираната раждаемост през последните две 

години, очакваната раждаемост през годината 

или за периода на действие на договора и 

постигнатия имунизационен обхват през 

предходните две години. Тъй като данните 

обхващат изминал период от време, те са 

ориентировъчни и съответно определените 

количества ваксини са прогнозни. Това налага 

необходимостта от въвеждането на „количество 

в дози до“, поради невъзможността за точно 

определяне на необходимите количества ваксини 

за бъдещ период. За въвеждането на критерии 

„количество в дози от“ са необходими ясни 

критерии, които липсват в предложението. 

 

 

 


