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 Приложение № 1 

     

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП И НА 

ПНЕВМОКОКОВИТЕ ИНФЕКЦИИ ПРИ ЛИЦА НА И НАД 65 г. 2023-2026 г. 

 

РАБОТНА ПРОГРАМА 

 

 

№ 

по 

ред 

Основни дейности 

Отговорни 

институции/ 

Изпълнители 

Срок Бенефициенти Резултати 

1. 
Осигуряване на ефективно управление и координация на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на 

сезонния грип и пневмококови инфекции 2023-2026 

1.1. 

Сформиране на Национален 

координационен съвет (НКС) и 

утвърждаване на правила за работата му. 

МЗ април 2023 г. 

Представители 

на МЗ, НЗОК, 

БЛС, главни 

координатори на 

експертни съвети 

по медицински 

специалности, 

професионални 

медицински 

сдружения, 

пациентски 

организации 

НПО 

Издадена заповед на министъра 

на здравеопазването за 

сформиране на НКС и утвърдени 

правила за работата му. 

2. 
Разработване на механизми за имунизация на лица от целевата група, отчет и осигуряване на финансиране с публични средства 

за изпълнението на програмата, в т. ч. на ваксините срещу сезонен грип и пневмококови инфекции и тяхното прилагане. 

2.1. 

Изготвяне на указания относно реда за 

осигуряване, доставяне, прилагане, 

отчитане и заплащане на ваксините срещу 

сезонен грип и пневмококови инфекции и 

дейностите по прилагането им, съобразени 

с действащата нормативна уредба. 

МЗ, НЗОК  

май 2023 г. за 

ваксините 

срещу сезонен 

грип; 

ноември 2023 г. 

за ваксините 

Целева група Изготвени указания 
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срещу 

пневмококови 

инфекции 

2.2. 

Осигуряване с публични средства на 

ваксини срещу сезонен грип и 

пневмококови инфекции за обхващане на 

лица от целевата група и заплащане на 

тяхното прилагане. 

НЗОК, МЗ 

2023-2026 г. за 

ваксините 

срещу сезонен 

грип; 

2024-2026 г. за 

ваксините 

срещу 

пневмококови 

инфекции 

Целева група 
Осигурени ваксини срещу грип за 

целевата група 

3. 
Интегриране на имунизацията срещу сезонен грип и пневмококови инфекции в профилактичните дейности на НЗОК при 

лица над 18 г. 

3.1 

Проучване на възможностите за 

осигуряване на ваксини срещу сезонен 

грип и пневмококови инфекции и тяхното 

прилагане чрез дейностите на 

Националната здравноосигурителна каса 

като част от профилактичната дейност на 

общопрактикуващите лекари по 

имунопрофилактика при лица над 18 г., в 

т.ч. и при лица с рискови фактори за 

развитие на заболяване или чрез  

включване и на други изпълнители по 

програмата. 

 

МЗ, НЗОК, БЛС, 

Експертни съвети 

по определени 

медицински 

специалности 

2025 г. МЗ, целева група Изготвен доклад 

4. 
Дейности, целящи повишаване нивото на информираност на населението, с насоченост към целевата група и към изпълнителите 

на програмата, за значимостта на заболяванията и възможностите за профилактика чрез имунизация.   

4.1. 

Разработване, издаване и разпространение 

на информационни и обучителни 

материали за грипа и пневмококовите 

инфекции и методите на профилактика 

чрез печатни издания, интернет страници 

на пациентски и неправителствени 

МЗ, НКС, РЗИ  Ежегодно 

Целева група, 

медицински 

специалисти 

Разработени, издадени и 

разпространени информационни 

и обучителни материали. 

Създаден електронен наръчник за 

имунизация срещу сезонен грип и 

пневмококови инфекции. 
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организации, професионални медицински 

сдружения, средства за масово 

осведомяване. Създаване на електронен 

наръчник за имунизация срещу сезонен 

грип и пневмококови инфекции. 

4.2. 

Организиране на годишни форуми, 

насочени към профилактиката на сезонния 

грип и пневмококовите инфекции. 

МЗ, НЗОК, НКС, 

пациентски и 

неправителствени 

организации 

Ежегодно 
Медицински 

специалисти  
Проведени годишни форуми 

4.3. 
Провеждане на срещи с медиите за 

информиране за дейностите по програмата. 
МЗ, НКС, РЗИ Ежегодно 

Журналисти, 

отразяващи 

здравна тематика 

Проведени информационни 

срещи 

4.4. 

Провеждане на обучителни семинари на 

изпълнителите на програмата по въпросите 

на грипа и необходимостта от 

профилактика чрез имунизация. 

МЗ, НКС, РЗИ Ежегодно 

Медицински 

специалисти, 

НПО 

Проведени семинари 

5. Мониторинг и оценка на дейностите по програмата 

5.1. 
Изготвяне на годишни отчети за 

дейностите по програмата. 
МЗ, НКС, НЗОК Ежегодно 

Участници в 

програмата 
Изготвен годишен отчет 

5.2. 
Изготвяне на окончателна оценка на 

програмата. 
МЗ, НКС, НЗОК 2027 г. 

Участници в 

програмата 
Изготвена окончателна оценка 

 


