
              Във връзка с получени от Министерство на здравеопазването указания, 

относно пристигащите в Република България украински граждани  ви информираме: 

Военният конфликт в Украйна продължава и води до засилено навлизане на 

чужденци, в т.ч. деца, търсещи закрила на територията на Република България.  

Предприети са действия от страна на Правителството за предоставяне на временна 

закрила на пристигащите от там. 

На 9 март 2021 г. Министерският съвет прие решение за предоставяне на статут 

на временна закрила на разселени лица от Украйна. Тя се предоставя от 24 февруари 

2022 г. за срок една година. Лицата с чуждо гражданство и без гражданство, напуснали 

Украйна в резултат на водените действия и влезли и останали на територията на 

Република България, получават временна закрила, считано от 24 февруари 2022 г., до 

изричното им волеизявление за ползване на временна закрила, но не по – късно от 31 

март 2022 г. 

Лицата с предоставена временна закрила от уязвима група ползват необходимото 

им медицинско обслужване при условията и по реда за българските граждани. Лицата 

от уязвима група са: малолетните или непълнолетните, непридружените малолетни и 

непълнолетни, хората с увреждания, възрастните хора, бременните жени, самотните 

родители с ненавършили пълнолетие деца, жертвите на трафик на хора, лицата с тежки 

здравословни проблеми, лицата с психични разстройства и лицата, които са понесли 

изтезание, изнасилване или други тежки форми на психическо, физическо или сексуално 

насилие.  

Във връзка с инициативата на Министерство на образованието и науката за 

приобщаване на деца, пристигнали от Украйна чрез обучение в общински и държавни 

детски градини и училища са изготвени  конкретни изисквания за прием в детски и 

учебни заведения, съответстващи на  изискванията на Наредба № 3 от 2007 г. за 

здравните изисквания към детските градини, Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и 

дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Наредба 

№ 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. 

За улеснение, прилагаме в табличен вид временни насоки за имунизации при 

изготвяне на индивидуален имунизационен план при деца, вкл. и за прием в детски ясли, 

детски градини и училища, 



Временни насоки за имунизации и реимунизации при деца, пристигнали от              

Украйна 

 

1. Дете с пълен имунизационен статус за Украйна 

възраст необходими действия 

- до 5 г. възраст - 2 дози Synflorix (минимален интервал 

между приемите 2 месеца) 

- над 5 г. възраст - не се изисква Synflorix 

2. Дете с непълен имунизационен статус за Украйна - прилагат се липсващите дози 

ваксини, съгласно Имунизационен календар на България 

възраст необходими действия  

- до 1 г. възраст - от 1 до 3 дози Pentaxim, съобразно 

наличните данни за поставени ваксини 

срещу дифтерия, тетанус, коклюш, 

полиомиелит, хемофилус инфлуенце  

- 2 дози Synflorix (минимален интервал 

между приемите 2 месеца) 

- проба Манту/БЦЖ 

- между 1-4 г. - 1 доза Pentaxim + 2 дози Tetraxim 

(основна имунизация) - съобразно 

наличните данни за поставени ваксини 

срещу дифтерия, тетанус, коклюш, 

полиомиелит, хемофилус инфлуенце  

- 2 дози Synflorix (минимален интервал 

между приемите 2 месеца) 

- 1 доза M-M-RVAXPRO 

- проба Манту/БЦЖ  

- реимунизация с 1 доза Pentaxim (при 

деца до 4 г.) 

- реимунизация с 1 доза Tetraxim (при 

деца на и над 4 г.) 

- между 5-6 г. - от 1 до 3 дози Tetraxim  

- 1 доза M-M-RVAXPRO  

- проба Манту/БЦЖ  

- между 7-13 г. - 1 доза Tetraxim (основна имунизация) 

- 1 доза Тд (основна имунизация) 

- 1 доза M-M-RVAXPRO  

- проба Манту/БЦЖ  

- 1 доза Tetraxim (реимунизация) 

- над 13 г.  - 1 доза M-M-RVAXPRO  

- 1-2 доза Tд (основна имунизация) 

- проба Манту/БЦЖ  

- 1 доза Boostrix (реимунизация) 

3. Дете без данни за проведени имунизации – приема се за неваксинирано. Обхваща 

се с имунизации, съгласно Имунизационния календар на България, като се има 

предвид следното: 



- при деца до 1 г. възраст – прилагат се: 3 дози Pentaxim, 2 дози Synflorix, проба 

Манту/БЦЖ.  

- при деца на 1-4 г. възраст – прилагат се: 1 доза  Pentaxim + 2 дози Tetraxim, 1 доза 

M-M-RVAXPRO (приоритетно обхващане с M-M-RVAXPRO пред Synflorix), 2 дози 

Synflorix, проба Манту/БЦЖ  

- при деца на 5-6 г. възраст – прилагат се: 3 дози Tetraxim, 1 доза M-M-RVAXPRO, 

проба Манту/БЦЖ 

- при деца на 7-13 г. възраст – прилагат се: 1 доза Tetraxim, 1 доза Tд, 1 доза M-M-

RVAXPRO, проба Манту/БЦЖ   

- при деца над 13 г. възраст – прилагат се: 2 дози Tд, 1 доза M-M-RVAXPRO, проба 

Манту/БЦЖ 

          

 Необходимо е  изследване на еднократна фекална проба на всяко дете от Украйна 

преди посещение в организиран колектив (детски ясли, детски градини, училища).   

  В РЗИ Пловдив е създадена организация по събиране на фекалните проби, за което 

са уведомени ОПЛ и транспортирането им за изследване в НРЛ „Ентеровируси“ на 

НЦЗПБ гр. София.     

    

 

 

 


