
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект BG 07-PDPC 02/26.11.2014 

„Подобряване надзора на ваксинопредотвратимите заболявания: Разработване на 

модел на уеб-базиран имунизационен регистър“ 

 

На 26.11.2014 г. Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), 

в качеството си на бенефициент, и Министерство на здравеопазването (МЗ), в 

качеството си на Програмен оператор на Програма BG 07 „Инициативи за обществено 

здраве“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 

Норвежкият финансов механизъм 2009-2014 г., подписаха договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG 07-PDPC 02/26.11.2014 за изпълнение на проект „Подобряване 

надзора на ваксинопредотвратимите заболявания: Разработване на модел на уеб-

базиран имунизационен регистър“. Договорът е със срок на изпълнение до 30 април 

2016 г. и е на обща стойност 299 183,32 лв. 

 

Основна цел на проекта е подпомагане на общественото здравеопазване в 

България посредством подобряване качеството на Националната имунизационна 

програма чрез създаване на работещ модел на уеб-базиран имунизационен 

регистър. 
 

Проектът е насочен към медицинските специалисти в България, които имат 

отношение към изпълнението на имунизационната програма и участват в надзора и 

контрола на имунизациите в страната, в т.ч.: общопрактикуващи лекари, епидемиолози 

от Регионалните здравни инспекции (РЗИ), НЦЗПБ и МЗ, както и към тази част от 

обществото, която трябва да бъде имунизирана и предпазена. 

 

Уеб-базираният модел на имунизационен регистър цели да осигури качествено 

изпълнение на Националната имунизационна програма и да подобри надзора и 

контрола на ваксинопредотратимите заболявания посредством: 

- Подобряване качеството и пълнотата на събираните данните за 

осъществените ваксинации чрез намаляване на попълването на информация 

на хартиен носител.  

- Подобряване качеството и пълнотата на данните за осъществените 

ваксинации чрез  задължително, в реално време регистриране на всички 

приложени ваксини. 

- Повишаване откриваемостта на неимунизирани и непълно имунизирани 

(незащитени и непълно защитени с ваксини) лица. 

- Ефективен мониторинг на имунизационния статус на подлежащите на 

имунизация кохорти, в т.ч., на мобилното население и на децата и лицата без 

избран общопрактикуващ лекар (ОПЛ). 

- Подобряване надзора на имунизационния обхват с детските,  грипните и  

всички други ваксини за препоръчителни и целеви имунизации. 



- Подобряване надзора на нежелани реакции след ваксинация. 

- Възможност за измерване на ваксиналната ефективност и за оцeнка на 

общото въздействие на националната имунизационна програма върху 

заболяемостта от ваксинопредотвратими болести. 

- Разпространение на информация, свързана с представяне на нови ваксини, 

промени в имунизационния календар и препоръките за ваксиниране според 

текущия имунизационен календар. 

 

Очаквани резултати: 

 

1. Успешно функциониране на модела на Имунизационния регистър в пилотните 

области и ОПЛ-практики в рамките на проекта. 

 

2. Предлагане на законодателни промени, с които  след приключване на проекта в 

цялата страна да бъде внедрен добре фунционирщ в системата на 

здравеопазването Национален имунизационен регистър. 

 

3. Повишаване на имунизационният обхват с ваксини включени в имунизационния 

календар на страната или обект на конкретни профилактични програми. 

 

4. Бърз и адекватен противоепидемичен контрол в извънредни епидемични 

ситуации, изискващи прилагане на ваксини като контролна мярка. 

 


