
ПРЕПОРЪКИ  

относно получаването на данни за поставени ваксинации на лица, които са вътрешни 

преселници за Украйна или на лицата, които са заминали в чужбина във връзка с 

руската въоръжена агресия срещу Украйна  
 

За потвърждаване на поставените имунизации се използват записите от първоначалната 

отчетна документация: 

 

– „История на детското развитие“ (формуляр № 112/о); 

– „Карта за профилактичните имунизации“ (формуляр № 063/о); 

– „Медицински амбулаторен картон на болен“ (формуляр № 025/о); 

– Медицински записи за имунизации в електронната здравна система (наричана по-нататък - 

ЕСОЗ); 

– международен сертификат за ваксинация; 

– Удостоверение за извършени имунизации; 

– друга медицинска документация, която съдържа информация за проведени имунизации. 

 

В случай, че липсват документални потвърждения за извършените ваксинации на лицата, 

които са вътрешни преселници в Украйна или са заминали зад граница във връзка с руската 

въоръжена агресия срещу Украйна, ваксинациите се считат за отсъстващи.  

Имунизациите трябва да се правят в съответствие с имунизационния календар на страната, в 

която те се намират. 

 

Алгоритъм за потвърждаване на извършените ваксинации на лица, вътрешни 

преселници в Украйна. 
 

1. Оригинали на медицинските картони (по формуляри № 112/о, № 025/о или др.) за 

вътрешни преселници, като разделите, където се въвеждат отчетните данни за 

профилактичните ваксинации трябва да бъдат запълнени в съответствие с инструкциите и в 

съответствие с изискванията на законодателството на Украйна. 

 

2. Ако липсват документи, които да потвърждават ваксинацията на вътрешните преселници, 

то лицето или негов законен представител трябва да се свържат с лекаря, до когото е 

подадена декларацията за избор на лекар, с този, който предоставя първична помощ или с 

отговорния представител на съответния доставчик на медицински услуги, с искане за 

удостоверяване на поставените имунизации или за внасяне на медицинските записи в ЕСОЗ 

(ако е технически възможно и/или физически достъпно). 

3. Ако е технически възможно и/или физически достъпно въвеждане на данни в ЕСОЗ, 

медицинският работник, предоставящ здравните услуги прави медицински досиета за 

ваксинация (ваксинация, имунизация) внася медицинските записи в ЕСОЗ въз основа на 

вписванията в първичните медицински досиета на хартия. 

4. При липса на възможност да се въведат данните в ЕСОЗ медицинският работник, 

предоставящ здравните услуги, използвайки информацията от „Картоните за 

профилактичните имунизации“ формуляр № 063/о, които се съхраняват у него и въз основа 

на информацията от EСОЗ, формулира Справка за извършените имунизации. Справката се 

генерира или по електронен път като се полага електронен цифров подпис (за подписване 

може да се използва връзката: https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv) или с подпис 

на хартиен носител, удостоверена с подписа на медицинския служител, издал сертификата и 

с печат на доставчика на здравни услуги. 

Електронният документ или електронното копие на хартиения документ се изпраща на 

заявителя чрез средствата за комуникация. Изборът на формата на справката следва да се 

съобрази като се имат предвид техническите възможности на доставчика. Справката се 

изпраща на заявителя чрез избраните средства за електронна комуникация.  



5. Попълването на наименованията на антигените, срещу които са поставени ваксинации в 

Справката за извършените имунизации, се извършват съгласно наименованията на кодовете 

на ваксините, за да се гарантира клинично значимото разбиране от медицинските 

работници. 

 

Алгоритъм за потвърждаване на поставените ваксинации на лице, което е заминало в 

чужбина във връзка с руската въоръжена агресия срещу Украйна. 

 

1. Оригинали на медицинските картони (по образец № 112/о, № 025/о или др.) за вътрешни 

преселници, като разделите, където се въвеждат отчетните данни за профилактичните 

имунизации трябва да бъдат попълнени в съответствие с инструкциите и в съответствие с 

изискванията на законодателството на Украйна. 

 

2. Ако липсват документи, които да потвърждават ваксинацията на вътрешните преселници, 

то лицето или негов законен представител трябва да се свържат с лекаря, до когото е 

подадена декларацията за избор на лекар, с този, който предоставя първична помощ или с 

отговорния представител на съответния доставчик на медицински услуги, с искане за 

удостоверяване на поставените имунизации. 

3. Медицинският работник, предоставящ здравните услуги, използвайки информацията от 

„Картоните за профилактични имунизации“ формуляр № 063/о, които се съхраняват у него и 

информацията на EСОЗ формулира Справка за извършените имунизации. Справката се 

генерира или по електронен път като се полага електронен цифров подпис (за подписване 

може да се използва връзката: https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv) или с подпис 

на хартиен носител, удостоверена с подписа на медицинския служител, издал сертификата и 

с печат на доставчика на здравни услуги. 

 

Електронният документ или електронното копие на хартиения документ се изпраща на 

заявителя чрез средствата за комуникация. Изборът на формата на справката следва да се 

съобрази като се имат предвид техническите възможности на доставчика. Справката се 

изпраща на заявителя чрез избраните средства за електронна комуникация.  

 

4. Попълването на наименованията на антигените, срещу които са поставени ваксинации в 

Справката за извършените имунизации, се извършват съгласно наименованията на кодовете 

на ваксините, за да се гарантира клинично значимото разбиране от медицинските 

работници. 

 


