
Ваксинирай! Защитавай!

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2020 година

ПОД ПАТРОНАЖА НА



Име

тегло ръст

роден/а на

дата часден



*  Ако за хепатит Б ваксинация се използва монопрепарат, дозите са 3 –  
в първите 24 часа след раждането, на 1 месец и на 6-месечна възраст.  
Иначе ваксината за хепатит Б от втората доза влиза в състава на 
многокомпонентната ваксина и дозите общо са 4.

дата на ваксинацията дата на ваксинацията

Имунизация против хепатит Б (I прием, мускулно)

През първите 24 часа след раждането*

дата на ваксинацията

Имунизация с БЦЖ ваксина против туберкулоза (вътрекожен прием)

От 48-ия час след раждането

дата на ваксинацията

Задължителни  имунизации



*  Ако за хепатит Б ваксинация се използва монопрепарат, дозите са 3 – в първите 24 часа след раждането, 
на 1 месец и на 6-месечна възраст. Иначе ваксината за хепатит Б от втората доза влиза в състава на 
многокомпонентната ваксина и дозите общо са 4.

Имунизация против полиомиелит,  
дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус 

инфлуенце тип Б, хепатит Б*  
(II прием, мускулно)

дата на ваксинацията

3-ти месец

2-ри месец**

Имунизация против полиомиелит, 
дифтерия, тетанус, коклюш,  

хемофилус инфлуенце тип Б,  
хепатит Б (I прием, мускулно)

дата на ваксинацията

Имунизация с конюгирана  
пневмококова ваксина  
(I прием, мускулно)

дата на ваксинацията

Задължителни  имунизации



**  Възрастта за поставяне на тези ваксини е в съответствие с Националните имунизационни препоръки,  
а ако няма такива – по препоръка на личния лекар.

7-и месец
Проверка за белег след БЦЖ имунизацията.  
На децата без белег се прави проба Манту  
(5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират

дата на ваксинацията

4-ти месец

Имунизация против полиомиелит, 
дифтерия, тетанус, коклюш,  

хемофилус инфлуенце тип Б,  
хепатит Б (III прием, мускулно)

дата на ваксинацията

Имунизация с конюгирана  
пневмококова ваксина  
(II прием, мускулно)

дата на ваксинацията

Задължителни  имунизации



13 месеца
Имунизация против морбили, паротит  

и рубеола (подкожно или мускулно)

дата на ваксинацията

16 Шестнадесет месеца
(не по-рано от една година след III прием)

Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, 
коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б с комбинирана 

петкомпонентна ваксина (IV прием, мускулно)

дата на ваксинацията

12 месеца
Реимунизация против пневмококи  

с конюгирана пневмококова ваксина,  
не по-рано от 6 месеца след предишния прием 

(ІІІ прием, мускулно)

дата на ваксинацията

Задължителни  имунизации



6 години
● Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш  
  с комбинирана четирикомпонентна ваксина (V прием, мускулно)

7 години
● Реимунизация против туберкулоза  

(след отрицателна проба Манту, вътрекожно)

17 години
● Реимунизация против тетанус и дифтерия  

(мускулно)

От 25-ата година през 10 години
● Реимунизация против тетанус и дифтерия  

(мускулно)

12 години
● Реимунизация против морбили, паротит и рубеола (подкожно или мускулно)

● Реимунизация против, тетанус, дифтерия и коклюш (VI прием, мускулно)

Задължителни  имунизации

Ваксинациите над 6-годишна възраст се правят  
в календарната година за навършване на възрастта.



Препоръчителни  имунизации

Възрастта за поставяне на тези ваксини е в съответствие с Националните имунизационни препоръки,  
а ако няма такива – по съвет на личния лекар. Възможно е да настъпят промени в задължителния и 
препоръчителния имунизационен календар. Затова е желателно всеки родител да следи актуалната 

информация на сайта на Министерството на здравеопазването  
www.mh.government.bg 

http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/imunizacii

Ваксинация против  
РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

● Две или три дози при лица от 9 до 13 години включително.

● Три дози за лица над 14 години.

Ваксинация против  
ГРИП

● При деца след 6-месечна възраст.

Ваксинация против  
ХЕПАТИТ А

● При деца след 12-месечна възраст.

Ваксинация против  
ВАРИЦЕЛА

● При деца след 12-месечна възраст.

Ваксинация против  
РОТАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ

● Две или три последователни дози от 6-седмична до 32-седмична възраст.



ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ВАКСИНАЦИЯ ПРЕДПАЗВА ОТ МНОЖЕСТВО ЗАБОЛЯВАНИЯ

●  Хепатит Б: причинява се от вирус, който предизвиква възпаление на черния дроб и 
може да доведе до чернодробна цироза и рак. Предава се чрез контакт с кръв и други 
телесни течности. Нерядко инфекцията става хронична. Засегнатите индивиди са из-
точник на зараза, включително и при полов контакт без предпазни средства.

●  Туберкулоза: хронично инфекциозно заболяване. Причинява се от бактерии и зася-
га главно белите дробове. Заразяването става по въздушно-капков път, особено при 
близък битов контакт.

●  Дифтерия: причинява се от бактерии, които се развиват в устната кухи-
на и гърлото. Инфекцията се предава по въздушно-капков път. Ако не се ди-
агностицира и лекува своевременно, може да доведе до тежки усложнения, 
като увреждания на сърцето, нервната система и дихателните пътища. Преди  
въвеждането на ваксинация дифтерията е била сред основните причини за детска 
смъртност.

●  Коклюш (магарешка кашлица): бактериална инфекция. Предизвиква пристъпи от 
тежка и мъчителна кашлица. Възможните усложнения са пневмония, гърчове, възпа-
ление на мозъка. Честа причина за смърт при деца в миналото.

●   Хемофилус инфлуенце тип Б: причинява се от т. нар. кокобацил, като се предава 
по въздушно-капков път. Предизвиква тежки и разнообразни инфекции на различни 
органи, най-опасните сред които са менингитът и пневмонията, особено при деца в 
ранна възраст.

●  Морбили: инфекцията е известна и като дребна шарка или брусница. Причинява се 
от вирус, който е много заразен. Предава се по въздушно-капков път. Проявява се с 
обрив по тялото, висока температура, хрема, кашлица. Може да доведе до увреждания 
на зрителния и слуховия нерв.

●  Пневмококови инфекции: пневмококовите бактерии са най-честите причи-
нители на животозастрашаващи инфекции като бактериален менингит и бак-
териална пневмония, както и на остро възпаление на средното ухо (отит), 
срещащо се често при деца под 5-годишна възраст и протичащо с висока  
болезненост. Инфекцията се предава по въздушно-капков път.

●  Полиомиелит (детски паралич): предизвиква възпаление на гръбначния мозък и  
съответно парализи, особено при деца между 1 и 5 години. В миналото е причина за 
големи епидемии и е нерядка причина за смърт.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

●  За разлика от лекарствата, чрез ваксините не се провежда лечение. Те предотвратяват 
заболяванията, като стимулират в 90-100% от случаите изработване на имунитет в 
организма срещу определено заболяване. Именно това прави ваксините изключително 
ефективно средство за борба със заплашващи живота инфекции.

●  В Европа разрешението за употреба на ваксините се дава от Европейската агенция 
по лекарствата (EMA). Преди да се даде разрешение за масова употреба, ваксините 
преминават през много и задълбочени проучвания (клинични изпитвания), които 
трябва да докажат тяхната безопасност и ефикасност.

●  Историята на всички ваксино-предотвратими заболявания показва, че броят на 
заболелите започва да спада веднага след масово приложение на ваксината. По този 
начин се изгражда и т. нар. колективен имунитет, благодарение на който днес в Европа 
са „забравени“ редица заболявания, като детския паралич например.

●  Когато имунизирате своето дете, Вие го предпазвате именно от тези опасни инфекции, 
водещи иначе до инвалидизиране, а нерядко и до смърт.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

●  За всяка ваксина има противопоказания. Потърсете Вашия лекар, за да разберете 
дали Вашето дете има противопоказания за някоя ваксина.

●  Възможно е след ваксинация детето да повиши температура, да се появи оток и/или 
лек обрив на мястото на убождането. Ако болката е значителна или температурата – 
висока, уведомете веднага Вашия лекар. Той ще прецени дали е необходимо лечение. 
Не давайте без указания от лекаря каквито и да е медикаменти за снижаване на тем-
пературата или облекчаване на болката.

●  Изключително рядко, в рамките на няколко минути до няколко часа, след ваксинация-
та се наблюдават тежки алергични реакции. При поява на свиркащо дишане и задух, 
замайване, оток на гърлото (дрезгав или спаднал глас), уртикариален обрив, учестена 
сърдечна дейност, незабавно потърсете лекарска помощ. Влезте в контакт с Вашия 
лекар или съобщете на тел. 112.

●  В случай на поява на нежелана реакция, съобщете на сайта на Изпълнителна агенция 
по лекарствата – www.bda.bg

ИНСТРУКЦИИ ЗА РОДИТЕЛЯ

●  Ако Вашето дете има остро или хронично заболяване, съобщете на Вашия лекар. 
Той може да отложи ваксинацията до оздравяването на детето или до допълнително 
изясняване на хроничното заболяване.

●  При първата имунизация на Вашето дете поискайте от лекаря да направи 
имунизационен паспорт. В него се нанасят поредните ваксинации, като се уточнява 
и точното название на използваната ваксина. Този документ ще Ви е необходим при 
записване на детето в детска градина, училище и др.



ОБИКОЛКА НА ГЛАВАТА

Възраст Дата на  
посещение

Момчета Момичета
Измерено

x ±s x ±s
0 м. 36,6 1,6 36,1 1,8
1 м. 37,3 2,1 36,6 2,1
2 м. 39,7 1,4 38,8 1,6
3 м. 41,0 1,5 40,0 1,6
4 м. 42,0 1,7 41,1 1,6
5 м. 43,0 1,5 42,1 1,6
6 м. 44,1 1,5 42,9 1,6
7 м. 44,5 1,7 43,4 1,4
8 м. 45,2 1,6 44,2 1,5
9 м. 45,6 1,4 44,6 1,5

10 м. 46,2 1,6 45,1 1,4
11 м. 46,5 1,5 45,6 1,5

1 г. 47,0 1,7 46,0 1,6
1 г. 3 м. 47,3 1,8 46,5 1,4
1 г. 6 м. 47,7 1,5 47,1 1,6
1 г. 9 м. 48,3 1,6 47,6 1,6

2 г. 48,7 1,7 47,9 1,6
2 г. 3 м. 49,1 1,6 48,3 1,5
2 г. 6 м. 49,5 1,6 48,5 1,8
2 г. 9 м. 48,9 1,5 48,8 1,6

3 г. 50,3 1,9 49,4 2,1
3 г. 6 м. 50,7 1,6 49,6 1,9

4 г. 51,1 2,0 49,9 2,0
4 г. 6 м. 51,4 1,6 50,2 1,7

5 г. 51,5 1,6 50,4 1,6
5 г. 6 м. 51,6 1,6 50,7 1,6

6 г. 51,9 1,7 50,9 1,8
6 г. 6 м. 52,0 1,8 51,0 1,6

7 г. 52,4 1,7 51,4 1,9
8 г. 52,6 1,9 51,9 1,8
9 г. 53,2 1,8 52,3 1,6

10 г. 53,6 1,8 52,7 1,7
11 г. 53,6 2,1 53,0 1,6
12 г. 54,0 1,7 53,9 1,9
13 г. 54,6 2,2 54,1 1,8
14 г. 55,4 1,9 54,4 1,6
15 г. 55,8 1,9 54,6 1,7
16 г. 56,2 1,8 54,7 1,7
17 г. 56,5 1,8 54,7 1,6
18 г. 57,2 1,6 55,0 2,0



Момчета Момичета
Измерено

Момчета Момичета
Измерено

x ±s x ±s x ±s x ±s
53,1 2,1 52,5 2,1 3,9 0,5 3,8 0,6
54,5 3,2 53,8 3,1 4,4 0,8 4,1 0,7
59,3 3,1 57,9 3,0 5,6 0,8 5,2 0,8
62,3 2,9 60,9 3,1 6,4 0,8 6,0 0,8
64,7 3,4 63,6 3,1 7,1 0,9 6,7 0,8
67,0 3,1 65,4 2,9 7,7 0,9 7,2 0,9
69,0 2,8 57,4 3,1 8,4 1,0 7,8 0,9
70,6 2,9 68,3 3,1 8,8 1,0 8,1 0,9
71,9 3,1 70,1 3,1 9,3 1,2 8,6 1,0
72,9 2,8 71,6 3,1 9,6 1,1 9,0 1,1
74,5 3,7 72,9 3,1 9,9 1,2 9,3 1,0
75,6 3,3 74,4 3,2 10,2 1,2 9,7 1,2
78,0 3,7 76,3 3,3 10,7 1,2 10,1 1,2
80,8 4,1 79,8 3,8 11,3 1,3 10,8 1,2
83,7 3,6 81,7 3,6 12,1 1,3 11,4 1,3
85,6 4,8 84,8 4,5 12,3 1,4 12,0 1,4
88,3 4,8 87,5 4,6 12,9 1,5 12,5 1,4
90,6 4,8 90,1 4,8 13,6 1,6 13,2 1,6
92,6 5,1 91,6 4,9 14,1 1,6 13,6 1,7
94,7 5,4 93,1 5,2 14,5 1,7 13,9 1,6
98,7 4,7 96,8 4,7 16,0 2,3 15,4 2,1

101,2 5,6 101,1 5,3 16,8 2,3 16,4 2,2
104,4 5,1 103,8 5,2 17,5 2,3 17,2 2,4
108,1 5,6 107,3 5,4 18,8 2,6 18,3 2,5
111,8 5,6 111,4 5,9 19,8 2,8 19,8 2,9
114,6 6,1 113,2 5,8 21,0 3,1 20,3 3,1
117,4 6,3 116,8 6,1 22,3 3,4 1,9 3,6
120,6 5,8 120,4 5,6 23,6 3,6 23,1 3,6
125,0 6,0 124,6 5,5 25,4 4,2 25,2 4,1
130,6 7,3 129,4 6,3 28,0 5,0 27,7 5,4
135,2 6,4 135,6 6,4 31,3 5,5 31,0 5,3
140,9 6,4 141,4 5,7 35,2 6,5 35,6 7,5
145,8 7,5 147,2 5,7 38,6 7,4 39,3 7,8
151,0 8,0 153,1 6,9 43,3 8,7 45,4 8,6
158,3 8,4 155,2 6,6 49,7 10,1 49,9 9,2
165,6 8,1 159,2 5,8 56,2 10,5 53,8 8,4
169,6 7,7 159,9 5,6 60,4 10,1 56,6 8,2
172,3 7,1 160,7 6,1 64,5 9,4 57,3 7,7
172,8 6,4 161,2 5,8 67,9 8,9 58,1 8,1
173,3 6,3 161,4 6,0 69,6 7,8 58,4 8,3

РЪСТ (см) ТЕЛЕСНА МАСА (кг)



БЕЛЕЖКИ



Ваксинирай! Защитавай!

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КАМПАНИЯТА СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ

С ПОДКРЕПАТА НА

vaksinko.bg

vaksinko.bg

0700 10 515

www.vaksinko.bg
https://www.facebook.com/vaksinko.bg
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