
 
 

28.9.2022 г.

X 03-1207\1/ 28.09.2022

документ,

регистриран от

Signed by: Radostina Moncheva Moneva  

ДО  

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГРАД СОФИЯ 

С РАЗКРИТИ ВРЕМЕННИ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ (ВИП) 

 

ДО 

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ – ГРАД 

 

Към Наш № 03-1141\2/12.09.2022 г. 

 

Относно: Прилагане на бустерна доза от адаптирани иРНК ваксини срещу COVID-19. 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

Във връзка с наше писмо с горецитирания номер, както и писмо на Министерство 

на здравеопазването с изх. № 16-00-86/27.09.2022 г.  за прилагане на бустерна доза от 

адаптирани иРНК ваксини срещу COVID-19, одобрени от министъра на 

здравеопазването, давам следните указания относно тяхното прилагане:  

1. Като бустерна доза ваксина срещу COVID-19 в страната се прилага САМО една 

от следните адаптирани иРНК ваксини: Comirnaty Original/Omicron BA.1 или Spikevax 

Bivalent Original/Omicron BA.1 или Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (която вече е 

налична в СРЗИ). 

2. Бустерна доза ваксина срещу COVID-19 може да се прилага на всички лица на 

възраст на и над 12 г., които са заявили желание и имат завършен ваксинационен курс 

или са получили бустер с оригинална ваксина преди повече от 3 месеца. 

3. Предвид обстоятелството, че в страната през предстоящите месеци предстои да 

се доставят около 1,9 млн. дози ваксина Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, Ви 

уведомявам, че ваксинация с Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 ще се извършва във 

всички кабинети на ОПЛ, РЗИ и ЛЗ. Доставените в СРЗИ ваксини Comirnaty 



Original/Omicron BA.4-5 ще се предоставят на всички ВИП и ОПЛ при спазване на 

изискванията на хладилната верига. От останалите две ваксини по т. 1, ще се раздава, 

според наличните количества. 

4. Членовете на имунизационните екипи следва да се запознаят подробно с 

кратките характеристики на горецитираните ваксини и да спазват стриктно изискванията 

за приложение на бустерната имунизация, за необходимите отстояния между приемите 

и за начина на съхранение. 

Обръщам внимание на това, че адаптираните иРНК ваксини (Original/Omicron 

BA.1 и Original/Omicron BA.4-5) са лекарствени продукти, готови за употреба и не 

изискват разреждане. 

  

 

Приложения:  

 

1. Кратка характеристика на продукта Comirnaty Original/Omicron BA.4-5. 

2. Листовка Comirnaty Original/Omicron BA.4-5. 

3. Линк към електронната страница на ИАЛ с информация за ваксината Comirnaty 

Original/Omicron BA.4-5. 

  

 

 

 

С уважение,  

28.09.2022 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на СРЗИ

Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  

 


