
 
 

 

 

  

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНИ ЗА 

COVID 19 НА ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ /ОПЛ/  

 

 

На основание Заповед № РД-01-350/17.05.2021г. на Министъра на здравеопазването 

 

ЦЕЛ: Оптимизиране процеса на разпределение и предоставяне на ваксини срещу 

COVID-19 на общопрактикуващите лекари.  

 

I. ОПЛ 

1.1 Всеки общопрактикуващ лекар изготвя заявка за вида, количеството и пункта за 

получаване на ваксина за следващата седмица.  

1.2 Заявките се подават от понеделник до четвъртък /до 16:30 часа/ по бланка-

образец на електронна поща: opl@srzi.bg, за следващата седмица. 

1.3 Задължително е попълването на всички реквизити на заявката.  

 

II. СРЗИ 

2.1 Столична РЗИ обобщава подадените заявки от ОПЛ и разпределя количествата 

ваксина за предстоящата седмица всеки петък. 

2.2 Столична РЗИ предоставя на разпределителните пунктове списъци на 

общопрактикуващите лекари, заявили желание за получаване на ваксина от 

съответния пункт по видове и количество. 

2.3 СРЗИ изписва в електронната система количествата ваксина на 

общопрактикуващите лекари, съгласно подадените заявки в рамките на 

седмицата на подаване на заявката. 

III. Пункт за разпределяне на ваксина /Разпределителен център - РЦ/ 
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3.1 Разпределените количества ваксина се предават на представител/ служител на 

разпределителните пунктове чрез приемно-предавателен протокол по образец,  

всеки първи работен ден на седмицата от 07:00 до 08:30 часа. 

3.2 Ваксината се транспортира и съхранява при всички правила и изисквания за 

спазване на хладилната верига и съгласно инструкциите на фирмите-

производители. 

 

IV. Получаване на ваксини  

4.1 Получаването на ваксината срещу COVID-19 ще се извършва в единадесет /11/ 

разпределителни пункта на територията на град София, съгласно приложен към 

настоящата инструкция списък. 

4.2 Всеки общопрактикуващ лекар избира и посочва в заявката разпределителния 

център за получаване на заявената ваксина. 

4.3 ОПЛ и/или дуго упълномощено от него лице получава ваксината с приемно-

предавателен протокол от разпределителния пункт, който се съхранява на 

място. 

 

 

Приложения:  

1. Заявление от общопрактикуващ лекар за получаване на ваксини срещу 

COVID-19 от Разпределителен център. 

2. Образец на приемно-предавателен протокол за получаване на ваксина 

/СРЗИ-РЦ/. 

3. Образец на приемно-предавателен протокол за получаване на ваксина 

/РЦ-ОПЛ/. 

4. Списък на разпределителните центрове.  

 

 

 

 


