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ДО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ/УПРАВИТЕЛИ 

НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА  И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС  

НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ  

e-mail: blsus@blsbg.com 

 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА  

НА ЦСМП-СОФИЯ 

Д-Р ГЕОРГИ ГЕЛЕВ 

e-mail: contacts@csmp-sofia.bg 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ 

ПРОФ. АСЕНА ХРИСТОВА СЕРБЕЗОВА 
 

е-mail: office@bphu.bg 
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ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ  

Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ 

e-mail: office@bzs.bg 

 

 

ДО  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

БАПЗГ  

Г-ЖА МИЛКА ВАСИЛЕВА 

e-mail: bg.nursing@abv.bg 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА  НЦТХ  

Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 

 e-mail: office@ncth.bg 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА НА  

ДМСГД "СВ. ИВАН РИЛСКИ – ЧУДОТВОРЕЦ“  

Д-Р ЕЛЕНА КУНДУРДЖИЕВА 

e-mail: dmsgd_ivanrilski@abv.bg 
 

 

Относно:  Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България  

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

 Кризата с COVID-19, обявена за пандемия от Световната здравна организация 

(СЗО) на 11 март 2020 г., засегна изключително тежко обществото и икономиката на 

Европейския съюз, като принуди държавите членки да предприемат редица извънредни 

мерки, включително и България. В тази връзка е разработен национален  план за 

справяне с пандемичната ситуация от работна група, съгласно заповед на министъра на 

здравеопазването. Целта е да се противодейства на разпространението на вируса и да се 

намалят потенциалните здравни последици от COVID-19. Ваксинацията ще позволи да 

се постигне имунитет при голяма част от населението, с което ще бъдат предпазени и 
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лицата, които не могат да бъдат имунизирани и същевременно попадат в рисковите групи 

за по-тежко протичане и усложнения.  

Първите доставки на ваксина ще са предназначени за: 

 Медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична 

помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, 

фармацевти, помощник фармацевти и друг помощен персонал. Лицата са поставени под 

висок риск от заразяване с COVID-19 и могат да предават инфекцията на рискови групи 

от населението. Имунизирането им ще позволи те да продължат да изпълняват 

професионалните си ангажименти. 

В резултат на това е необходимо в срок до 15:00 часа на 09.12.2020г. да 

предоставите в Столична РЗИ данни за лицата, които ще бъдат ваксинирани срещу 

COVID-19 в приложената към настоящото писмо таблица.  

 

Информацията да се изпрати на e-mail: statistika@srzi.bg 

 

С уважение,  

07.12.2020 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на СРЗИ

Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  
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Списък на служители за ваксиниране 

Лечебно заведение Име, презиме, фамилия



ЕГН Длъжност Телефон


	Blanka_SRZI_direktor-р.pdf (p.1-3)
	лица за ваксиниране (1).pdf (p.4-5)

