
Работен график на временните имунизационни пунктове  

на територията на област Русе 

1. СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков-Русе“ ЕООД – гр. Русе, ул. „Алея Лилия“ №1.  
 Телефон за връзка с кабинета: 082/813-903 

 Работно време: от понеделник до четвъртък вкл. от 07.30 ч. до 17.00 ч., в петък от 07:30 ч. 

до 15:30 ч. 

 В кабинета се прилагат ваксините „Comirnaty“ оригинална, „Janssen“ и „Valneva”, 

предназначени за първична имунизация и адаптираните ваксини срещу COVID-19 Comirnaty 

Original/Omicron BA.1 и Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, предназначени за бустерни дози. 

След 23.01.2023 г. ще се прилага и ваксина срещу COVID-19 „VidPrevtyn Beta“ на Санофи, 

предназначена само за бустерна доза при лица на и над 18 години.  Създадена е следната 

организация на работа:  

- Ваксините „Comirnaty“ оригинална, Comirnaty Original/Omicron BA.1, Comirnaty Original/Omicron 

BA.4-5 се прилагат всеки ден от понеделник до петък вкл. 

- Ваксината „Janssen“ се прилага в понеделник и  сряда. 

- Ваксината „Valneva“ се прилага в сряда, след предварително записване. 

- Ваксината „VidPrevtyn Beta“ се прилага в сряда, след предварително записване 

 

2. МЦ-1 Русе ЕООД - гр. Русе, ул. „Борисова“ №36.   
 Телефон за връзка с кабинета: 082/834-634.  

 Работно време: понеделник, сряда и четвъртък от 08:30 ч. до 12:00 ч. 

 В кабинета се прилагат ваксините „Comirnaty“ оригинална и „Janssen“, предназначени за 

първична имунизация и адаптираната ваксина срещу COVID-19 Comirnaty Original/Omicron 

BA.4-5, предназначена за бустерна доза. 

 

3. МБАЛ „Юлия Вревска“ ЕООД- гр. Бяла, ул. „Васил Левски“ №62.  
 Телефон за връзка с кабинета: 0889514515.  

 Работно време: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 14.00 до 16.00 

 В кабинета се прилагат ваксините „Comirnaty“ оригинална и „Janssen“, предназначени за 

първична имунизация и адаптираните ваксини срещу COVID-19 Comirnaty Original/Omicron BA.1 

и Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, предназначени за бустрена доза. 

Мобилен имунизационен екип на МБАЛ „Юлия Вревска“ ЕООД гр. Бяла, област Русе – за 

населени места в община Бяла, община Борово, община Две могили и община Ценово. Телефон за 

връзка с кабинета: 0889514515. Работно време: петък от 10.00 ч. до 14.00 ч. Мобилният кабинет 

работи с предварително записване и подадена заявка от кмета на населеното място. 

 

4. Имунизационен кабинет при РЗИ-Русе – гр. Русе, ул. „Байкал“ №12.   
 Телефон за връзка: 0888138142 и 0882609452.  

 Работно време: понеделник, сряда и петък от 09:30 ч. до 15:00 ч.; вторник и четвъртък 

от 08.30 ч. до 11.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. 

 В кабинета се прилагат ваксините „Comirnaty“ оригинална и „Janssen“, предназначени за 

първична имунизация и адаптираните ваксини срещу COVID-19 Comirnaty Original/Omicron BA.1 и 

Comirnaty Original/Omicron BA.4, предназначени за бустерна доза. 

 В Имунизационния кабинет при РЗИ-Русе се прилагат ваксините срещу COVID-19 

на деца от 6 месеца до 4 години и от 5 години до 11 години - в сряда от 09:30 ч. до 15:00 ч.,  след 

предварително записване на телефон за връзка: 0888138142.  

- От м. ноември 2022 г. е разрешена за употреба ваксината Comirnaty 

Original/OMICRON BA.4-5 (10 микрограма в доза) при деца на възраст от 5 г. до 

11 г. Ваксината се прилага единствено като бустерна доза след завършена първична 

ваксинация срещу COVID-19. Съгласно КХП, задължително условие е да са изминали 

поне 3 месеца от датата на поставяне на втората доза от първичната ваксинация.  

- Comirnaty (3 микрограма/доза) е показана за активна имунизация за превенция на 

заболяването COVID-19, причинено от SARS-CoV-2, на кърмачета и деца на 

възраст 6 месеца до 4 години. 

 



 

В изпълнение на указанията на Министерство на здравеопазването, регламентирани с писмо от 

09.05.2023 г., Ви уведомяваме, че след 17.05.2023 г. в страната няма да има ваксини на Модерна. 

 

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

Препоръки на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката за прилагане на бустерна 

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

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. 

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. Адаптираните иРНК ваксини (Original/Omicron BA.1 и Original/Omicron BA.4-5) са 

лекарствени продукти, готови за употреба и не изискват разреждане. 

РЗИ-Русе е снабдена с адаптираните ваксини срещу COVID-19 Comirnaty Original/Omicron BA.1, 

Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 и Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, предназначени за 

бустерни дози. Доставените в РЗИ-Русе ваксини срещу COVID-19 (оригинални и адаптирани) ще се 

предоставят на Временните имунизационни пунктове и ОПЛ при спазване на изискванията на 

хладилната верига. 

Ваксинация с Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 се извършва във всички кабинети на ОПЛ, 

Имунизационния кабинет на РЗИ-Русе и разкритите Временни имунизационни пунктове на 

територията на ЛЗ (СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков Русе” ЕООД, МЦ-1 Русе ЕООД и МБАЛ 

„Юлия Вревска” Бяла ЕООД).  

Ваксинация с Comirnaty Original/Omicron BA.1 се извършва в Имунизационния кабинет на 

РЗИ-Русе и следните Временни имунизационни пунктове на територията на ЛЗ (СБАЛПФЗ „Д-р 

Димитър Граматиков Русе” ЕООД и МБАЛ „Юлия Вревска” Бяла ЕООД).  

Ваксинация с Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 се извършва в следните Временни 

имунизационни пунктове на територията на ЛЗ (СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков Русе” ЕООД и 

МБАЛ „Юлия Вревска” Бяла ЕООД).  

Прилагане на бустерна доза от адаптиранa ваксина Comirnaty Original/OMICRON 

BA.4-5 (10 микрограма в доза) при деца на възраст от 5 г. до 11 г. 

От м. ноември 2022 г. е разрешена за употреба ваксината Comirnaty Original/OMICRON BA.4-5 

(10 микрограма в доза) при деца на възраст от 5 г. до 11 г. Ваксината се прилага единствено като 

бустерна доза след завършена първична ваксинация срещу COVID-19. Съгласно КХП, задължително 

условие е да са изминали поне 3 месеца от датата на поставяне на втората доза от първичната 

ваксинация. 

 

Прилагане на ваксина Comirnaty (3 микрограма в доза) 

при деца на възраст от 6 мес. до 4 г. 
Comirnaty (3 микрограма/доза) е показана за активна имунизация за превенция на заболяването 

COVID-19, причинено от SARS-CoV-2, на кърмачета и деца на възраст 6 месеца до 4 години. 

Comirnaty (3 микрограма/доза) се прилага интрамускулно след разреждане като първичен курс от 

3 дози (по 0,2 ml всяка). Препоръчва се втората доза да се приложи 3 седмици след първата доза, 

последвано от трета доза, приложена най-малко 8 седмици след втората доза.  

Съгласно указанията на МЗ, ако едно дете навърши 5 години в интервала между приложението 

на дозите от ваксинационния курс, това дете трябва да завърши серията на същото дозово ниво от 3 

микрограма. 



Пълната информация, свързана с Comirnaty (3 микрограма/доза) е налична в Кратката 

характеристика на продукта, която е публикувана на интернет страниците на Европейската агенция по 

лекарствата и Изпълнителна агенция по лекарствата. 

 

Провеждане на първична имунизация с COVID-19 Vaccine Valneva 
COVID-19 Vaccine Valneva е ваксина, създадена по традиционна технология. Съдържа 

инактивирани (убити) цели вирусни частици от оригиналния щам SARS-CoV-2, които не могат да 

причинят заболяване. 

Ваксината се прилага за първична имунизация при лица на възраст от 18 до 50 години, като 

схемата на приложение на ваксината е двудозова, с интервал между дозите от 28 дни. 

За област Русе провеждането на първична имунизация с COVID-19 Vaccine Valneva ще се 

извършва във Временния имунизационен пункт (ВИП) на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков 

Русе” ЕООД – гр. Русе, ул. „Алея Лилия“ №1. 

 

 

Прилагане на ваксината срещу COVID-19 „VidPrevtyn Beta“ на Sanofi 

Pasteur, предназначена за бустерна доза на лица на и над 18 г. 
VidPrevtyn Beta е рекомбинантна ваксина, показана за бустер при лица на и над 18 г., които 

преди това са получили иРНК или аденовирусна векторна ваксина срещу COVID-19. Съгласно КХП, 

задължително условие е да са изминали поне 4 месеца след предходна доза с ваксина срещу COVID-

19.   

За област Русе провеждането на първична имунизация с COVID-19 Vidprevtiyn Beta ще се 

извършва във Временния имунизационен пункт (ВИП) на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков 

Русе” ЕООД – гр. Русе, ул. „Алея Лилия“ №1. 

 

 


