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ДО 

Д-Р СВЕТОСЛАВ ДАЧЕВ 

УПРАВИТЕЛ НА СБАЛПФЗ „Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ” – РУСЕ ЕООД,  

ГР. РУСЕ, УЛ. „АЛЕЯ ЛИЛИЯ” №1;  
{ HYPERLINK "mailto:pulmo_dispanser@rousse.spnet.net" } 

 

Д-Р СТОЯН СТОЯНОВ 

УПРАВИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1-РУСЕ ЕООД 

УЛ. “БОРИСОВА” №36 

ГР. РУСЕ  

{ HYPERLINK "mailto:m.centar1@abv.bg" } 

 

Г-ЖА МАРИЕЛА ЛИЧЕВА  

ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА 

УЛ. „РАЙКО ДАСКАЛОВ” №16 

ГР. РУСЕ 

{ HYPERLINK "mailto:ruse@nhif.bg" } 

 

Д-Р ОРЛИН КОЖУХАРОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ - РУСЕ 

УЛ. „НЕЗАВИСИМОСТ” №2 

ГР. РУСЕ 

{ HYPERLINK "mailto:feb_rs@hotmail.com" } 

 

Д-Р ТАТЯНА МАТЕВА  

СЕКРЕТАР НА СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ - РУСЕ 

УЛ. „НЕЗАВИСИМОСТ” №2 

ГР. РУСЕ 

{ HYPERLINK "mailto:mateva73@abv.bg" } 

   

Относно: прилагане на четвърта доза (втори бустер) иРНК ваксина срещу COVID-19 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Уведомяваме Ви, че Министерство на здравеопазването одобри препоръките на Експертния 

съвет по надзор на имунопрофилактиката относно прилагането на четвърта доза (втори бустер) 

иРНК ваксина срещу COVID-19 при всички лица на и над 18 г., които желаят. Тя може да се 

приложи най-малко 4 месеца след първата бустерна доза при лица, чийто завършен ваксинационен 

курс е с двудозова ваксина. 

Според указанията на Министерство на здравеопазването втората бустерна доза иРНК 

ваксина е силно препоръчителна за следните категории лица на и над 18 г.: 

Русе – 7000                                                                                                     тел: 82-56-23, факс: 82-56-23 

бул.”Придунавски” № 68                                                                             е-mail: rzi@rzi-ruse.com 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ 
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 Имунокомпрометирани; 

 Трансплантирани пациенти, получаващи имуносупресивна терапия; 

 Пациенти на хронична диализа; 

 Пациенти с онкохематологични заболявания; 

 Потребители и персонал в социални заведения, осигуряващи дългосрочна 

грижа за възрастни хора; 

 Медицински специалисти, ангажирани с лечението на пациенти с COVID-19; 

 Възрастни хора на и над 65 г. 

От 27 юни 2022 г. Националният имунизационен регистър позволява въвеждането на 

приложена втора бустерна иРНК ваксина. Гражданите ще получават и сертификат за ваксинацията, 

който също като сертификата за поставена първа бустерна ваксина, ще бъде безсрочен, 

доколкото действащият европейски регламент не предвижда друго. 

Приложено изпращаме Ви таблица с възможните имунизационни схеми при ваксините 

срещу COVID-19. Същата е поместена и в сайта на РЗИ-Русе. 

Разчитаме на Вашето съдействие всички общопрактикуващи лекари в Русенска област и 

Временни имунизационни пунктове (ВИП) към ЛЗ, да бъдат запознати с настоящата информация. 

 

Приложение: Съгласно текста. 

 

 

 

 

 

 

С уважение,  
 

Д-Р ИСКРА ГЕНЕВА 

Директор на Регионална здравна инспекция – Русе 

27.6.2022 г.

X
д-р Искра Генева

Директор на РЗИ - Русе

Подписано от: Iskra Gencheva Geneva  


