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ДО 

ДОЦ. ЛЮБОМИР КИРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА 

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

ОТНОСНО: отказ от общопрактикуващи лекари да участват в имунзационната 

кампания срещу COVID-19 

 

 

УВАЖАЕМИ ДОЦ. КИРОВ, 

 

Обръщам се към Вас по повод на постъпващите в Министерство на 

здравеопазването сигнали за отказ на общопрактикуващи лекари да участват в 

имунзационната кампания срещу COVID-19. 

Бих искал да подчертая, че участието на общопрактикуващите лекари в 

имунизационната кампания е от изключителна важност за гарантиране на бърз достъп до 

ваксинация на всеки желаещ гражданин. Целта е да се постигне увеличаване на броя на 

имунизираните лица и по този начин да се ограничи разпространението на COVID-19 

сред населението, да се намалят здравните последици и страната ни да се справи с 

пандемията в дългосрочен план. 
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За постигането на тази цел със Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. на министъра 

на здравеопазването, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г. и 

Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г. е стартирана имунизационна кампания срещу 

COVID-19 в Република България. Заповедта е издадена на основание чл. 59, ал. 1, т. 4 и 

ал. 2 от Закона за здравето, съгласно който при възникване на извънредна епидемична 

обстановка министърът на здравеопазването може да разпореди организирането на 

имунизационни кампании, откриването на временни имунизационни пунктове, 

сформирането на екипи за имунизиране на място и други извънредни мерки. С т. 3б от 

тази заповед, общопрактикуващите лекари са задължени да участват в осъществяването 

на имунизационната кампания, като ваксинират желаещите лица от техните пациентски 

листи.  

Следва да се има предвид, че съгласно законовата разпоредба всички лечебни и 

здравни заведения, независимо от собствеността им, са длъжни да изпълняват 

разпоредените от министъра на здравеопазването мерки. 

В тази връзка бих искал да обърна внимание, че отказът на общопрактикуващ 

лекар да изпълни разпореденото задължение съгласно посочената заповед, представлява 

нарушение на чл. 59, ал. 2 от Закона за здравето и на заповедта на министъра на 

здравеопазването и е съответно основание за реализиране на административно-

наказателна отговорност по чл. 229 от Закона за здравето. 

Министерство на здравеопазването разчита на Вашето съдействие за 

информиране и мотивиране на общопрактикуващите лекари за изпълнение на 

възложеното им задължение, като вярваме че с общи усилия ще се справим с пандемията 

и нейните последици. 

 

С уважение, 

Въ зст а н о в и м  п о дп и с

X Костад ин Ангелов

П о дп и са н о  о т :  Ko s ta d in  G e o rg ie v A n g e lo v  

  ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, дм 

  Министър на здравеопазването 

 

mailto:press@mh.government.bg

