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Относно: създаване на функционалност за въвеждане на бустерна доза ваксина 

срещу COVID-19 в НЗИС 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 Информирам Ви, че от 20.12.2021 г. ще е възможно лица, които са получили пълен 

ваксинационен курс срещу COVID-19 в друга държава-членка на ЕС или в трета държава 

да могат да получат бустерна доза ваксина срещу заболяването от медицински специалисти 

във временен имунизационен курс, одобрен със заповед на министъра на здравеопазването 

или от общопрактикуващ лекар. 

 Поставената бустерна доза ваксина ще се въвежда в регистъра за ваксинация в 

Националната здравно-информационна система по създадения и към момента начин при 

поставена първа доза извън България. 

 За целта е необходимо лицето да отговаря на следните изисквания: 

 - да е български гражданин; 

 - да е чужденец с дългосрочно, постоянно и продължително пребиваване в страната; 

 - да притежава официален документ за завършен ваксинационен курс срещу COVID-

19 (валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или равностоен на него 

документ, одобрен от Европейската комисия или аналогичен документ за завършен 

ваксинационен курс срещу COVID-19, съдържащ имената на лицето,  дата на раждане, дата 

на която е поставена последната получена доза ваксина срещу COVID-19, пореден номер 



 

 
 

на дозата, както и общия брой дози при ваксини, които се поставят двукратно, търговско 

наименование на поставената ваксина срещу COVID-19, наименование на 

производителя/притежателя на разрешението за употреба, държавата, в която е издаден и 

наименованието на издаващия компетентен орган, а за сертификата на ЕС – и неговия 

уникален идентификатор). 

 За целта, моля да информирате временните имунизационните пунктове за 

създадената възможност. 

 Обръщам внимание, че към момента допустимият интервал за поставяне на бустерна 

доза в страната е не по-рано от 6 месеца от поставената последна доза (една доза при 

еднодозов режим и две дози при двудозов режим). 

 При промяна в заложеният интервал ще бъдете своевременно информирани. 
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