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 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

 Ваксинацията срещу COVID-19 е основният инструмент на общественото 

здравеопазване за предпазване на населението от тежко протичане на коронавирусна 

инфекция, изискващо интензивно лечение и от смърт, в условията на продължаваща 

пандемия. 

В тази връзка, усилията на всички нас – Министерство на здравеопазването и на 

регионалните здравни инспекции следва да са насочени към подобряване достъпа на 

гражданите до местата за ваксинация (лечебни заведения и мобилни пунктове), както и на 

възможността за навременно получаване на желаната от лицето ваксина. 
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Доставката на многодозови флакони с ваксина срещу COVID-19 в страната е 

предизвикателство пред всеки един имунизиращ, когато потока на лица за ваксинация е 

слаб и недостатъчен за пълното усвояване на дозите във флакон. 

Поради одобрените от Европейската агенция по лекарства промени в Кратките 

характеристики на продуктите Comirnaty (от 01.08.2022 г.) и Spikevax (от 27.07.2022 г.)  в 

срока на годност на съхранявани при ултраниски и ниски температури ваксини,  

наличностите в страната от посочените ваксини в склада на „Бул Био – НЦЗПБ“ и в РЗИ, 

отговарящи на изискванията, са следните: 

Comirnaty – 2 026 188 дози; 

Spikevax – 266 330 дози или 532 660 бустерни дози.   

Разпределени по срок на годност наличностите от двете ваксини в дози са: 

Ваксина август 

2022 г. 

септември 

2022 г. 

октомври 

2022 г. 

ноември 

2022 г. 

декември 

2022 г. 

януари 

2023 г. 

февруари 

2023 г. 

Comirnaty  502 470  346 170 134 274 406 482 613 848 22 944 

Spikevax 212 080 или 

424 160 

бустерни 

дози 

21 550 или 

43 100 

бустерни 

дози 

30 300 или 

60 600 

бустерни 

дози 

 2 400 или 

4 800 

бустерни 

дози 

  

 

Видно от горепосоченото в страната са налични ваксини срещу COVID-19, които 

надхвърлят реално прилаганите дози през последните месеци. 

  

Фиг. 1: Брой приложени дози ваксини срещу COVID-19 в България по месеци. 

 

В тази връзка, моля да информирате всички лечебни заведения, че независимо от 

невъзможността от пълно усвояване на многодозов флакон, желаещи лица да се ваксинират 

срещу COVID-19 не трябва да се връщат.  

Предвид големите количества ваксини Comirnaty, които при изтичане на срока на 

годност ще бъдат унищожени, поради слаб интерес от страна на гражданите, многодозов 

флакон е допустимо да се използва и при наличие на единични лица, желаещи да се 

ваксинират. 



  

 

По отношение на ваксината Spikevax подобен подход е допустим през настоящия 

месец, а за следващите месеци до м. декември е необходимо правилно планиране на 

използване на до 50% от дозите от един флакон. 

Предоставянето на възможност на всеки гражданин да получи ваксина в избран от 

него момент ще улесни вземането на решение за поставяне на първична имунизация или на 

бустерна доза от желащите лица, ограничавани до момента, поради необходимостта да 

изчакват събирането на определен брой граждани за отваряне на флакони. 

 Предвид предстоящия есенен сезон, свързан с повишен риск от увеличаване на 

заболяемостта от COVID-19, поради нарастване на честотата на контактите на закрито, 

както и сезонната епидемична активност на грипните и други респираторни вируси, които 

допълнително усложняват протичането на коронавирусните инфекции при лица в риск, 

повишаването на личната и обществена защита чрез ваксинация срещу COVID-19 ще 

спомогне в действията на здравните власти и медицинските специалисти срещу 

разпространението и тежкото протичане на коронавирусната инфекция. 

Повишаването на имунизационният обхват срещу COVID-19 следва да е приоритет 

за всеки лекар в страната, което ще позволи да преминем през предстоящи нови пандемични 

вълни без съществен натиск върху здравната система и въвеждане на ограничителни мерки 

за пореден път в опит за контрол на заболяването. 

 

С уважение, 
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