
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваксината Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1  срещу вариант Омикрон ВА.1 и други ваксини на производителя 

Модерна, се прилагат само в имунизационния кабинет на РЗИ – Стара Загора след предварително записване на 

необходимия брой желаещи, с което се цели недопускане на неправилно съхранение, грешки при прилагане и вписване 

на приложения вид ваксини. 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 
 

От 03.10.2022 г. започна ваксинация с Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 във всички кабинети на ОПЛ, РЗИ и лечебни 

заведения с разкрити ваксинационни кабинети. 

Във връзка с препоръките от 26.09.2022 г. на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката за прилагане на 

бустерна доза от адаптирани иРНК ваксини срещу COVID-19, одобрени от министъра на здравеопазването, е необходимо:  

1. Като бустерна доза ваксина срещу COVID-19 в страната да 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. 

 

 

 

 

Поставянето на адаптирана ваксина срещу Original/Omicron BA.1 може да се обмисля при ваксинирани със завършен 

ваксинационен курс или поставена бустерна доза, които са преболедували COVID-19 след месец май 2022 г. като 

задължително условие е поне 3 месеца от датата на последната доза ваксина и от датата на лабораторно потвърждение на 

заболяването.  

 

ВНИМАНИЕ!  Ваксините  Comirnaty  Original  и Spikevax Original или векторната ваксина на Janssen (JCOVDEN) могат да се 

използват САМО ЗА ПЪРВИЧНА ВАКСИНАЦИЯ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ИМУНИЗАЦИОННИТЕ ПУНКТОВЕ, ПРИЛАГАЩИ БЕЗПЛАТНО ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРИ 

ВЪЗРАСТНИ 

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ 

РЗИ – СТАРА ЗАГОРА 
гр. Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ 10 

ДКЦ I СТАРА ЗАГОРА ЕООД 
гр. Стара Загора, бул. „Руски“ 62 

МБАЛ „Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ“ ЕООД, 
гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“ 16 

Работно време: 
От понеделник до петък от 8.30 – 17.00 ч. 

Работно време: 
От понеделник до петък от 10.00 – 12.00 ч. и от 14.00 – 16.00 ч. 

Работно време: 
От понеделник до петък от 12.00 – 14.00 ч. 

Работно време: 
От понеделник до петък от 8.30 – 17.00 часа 

ИМУНИЗАЦИИ СРЕЩУ КОВИД 19 НА ДЕЦА НА И НАД 5 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ: 

ДКЦ I СТАРА ЗАГОРА ЕООД 
гр. Стара Загора, бул. „Руски“ 62 

Д-Р ВАНЯ КАРАБОЙДЕВА 

Директор РЗИ – Стара Загора 


