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До: Зам.-председателите на УС на БЗС 

До: Членовете на УС на БЗС 

До: Председателя на КПЕ 

До: Председателя на КК 

До: Членовете на КК 
 

 

 Уважаеми колеги, 

 

 В публичното пространство бе зададен въпроса „Какво прави ръководството на 

БЗС за защита на своите членове и по-конкретно кога и как ще има възможност ЛДМ да 

получат ваксина срещу COVID-19?“   

 В тази връзка ви информираме за следното: 

 1. С нарочни писма до председателите на РК на БЗС, председателят на УС на 

БЗС – д-р Николай Шарков поиска информация от съответните РЗИ-та за броя заболели 

или карантинирани колеги. Такава информация не беше представена в обем отговарящ 

на действителността, поради отказ от съответните РЗИ-та. 

 2. С нарочно писмо до министъра на здравеопазването  бе поискано да получим 

достъп до регистъра на всички заболели от COVID-19 с цел превенция и оптимизиране 

работата в нашите практики. Такъв достъп до този момент не ни е предоставен. 

 3. С нарочно писмо от председателя на УС на БЗС бе изразено категоричното 

становище, че е необходимо ЛДМ да бъдат ваксинирани като работещи на „първа 

линия“. 

 4. Бяха проведени срещи/разговори с проф. Ангелов, доц. Ангел Кунчев, доц. 

Красимир Гигов, в които бе отстоявана позицията, не само да бъдем включени в 

имунизационния календар като работещи на първа линия, но и наши представители да 

вземат участие в създадената комисия, която ще разработи алгоритъма за поставяне на 

ваксините.  

 5. Категорично бе отстояна позицията, че за ЛДМ трябва да бъдат осигурени не 

по-малко от 10 000 бр. ваксини, като се запазва правото на избор на всеки един колега 

дали да се възползва от тази възможност. 

 За по нататъшно развитие на този процес ще бъдете информирани своевременно. 

 

  

 

С уважение: 

      
Д-р Николай Шарков     Д-р Борислав Миланов 

Председател на УС на БЗС     Главен секретар на УС на БЗС 
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