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Уважаеми колеги, 
 

Във връзка с изпратено днес по-рано писмо и проведена среща, в която взеха участие 

проф. Красимир Гигов, председател на Координационния съвет за ваксиниране, д-р Николай 

Шарков, д-р Борислав Миланов и д-р Бисер Ботев, ви информираме за следното: 

1. Списъците, които трябва да бъдат изготвени с желаещите да бъдат ваксинирани в 

първа фаза лекари по дентална медицина, не са окончателни. Те могат да бъдат допълвани, 

както и тези, които са заявили желание, могат да отложат своето ваксиниране. Изпращат се от 

РК на БЗС към съответните РЗИ-та. За допълнителна информация председателите на УС на РК 

на БЗС трябва да комуникират с съответните директори на РЗИ. Към списъците могат да бъдат 

добавяни и работещите в съответната практика. 

2. В момента тече организация на местата, в които ще бъде извършвана ваксинацията. 

Получихме уверението, че след завършване на тази процес ще бъдем уведомени своевременно. 

Наред с това бе уточнено, че ваксинация се извършва, единствено и само, от лекар, който ще 

обследва общото здравословно състояние на всеки един. 

3. Към момента са заявени 120 000 бр. ваксини, които се отнасят към 60 000 участници в 

първата фаза. Тъй като задължително условие е да бъде направена реваксинация 21 дни след 

първоначалната.  

4. Всеки има право на избор на ваксина, в зависимост от наличността към дадения 

момент. 

5. Никой по никакъв начин не може с никакви средства да бъде задължен да се 

ваксинира. Всичко е въпрос на личен избор и е доброволно.  

6. Относно ефекта от ваксината, към момента не са налични данни за продължителността 

на нейната ефективност. След одобрение от ЕМА (Европейска агенция по лекарствата) ще бъде 

изпратена кратка характеристика на съответната ваксина, която ще информира за всичко, 

свързано със съответната такава. 

Подчертаваме отново, че с всичките си действия ние създаваме възможност за 

ваксиниране и по никакъв начин не сме, и не можем да бъдем страна в индивидуалния избор на 

всеки един колега.  

Обръщаме се с молба към председателите на УС на РК на БЗС да запознаят своите 

членове със съдържанието на това писмо. 

 

 

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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