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Уважаеми колеги, 
 

Във връзка с темпа на ваксинацията, организирана от РЗИ-тата в съответните РК, ви 

информираме за следното: 

1. По повод многобройните коментари в интернет пространството, както и публикации 

на отделни медии, в периода 19-22.01.2021 г. – 3 седмици след старта на ваксинацията в първа 

фаза според Националния ваксинационен план, направихме допитване до всяка една РК с молба  

да получим информация относно броя заявили желание за ваксиниране лекари по дентална 

медицина и реално осъществена ваксинация.  

Получихме следните данни: 

- от 75% до 100% в съотношение заявили – ваксинирани 9 РК 

- от 50% до 75% в съотношение заявили – ваксинирани 5 РК 

- от 30% до 50% в съотношение заявили – ваксинирани 4 РК 

- от 15% до 20% в съотношение заявили – ваксинирани 3 РК 

- до 10% в съотношение заявили – ваксинирани 3 РК 

2. В 2 РК е създадена организация в периода 26-29.01.2021 г. да бъде извършена 

ваксинацията на желаещите колеги. До момента в тези РК няма ваксинирани.  

3. В 2 РК от заявилите желание за ваксинация на този етап са отказали ваксинация 24. 

4. Две РК не са подали информация поради непредоставени данни от страна на РЗИ. 

5. Средно процентно съотношение между заявили и ваксинирани колеги в цялата страна 

е 20,45%.  

На фона на тези факти може да се направи следното обосновано предположение, а 

именно: 

1. Не отговаря на реалността изнесената информация за ваксинирани лекари по дентална 

медицина – 3% от общо заявилите.  

2. Организацията на този процес, така както е разписано в Заповедта на министъра, е 

единствено и само, в прерогативите на съответните РЗИ-та, като освен организационно тази 

организация е и зависимост от броя на доставените ваксини.  

3. „Ръководството на БЗС“ (цитат) следни внимателно и съдейства съгласно 

правомощията, които има за решаване на организационни проблеми в отделни РК. 

4. Всякакви опити да бъде създадено напрежение от страна на недоброжелатели са 

лишени от състоятелност. 

Моля, тази информация да бъде предоставена на вниманието на членовете на вашите РК.  

 

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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