
 

 

Важна информация за лечебните заведения и за гражданите, желаещи да си поставят 

бустерна доза от ваксината на Janssen срещу COVID-19. 

 

 Във връзка с информация, разпространена днес (11.01.2022 г.) от Министерство 

на здравеопазването, Ви информирам следното: 

Бустерна доза от ваксината на Janssen срещу COVID-19 може да бъде приложена 

2 месеца след първа ваксинация със същата ваксина.  

Бустерна доза от ваксината на Janssen може да бъде приложена и след завършван 

ваксинационен курс срещу COVID-19 с иРНК ваксините на Pfizer/BioNTech и Moderna. 

В тези случаи интервалът за прилагане на бустерната доза е 3 месеца. 

В Регистъра за ваксинация срещу COVID-19 вече е създадена 

функционалността, която позволява въвеждането на поставена бустерна доза от 

ваксината на Janssen. Това означава, че гражданите получават своя Европейски цифров 

COVID сертификат веднага след ваксинация.  

Припомняме, че иРНК ваксина (на производителя Pfizer/BioNTech или на 

Moderna) може да се поставя като бустерна доза след завършен ваксинационен курс с 

иРНК или с векторна ваксина (на AstraZeneca или на Janssen) не по-рано от 3 месеца 

след завършения ваксинационен курс. 

Министерството на здравеопазването и Експертният консултативен съвет по 

надзор на имунопрофилактиката препоръчват преболедувалите COVID-19 да се 

ваксинират с пълна имунизационна схема не по-рано от 3 месеца след лабораторно 

потвърждаване на диагнозата. При лица, заболели от COVID-19 след прилагане на 

първа доза от ваксините с двудозов режим на имунизация, втората доза ваксина се 

поставя не по-рано от 3 месецa след потвърждаване на диагнозата. 

Поставянето на допълнителна доза ваксина, по лекарска преценка и препоръка 

при имунокомпрометирани лица е възможно не по-рано от 28 дни след завършена 

ваксинационна схема за следните ваксини и възрастови групи: 

- ваксина Comirnaty – за лица от 5 години нагоре; 

- ваксина Spikevax – за лица от 12 години нагоре. 

За лицата с компрометиран имунитет системата позволява вписване на 

допълнителна доза не по-рано от 29-я ден след завършен ваксинационен курс. Прави се 

уточнението, че на лицата  с компрометиран имунитет се поставя допълнителна доза, а 

не бустерна. 


