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1. Въведение 

 Кризата с COVID-19, обявена за пандемия от Световната здравна организация 

(СЗО) на 11 март 2020 г., засегна изключително тежко обществото и икономиката на 

целия свят, като принуди държавите да предприемат редица извънредни мерки, 

включително и България.  

 Община Кърджали не е изолирана и е активно въвлечена в проблемите и 

тяхното решаване, вече година и половина. Мерките прилагани от общината за 

борба с пандемията са непрекъснати и последователни, което изисква действия за 

продължаване на активното отношение за пресичане разпространението на вируса. 

  Планът за подпомагане и координация на дейностите за ваксиниране срещу 

Covid-19 в община Кърджали е разработен от работна група, съгласно заповед на 

кмета на община Кърджали № 853/26.07.2021 г. и във връзка с т. 12 от Заповед № 

РД-01-726/23.12.2020 год., на Министъра на здравеопазването на Република 

България,  с участието на служители от общината, представители на Общински 

съвет и Регионалната здравна инспекция-Кърджали. 

 Широкото използване на ваксини срещу COVID-19 се разглежда като важен 

етап за справяне и прекратяване на настоящата пандемия и постигане на контрол на 

инфекциите със SARS-CoV-2 в дългосрочен план. Целта е да се противодейства на 

разпространението на вируса и да се намалят потенциалните здравни последици от 

COVID-19. Ваксинацията ще позволи да се постигне имунитет при голяма част от 

населението, с което ще бъдат предпазени и лицата, които не могат да бъдат 

имунизирани и същевременно попадат в рисковите групи за по-тежко протичане и 

усложнения. 

 Имунизациите се извършват от лекари в лечебни заведения за извънболнична и 

болнична медицинска помощ, РЗИ-Кърджали и от нарочно създадени за целта 

имунизационни мобилни екипи. Имунизацията срещу COVID-19 се извършва 

съгласно изискванията, посочени в чл. 11 от Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за 

имунизациите в Република България и след изразено информирано съгласие на 

лицето или законния представител на лицето чрез подпис в амбулаторния лист, 

който общопрактикуващият лекар(ОПЛ) издава за проведеният преглед и поставяне 

на ваксината или чрез подписване на бланка за информирано съгласие. 

 

2. Анализ на ситуацията.  

 

 В периода от началото на пандемията през март 2020 г до 26 юли 2021 г. общо 

потвърдени случаи в страната за заразени с коронавирус по данни от Единен 

информационен портал са 423 686, или средна заболеваемост 6,13 % от населението. 

В същия период потвърдени случаи в област Кърджали към 26. 07. 2021 г. са 4619 

или средна заболеваемост 2,87 %. 

 Населението на страната към 31.12.2020г. по данни на Националния 

статистически институт е  6 916 548 (www.nsi.bg). По данни от Единен 

информационен портал, към 26.07.2021 г. ситуацията с процеса на ваксиниране в 

национален мащаб е както следва (https://coronavirus.bg/bg/statistika): 

1. Общо поставени дози за страната – 1 968 095  или 28,45 % от 

населението. 



 
 

2. Завършен процес на ваксинация в страната – 965567 или 13,96 % от 

населението. 

  

Населението на област Кърджали към 31.12.2020г. по данни на Националния 

статистически институт е  160 781 души. Съгласно информцията от Единен 

информационен портал, към 26.07.2021 г. ситуацията с процеса на ваксиниране е 

както следва: 

1. Общо поставени дози за област Кърджали – 42789 (26,61 %)  

2. Завършен процес на ваксинация в област Кърджали – 20987 (13,05 %) 

  

В Единен информационен портал не се обработва статистическа информация за 

разпространението на инфекциите със SARS-CoV-2 по общини и населени места. 

Въз основа на броя на населението на община Кърджали, което към 31.12.2020г. по 

данни на Националния статистически институт е 70 709 души може да се направи 

предположение, че подлежащите за ваксиниране жители на община Кърджали са   

приблизително 60 000 души (т.е. всички лица над 12 годишна възраст). Към момента 

по неформална информация и данни, събрани от общинска администрация, с 

приключен процес на ваксиниране са около 16 000 души, което е около 27% от 

подлежащите за ваксинация население (основно лица над 18 годишна възраст). Това 

е много под стойностите за достигане на необходимият колективен имунитет от  

минимум 70 % ваксинирано население. 

 С оглед на гореизложеното е видно, че е необходимо да се организира и 

проведе целенасочена и активна разяснителна кампания за повишаване 

информираността на населението за ползите от имунизация срещу COVID-19, като 

целта е да се повиши  активността на жителите за ваксиниране и да се доближи в 

максимална степен необходимия процент за формиране на колективен имунитет. 

 От направените проучвания на мнения и беседи с гражданите може да се 

обобщят няколко основни причини за ниската активност за ваксинация и малкото 

брой ваксинирани:  

 - Наличие на разнородната информация в медийното пространство относно 

ваксинирането, често изразявана от авторитетни в своята област медицински 

специалисти, което разколебава хората или напълно ги отказва от ваксиниране; 

 - Недостатъчна, често и за някои общности недостъпна, информационна 

кампания за ефекта и ползите от ваксиниране; 

 - Изискването за наличие на определен брой желаещи за ваксинация, за да се 

отвори съответната опаковка от ваксината (между 5 и 10 дози в една опаковка 

според ваксината). 

 

3. Цели  

 Планът за подпомагане и координация на дейностите за ваксиниране срещу 

Covid-19 в община Кърджали има следните цели: 

 1.Повишаване на информираността на населението за ваксинирането срещу 

COVID-19. 



 
 

2. Подпомагане на процеса по организация на ваксиниране на целевите групи 

на територията на община Кърджали. 

3. Повишаване на броя на ваксинираните жители в община Кърджали. 

4. Намаляване на разпространението на инфекциите със SARS-CoV-2 и 

ограничаване на въздействието на т.нар. „четвърта вълна“. 

   

 4. Целеви групи:  

 На основата на задълбочени научни изследвания и  подробна  оценка  на 

наличните доказателства медицинската наука препоръчва ваксинирането срещу 

COVID-19, като  бърз и най-ефективен начин за намаляване на заразяването, 

забавяне и постепенно ограничаване на разпространението и контрол на инфекциите 

със SARS-CoV-2.  

 

 Информацията за ефектите от ваксините и препоръките за ваксинация  

непрекъснато се актуализират в  съответствие  с  научната информация за  

наличните ваксини.  При приложението на ваксините се отчитат  медицинските  

противопоказания,  включени  в  кратката  характеристика  на продукта. 

 

 Основните целеви групи в община Кърджали: 

 

- Медицински специалисти в звено училищно и детско здравеопазване(УДЗ); 

- Персонал работещ в предоставените социални услуги от община Кърджали; 

- Персонал в учебните заведения в община Кърджали; 

- Служители в общинска администрация, общински дружества и предприятия; 

- Възрастни хора на и над 65-годишна възраст и лица с хронични заболявания; 

- Уязвими групи от населението; 

- Други желаещи жители на община Кърджали. 

 

  5. Мероприятия и мерки за реализиране на кампанията за 

повишаване активността на населението за ваксиниране срещу COVID-19. 

  

 1. Прозрачна, активна и целенасочена комуникационна кампания, опираща се 

на научни факти и доказателства, за ваксинирането срещу COVID-19.  

 2. Отправяне на ясни послания към различните групи на обществото за 

значението и ползите от ваксинацията.   

 3. Разпространение на посланията и материалите чрез местни медии, социални 

платформи, РЗИ, ОПЛ, медицински специалисти, социални работници, здравни 

медиатори, НПО, работодатели, религиозни лидери и др.  

4. Съдействие и подпомагане на желаещите лица да се ваксинират.  

5. Създаване на организация за  посещение на мобилни ваксинационни екипи в 

отдалечените населени места и домовете на потребители на социални услуги, които 

желаят да бъдат ваксинирани. 

 



 
 

Мярка Дейности за 

изпълнение на 

мярката 

Срок Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции/ 

Изпълнители 

Повишаване на 

информираността на 

населението за 

ваксиниране срещу 

COVID-19. 

1.Изготвяне на 

информационни 

материали 

 Брой отпечатани 

информационни 

материали 

Общинска 

администрация и 

РЗИ-Кърджали 

2.Разпространение 

на информационни 

материали 

 Брой 

разпространени 

информационни 

материали 

Общинска 

администрация,  

ръководители на 

социални услуги, 

медицински 

специалисти, 

кметове на 

населени места, 

ръководители на 

учебни 

заведения,здравни 

медиатори и др. 

3.Организиране и 

провеждане на 

срещи –беседи с 

медицински  

специалисти 

 Брой проведени 

срещи-беседи 

Общинска 

администрация,  

ръководители на 

социални услуги, 

медицински 

специалисти, 

кметове на 

населени места, 

ръководители на 

учебни 

заведения,здравни 

медиатори и др. 

4.Периодично 

публикуване на 

информация в 

местните медии и 

сайта на община 

Кърджали 

 Брой публикувана 

информация 

Общинска 

администрация, 

РЗИ-Кърджали, 

медии 

5. Разпространение 

на видео обръщения 

на ваксинирани, 

обществено 

разпознаваеми 

местни личности 

 Брой 

видеоматериал, 

брой 

разпространени 

материали 

Общинска 

администрация, 

РЗИ-Кърджали, 

медии 

Подпомагане на 

процеса по 

организация на 

1.Обявяване на 

телефон за 

записване за 

 Брой записани, 

 

Общинска 

администрация и 

РЗИ-Кърджали 



 
 

ваксиниране на 

целевите групи. 

ваксинация на 

желаещите лица да 

се имунизират  

2.Осигуряване на 

медицински 

специалисти за  

мобилните екипи за 

ваксинация на 

населението 

 Брой мобилни 

екипи, 

Брой извършени 

ваксини 

Общинска 

администрация и 

РЗИ-Кърджали 

3.Записване на 

желаещите да се 

ваксинират от 

селата в общината 

 Изготвени списъци 

от кметовете на 

населените места 

Кметове на 

населени места 

4.Записване на 

желаещите да се 

ваксинират 

потребители на 

социални услуги 

 Изготвени списъци 

от ръководителите 

на социални 

услуги 

Ръководители на 

социални услуги 

Стимули за 

ваксинирани лица и 

колективи 

1.Разрешаване на 2 

дни платен 

допълнителен  

отпуск за 

ваксинирани 

служители, които 

могат да се ползват 

в дните за 

ваксинация или деня 

след ваксинация  

 Брой работодатели 

приложили 

мярката 

Работодатели  

2.Връчване на 

поздравителен 

адрес/грамота от 

Кмета на Община 

Кърджали и РЗИ-

Кърджали, за 

принос към 

общественото 

здраве, за колектив 

достигнал над 70% 

ваксиниран 

персонал  

 Брой получили 

поздравителен 

адрес/грамота 

Кмет на Община 

Кърджали, 

Директор на РЗИ-

Кърджали, 

работодатели 



 
 

3.При ограничаване 

(затваряне) на ДГ, да 

се разкриват 

дежурни групи в 

детските заведения, 

в които да се 

осигури  

физическото 

присъствие на децата 

на ваксинираните 

родители /и двамата 

родители/. В тези 

групи да работи само 

педагогически и 

непедагогически 

персонал с поставена 

ваксина. 

   

 

 

 6. Финансиране 

 За осъществяване на всички предвидени в плана дейности е необходимо да се  

осигурят финансови средства за обезпечаване на:  

 1. Информационната кампания. 

 2. Транспорт на екипите за ваксинация до отдалечените места, за информиране 

и агитация на жителите по малките населени места. 

 3. Заплащане на хората ангажирани за изготвяне и реализиране на общинския 

план. 

 4. Изготвяне на брошури и други информационни материали. 

 

7. Наблюдение и контрол 

 Отговорните служители от общинска администрация Кърджали за изпълнение 

на общинския план ежедневно ще координират действията си с РЗИ-Кърджали, 

Областния кризисен щаб, общопрактикуващите лекари и други заинтересовани 

лица.   

  

 Пандемията на SARS-CoV-2 е предизвикателство от глобален мащаб и 

имунизацията срещу нея ще спомогне за създаването на индивидуален, така и на 

колективен имунитет, който ще предпази и групите от населението, които не могат 

да бъдат ваксинирани поради придружаващи заболявания или медицински 

противопоказания, което ще ограничи настоящата пандемия и постигане контрол на 

инфекциите със SARS-CoV-2 в дългосрочен план.  

  

 Общинския план е отворен документи и при промяна на факти и обстоятелства 

подлежи на актуализация. 


