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ПРЕСКЛИПИНГ 

1 март 2021 г., понеделник 

www.redmedia.bg, 28.02.2021 г.  

https://www.redmedia.bg/statii/preskonferentsiya-na-tema-nadpartien-konsensus-za-

uskoreno-razvitie-na-zdraveopazvaneto-7619 

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "НАДПАРТИЕН КОНСЕНСУС ЗА 

УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО" 

 

БТА 

гр. София 

10:00 - 11:00 ч. 

На 02.03.2021 г., вторник, от 10:00 часа в Пресклуба на БТА ще се проведе 

пресконференция на тема "Надпартиен консенсус за ускорено развитие на 

здравеопазването". Тя се организира в рамките на инициативата „Заедно за повече 

здраве“, в която участват Българският лекарски съюз (БЛС), Българският фармацевтичен 

съюз (БФС) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители 

в България (ARPharM). 

В пресконференцията  ще участват: 

•    Д-р Иван Маджаров, председател на УС на БЛС 

•    Проф. Асена Сербезова, председател на УС на БФС 

•    Деян Денев, изпълнителен директор на ARPharM 

•    Димитър Ганев, агенция „Тренд“ 

•    Аркади Шарков, Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП) 

По време на събитието ще бъдат представени основните искания и предложения на 

съсловните и браншови организации в сектора, свързани с необходимостта от по-

ефективни инвестиции, които да се отразят на подобряването на здравните показатели 

на обществото. Ще бъдат анонсирани данни за очакванията на българите за развитието 

на здравната система. Ще бъде представен анализ за необходимостта от спешни реформи 

в публичното финансиране на сектора и негативните последствия, ако това не се случи. 

Предвид предстоящитите парламентарни избори членовете на инициативата ще очакват 

политическите сили, да поемат конкретни ангажименти за развитието на здравния сектор 

в предизборните си платформи. 

 

www.bnt.bg, 26.02.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/sled-sreshtata-na-liderite-na-es-shte-ima-li-vaksinacionni-

sertifikati-1097671news.html 

 

След срещата на лидерите на ЕС: Ще има ли ваксинационни сертификати? 

 

ЕС очаква активно сътрудничество с новата американска администрация на Джо Байдън 

по въпросите на сигурността и отбраната. Това заявиха след края на двудневната си 

видеоконферентна среща лидерите на страните от ЕС. Според тях съюзът трябва да 

поеме по-голяма отговорност за своята сигурност. 

До късно снощи правителствените и държавни ръководители обсъждаха справянето с 

пандемията, процеса на ваксинация и новите електронни ваксинационни сертификати. 

Австрийският канцлер Себастиян Курц каза след лидерската среща, че има "широк 

европейски фронт на подкрепа" за въвеждането на електронни ваксинационни 

сертификати. Държави като Гърция, Италия, Кипър искат да си върнат туристите през 
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лятото. Сертификатът или зеленият паспорт са начинът за това. Германският канцлер 

Меркел също подкрепя идеята. 

"Обединихме се около нуждата от такъв сертификат. Техническата подготовка вече е 

направена от Еврокомисията с помощна на държавите-членки, сега предстои 

реализацията, така че всички национални системи да се свържат в общ портал", каза 

канцлерът на Германия Ангела Меркел. 

Всеки сертификат ще има уникален идентификационен номер, ще се упоменава дали 

лицето е ваксинирано и с коя ваксина. Но може да съдържа и друга информация. 

"Разбрахме се за данните, които ще се съдържат във ваксинационните сертификати. Това 

е важно, тази работа е свършена. Става въпрос за минимално количество данни. 

Чувствителната здравна информация ще остане в държавите-членки. Ще се отбелязва 

дали лицето е ваксинирано или има негативен PCR тест или има антитела, защото се 

възстановява от COVID-19", каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. 

Резервите на някои държави като Франция са, че сертификатите може да доведат до 

дискриминация при пътувания или посещения на публични места. 

"Няма да приема система, при която достъпът до дадена страна по някакъв начин е 

обусловен от такъв сертификат. Нашите млади хора няма да бъдат ваксинирани преди 

края на юни, началото на юли. Как да им кажем - няма да можете да се движите от един 

регион в друг, защото нямате ваксинационен сертификат", каза президентът на Франция 

Еманюел Макрон. 

Решението за това дали сертификатите да бъдат паспорти за пътуване ще се взема от 

всяка държава индивидуално. 

Премиерът Бойко Борисов също смята, че тези, които не са ваксинирани, не трябва да 

бъдат ограничавани в пътуванията. Според него ситуацията в България е добра, затова 

ограниченията могат да се облекчат. 

"Повтарям. Това, че ние облекчаваме и последните на практика мерки е в следствие на 

това, че нашите показатели са доста по-добри от всички държави с пълен локдаун. 

Нашите ученици ходят на училище, градините работят. Вярвам в интелигентността на 

българина, в неговата способност сам да прецени дали да отиде в ресторант със сто 

човека, със сто седящи маси. Оставям свободата на решение на всеки един човек", каза 

министър-председателят на България Бойко Борисов. 

Около 8% от европейците вече са ваксинирани, стана ясно на срещата. 

 

www.bnt.bg, 26.02.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/kak-shte-glasuvame-po-vreme-na-pandemiya-pravila-i-merki-

za-bezopasnost-1097653news.html 

 

Как ще гласуваме по време на пандемия: Правила и мерки за безопасност 

 

За да се намали рискът от разпространение на коронавируса, здравното министерство 

създаде стриктни правила - къде да чакат, как да гласуват, дори какво могат да докосват 

хората в изборните помещения. 

От министерството напомнят и как се носи правилно маска - тя трябва да покрива изцяло 

носа и устата. Дистанцията от метър и половина също е задължителна. 

Периодична дезинфекция на критични точки 

Критичните точки са често докосваните повърхности: маси, дръжки на врати и прозорци, 

парапети, ключове за осветление. Препоръчително е членовете на избирателни комисии 

да не си разменят местата. 

Редовно проветряване 
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Препоръчва се прозорците на избирателната секция да се държат отворени или да се 

проветрява поне по 5-10 минути на всеки час. Ако прозорците не се отварят: 

вентилационните инсталации да се настроят така, че да осигуряват приток на външен 

въздух. 

Отделни входове и изходи в сградата 

Сградите, в които ще има изборни секции трябва да имат отделни входове и изходи. Те 

трябва да са маркирани. Ако това е невъзможно, то трябва да се направят коридори за 

еднопосочно придвижване на избирателите. Ще има строг контрол и на входовете, за да 

се допускат в сградата само ограничен брой избиратели. Извън секцията трябва да има 

маркировка на местата за изчакване на всеки избирател. 

Маркировка пред масата на СИК 

Линия пред масата, на която седят членовете на секционната комисия, ще показва на 

избирателите къде да застават, така че да има достатъчна дистанция. На входа на всяка 

сграда или на всяка избирателна секция трябва да бъде осигурен дезинфектант за ръце. 

Тъмната стаичка с вход към стената 

Тъмната стаичка в избирателните секции трябва да се постави така, че входът ѝ да бъде 

обърнат към стена. Така ще се избегне докосване от избирателите на пердето на входа на 

тъмната стаичка. С машина ще може да се гласува след дезинфекция на ръцете на 

избирателя. 

Мерки за ангажираните с изборите 

измерване на температурата на членовете на СИК с безконтактен термометър - хора с 

температура над 37 градуса или с кашлица, хрема, затруднено дишане не се допускат до 

избирателната секция; 

осигуряване на лични предпазни средства; 

препоръчва се използване на ръкавици от членовете на секционни избирателни комисии 

при контакт с лични документи, химикалки, печати 

маската се сваля само при консумация на напитки или храна 

Мерки за избирателите в избирателната секция: 

трябва да носят маска за лице (предоставя им се на входа на сградата, ако нямат); 

трябва да спазват метър и половина дистанция; 

дезинфекцират ръцете си при влизане; 

избирателят сам показва личната си карта и я поставя на масата; 

избирателят сваля защитната маска за кратко време; 

избирателят спазва разстояние от 1,5 метра от членовете на комисията; 

избягва се физически контакт с членовете на комисията; 

използваната химикалка се дезинфекцира; 

избирателят дезинфекцира ръцете си и тогава гласува с машина. 

Мерки при гласуване с подвижна избирателна кутия: 

членовете на комисията носят защитен костюм за еднократна употреба, ръкавици, шлем, 

маска; 

избирателят трябва да носи маска; 

избирателят се подписва в списъка със своя химикалка. 

Мерки при преброяването: 

членовете на СИК трябва да носят маска и ръкавици; 

трябва да се спазва дистанция от 1,5 метра; 

бюлетините се предават по график; 

прозорците се държат отворени; 

дезинфекция на секциите след края на изборния ден. 

Мерки при провеждане на предизборната кампания: 

провеждане на събитията на открито при възможност; 
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спазване на дистанция; 

носене на маски; 

регулиране на броя хора; 

намаляване на продължителността на събитието; 

агитационните материали да са на щандове за самообслужване; 

на трибуната да има място за дистанция. 

 

www.bnt.bg, 26.02.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/kandidat-deputatat-d-r-simidchiev-zdraveopazvaneto-ne-e-

mandatnost-nuzhen-e-konsensus-1097683news.html 

 

Кандидат-депутатът д-р Симидчиев: Здравеопазването не е мандатност, нужен е 

консенсус 

 

Съгласих се да се кандидатирам за народен представител, защото ми казаха, ме няма да 

съм обвързан с партия и ще мога да правя това, което правя досега. През последната 

година предимно говорих през медиите, но без особен успех. Затова се надявам в 

парламента професионалното говорене и медицинският разум да влеят нов стимул за 

консенсус. Това каза в студиото на "Още от деня" пулмологът д-р Александър 

Симидчиев, а вече и кандидат-депутат. 

"Наистина много искам да стана катализатор на консенсус, защото здравеопазването не 

е мандатност. То не може да се оправи за 4 години, но може да се оправи за много по-

дълъг период - тоест не може една или друга партия да оправи здравеопазването, това 

може да стане на базата на консенсус - с малки тухлички да градим общото, това да 

продължава, за да имаме обща стратегия и политика в здравеопазването, което надхвърля 

мандатността на един парламент", акцентира той. 

 

www.segabg.com, 26.02.2021 г. 

https://www.segabg.com/hot/bulgariya-po-burzo-vliza-noviya-pik-na-pandemiyata 

 

България по-бързо влиза в новия пик на пандемията 

 

Това предупреди вирусологът от Оксфорд д-р Петър Марков. Отделенията в Шумен 

вече се препълниха 

 

Вирусологът от Оксфорд д-р Петър Марков, който внимателно следи какво става в 

България, предупреди в профила си във Фейсбук, че сега страната се движи по-бързо към 

пика на пандемията в сравнение с есента. За пореден път той призова да се затегнат 

ограничения, преди да се наложи да се извърши същото, но след като бъдат дадени нови 

жертви. 

"Среднодневен брой на инфекциите. Пета поредна седмица, нагоре. Последната - с по-

висок темп. Нивата стигнаха до предколедните. Както може да се очаква, болниците 

отново се пълнят. Ако скоро не се вземат мерки, отново ще се стигне до претоварване на 

системата, и тя няма да може да се справя с болни от целия спектър тежки заболявания, 

не само тези с Ковид-19. Както се вижда от графиката, този път започваме от по-висока 

база, и много по-бързо ще стигнем до такова положение. Дори и без помощта на новия 

по-заразен вариант, който вероятно съставлява вече значим процент от инфекциите. 

Ограничителните мерки няма как да бъдат избегнати. Едни и същи предпазни мерки 

могат да се вземат сега, или, по неизбежност след няколко седмици, когато положението 

http://www.bnt.bg/
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стане драматично. Разликата е, че, ако се вземат след седмици, няколко стотици наши 

съграждани, близки и приятели ще се разделят с живота си. 

Напълно предотвратимо." 

И доказателствата не закъсняха. Covid отделенията в шуменската болница са препълнени 

и от вчера се насочват пациенти към лечебните заведения в Търговище и Разград. Това 

съобщи на заседание на Областния кризисен щаб директорът на МБАЛ - Шумен д-р 

Димитър Костов, предаде БНР.  

В Шуменско броят на заразените вече достигна 316 на 100 000 души от населението. При 

тази ситуация бе решено да се въведат допълнителни противоепидемични мерки и 

удължаване срока на действие на сега действащите.  

От 00.00 ч. на територията на цялата област влиза в сила заповед, според която носенето 

на маски става задължително за всички търговски обекти на открито. Тя се отнася както 

за продавачите, така и за клиентите на уличните сергии.  

В събота и неделя в Шуменско започват проверки на съвместни екипи на РЗИ и 

полицията.  

Вчера са регистрирани нови 51 случая на Covid-19, с което активните случаи в Шуменско 

днес вече са 723. На лечение в МБАЛ - Шумен са 170.  

Щабът реши още до 31 март да останат в сила вече действащите противоепидемични 

мерки, сред които са забраните за семейни и фирмени тържества с над 15 души, пазарите 

за животни, битаците и ползването на училищни салони от външни спортни и танцови 

клубове. 

 

www.news.bg, 26.02.2021 г. 

https://news.bg/society/obshtina-gabrovo-otmenya-chestvaneto-na-3-mart-na-

shipka.html 

 

Община Габрово отменя честването на 3 март на Шипка 

 

Община Габрово отменя създадената организация по провеждане на църковно - военен 

ритуал на връх Шипка, във връзка с постъпило, от главния държавен здравен инспектор, 

писмо по повод повишаване броя на новорегистрираните случаи на Covid-19 в страната 

и предстоящото отбелязване на Националния празник на Република България, съобщават 

от местната администрация. 

Според доц. д-р Ангел Кунчев струпването на голямо множество хора от различни 

населени места крие риск от разпространяване на Covid-19 и в тази връзка провеждането 

на организирани тържества е нецелесъобразно. 

Община Габрово обявява, че отменя планирания църковно - военен ритуал на 3 март на 

връх Шипка, както и организирания автобусен транспорт. Временната организацията на 

движението от страна на пътна полиция се запазва. 

В памет на загиналите за свободата на България, на 3 март в Габрово, от 09:30 часа ще 

бъде отслужена панихида в храм "Успение на Пресвета Богородица", а в 10:00 часа ще 

бъде издигнат националният флаг на пл."Възраждане". 

По-рано през деня държавният глава Румен Радев обяви в профила си във фейсбук, че на 

Трети март ще бъде на Шипка. 

"Уважението към паметта на загиналите за България е наш морален дълг като народ. 

Отговорността ни пред съхраняването на историческата памет е не по-малка от 

преодоляването на изпитанията, пред които сме изправени днес", написа Румен Радев. 

След това заявява, че на националния празник на Шипка "заедно ще отдадем почит пред 

подвига на българските опълченци и руските воини". 

http://www.news.bg/
https://news.bg/society/obshtina-gabrovo-otmenya-chestvaneto-na-3-mart-na-shipka.html
https://news.bg/society/obshtina-gabrovo-otmenya-chestvaneto-na-3-mart-na-shipka.html
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"Превъзмогването на духовната криза изисква моралният пример на хората, чиято 

саможертва е вложена в темела на българска държава, да бъде не само спомен, а да 

вдъхновява и ръководи делата ни в ежедневието. Достойно бъдеще за страната си можем 

да градим, само когато сме единни като нация." 

Припомняме и миналата година се създаде напрежение между здравните власти и 

президента именно заради честването на Националния празник и отбелязването му. 

Тогава властите предупредиха, че има сериозна опасност за здравето в очакване на 

настъпването на епидемията у нас. Бяха отменени и националните чествания. Въпреки 

това президентът Румен Радев отиде на върха и от там порица действията на 

управляващите. 

В момента държавният глава все още е под карантина, след като съпругата му Десислава 

Радева даде положителен тест за коронавирус. 

 

www.investor.bg, 26.02.2021 г. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/fiskalniiat-rezerv-se-vyzstanoviava-

s-11-mlrd-lv-prez-ianuari-322877/ 

 

Фискалният резерв се възстановява с 1,1 млрд. лв. през януари 

 

Бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) за януари е 

положително в размер на 409,7 млн. лв., сочат данни на Министерството на 

финансите 

 

Фискалният резерв е нараснал през януари с 1,1 млрд. лв. до 9,7 млрд. лв. спрямо 8,6 

млрд. лв. през декември 2020 г. Тук се включват 8,6 млрд. лв. депозити на фискалния 

резерв в БНБ и банки и 1,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз (ЕС) 

за сертифицирани разходи, аванси и други, става ясно от данните за изпълнението на 

годишния бюджет за месец януари, публикувани от Министерството на финансите. 

Бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) за януари е 

положително в размер на 409,7 млн. лв.  

Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2021 г. са в размер на 3 712,5 млн. 

лв. или 7,8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната 

година те са близки по размер, като намаляват номинално с 62,0 млн. лв. (1,6 %).  

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни 

вноски, възлиза на 3 131,5 млн. лв., което представлява 8,5 % от планираните за годината 

данъчни приходи.  

Приходите от преки данъци са в размер на 409,9 млн. лв. или 5,9 % от предвидените в 

разчетите за годината. 

Постъпленията от косвени данъци са в размер на 1 772,8 млн. лв. (10,4 % от разчетите за 

годината), като приходите от ДДС са в размер на 1 329,3 млн. лв. (11,8 % от планираните), 

от акцизи възлизат на 418,7 млн. лв. (7,5 % от разчета), а тези от мита са в размер на 18,7 

млн. лв. (8,0 % спрямо годишните разчети). 

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер 

на 65,5 млн. лв. или 5,1 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и 

здравноосигурителни вноски са 883,3 млн. лв., което представлява 7,6 % от разчетените 

за годината. 

Неданъчните приходи са в размер на 470,9 млн. лв., което представлява 7,1 % от 

годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са в размер на 110,1 млн. лева. 

Разходите по КФП, включително вноската на България в бюджета на ЕС, за януари 2021 

г. възлизат на 3 302,9 млн. лв., което е 6,3 % от годишните разчети. За сравнение 

http://www.investor.bg/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/fiskalniiat-rezerv-se-vyzstanoviava-s-11-mlrd-lv-prez-ianuari-322877/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/fiskalniiat-rezerv-se-vyzstanoviava-s-11-mlrd-lv-prez-ianuari-322877/
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разходите по КФП за януари 2020 г. бяха в размер на 2 895,9 млн. лева. Номиналното 

нарастване, съпоставено със същия период на предходната година е свързано главно с 

предприетите социално-икономически мерки за преодоляване на негативните ефекти от 

пандемията от COIVID-19 и по-високи разходи за социални плащания (основно в частта 

за пенсии), разходи за персонал и други. 

Нелихвените разходи са в размер на 3 096,3 млн. лв., което представлява 6,2 % от 

годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за януари 2021 г. са в размер на 2 981,8  

млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 

112,9 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер 

на 1,6 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 41,0 млн. лв. или 6,2 % от 

планираните за 2021 година. 

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2021 г. от 

централния бюджет, възлиза на 165,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към 

момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.  

По статията работи: Аспарух Илиев 

 

 
27.02.2021 г., с. 7 

 

МАТЕМАТИКЪТ ПРОФ. НИКОЛАЙ ВИТАНОВ: 

 

50 000 ваксинирани на ден забавят вируса 

 

Пикът на третата вълна ще е в средата на март, посрещаме я с милион защитени 

 

ПОЛИ ПАНТЕВА 

50 000 ваксинирани на ден могат да забавят разпространението на коронавируса. Това 

заяви пред „Телеграф“ математикът на Националния оперативен щаб проф. Николай 

Витанов. 

„Всички казват, че ваксинацията ще помогне, което е факт, въпросът е количествено как 

ще се случи това. 50 000 ваксинирани натискат вълната надолу с 1%. Ако искаме да 

намалим броя на заразените с 10%, трябва да имаме 500 000 ваксинирани“, обяснява 

професорът. По думите му 2 милиона имунизирани осигуряват щит, а за да се справим с 

пандемията, трябва да достигнем до поне 3,5 милиона. „Важно е как ще посрещнем 

есента. Ако дотогава нямаме достатъчен брой ваксинирани, може да имаме и четвърта, 

и пета вълна. Всичко си зависи от нас. Моите наблюдения са, че имаме потенциал 70% 

от хората да се имунизират“, каза проф. Витанов. 

Ръст 

Според него ситуацията, в която се намираме сега, има два важни аспекта. „От една 

страна, имаме отхлабване на мерките и британски щам, който се разпространява по-

лесно. От друга страна обаче, имаме много по-голям брой защитени, благодарение на 

което и ръстът е много по-плавен в сравнение с втората вълна. „Октомври месец броят 

на регистрираните случаи беше 10 000, а на тези, които са се срещали с вируса, около 70-

80 хиляди. Това означава, 

че близо 7 милиона души не се бяха срещали с този вирус тогава. Затова много голям 

брой хора се заразяваха и стигнахме до 4-5 хиляди случая за денонощие. Сега с третата 

вълна ситуацията е малко по-различна. Имаме над 200 000, които са изкарали вируса, и 

още около 800 хиляди, които са се срещали с него. Имаме и около 180 000 ваксинирани. 

Значи сумарно 1 милион и 100 000 души са защитени и са „вън от играта“, каза проф. 

Витанов. 
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Прогноза 

Неговата прогноза е, че пикът на третата вълна ще е след средата на март, а случаите ще 

започнат да намаляват към края на април. „Това обаче също зависи от спазването на 

мерките и от темпа на ваксинацията“, заяви проф. Витанов. По думите му около 2 

милиона души няма да спазват мерките и е възможно отново да достигнем до 4000 

заразени на ден. „Ако пък дойдат повече бройки ваксини и стигнем до 100 000 

имунизации на ден, дори можем да пресечем третата вълна“, каза още математикът. 

Проф. Витанов обясни, че момента смъртността е в плато, защото отразява ниския брой 

заразени преди месец и половина. „Сега с покачването на случаите може да се очаква, че 

смъртността ще се увеличи в началото на април“, допълни той. 

 

 
27-28.02.2021 г., с. 4 

 

„АстраЗенека“ наваксва с дозите за ЕС след март 

 

Четири от пет ваксини на компанията, доставени в Европа, още не са поставени 

 

През второто тримесечие на годината „АстраЗенека“ се надява да отговори на 

очакванията на ЕС за доставка на дози от ваксината си срещу COVID-19, след големите 

съкращения, които се очакват до края на март. Това заяви шефът на британско-шведската 

компания Паскал Сорио. 

Две комисии от Евро-парламента изслушаха изпълнителните директори и лидерите на 8 

от най-големите фармацевтични компании. 

 „Работим денонощно за подобряване на доставките и се надявам да наваксаме и да 

отговорим на очакванията за второто тримесечие“, обясни шефът на „АстраЗенека“. По 

думите му производството ще може да се увеличи за този период с предприятия извън 

ЕС, включително от САЩ. 

Шефовете на фармацевтичните компании подчертаха, че има технологични проблеми, 

но те бързо се отстраняват. Стефан Бансел от „Модерна“ обясни, че няма как да се 

поддържат равномерни доставки, защо-то този път няма запаси - 

всяка доза, която е произведена, се изпраща на клиентите 

Четири от пет ваксини на „АстраЗенека“, доставени на ЕС, все още не са поставени на 

пациенти, установи разследване на в. „Гардиан“. Данните са от Европейския център за 

профилактика и контрол на заболявания-та и други официални източници. 

4 849 752 от 6 134 707 дози, разпределени сред 27-те държави членки, все още не са 

поставени. Франция, Германия, Полша и Италия препоръчаха ваксината да се прилага 

само при хора под 65 г. При одобряването на препарата Европейската агенция по 

лекарствата посочи, че няма ограничение за възрастовите групи, на които да се поставя. 

Американските здравни власти същевременно обявиха, че замразени флакони от 

ваксината на „Пфайзер“ могат да бъдат съхранявани на температурите на 

фармацевтичните фризери за период до 2 седмици. Условието досега беше съхранението 

на препарата да се осъществява в интервала от минус 80° до минус 60° по Целзий. 

 „Пфайзер“ и „Байонтек“ обявиха, че са започнали изпитания на трета доза от тяхната 

ваксина, за да проверят нейната ефективност и 

безопасност срещу новите щамове на вируса. Русия пък 

намали наполовина цената на една доза от „Спутник V“ 

до 866 рубли (около $ 12) - тоест наполовина на досегашната. Министърът на търговията 

Денис Мантуров обясни, че това е станало възможно поради „развитието и 

оптимизирането на промишленото производство на ваксината“. 
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Сан Марино е една от държавите в Европа, която бие руската ваксина на гражданите си. 

Тя започна най-късно своята ваксинационна кампания срещу коронавируса и след като 

не успя да получи ваксина от ЕС, достави пратка от 7500 дози от „Спутник V“. 

Британската кралица Елизабет IIподчерта, че ваксините са бързи, безвредни, 

безболезнени и ще помогнат да се защитят другите срещу болестта. 94-годишният 

монарх сравни усилията, предприети в националната кампания за ваксинация на 

Великобритания, с начина, по който хората работят заедно по време на Втората световна 

война. 

Китайският президент Си Цзинпин ще изпрати на Сърбия още 500 000 дози ваксини на 

китайската компания „Синофарм“. Пекин ще пусне новата пратка на 5 март, когато е 

рожденият ден на сръбския президент Александър Вучич.  

 

www.nova.bg, 28.02.2021 г. 

https://nova.bg/news/view/2021/02/28/317425/богдан-кирилов-до-2-3-месеца-руската-

ваксина-може-да-бъде-одобрена-за-европа/ 

 

Богдан Кирилов: До 2-3 месеца руската ваксина може да бъде одобрена за Европа 

 

Директорът на Агенцията по лекарствата увери, че се работи усилено в тази 

посока 

 

„Изключително активно се работи към одобрение на руската ваксина. Очакваме развитие 

в най-скоро време. Ако научните консултации приключат в близките седмици, ще са 

необходими 2-3 месеца. Същите са условията и за китайската ваксина”, обясни 

директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата – Богдан Кирилов в ефира на 

„Неделята на NOVA”. 

Съгласно европейското законодателство дадена ваксина трябва да премине през 

централизирана процедура – Европейската агенция да направи оценка и ако тя е 

положителна, съответно се издава разрешение за употреба. 

Относно временното спиране на зелените коридори за ваксините Кирилов обясни, че 

това е било най-разумното решение в момента, тъй като част от производители забавят 

или намаляват доставките на ваксините. 

„Флаконите са многодозови и трябва да се използват много рационално. Необходимо е 

да се реагира в рамките на часове. Това, което видяхме, като неприятен опит, е, че част 

от желаещите да се ваксинират, не идват в обявените часове. Това създава изключително 

затруднение. За да не изхвърляме ваксини, е по-добре да са в зелените коридори”, обясни 

Кирилов. 

За възрастните хора той обясни, че освен личните лекари, те могат да използват големите 

пунктове в болниците, както и зелените коридори за ваксинация. Кирилов бе 

категоричен, че не може да се говори за хаос, а за изключително добра организация за 

ваксинация на много хора. 

„Договорът с AstraZeneca е сключен от Европейската комисия. Всички клаузи по този 

договор са договорени именно от ЕК. Това, което е изключително важно, е, че беше 

осигурена една сигурност на производителите чрез предварително финансиране. Това, 

което виждаме, е, че те не изпълняват своите ангажименти, а дори променят 

количествата, които подават като информация, че ще бъдат доставени. Това беше повод 

за реакция от здравното министерство”, обясни Кирилов. 

 

 

 

http://www.nova.bg/
https://nova.bg/news/view/2021/02/28/317425/богдан-кирилов-до-2-3-месеца-руската-ваксина-може-да-бъде-одобрена-за-европа/
https://nova.bg/news/view/2021/02/28/317425/богдан-кирилов-до-2-3-месеца-руската-ваксина-може-да-бъде-одобрена-за-европа/
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www.bgonair.bg, 28.02.2021 г. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/219170-borisov-pregovaryame-s-gartsiya-i-s-

frantsiya-za-vaksini-nazaem 

 

Преговаряме с Германия и с Франция за ваксини назаем 

 

"Имат забавяне във ваксинирането или хората, за разлика от България", заяви 

Борисов 

 

Премиерът Бойко Борисов обяви, че в момента се преговаря с Германия и с Франция, за 

да получи страната ни ваксини назаем. 

"Имат забавяне във ваксинирането или хората, за разлика от България, няма опашки за 

ваксиниране. Да ни  дадат сега назаем, за да не прекъсваме ваканционния план като 

свършат ваксините, защото виждате – свършат, спираме за един-два дена, идват, веднага 

пак почваме. А пък ние 18 500 000 ваксини сме платили, после ще им ги върнем". 

Гражданско сдружение ДЕН ще подкрепи ГЕРБ на парламентарните избори .  Това 

декларираха Мехмед Дикме, Орхан Исмаилов, Гюнер Тахир и Нуридин Исмаил от 

Сдружението по време на среща с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. Мехмед Дикме 

подчерта, че мюсюлманите у нас трябва да имат своето представителство. 

По-рано днес премиерът разпореди да се възобновят зелените коридори за имунизация, 

където има възможност. Борисов направи това по време на посещението си в УМБАЛСМ 

"Пирогов". Същевременно нови дози ваксини започват да се разпределят и към личните 

лекари. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов, който също бе на място в 

"Пирогов", докладва на премиера, че днес малко след 8 ч. у нас пристигнаха 52 000 дози 

ваксини, които вече се разпределят от съответните Регионални здравни инспекции в 

зависимост от движението по фазите в различните региони на страната. Утре се очакват 

още близо 22 000 дози. 

Борисов се увери на място в резултатите от финалния етап на пълния цикъл на 

модернизиране на УМБАЛСМ "Пирогов", осъществен с подкрепата на държавата. През 

изминалата година правителството отпусна 14 995 760 лева на най-голямата спешна 

болница в България за строително-монтажни работи и за купуване на медицинско и 

немедицинско оборудване за нуждите на лечебното заведение. 

"Това си е нова болница, отпуснахме всички необходими средства, за да може да се 

реновират всички клиники и да имаме най-доброто", категоричен бе премиерът Борисов. 

Министър-председателят разгледа реновираното детско спешно отделение на болницата, 

за чието обновяване са усвоени 720 000 лева. През отделението годишно минават над 40 

000 малки пациенти, от които 10 000 деца остават на лечение в педиатричните клиники. 

"Приключва цялата енергийна ефективност на 5 сгради. Имаме изцяло обновяване на 

външния им вид, смяна на дограмата, отопление, осветление. Разполагаме и с най-

съвременна апаратура", добави директорът на "Пирогов" проф. Асен Балтов. 

 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/02/28/4180177_koronavirusut_v_bulgariia_vlasti

te_potvurdiha_che_moje/#eventBlock5 

 

Руската ваксина може да дойде до 2-3 месеца 

 

До два-три месеца руската ваксина Спутник V може да получи одобрение за използване 

в страните от ЕС, каза днес пред "Нова телевизия" изпълнителният директор на 

агенцията по лекарствата Богдан Кирилов. Той поясни, че в момента вървят т.нар. 

"Научни консултации", които проверяват дали производството и отговаря на 

http://www.bgonair.bg/
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/219170-borisov-pregovaryame-s-gartsiya-i-s-frantsiya-za-vaksini-nazaem
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/219170-borisov-pregovaryame-s-gartsiya-i-s-frantsiya-za-vaksini-nazaem
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/02/28/4180177_koronavirusut_v_bulgariia_vlastite_potvurdiha_che_moje/#eventBlock5
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/02/28/4180177_koronavirusut_v_bulgariia_vlastite_potvurdiha_che_moje/#eventBlock5
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изискванията. След това ще се премине и към процедурата по одобрение на самия 

препарат. 

Коронавирусът в България: властите потвърдиха, че може да чакаш цял ден и да не 

стигнеш до ваксина 

Кирилов допълни, че научни консултации вървят и за една от китайските ваксини, но те 

са на по-ранен етап. Според него е напълно възможно в началото на април да започнат 

доставките на четвърта ваксина за страните от ЕС - тази на "Янсен". Още следващият 

месец очакваме близо половин милион ваксини, посочи Богдан Кирилов. 

 

www.vesti.bg, 28.02.2021г. 

https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/bogdan-kirilov-niama-haos-a-

izkliuchitelno-dobra-organizaciia-6122097  

 

Богдан Кирилов: Няма хаос, а изключително добра организация 

 

Какво коментира още директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата – 

Богдан Кирилов 

 

Изключително активно се работи към одобрение на руската ваксина. Очакваме развитие 

в най-скоро време. Ако научните консултации приключат в близките седмици, ще са 

необходими 2-3 месеца. Същите са условията и за китайската ваксина", обясни 

директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата – Богдан Кирилов в ефира на 

„Неделята на NOVA”. 

Съгласно европейското законодателство дадена ваксина трябва да премине през 

централизирана процедура – Европейската агенция да направи оценка и ако тя е 

положителна, съответно се издава разрешение за употреба.  

Относно временното спиране на зелените коридори за ваксините 

Кирилов обясни, че това е било най-разумното решение в момента, тъй като част от 

производители забавят или намаляват доставките на ваксините.  

"Флаконите са многодозови и трябва да се използват много рационално. Необходимо е 

да се реагира в рамките на часове. Това, което видяхме, като неприятен опит, е, че част 

от желаещите да се ваксинират, не идват на конкретната дата. Това създава 

изключително затруднение", обясни Кирилов.  

За възрастните хора той обясни, че освен личните лекари, те могат да използват големите 

пунктове в болниците, както и зелените коридори за ваксинация.  

Кирилов бе категоричен, че не може да се говори за хаос,  

а за изключително добра организация за ваксинация на много хора.  

"Договорът с AstraZeneca е сключен от Европейската комисия. Всички клаузи по този 

договор са договорени именно от ЕК. Това, което е изключително важно, е, че беше 

осигурена една сигурност на производителите чрез предварително финансиране. Това, 

което виждаме, е, че те не изпълняват своите ангажименти, а дори променят 

количествата, които подават като информация, че ще бъдат доставени. Това беше повод 

за реакция от здравното министерство", обясни Кирилов.  

 

 

 

http://www.vesti.bg/
https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/bogdan-kirilov-niama-haos-a-izkliuchitelno-dobra-organizaciia-6122097
https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/bogdan-kirilov-niama-haos-a-izkliuchitelno-dobra-organizaciia-6122097
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www.bnt.bg, 28.02.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/doc-kunchev-ako-situaciyata-stane-netarpima-shte-pribegnem-

do-novo-zatyagane-na-merkite-1097923news.html 

 

Доц. Кунчев: Ако ситуацията стане нетърпима, ще прибегнем до ново затягане на 

мерките 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/doc-kunchev-ako-situaciyata-stane-netarpima-shte-pribegnem-do-novo-zatyagane-na-merkite-1097923news.html
https://bntnews.bg/news/doc-kunchev-ako-situaciyata-stane-netarpima-shte-pribegnem-do-novo-zatyagane-na-merkite-1097923news.html
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„Намираме се в процес на повишаване на заболеваемостта, но темпът на нарастване е 

нисък и това ни дава възможност да сме по-демократични в отпускане на мерките. Това 

каза пред БНР главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев. 

Доказва се, че при спазване на правилата, работата на хотелите и заведенията в тях не 

създава допълнителен риск. Колегите от тази индустрия вложиха доста средства и сили, 

за да направят средата безопасна. Но ако ситуацията стане нетърпима, ще прибегнем до 

ново затягане, смята доц. Кунчев. 

Според него, този ръст на заболеваемостта не се дължи толкова на по-меките или по-

твърдите мерки, на тяхното спазване или неспазване, колкото на наличието на новия 

вариант на вируса. 

 „Имали сме разминавания с властта по отношение на това кога какви мерки да се вземат. 

Имало е случаи, когато ние сме считали, че мерките са прекалено ограничаващи, и 

обратно. Натискът върху нас е много голям и каквото и решение да вземем, реакцията 

винаги е отрицателна. Посещението на ресторант за вечеря не крие рискове. Не съм 

убеден обаче, че ще бъдат спазени мерките, проблемът идва след 22.30 часа, с музиката, 

с падането на някои задръжки. Не мястото е определящо, а начинът ни на поведение“, 

заяви доц. Кунчев. 

Той допълни още, че проблемът не е в зелените коридори за ваксинация, а в забавените 

доставки. 

 „И от трите типа ваксини сме взели почти по еднакво количество - по около 3-4 млн. 

дози. Спряхме се на „Астра Зенека“, защото имаше данни, че първа ще получи 

разрешение, това не се случи. Освен това тази ваксина се съхранява много по-лесно. 

Когато вземахме решенията, не знаехме цените на ваксините, водехме се от качеството 

и колко лесно се работи с тях“. 

Главният здравен инспектор подчерта, че системата е в състояние да имунизира между 

500 000 и 1 млн. души месечно, „което е супер темп, само материалът трябва да го има“. 

 „Проблемът с доставките ще се реши, когато има повече ваксини. Когато има 

конкуренция, фирмите ще се борят къде да стъпят в страните, а не страните да се борят 

за ваксина“, смята държавният здравен инспектор. 

 

www.dnevnik.bg, 28.02.2021 г. 

https://www.dnevnik.bg/video/2021/02/28/4180210_daniela_daritkova_bulgariia_shte_n

astoiava_firmite_za/ 

 

Даниела Дариткова: България ще настоява фирмите за ваксини да изпълняват 

договорите си 

 

"България трябва активно да настоява да се изпълняват ангажиментите на фирмите, 

които са сключили договор с Европейската комисия за доставка на ваксини. Ако 

фирмите са коректни и доставят дозите в срок, няма да има проблем с изпълнението на 

ваксинационния план", каза днес пред "Нова телевизия" председателят на 

парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова. По думите й гражданите трябва да 

са сигурни, че ваксините срещу коронавирус са качествени, ефективни и безопасни. 

"Действащото законодателство в България и европейските регламенти не позволяват на 

територията на страна - членка от ЕС, да се водят преговори самостоятелно за 

национална процедура за признаване и утвърждаване на ваксините", каза още Дариткова, 

по повод спора с БСП за използване в страната и на руската ваксина "Спутник V". 

 

 

http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/video/2021/02/28/4180210_daniela_daritkova_bulgariia_shte_nastoiava_firmite_za/
https://www.dnevnik.bg/video/2021/02/28/4180210_daniela_daritkova_bulgariia_shte_nastoiava_firmite_za/
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www.actualno.com, 28.02.2021 г.  

https://www.actualno.com/healthy/bogdan-kirilov-zalojili-sme-takyv-scenarij-pri-kojto-

da-ima-garancija-za-vtorata-doza-na-vaksinata-news_1564608.html 

 

Богдан Кирилов: Заложили сме такъв сценарий, при който да има гаранция за 

втората доза на ваксината 

 

Почти 53 хиляди дози от ваксината срещу COVID-19 на AstraZeneca пристигнаха с 

камион минути тази сутрин пред сградата на „БулБио-НЦЗПБ“ в София. Тази доставка е 

драстично по-малка от това, което трябваше да получи страната ни от AstraZeneca. 

България очакваше над 142 хиляди дози в края на месец февруари. Като причина от 

компанията посочиха производствени проблеми. До момента страната ни е получила 

близо 170 хиляди дози от препарата. Утре се очаква да пристигнат и над 21 хиляди дози 

от ваксината на Pfizer/BioNTech, припомня БГНЕС.. 

Настоящата пратка с препарата на AstraZeneca ще бъде разпределена незабавно към 28-

те РЗИ-та, а от там - 50% за общопрактикуващите лекари, а останалите 50% - във 

ваксинационните пунктове. Тяхното реализиране започва веднага върху желаещите от 

Първа до Четвърта фаза от ваксинационния план. "Когато има насищане на ваксини, ще 

продължат и зелените коридори", заяви пред медиите председателят на ваксинационния 

щаб проф. Красимир Гигов тази сутрин. 

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов 

коментира, че втората доза от първите две разрешени ваксини РНК – втората доза се 

пази. По отношение на Оксфордската ваксина обаче, препоръките за поставяне на втора 

доза са до десетата седмица след първата и това позволява втората доза да не се пази. В 

края на следващата седмица се очакват още около 80 хиляди дози от ваксината на 

AstraZeneca и, по думите му, ще се гарантира поставянето на втората доза от нея. 

"Сценарият, по който работим в Националния ваксинационен на щаб, е за намаление с 

50% и за второто тримесечие на количествата, така че да може да бъде гарантирана и 

втората доза. Надяваме се, такава е и комуникацията от страна на Европейската комисия, 

и на производителя, че ще има увеличение в следващите месеци, но ние сме заложили 

такъв сценарий, при който да има гаранция за втората доза", заяви Кирилов. 

На въпрос на БГНЕС дали се обмисля вариантът всички преболедували да бъдат 

ваксинирани само с една доза, Кирилов каза, че на този етап и на тези хора ще им бъдат 

поставяни по две дози. „Ние спазваме разрешението за употреба на всяка от ваксините. 

За първите три разрешени за употреба е необходимо поставянето на две дози, така че 

нещата ще бъдат реализирани по този начин“, заяви той и добави, че в момента текат 

различни клинични изпитвания и ако резултатите позволяват промяна, тя ще бъде 

обсъдена. 
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