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ПРЕСКЛИПИНГ 

2 март 2021 г., вторник 

www.bnt.bg, 01.03.2021 г.  

https://bntnews.bg/news/sled-reportazh-na-bnt-transportna-oblastna-komisiya-za-hora-

s-uvrezhdaniya-shte-raboti-vav-varna-1098109news.html 

 

След репортаж на БНТ: Транспортна областна комисия за хора с увреждания ще 

работи във Варна 

 

От утре във Варна започва да работи Транспортна областна лекарска експертна комисия. 

Това се случва дни след репортаж по БНТ за хора с физически увреждания от цяла 

Североизточна България, които са принудени да пътуват стотици километри, за да 

подновят шофьорските си книжки. Те чакат и месеци наред, за да запишат час в 

болниците в другите областни градове. 

Новата ТОЛЕК комисия във Варна се разкрива по разпореждане на министъра на 

транспорта и ще приема граждани в Многопрофилната болница за активно лечение към 

Министерството на транспорта в града. 

Комисията ще приема само хора, насочени от общопрактикуващите лекари за 

допълнителна експертиза. Записвания за прегледи ще се правят на телефоните, 

публикувани в сайта на болницата. 

От Министерството на транспорта допълват, че валидността на шофьорските книжки, 

които изтичат до 30 юни 2021 г, ще бъдат удължени с 10 месеца, считано от датата на 

тяхното изтичане. 

Автор: Петя Иванова 

 

www.bnt.bg, 01.03.2021 г.  

https://bntnews.bg/news/do-kraya-na-mart-shte-ima-predlozhenie-za-digitalni-zeleni-

pasporti-v-es-1098117news.html 

 

До края на март ще има предложение за "дигитални зелени паспорти" в ЕС 

 

Десислава Апостолова 

Европейската комисия ще представи до края на март законодателно предложение за 

създаването на ваксинационните сертификати, които ще се наричат "дигитални зелени 

паспорти". Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 

Целта на новите "дигитални зелени паспорти" е да се улеснят пътуванията в ЕС, а не да 

се стига до дискриминация. 

По време на обсъждането днес, българският министър Марияна Николова заяви, че 

подкрепя въвеждането на тези паспорти, но те не трябва да ограничават свободното 

придвижване на хората. 

Паспортите ще съдържат информация дали дадено лице е ваксинирано, а ако все още не 

е - какви са резултатите от PCR теста или информация, че се възстановява след COVID-

19. Тази стандартизирана информация ще бъде достъпна от всички страни на ЕС. 

Еврокомисията ще представи законодателната рамка за използването им на 17 март. 

"Ако искаме ковид сертификатите или дигиталните зелени паспорти да влязат в сила до 

лятото, държавите членки трябва да побързат с подготовката и внедряването им. 

Държавите вече се разбраха за данните, които те ще съдържат, а ЕК е готова да 

координира работата по сигурността на тези паспорти и свързването на националните 

здравни системи. Еврокомисията ще направи и законодателно предложение за тези 
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дигитални зелени паспорти, което може да се очаква до края на март. Целта е да 

гарантираме сигурно свободно движение в ЕС", каза Кристиян Виганд, говорител на ЕК. 

Еврокомисията ще помага на държавите в техническата подготовка на паспортите и в 

гарантирането на сигурността на данните. 

"Трябва да се гарантира, че автентичността на тези сертификати или паспорти може да 

бъде проверявана навсякъде в ЕС, че те взаимно се признават от страните. Целта е 

сертификатът да е дигитален, но може да се издава и на хартия", каза Йоханес Барке, 

говорител на ЕК. 

Решението за това дали тези зелени паспорти ще бъдат задължителни при пътуване или 

пък при посещение на кина, ресторанти и други обществени места, ще се взима 

автономно от всяка една държава. 

Очаква се освен дигитални, тези сертификати да могат да бъдат копирани и на хартия, 

така че хората да могат да ги показват, когато пътуват в ЕС. 

 

www.btv.bg, 01.03.2021 г.  

https://btvnovinite.bg/predavania/lice-v-lice/petar-moskov-pravitelstvoto-trjabva-da-

iska-ostavkata-na-fon-der-lajen-zaradi-vaksinite.html 

 

Петър Москов: Правителството трябва да иска оставката на Фон дер Лайен заради 

ваксините 

 

По думите му ЕК не е свършила единствената си важна работа за мандата - да 

спаси живота на европейците 

 

„Българското правителство, при силна държавност, трябва да поиска оставката на 

Урсула фон дер Лайен заради липсата на ваксини“, смята бившият здравен министър 

Петър Москов. В предаването „Лице в лице“ държавата трябва да потърси отговорност 

от ЕК за ваксините, за които сме платили, но не сме получили. 

„Европейската комисия не е свършила най-важната си работа за целия мандат. Когато 

трябва да защитиш здравето, живота и сигурността на собствените си народи, ти се 

проваляш. Това е единствената задача на ЕК, това ще коства животи. И това изисква 

оставка“, категоричен е Москов. 

По думите му „зелените коридори“ за ваксиниране са добра идея, стига да има с какво 

да се ваксинират хората. 

Относно отпускането на мерките и отварянето на заведенията от 1 март, бившият здравен 

министър коментира, че трябва цялостна смяна на подхода в борбата с пандемията. 

„Не може от затваряне до затваряне. Когато епидемиолозите кажат, че има нарастване, 

тогава задължително се тества населението и се изолират само носителите“, казва 

Москов. 

„Когато говорим за справяне, трябва да говорим за план за излизане, а не как да 

продължим в тази агония“, каза още бившият здравен министър. 

Той коментира и друг аспект – активността на здравната система. 

„Когато беше наистина грозна картината по болниците в края на ноември и началото на 

декември, имаше не повече от 50 болници, които отговориха на предизвикателството. А 

ние имаме 340 болници в цялата страна“, каза Москов. 

По думите му ако някой не може да се справи с тези предизвикателства, трябва да се 

занимава с друга дейност, а не да ръководи болница. 
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www.nova.bg, 01.03.2021 г.  

https://nova.bg/news/view/2021/03/01/317580/ 

 

Проф. Денчев: С онлайн обучението превръщаме университетите в супермаркети 

за дипломи 

 

По думите му ще се настоява за приемане на ваксинирани туристи без PCR тест 

 

Наделина Анева 

"Това, че са отворили ресторанттие трябваше да е нещо обичайно, но не е. Стигнахме до 

там обичайна дейност като отварянето на ресторантите да се превръща в празник. А кога 

ще отворят университетите? Превръщаме университетите в супермаркети за дипломи 

чрез онлайн обучението". Това каза проф. Стоян Денчев, председател на Общото 

събрание на УниБИT, ректор на университета (2002-2018 г.) в предаването "Денят на 

живо с Наделина Анева" по NOVA NEWS  

Според него имаме нужда не само да се предпазим от COVID, но и да живеем нормален 

живот. 

Той изрази недоумение, че училищата и детските градини работят, а университетите 

само за практически занимания на определени предмети са присъствено. 

"Ще настояваме пред министъра на туризма за мерки като в Испания и Гърция - 

приемане на ваксинирани туристи без PCR тест", обясни проф. Денчев. 

По думите му според направено проучване около 30 000 от около 90 000 заведения в 

туризма няма да отворят, а около 10 000 никога няма да заработят отново. 

Той и негови съмишленици готвят предложение на всички ресторанти за разяснителни 

материали колко се задържа коронавируса на определената тапицерия. 

"Сигурно ще се появят компромати пред изборите, но няма да бъде основна линия на 

поведение. Нормално е Божков да иска да премери сили с Борисов. ГЕРБ направиха 

хитра стъпка с включването на Любен Дилов", заяви по актуалната политическа тема 

професорът. 

"Всеки един бизнесмен би се стремил правителството да бъде негово, стига да му 

позволят", смята преподавателят. 

 

www.bnr.bg, 01.03.2021 г.  

https://bnr.bg/horizont/post/101429520/poreden-protest-na-medicinski-specialisti 

 

Мая Илиева: Да има законодателни промени, така че медицинските специалисти 

да остават в България 

 

Пореден протест на медицински специалисти 

 

Точно две години след първите на протести на медицински сестри, специалистите отново 

излязоха пред Министерството на здравеопазването. Те смятат, че държавата не е 

изпълнила основните им искания - подобряване на условията на труд и 

възнагражденията, както и отпадане на търговския модел в държавното здравеопазване. 

Към 12 часа около 50 медицински сестри от цялата страна от Синдиката на българските 

медицински специалисти се събраха пред сградата на Министерството на 

здравеопазването. 

Те споделиха, че исканията им остават същите като преди 2 г., и заявиха, че държавата 

не е изпълнила нито едно от тях, както и искането за повишаване основните 

възнаграждения на медицинските сестри. 

http://www.nova.bg/
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От Синдиката на българските медицински специалисти изразиха несъгласието си и по 

отношение на допълните средства, които получават в условията на пандемия.  

"Тъй като миналия месец сме имали само 12 болни, които са с положителни PCR-и, не 

ни дадоха пари, 1000 лева. Дадоха на отделението едни пари като обща сума, които да се 

разделят на всички работещи, и се получиха по 277 лева". 

"Преценяват на кой кога да дадат вече на местно ниво, като на санитарката прецениха 

1000 лева, а двете сестри си делят по 500", допълни друга. 

Сестрите допълниха, че заплатите от 950 лв. на много места в страната не са достигнати.  

Председателят на синдиката Мая Илиева заяви : 

"За съжаление, и тези подаяния, които сега в момента ги дават от 360 лева се оказва, че 

след като тези пари бъдат обложени с данък, на много места те стават около 200. Тези 

средства рано или късно ще бъдат спрени. Без медицински специалисти здравеопазване 

няма как да има в Българя. Тук за качество изобщо няма да говоря. Пациентът е оставен 

на произвола". 

"Продължаваме с исканията си отпреди две години, но сега настояваме най-вече за това, 

да има такива законодателни промени, които да дават възможност на медицинските 

специалисти да остават да работят в България", коментира по-рано днес в предаването 

"Преди всички" Мая Илиева, лидер на Синдиката на българските медицински 

специалисти. 

Мая Илиева посочи още, че ще протестират отново за по-добри условия на труд и по-

високо заплащане, за да не се налага на медиците да работят на две или три места, както 

и една медицинска сестра да не обслужва 50 пациенти, а също за увеличаване на 

заплащането за извънредния и нощния труд. 

"Медицинските специалисти са принудени да работят на няколко места, защото не 

получават нормално заплащане, но ако работеха наедно място, това щеше доведе до 

фалиране на много болници, затова според тома е умишлено, да се прилага геноцид на 

цяло едно съсловие". 

"Сега от министерство на здравеопазването се опитват да наложат една специалност 

"здравни асистенти" и студенти по медицина, които да работят в болниците, заради 

недостига на медицински сестри, но тези хора не носят отговорността на медицинските 

специалисти, те нямат и компетенциите на медицинските специалисти това е абсолютно 

незаконно - ако нещо се случи с пациент, отговорността се носи от нас, не от здравните 

асистенти". 

По думите на Илиева трябва да се промени начинът на финансиране на болниците, 

защото по време на пандемията, когато е бил спрян плановият прием, приходите за 

заплати са били недостатъчни. 

"Може да се реши например частните болници да не получават пари от НЗОК, а във 

връзка със заплащането по 1000 лв. за медиците на първа линия се оказа, че не всички от 

тези хора са получили средствата, а са ги получили хора, които не са на първа линия - 

няма контрол отново. Така се източва и Здравната каса..." 

 

www.zdrave.net, 01.03.2021 г. 

https://www.zdrave.net/-/n16715 

 

НЗОК: Не може да се плаща за лечението на един пациент по две пътеки 

едновременно (Обновена) 

 

От БЛС предлагат да се осигури възможност пациенти, лекувани по клинични пътеки, 

които изискват влагането на медицинско изделие и които са лекувани и от SARS-CoV-2, 

да бъдат отчитани както по клиничните пътеки, по която е вложено медицинското 

http://www.zdrave.net/
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изделие, така и да бъдат включвани към броя на пациентите лекувани със SARS-CoV-2. 

От НЗОК обаче отговарят, че е недопустимо на хоспитализирани болни с доказано 

инфекциозно заболяване, в това число и със SARS-CoV-2, да бъдат извършвани 

оперативни процедури, включително и такива, свързани с влагането на медицински 

изделия. 

Това става ясно от кореспонденцията между БЛС и НЗОК във връзка с множество 

запивания, получени в Лекарския съюз от изпълнителите на медицинска помощ, относно 

тълкуването и прилагането на „Методика за допълнение на Методика за определяне 

размера на сумите, заплащани от НЗОК , за работа при неблагоприятни условия по повод 

на обявената епидемична обстановка“. 

По-късно днес обаче от НЗОК публикуваха на сайта си уточнение, че са допуснали 

техническа грешка в отговора на т. 2 от питането на БЛС относно заплащане на 

изпълнителите на медицинска помощ. 

Коригираният отговор гласи: "В чл. 357, ал. 3 от НРД на МД за 2020-2022 е записано: 

"Националната здравноосигурителна каса не заплаща отчетена дейност в случаите на 

хоспитализации с изцяло или частично припокриващи се периоди за един и същи 

пациент..." 

Предвид горното, не е възможно отчитането, съответно заплащането от страна на НЗОК 

за лечението на един и същи пациент по две клинични пътеки едновременно, в случая 

пациент приет с Covid и пациент приет по клинична пътека, изискваща процедури или 

влагане на медицинско изделие." 

От съсловната организация предлагат още да бъде изготвено съвместно указание по 

прилагане на Методиката, тъй като определени текстове на са еднозначни и могат да 

бъдат тълкувани по различен начин. В отговор от НЗОК информират, че противоречия 

не съществуват. 

„Съгласно Методиката „Право на допълнителни трудови възнаграждения за наетия 

персонал имат лечебни заведения, сключили договор с НЗОК, където персоналът 

задължително е извършвал пряко дейностите но наблюдение, диагностика и лечение на 

пациенти с доказан SARS-CoV-2”, като задължително условие е тези служители да имат 

сключен трудов договор с лечебното заведение за болнична помощ. Максималният брой 

на персонала, за който лечебното заведения може да получи заплащане е обвързан с броя 

„хоспитализирани пациенти с доказан SARS-CoV-2 с PCR тест през отчетния календарен 

месец”, което обаче е в противоречие с дефиницията за случай на COVID-19, дадена от 

Министъра на здравеопазването, според която потвърден случай е: „Всяко лице, 

отговарящо на лабораторните критерии”, а лабораторните критерии са: „Откриване на 

нуклеинова киселина или на антиген на SARS-CoV-2 в клинични проби.” В тази връзка 

предлагаме да обсъдим изменение на тези текстове в Методиката и привеждането им в 

съответствие със заповедта на Министъра на здравеопазването“, пишат от БЛС до 

Здравната каса. 

От Лекарския съюз са категорични, че броят на хоспитализираните пациенти не трябва 

да се обвързва с датата на хоспитализация или дехоспитализация, а с периода на 

пролежаване на пациентите, тъй като той може да обхваща повече от един календарен 

месец - в зависимост от датата на хоспитализация, както и от продължителността на 

лечението на пациента. 

От НЗОК отхвърлят предложението, тъй като критериите били напълно ясни. „В 

Заповедта на министъра са посочени „потвърдени случаи“ изобщо за целите на надзора 

на заразните болести , докато в НРД за МД 2020-2022 г. се визира заплащането на 

лечебните заведения за лечението на хоспитализирани пациенти с доказан чрез PCR тест 

COVID-19 по КП № 39 - „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при 

лица над 18-годишна възраст“; КП № 48 - „Диагностика и лечение на бронхопневмония 
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в детска възраст“ и КП № 104 - „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и 

бактериални заболявания - остро протичащи, е усложнения“. Съгласно кодовете на 

болестите по МКБ-10, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, 

независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми, кодът за отчитане пред 

НЗОК е U07.1 - COVID-19, идентифициран вирус. Не е възможно отчитането, 

респективно заплащането на КП за пациенти с COVID-19, без направен PCR тест“, се 

казва в отговора на Касата. 

 

www.clinica.bg, 01.03.2021 г. 

https://clinica.bg/15919-Deputatite-glasuvat-za-vnos-na-Sputnik 

 

Депутатите гласуват за внос на „Спутник” 

 

Тази седмица депутатите ще разгледат възможността България да разреши вноса на 

руската ваксина „Спутник" . Това ще стане в четвъртък на редовното заседание на 

парламентарната здравна комисия. 

Предложението е внесено официално от БСП. Това стана, след като миналата седмица 

лидерът на червените Корнелия Нинова обяви, че иска страната ни да осигури руската 

ваксина, за да се ускорят имунизациите в страната. 

„Спутник" все още не е разрешена официално за употреба в ЕС. Процесът по 

централизираното й одобрение вероятно ще се забави, тъй като засега няма внесени 

документи. Унгария обаче одобри употребата й и започна използването й в страната. 

Чехия също смята да предприеме подобни действие. Възможно е примерът им да 

последват и други европейски държави, тъй като към момента няма достатъчно ваксини 

от одобрените на Модерна, Пфайзер и Астра Зенека. В същото време ЕК смята да се 

приемат „зелени" паспорти, които осигуряват свободното придвижване на хората, ако са 

имунизирани. 

 

 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/15919-Deputatite-glasuvat-za-vnos-na-Sputnik

