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ПРЕСКЛИПИНГ 

2 ноември 2021 г., вторник 

www.btv.bg , 01.11.2021 г.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/delata-sreshtu-zelenija-sertifikat-administrativnijat-sad-

v-sofija-othvarli-zhalbite.html 

 

Делата срещу зеления сертификат: Административният съд в София отхвърли 

жалбите 

 

Общecтвeният и дъpжaвният интepec нaддeлявaт нaд личния, мотивират се 

магистратите 

 

Административният съд в София е отхвърлил над 30 жалби на граждани за спиране на 

заповедта на здравния министър с последните противоепидемични мерки. Поне 20 от 

тях са срещу зелените сертификати, но никоя не е уважена. 

Жалбите се гледат от различни съдийски състави. Жалбоподателите твърдят, че са 

ощетени от недопускане на работа или ограничен достъп до закрити обществени места, 

както и от необходимост от средства за тестове. 

Съдиите отхвърлят жалбите с мотива, чe посочените вреди не са доказани, а 

oбщecтвeният и дъpжaвният интepec нaддeлявaт нaд личния. 

Отделно рискът от увреждане на човешкото здраве е заплаха за всички човешки права 

и свободи, както и за демократичния ред, пише в конкретни съдебни определения. 

 

www.btv.bg , 01.11.2021 г.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/prof-argirova-stignahme-pika-na-chetvartata-valna.html 

 

Проф. Аргирова: Стигнахме пика на четвъртата вълна 

 

Според нея засега можем да избегнем пълния локдаун, но коронавирусът може да 

стане ендемичен за България 

 

„Аз мисля, че стигнахме пика на четвъртата вълна. Струва ми се, че до края на тази 

седмица ще имаме сериозно понижение на броя на откритите новозаразени лица.“ Това 

каза в ефира на bTV Радио вирусологът проф. Радка Аргирова. 

Според нея засега можем да избегнем пълния локдаун, но все пак трябва да се изчака 

края на тази седмица, да са види ясно каква е тенденцията. Тя допълни, че е напълно 

реалистично най-малките ученици да се върнат в присъствена форма на обучение на 8 

ноември. 

Проф. Аргирова обаче алармира, че медицинският персонал е вече на ръба, а толкова 

тежка вълна на COVID-19 досега не е имало у нас. 

 „В много тежко състояние сме, много тежка криза. Досега не сме били в толкова тежка 

криза по отношение на това колко се задъхва здравеопазването. Няма легла, но те не са 

проблемът. Проблемът е, че няма персонал. Няма хора, които да работят….буквално 

сме в изключително тежко състояние. Ние издържаме на всякакво напрежение, но е 

много трудно. Чисто емоционално и чисто човешки  е изключително трудно. Да чуваш 

всеки ден, че човекът, за който се грижиш, за който си правил тестове, с който си 

разговарял, вече не е между живите и се е мъчил докато почине…просто е страшно. 
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Нямаме никакви възможност за почивка. Човек не може да се откъсне от това“, сподели 

още тя. 

По думите й е много важно да се запази темпът на ваксинация от последните дни, 

защото иначе България би отишла към нещо по-страшно от един пълен локдаун. 

 „Отиваме към една ситуация, в която България ще остане ендемична за COVID-19. 

Едно огнище тук, парира се, но в съседния град, област или друго, се появява ново 

огнище и така непрекъснато огнища и непрекъснат COVID. Това ще ни преследва 

години“, каза проф. Аргирова. Тя заяви още, че е против издаването на зелен 

сертификат след първа доза от ваксината, защото това не дава на човек пълната защита. 

Проф. Аргирова призова хората да си поставят и противогрипна ваксина. Според нея 

тази година грипът ще е доста по-разпространен от предходната. 

По повод Деня на народните будители тя каза, че будители у нас има, но няма кой да ги 

чуе. 

 „Всички, които се опитват да обяснят COVID-а, заболяването, пренасянето му, 

мерките и ваксините – всички тези хора се явяват като будители, но трябва някой да ги 

чуе, за да има полза от всичко това“, допълни още тя.  

 

www.nova.bg , 01.11.2021 г.  

https://nova.bg/news/view/2021/11/01/344884/ 

 

Денков: Учениците, които не се тестват, остават на онлайн обучение 

 

Това обясни днес образователният министър 

 

Мариана Торманова 

Учениците, които не бъдат тествани за коронавирус, ще останат на дистанционно 

обучение. Това каза днес образователният министър акад. Николай Денков. „Това е 

необходимо, защото заболеваемостта е изключително висока в момента и ние сме 

длъжни да осигурим безопасност на децата”, допълни той.  

Министърът обясни, че не разбира протестите за тестването на учениците. „Ако 

родителите искат да вкарат децата в училище, без тестове, ние ще продължим да 

увеличаваме заболеваемостта по неуправляем начин. Ситуацията е изключително 

опасна, децата не са имунизирани, а Делта вариантът ги разболява”, категоричен е акад. 

Денков. 

Относно тестването той каза, че е коментирано със Здравното министерство да се 

използва един тест. По този начин ще може веднага да се направи информационна 

кампания на национално ниво. „Поръчани са по-висококачествените тестове. Те са 

подобни на тези в аптеката, на външен, вид, но са с по-високото качество”, уточни 

просветният министър. 

Приоритет, по думите му, са учениците, които се обучават присъствено. „Цялото 

усилие е насочено в тази посока. Ако не може да се проведе хибридно обучение, тогава 

ще трябва учителите след това да имат занимания с децата”, каза още акад. Денков. 

Тестовете на учениците ще бъдат правени или от родителите, или от учителите. „Към 

варианта с учителите вървим, само ако тестът е достатъчно лесен. Децата, поне от 3 до 

4 клас, да могат да го правят сами. Иначе, ако тестът е по-труден, ще трябва да се прави 

вкъщи”, добави той. 

Дали в училище ще бъде предоставен правилният тест, направен вкъщи, министърът 

ще разчита на самосъзнанието на родителите. „Ако вие искате да си разболеете децата, 

може да ги пратите на училище, без да се съобразявате с тестовете. Ако искате да ги 
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запазите, вие трябва да имате грижа за тях. Многократно обръщам внимание на това, че 

ситуацията в София и другите големи градове е изключително опасна за децата. Това 

трябва да бъде разбрано от родителите. Не сме в ситуация, в която училищата са 

безопасни, без осигурен филтър на входа”, смята акад. Денков. 

Министърът обясни, че предпочита в класните стаи след учениците от 1 до 4 клас да се 

върнат и тези от 5 до 7 и 12. По отношение на ваксинирането сред учителите той 

отбеляза, че има ускоряване на имунизацията. Предполага, че ще бъдат отчетени над 

40% на вече ваксинирани учители. Обясни още, че напредва и имунизирането на децата 

над 12 години. 

 

www.bgonair.bg , 01.11.2021 г.  

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/244240-shte-ustoi-li-zdravnata-ni-sistema-ili-shte-

tarsim-pomosht-ot-sasedni-darzhavi 

 

Ще устои ли здравната ни система или ще търсим помощ от съседни държави? 

 

Заразата продължава да се разширява, но темповете се забавят, анализира проф. 

Николай Витанов 

 

Все по-тревожно става положението с разпространението на Ковид-19 в страната и 

възможностите за адекватно лечение в болниците. 100 хиляди са вече активните случаи 

на Ковид-19 в страната. Близо 1 500 са новите случаи за денонощието. Здравната 

система е на ръба най-вече заради липсата на достатъчно медици.  

Най-критична е ситуацията в интензивните отделения на болниците, където свободните 

легла са под критичния минимум. Дори и допълнително разкритите места обаче не 

решават по-големия проблем – с недостига на медици. 

"Ако ситуацията стане много критична ще потърсим помощ от съседни държави, но и 

там положението не е много розово", заяви зам.-министърът на здравеопазването 

Димитър Петров. 

Цифрите обаче успокояват, че най-тежкото от четвъртата вълна вече е зад гърба ни. 

"Заразата продължава да се разширява, но темповете вече не са каквито бяха 

предишните осем дни. Здравната система вече може с върховно напрежение на 

усилията да устиска. Вчера базовото репродуктивно число падна на 1,22, днес на 1,13 и 

продължава да пада", анализира математикът проф. Николай Витанов. 

Въпреки че Делта вариантът е по-заразен и 10 болни вече предават вируса на 11 души, 

математици изчисляват, че тежките случаи са по-малко от предишните вълни. 

Здравните власти обаче очакват най-критични за здравната система да са следващите 

две седмици. Затова държавата взе мерки и се срещна с производителите на 

медицински кислород.  

"Навсякъде има нужда от кислород. Натоварването върху болниците е огромно, 

съответно към нас като доставчици също. Спрямо миналата година по това време, може 

би с около 25-30% се е увеличило потреблението. В момента е същото, каквото беше 

пролетта, когато имаше доста по-голям брой пациенти в болници", заяви доставчикът 

на кислород Анна-Мария Аксинта. 

За да не се стигне до липса на кислород в болниците, доставките ще се координират от 

здравните власти. Това обаче ще ограничи производството за бизнеса. 

"Производството ще се координира съвместно с МЗ и ще плануваме доставките 

седмица за седмица за болниците, така че да няма опасност някоя болница да остане без 
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кислород. Естествено износът ще бъде ограничен възможно най-много", уточни Марин 

Димитров, който също е доставчик на кислород. 

А въпреки задъхването на здравната система, държавата е категорична – пълен локдаун 

няма да има. 

"В момента се намираме в ситуация на частичен локдаун. Има ограничения за всичко, 

но може да се влиза и да се работи със "зелен сертификат", коментира зам.-здравният 

министър Димитър Петров. 

Възможност за "зелен сертификат" най-вероятно ще се даде и на хората с антитела, но 

при определени стойности, въпреки че лабораториите използват различни мерни 

единици.  

 

www.dir.bg, 01.11.2021 г. 

https://dnes.dir.bg/obshtestvo/zam-ministar-tomov-bolnitsite-shte-podavat-

informatsiya-kam-mz-za-neobhodimiya-im-kislorod 

 

След среща в МЗ: Гарантираха приоритетното зареждане на болниците с 

кислород 

 

Първо ще бъдат зареждани лечебните заведения, а каквото остане, ще отива за 

бизнеса 

   

Всеки петък болниците в страната трябва да предоставят на Министерството на 

здравеопазването информация за наличностите от медицински кислород, с които 

разполагат, както и за прогнозните количества кислород, който ще им бъде необходим 

за последващата седмица. Това решение беше взето на среща между заместник-

министъра на здравеопазването д-р Тома Томов, изпълнителния директор на 

Изпълнителната агенция по лекарствата маг.-фарм. Богдан Кирилов и представители на 

фирмите производители и доставчици на кислород. 

По време на срещата, която се проведе в Министерството на здравеопазването, те 

обсъдиха възможностите за намаляване загубите на кислород от страна на болниците и 

по-доброто планиране на необходимите количества. 

"Първо се задоволяват нуждите от кислород на лечебните заведения, а след това на 

икономическите субекти. В момента приоритетно кислород се осигурява за болниците, 

за да гарантираме достъпа на пациентите в интензивните отделения до кислород", 

посочи д-р Томов. 

Представителите на фирмите производители и доставчици на кислород са категорични, 

че въпреки увеличеното потребление, те ще координират производствените мощности 

помежду си, така че да не се стига до недостиг на медицински кислород за лечебните 

заведения. 

 

www.zdrave.net, 01.11.2021 г. 

https://www.zdrave.net/-/n19826 

 

1 - 7 ноември - Седмица на лекарствената безопасност 

 

ИАЛ: Увеличава се делът на медиците, които сигнализират за нежелани реакции 

след ваксиниране 

 

През 2020 г. делът на тези сигнали е 6,2% от общия брой сигнали за нежелани 

реакции от лекарства 
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И през 2020 г. съобщенията за нежелани реакции след ваксиниране запазват дела си в 

общия брой сигнали за нежелани реакции през последните 5 години. Това става ясно от 

Годишния доклад на Изпълнителната агенция по лекарствата ИАЛ за миналата година. 

Така през 2020 г. в агенцията са постъпили общо 2012 такива съобщения, от които 1982 

са оценени от експертите като валидни. 97 от тях, или 6,2%, са за нежелани реакции и 

се отнасят до реакции след ваксиниране. За сравнение – през 2016, 2018 и 2019 г. те са 

приблизително същите като дял - 6%, незначително увеличение се наблюдава през 2017 

г., когато са били 7% от общия брой такива сигнали.  

Директно в ИАЛ са получени 37 от съобщенията за нежелани реакции след 

ваксиниране (5 от медицински специалисти и 32 от граждани). Чрез притежателите на 

разрешения за употреба са получени 60 такива съобщения (53 от медицински 

специалисти и 7 от граждани). Общо получените съобщения от медицински 

специалисти са 58 (59,7%), а от граждани 39 (40,2%), сочат данните от доклада. 

Любопитна тенденция се наблюдава по отношение на изпращащите сигнали за 

нежелани реакции при ваксиниране. Докато през 2016 г. броят на подадените сигнали 

от граждани и от медицински специалисти е бил равен – 50:50, през следващата 2017 г. 

подалите сигнал граждани вече са 58%, а медиците – 42%. Тенденцията обаче търпи 

обрат през 2018 г., когато делът на гражданите, подали сигнал за нежелана реакция 

след ваксиниране, рязко спада на 43%, а на медиците се повишава до 57%. Тя се 

задържа и през 2020 г., когато делът на сигнализиралите медици се повишава до около 

60%, а на сигнализиралите граждани – малко над 40%.   

И през 2020 г. се запазва тенденцията повечето сигнали – не само за нежелани реакции 

от ваксини, но и от лекарства въобще, да бъдат подавани не директно от пациенти и 

медицински специалисти, а чрез притежателите на разрешенията за употреба, 

обясняват от ИАЛ. Над 85% от всички сигнали са били подадени по този начин, 

уточняват от лекарствената агенция. 

Оттам напомнят, че от днес до 7 ноември се провежда Седмица на лекарствената 

безопасност - една международна инициатива, към която са се присъединили много 

страни. Тази година тя е посветена на безопасността на ваксините.  

От ИАЛ приканват всички, които желаят да се обадят в агенцията на тел. 02 8903417 

или да попълнят формулярите за подозирани нежелани реакции след ваксиниране и да 

ги изпратят на електронен адрес bda@bda.bg     

 

 


