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ПРЕСКЛИПИНГ 

4 ноември 2021 г., четвъртък 
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       съсловни организации - лекари - фармацевти - призив 

        

       Съсловните организации на лекари, на фармацевти, на лекари по дентална 

медицина и на професионалистите по здравни грижи призоваха институциите за 

диалог  

        

       София, 3 ноември /Десислава Пеева, БТА/ 

           Съсловните организации на лекари, на фармацевти, на лекари по дентална 

медицина и на професионалистите по здравни грижи призоваха в националния 

пресклуб на БТА институциите за диалог. Те изразиха единодушното си мнение, че 

няма да допуснат да бъдат противопоставяни едни на други и подчертаха, че 

проблемите на съсловията се превръщат в проблеми и на пациентите. Председателите 

на съсловните организации настояха да има съвместно изготвяне на нормативните 

документи.  

           НЗОК се е превърнала в разплащателна агенция, в разпоредител на 5 милиарда 

лева от вноски на граждани, каза председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван 

Маджаров. 

           Нужна е промяна на философията на НЗОК, каза д-р Светослав Гачев от 

Българския зъболекарски съюз. По думите му НЗОК трябва да "спре да купува" 

медицински услуги. Съсловните организации не са просяци, допълни още той.  

           Не е редно да се подписва меморандум за сътрудничество с НЗОК едва след 

среща с президента на страната, каза проф.Асена Сербезова, председател на Българския 

фармацевтичен съюз. По думите й през годините нееднократно са били предлагани 

добри фармацевтични практики, които все още не са възприети в България. 

           Целостта на медицинската общност е важна за здравето на хората, каза Милка 

Василева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни 

грижи. По думите й в системата все още им много нерешени проблеми, а през 

последните 10 години непрекъснато намалява броят на професионалистите по здравни 

грижи. За една година 2500 медицински сестри са напуснали системата заради 

пенсиониране или напускане на страната, посочи Василева. Тя отново напомни, че за 

здравната система са нужни още 30 хиляди медицински сестри.  Десислава Пеева 

 

www.news.bg , 03.11.2021 г.  

https://news.bg/health/organizatsii-s-kritiki-za-sredstvata-ot-nzok-bls-signalizira.html 

 

Организации с критики за средствата от НЗОК, БЛС сигнализира 

 

Антония Чорева 

Не искаме и не се молим за нищо. Представители на всички законно създадени 

организации искаме заедно да се участва в разпределението на средствата в здравната 

система. Това заяви председателят на УС на Български лекарски съюз д-р Иван 

Маджаров на пресконференция в БТА, на която участваха представители на Български 

фармацевтичен съюз, Българския зъболекарски съюз, Българската асоциация на 

професионалистите по здравни грижи. Пресконференцията е под мотото "Здравната 

система има нужда от повече доверие, комуникация и баланс". 

http://www.news.bg/
https://news.bg/health/organizatsii-s-kritiki-za-sredstvata-ot-nzok-bls-signalizira.html
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Повече доверие, повече комуникация и балансиране на системата, законодaтелството се 

нуждае от цялостна ревизия и холистичен подход. В годините едни искания са 

удовлетворявани, други не са. 

Искаме достойно място в системата на здравеопазването, каза от своя страна 

проф. Асена Сербезова - председател на УС на Българския фармацевтичен съюз. 

Тя анализира подписването на меморандума за сътрудничество с НЗОК. 

Благодарим за спазената джентълменска дума, но не можеше да се стигне до това 

след пет писма, добави експертът. Сербезова обясни какво означава 

меморандумът - в него е заложена финансова подкрепа за фармацевтите. 

Главният секретар на БФС Димитър Маринов обясни подробно, че меморандумът 

съдържа няколко ангажимента, намерение да се промени Наредба 10 и да се 

доразвие националната здравно-информационна система, което ще е от 

изключително значение за лекари и пациенти, идеята е лекарите да не работят в 

бумащина и грешки. Той подчерта, че с експертите и управителя на НЗОК се 

работи прекрасно. 

Д-р Светослав Гачев, зам.-председател на Българския зъболекарски съюз, подчерта, че 

всички са обединени в решаването на проблемите по време на кризата с коронавируса. 

Принципи не са очертани и всичко върви на ръчно управление, но не може да не се 

подчертае, че зад НЗОК се крият всички други институции, МС и МФ и чрез лостове 

през МЗ НЗОК изведнъж се явява институцията, която управлява здравеопазването, 

възмути се той. 

Крайно време е да спре НЗОК да купува услуги, но някой я натиска да не си влезе в 

бюджета, заяви Гачев и бе категоричен, че касата не може да си промени философията - 

не да изплаща извършени услуги, а да дотира системите. Гачев се оплака и от липсата 

на права при зъболекарите, които нямат права като специалисти на първа линия. 

Иван Маджаров също добави, че НЗОК не изпълнява заложените й функции. Истината 

е, че съсловните организации не пречат на Касата, а трябва да бъдат чувани, когато се 

вземат решения, поясни той. 

Припомняме, в края на миналата седмица Фармацевтичният съюз подписа 

меморандума за работа със Здравната каса. Тогава от съюза изрично подчертаха, че 

слагат подписите си "напред" и дават срок от две седмици, за да видят реални действия 

от страна на институциите. 

Фармацевтите искат достойно възнаграждение, искат подобряване на НЗИС - 

национална здравноинформационна система, с която проблемите били по-скоро 

организационни. 

Преди това пък напрежение имаше между БЛС и Здравната каса, като бе обявено, че 

много лекарски колегии от цялата страна поискаха оставката на директора на НЗОК 

Петко Салчев. Той пък от своя страна заяви, че не може бюджетът за здравеопазване да 

се разпределя на "чаша уиски", намеквайки за задкулисни преговори. Самият Салчев 

обаче заяви, че алкохол не употребява. 

Маджаров добави, че срещата с НЗОК при министъра ще бъде по отношение на 

остатъка от средствата в болничната медицинска помощ. В специализираната 

медицинска помощ има икономии от 20 млн.лв.,, според нас са 30 млн.лв., в първичната 

помощ - 17 млн.лв., според нас са 20 млн.лв., поясни председателят на БЛС. 

 

www.btv.bg, 03.11.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/covid-lekarstvata-po-10-lv-za-aptekite-izpalnjavashti-

elektronni-recepti.html 

 

COVID лекарствата: По 10 лв. за аптеките, изпълняващи електронни рецепти 

http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/covid-lekarstvata-po-10-lv-za-aptekite-izpalnjavashti-elektronni-recepti.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/covid-lekarstvata-po-10-lv-za-aptekite-izpalnjavashti-elektronni-recepti.html


Page | 3 

3 

 

Това ще се случи от 1 декември 

 

От 1 декември аптеките ще получават по 10 лева за изпълнението на електронна 

рецепта за лечение на коронавирус. Това стана ясно от подписания меморандум за 

сътрудничество между Българския фармацевтичен съюз и Здравната каса. 

Аптеките ще получават по 4 лева вместо, както досега, по 2 лева за обработката на 

рецептите с платените на 100 процента от Касата лекарства. Промяната ще залегне в 

бюджета за следващата година. 

 „В рамките на три месеца ще бъде оптимизиран процесът по отпускането на лекарства 

с електронни рецепти. Фармацевтите в аптеките няма да хабят излишно време да 

сравняват данни, да преценяват дали тези пари, които са инвестирани в купуването на 

тези лекарства ще бъдат възстановени от НЗОК“, заяви проф. Асена Сербезова, 

председател на Български фармацевтичен съюз. 

Представителите на Българския лекарски съюз се обединиха около идеята в списъка на 

безплатните медикаменти за лечение на COVID-19 да се включат и лекарства за 

температура, кашлица и хрема, тъй като по-голяма част от пациентите се нуждаят 

именно от тях в началото на лечението си. 

 

www.bnt.bg, 03.11.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/farmacevti-lekarstvata-sa-poskapnali-s-blizo-11-

1173919news.html 

 

Фармацевти: Лекарствата са поскъпнали с близо 11% 

 

С близо 11% са поскъпнали лекарствата в аптечната мрежа през последните два месеца. 

Твърдението е на фармацевтичния бранш в Русе. 

В разгара на четвъртата ковид вълна, в момента най-търсени са имуностимулиращите 

добавки и бързите антигенни тестове. 

Препаратите за грип и настинка, сиропите за кашлица и таблетките за намаляване на 

температурата са поскъпнали между между 8 и 11%. 

Тези, които се повишават са и от хранителните добавки, и от други групи и от по 

Здравна каса също, които влизат в позитивния списък също имат повишение. Най-

вероятно следват договарянията, които са на международните фирми със страната и 

може би има някаква нестабилност в момента може и това да указва въздействие върху 

бъдещия за 2022 г. пазар, казва Бедрос Пехливанян, собственик на верига аптеки. 

В пика на четвъртата вълна от КОВИД-19, пациентите търсят основно 

имуностимулиращи медикаменти и комбинирани витамини. 

Прекомерната употреба на някои лекарства също е причина за липсата им в аптечната 

мрежа. Случва се да се изчерпат дадени групи, но това е в следствие на повишеното 

търсене. Нямаме откази на медикаменти, които са масово изписвани, казва Сарко 

Серкисян, магистър фармацевт. От бранша успокояват, че към момента няма дефицит 

на животоспасяващи медикаменти. 

 

www.cross.bg, 03.11.2021 г. 

https://www.cross.bg/retzepta-nzok-obrabotena-1675926.html#.YYLammBByUk 

 

Фармацевтите ще получават по 10 лв. за обработена рецепта за КОВИД-19 

 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/farmacevti-lekarstvata-sa-poskapnali-s-blizo-11-1173919news.html
https://bntnews.bg/news/farmacevti-lekarstvata-sa-poskapnali-s-blizo-11-1173919news.html
http://www.cross.bg/
https://www.cross.bg/retzepta-nzok-obrabotena-1675926.html#.YYLammBByUk
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От 1 декември фармацевтите ще получават по 10 лв. за обработена рецепта за COVID-

19, обяви председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Асена Сербезова. 

С предстоящата нормативна промяна се предвижда от 1 януари следващата година 

НЗОК да заплаща на фармацевтите 4 лв. за обработена рецепта за напълно платените от 

Касата лекарства, допълни проф. Сербезова. За целта в бюджета на НЗОК за 

следващата година ще трябва да бъдат предвидени допълнително 14 млн.лв. 

С Меморандума, който вчера беше подписан между съсловната организация и НЗОК, 

се предвижда облекчаване на процедурата по изписване и отпускане на електронни 

рецепти, както и минимизиране на риска от допускане на грешки, обясни още проф. 

Сербезова. 

 

www.bnt.bg, 03.11.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/d-r-branzalov-bls-ostavkata-na-predsedatelya-na-nzok-e-

vapros-na-vreme-1173930news.html 

 

Д-р Брънзалов, БЛС: Оставката на председателя на НЗОК е въпрос на време 

 

Ръководството на БЛС беше поканено от НЗОК на среща вчера. Такава обаче не се 

състоя. Защо - темата в "Денят започва" коментира д-р Николай Брънзалов, зам.-

председател на БЛС. 

По покана на Надзорния съвет трябваше да се срещнем и да се разберем за нещата, 

които трябваше да бъдат обсъждани. Долу охраната обаче, изобщо не ни пусна да се 

качим до четвъртия етаж. Изчакахме в приемната. Стана 14:30 - определения час и 

бяхме допуснати. Оказа се обаче, че в залата има заседание на Надзорния съвет. 

Джентълменски изчакахме на терасата повече от 15, че и 20 минути. Нямаше никой да 

излезе и да ни каже нещо като нормален домакин. След 20-тата минута ние решихме, че 

няма какво повече да правим там, обясни Брънзалов. 

Основно трябваше да се обсъжда методиката, по която евентуално трябва да бъдат 

разпределени средствата, които остават неусвоени в системата на здравеопазването. 

Поради факта, че тази година имахме основно проблем с ковид епидемията и лечебните 

заведения не можеха да извършват основната си дейност, по която им е гласуван 

бюджет по НС. При това положение, силите бяха хвърлени в борбата с ковид и по пера 

остават съответни суми, обясни д-р Брънзалов. 

По думите му, от НЗОК са се съгласили "бурно" срещата да се стриймва и да е 

публична, а след това "тихо" са отказали. 

Лекарски колегии искат оставката на управителя на НЗОК 

Причината този разговор да не се случи, не е от страна на българските лекари, подчерта 

д-р Брънзалов. 

В този момент, който клати системата, който вкарва допълнително напрежение в нея, 

трябва да поеме пълната отговорност за всякакви последствия, категоричен е той. 

Не - така отговори д-р Брънзалов на въпроса дали може да се разговаря с това 

ръководство на НЗОК. По думите му, оставката на председателя й Петко Салчев, е 

въпрос на време. 

Той заяви още, че е необходимо увеличение в цената на пътеката за ковид. 

 

www.bgonair.bg, 03.11.2021 г. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/244509-bls-se-bori-sa-po-aktivno-uchastie-v-

razpredelyaneto-na-sredstvata 

 

БЛС се бори са по-активно участие в разпределянето на средствата 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/d-r-branzalov-bls-ostavkata-na-predsedatelya-na-nzok-e-vapros-na-vreme-1173930news.html
https://bntnews.bg/news/d-r-branzalov-bls-ostavkata-na-predsedatelya-na-nzok-e-vapros-na-vreme-1173930news.html
http://www.bgonair.bg/
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/244509-bls-se-bori-sa-po-aktivno-uchastie-v-razpredelyaneto-na-sredstvata
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/244509-bls-se-bori-sa-po-aktivno-uchastie-v-razpredelyaneto-na-sredstvata
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Въпреки допълнителната работа, личните лекари не получават заплащане 

 

Продължава напрежението между Българския лекарски съюз и Националната 

здравноосигурителна каса. От съсловната организация искат да участват по-активно в 

разпределението на допълнителни средства между болниците, които лекуват пациенти 

с Ковид-19. 

На фона на нарастващия брой новозаразени и хоспитализираните, лекарите в страната 

са на ръба на силите си. А въпреки че поемат и работата на колегите си в Ковид зоните, 

личните лекари не получават допълнително заплащане. 

"Каква е логиката Ковид кабинетите да съществуват, след като пациентите, които ги 

посещават, заплащат да бъдат прегледани, независимо дали са здравно - или 

неосигурени, не могат да им се издават безплатни лекарства, работят колеги, които не 

могат да ги изпишат и пациентите не могат да получават лекарства по простата 

причина, че списъкът не е 100% реимбурсиран", обясни зам.-председателят на БЛС 

Николай Брънзалов. 

От 1 декември фармацевтите ще получават по 10 лв. за обработена рецепта за Ковид-

19, а от 1 януари следващата година НЗОК да заплаща по 4 лв. за обработена рецепта. 

"10 лв. на такава рецепта по аналогия с поставянето на ваксините все пак се изискват 

умения,знания, консултация и всичко това трябва да бъде обяснено. Както разбрахте и 

от д-р Брънзалов, тези лекарства не са препоръчителни за всеки един случаи при 

лечение на Ковид-19 и ще бъде направена промяна в наредба 10. Както и ще бъде 

предвидено в бюджета за следващата година да бъде увеличена таксата за така 

наречените безплатни лекарствени продукти", заяви председателят на БФС Анеса 

Сербезова. 

А след провалената среща за разпределението на средствата за извънболнична помощ 

със Здравната каса, от Българския лекарски съюз настояват за повече пари за 

болниците, които лекуват пациенти с Ковид-19. 

Според лекарския съюз следващата година ще е необходимо цените на медицинските 

дейности, включително и на болничната и извън болничната помощ, да бъдат 

повишени поне с 20 на сто. 

 

www.cross.bg, 03.11.2021 г. 

https://www.cross.bg/pomosht-godina-predsedatelyat-1675940.html#.YYLbEmBByUk 

 

БЛС иска увеличение на цените на медицински дейности 

 

С 25 на сто трябва да се увеличат цените на медицинските дейности в извънболничната 

и в болничната помощ за следващата година. Това каза председателят на Българския 

лекарски съюз д-р Иван Маджаров. 

По думите му за тази година има икономисани средства в бюджета на НЗОК за 

първичната и за специализираната извънболнична помощ. Те трябва да се разпределят 

между работещите, настоя д-р Маджаров. За първична помощ има около 20 млн. лв., а 

за специализирана - около 30 млн. лева, поясни председателят на БЛС. 

 

www.btv.bg, 03.11.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/d-r-madzharov-politicheskata-

nestabilnost-prechi-da-se-preborim-s-covid-krizata.html 

 

http://www.cross.bg/
https://www.cross.bg/pomosht-godina-predsedatelyat-1675940.html#.YYLbEmBByUk
http://www.btvnovinite.bg/
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/d-r-madzharov-politicheskata-nestabilnost-prechi-da-se-preborim-s-covid-krizata.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/d-r-madzharov-politicheskata-nestabilnost-prechi-da-se-preborim-s-covid-krizata.html
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Д-р Маджаров: Политическата нестабилност пречи да се преборим с COVID 

кризата 

 

Според него мярката пълно затваряне не е подходяща в момента 

 

Цялата политическа нестабилност се отразява на способността ни да се преборим с 

COVID пандемията и кризата от нея. Това каза в интервю за предаването „Тази сутрин“ 

председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Иван Маджаров. 

Проф. Витанов: Смъртността на дневна база ще расте през следващите две седмици 

По думите му експертните мнения също са били повлияни от политическите. 

Според него мярката пълно затваряне не е подходяща в момента. 

„Ако трябваше да го направим, трябваше да е по-рано. Една такава мярка сега може 

доведе до масови протести и по-скоро ще има обратен ефект“, уточни д-р Маджаров. 

Той обяви също, че засега има кислород в лечебните заведения, но има опасност те да 

изпаднат в недостиг. 

Отвъд числата: Личната трагедия в статистиката за жертвите на COVID-19 

„В болниците всеки ден се сблъскваш с една дилема – дали да изпишеш някого, за да 

влезе друг, който има нужда от хоспитализация и как да дадеш кислород на някой, след 

като леглата с кислород са заети“, коментира още председателят на БЛС. 

 

www.bnr.bg, 03.11.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101551318/milka-vasileva 

 

Милка Василева: Заради липса на кадри България не отговаря на стандартите за 

интензивни пациенти 

 

"В последните две години в условията на пандемията ситуацията стана драматична, 

много колеги в пенсионна възраст се оттеглиха, сестрите, които останаха да работят в 

цялата система, са още по-малко, затова работят на три-четири места, но за сметка на 

здравето им. Проблемите са прекалено много. Трябва да се разработи дългосрочна 

стратегия, но резултатите от нея, ако се прилага правилно, ще се появят чак след 10 

години".  

Това каза пред БНР Милка Василева, председател на Асоциацията на 

професионалистите по здравни грижи.  

Тя подчерта, че България не отговаря на световните стандарти за интензивните 

пациенти. Според стандартите една сестра трябва да се грижи за един пациент, в 

България недостигът на медицински сестри е критичен.  

По думите ѝ българите не се вслушват в науката, а във фалшивите новини:  

"Не беше намерена правилната комуникация с българското население да бъдат 

развенчани конспиративните теории, за да могат хората да получат информация от 

надеждни източници. Винаги трябва да се правят опити за възстановяване на 

комуникацията. Трябва да бъдат върнати нормалните човешки ценности - доверие, 

отговорност, търпение, да излезем заедно от тази безкрайно тежка ситуация", допълни 

Василева в предаването "Нещо повече".  

 

www.bnr.bg, 03.11.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101551416/lichni-lekari-ne-stigat-bezplatnite-testove 

 

Лични лекари: Не стигат безплатните тестове 

 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101551318/milka-vasileva
http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101551416/lichni-lekari-ne-stigat-bezplatnite-testove
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Безплатните тестове за установяване на Covid в специализираните зони, са на 

изчезване, а пациенти са принудени да плащат и за преглед, сигнализират медици от 

Българския лекарски съюз. 

Според д-р Николай Брънзалов от Българския лекарски съюз, има сериозен недостиг на 

тестове в Covid зоните: 

"Те изпитват недостиг на тестове и започва населението да заплаща за 

диагностициране. Каква е логиката" 

"Covid зоните не са направени, така че да облекчават личните лекари и да ограничат 

досегът им с пациенти", коментира председателят на Лекарския съюз д-р Иван 

Маджаров. 

"Повечето от тези зони нямат софтуер за изписване на електронни рецепти, а в 

наредбата пише, че тези рецепти трябва да са електронни", казва д-р Маджаров. 

Въпреки, че в зоните се правят консултации, пациентите избират личните си лекари, 

казва д-р Брънзалов: 

"Пуснал съм съответните тестове, за съжаление не мога да ги насоча към зоните, 

защото ще им вземат пари. В крайна сметка вършим работата на Covid зоните".- 

За тези грижи обаче лекарите не получават допълнителното заплащане, което 

получават Covid зоните за всеки обслужен пациент. 

Според д-р Асен Меджидиев от Столичната лекарска колегия, парите за труд при 

извънредни условия, трябва да се дават на всички лекари: 

"Бяхме разделени на първа, втора, трета, пета линия. Бяха подхвърлени едни 1000 лева, 

което е обидно. В крайна сметка в една голяма болница кой не работи с пациенти". 

 

www.bnt.bg, 03.11.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/novi-srokove-na-validnost-za-kovid-sertifikatite-

1174003news.html 

 

Нови срокове на валидност за ковид сертификатите 
 

Има промяна в сроковете, в които може да се използва европейският зелен сертификат 

при сега ваксиниращите се, става ясно от днешната заповед на министъра на 

здравеопазването. 

Цифровият COVID сертификат на ЕС за завършен ваксинационен курс вече ще важи 

едва от датата на поставяне на втората доза ваксина и от 15-ия ден от датата на 

поставяне на еднодозова ваксина. 

Сертификатът за незавършен ваксинационен курс с двудозова ваксина може да се 

използва от 15-тия до 30-тия ден от датата на поставяне на първата доза ваксина. 

От същата заповед става ясно, че България ще признава ковид сертификати, издадени 

от държави извън Европейския съюз. 

Аналог от трета страна на европейския цифров COVID-19 сертификат за ваксинация: 

Документът трябва да съдържа: 

трите имена на лицето; 

дата на раждане; 

дата на която е поставена съответната доза ваксина; 

пореден номер на дозата; 

общият брой поставени дози при ваксини, които се поставят двукратно или повече 

пъти; 

търговско наименование на поставената ваксина; 

наименование на производителя/притежателя на разрешението за употреба; 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/novi-srokove-na-validnost-za-kovid-sertifikatite-1174003news.html
https://bntnews.bg/news/novi-srokove-na-validnost-za-kovid-sertifikatite-1174003news.html
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държавата, в която е издаден документът и наименованието на издаващия компетентен 

орган. 

Аналогичният документ за незавършена ваксинация ще бъде валиден от 15-тия до 30-

тия ден от датата на поставяне на първата доза. 

Аналогичният документ за пълен ваксинационен курс ще бъде валиден в същия срок 

като европейския - една година. 

Аналог от трета страна на европейския цифров COVID-19 сертификат за 

преболедуване, доказано с PCR изследване или с бърз антигенен тест: 

Документът трябва да съдържа: 

трите имена на лицето; 

дата на раждане; 

дата на първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест и 

положителен резултат (Positive); 

данни за лечебното заведение, извършило изследването (наименование, адрес или 

други данни за контакт) или за органа, издаващ документа 

държавата, в която е направено изследването. 

Аналогичният документ ще бъде валиден от 11-ия до 365-ия ден от датата на първия 

положителен резултат от извършено PCR изследване или бърз антигенен тест. 

Аналог от трета страна на европейския цифров COVID-19 сертификат за изследване с 

PCR или с бърз антигенен тест: 

Документът трябва да съдържа: 

трите имена на лицето; 

дата на раждане; 

вид на изследването, изписан на латиница (PCR или RAT) и отрицателен резултат 

(Negative); 

дата и час на вземане на проба за изследване; 

търговско наименование и производител на теста (задължително за бързите антигенни 

тестове); 

наименование на лабораторията/лечебното заведение, извършило изследването. 

Срокът на валидност на аналогичния документ е до 48 часа от проведено изследване с 

бърз антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR изследване. 

Междувременно има промени при сроковете на валидност за европейските ковид 

сертификати 

при ваксиниране с еднодозова ваксина сертификатът ще бъде валиден от 15-ия, а не 14-

ия ден, както беше досега 

сертификатът за преболедуване също ще бъде валиден от 15-ия а не 11-ия ден 

 

www.bnr.bg, 03.11.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101551304/prof-ivo-petrov-balgaria-e-izkluchitelno-

negativen-primer-v-covid-krizata 

 

Време е за крути мерки, които да могат да спасят поне част от хората 

 

Проф. Иво Петров: България е изключително негативен пример в Covid кризата 

 

Навременната ваксинация намалява с до 85% хоспитализациите и с 90% 

смъртността 

 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101551304/prof-ivo-petrov-balgaria-e-izkluchitelno-negativen-primer-v-covid-krizata
https://bnr.bg/horizont/post/101551304/prof-ivo-petrov-balgaria-e-izkluchitelno-negativen-primer-v-covid-krizata
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"Време е за крути мерки, които да могат да спасят поне част от хората, които биха 

могли да бъдат спасени. Пълният локдаун е единственото спасение от ситуацията. ... В 

момента България гори!". Това каза пред БНР кардиологът проф. Иво Петров, 

медицински директор на "Аджибадем Сити Клиник", член на Експертния съвет по 

кардиология към министерството на здравеопазването. 

По думите му в Covid кризата България е изключително негативен пример: 

"Обществото ни се превръща в опитно зайче от негативната страна. ... България по един 

болезнен за нас път участва в един експеримент, в който е контролна група - групата на 

неваксинираните. Страната ни ще влезе в научните публикации с негативен отзвук. 

Има множество проучвания в историята на медицината, които са прекратени 

преждевременно, защото са толкова категорични данните, че не е  етично да се 

продължава с експеримента. Призовавам всички, моля ви, нека да излезем от този 

експеримент! Ясно е, че ще продължим да загиваме и това е абсолютно абсурдно, при 

положение, че имаме всички ваксини, които са доказали при повече от милиард и 

половина души - с две дози, че има огромна разлика в протичането на заболяването - 

десетократно в полза на ваксинираните. Вече не е време да се обвиняваме. Трябва да се 

действа, нацията губи хора! С Covid-19 сме в демографска катастрофа. Това е 

абсолютно безотговорно!". 

"Отдавна сме прехвърлили прага на търпимост към безхаберието и изкривяването на 

научните данни", смята той и посочи: 

"Има масив от данни, който повече от 10 месеца е на разположение на научната 

общност, той е категоричен - навременната ваксинация намалява със 73 до 85% 

хоспитализациите и с 90% смъртността. Тези данни се повтарят във всички региони на 

земята". 

Претоварването на здравната система е пагубно не само за пациентите с Covid-19, но и 

за останалите, които не могат да получат необходимата помощ заради натовареността 

на медиците. 

 


