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Генеричните и биоподобните лекарства са приоритет в Стратегията за здраве 2021-

2030 

 

Три са главните проблема в лекарствената политика, които трябва да бъдат решени в 

следващите 10 години според Националната здравна стратегия 2021-2030 - оттеглянето 

на доказано ефективни терапии от пазара, отсъствие на интегрирана електронната 

здравна система и навлизането на генерични и биоподобни лекарствени продукти на 

пазара. 

Според Министерството навлизането на генерични и биоподобни лекарствени продукти 

на пазара е важен механизъм за увеличаване на конкуренцията, намаляване на цените и 

гарантиране на устойчивостта на здравните системи. Необходим бил и стратегически 

пробив в областта на превенцията на заболяванията, тъй като тя можело да се счита за 

ключов фактор за намаляване на използването на лекарствени продукти и същевременно 

за гарантирането на високо равнище на закрила на човешкото здраве. 

В стратегията е записано, че през периода 2021-2030г. ще продължи процеса по 

прилагането на стандартизиран и прозрачен механизъм за докладване на причините за 

недостиг на лекарствени продукти и въвеждане на ефективен инструмент за изготвяне 

на политики въз основата на събраните факти. Ще бъде прецизирано понятието 

„недостиг на медикаменти“, ще се прави анализ на причините за появата на недостиг, ще 

се оценява въздействието на паралелната търговия и квотите за доставка и ще се 

поддържа списък на основните лекарствени продукти, при които има недостиг на 

доставките. 

Ще бъдат създадени предпоставки за максимално използване на потенциала на 

електронното здравеопазване и приоритизиране на разработването и прилагането на 

решения, свързани с електронното здравеопазване (e-Health) и мобилното 

здравеопазване (mHealth) за гарантиране на безопасни, надеждни и достъпни нови 

модели на здравеопазване за пациентите, лицата, полагащи грижи за други хора, 

здравните специалисти и платците. 

През следващите десет години са предвидени активни действия по осигуряването на 

непрекъснат контрол и мониторинг на качеството, безопасността, ефективността и 

ефикасността на разрешените за употреба лекарствени продукти в страната. За засилване 

на надзора на пазара се предвижда повишаване на капацитета на лицата осъществяващи 

контролни функции по прилагане на законодателството в областта на лекарствените 

продукти. 

За създаването и поддържането на устойчива среда трябвало да се има предвид, че цените 

на лекарствените продукти следва да бъдат адекватни на конкретното икономическо 

положение в държавата, в която се продават, както и да бъдат в съответствие с 

терапевтичната добавена стойност, която осигуряват за пациентите, като същевременно 

гарантират достъп на пациентите, устойчиво здравеопазване и възнаграждение за 

иновациите. Трябвало да се повиши прозрачността и увеличаване на доброволното 

сътрудничество между държавите членки в областта на ценообразуването и 

реимбурсирането и е необходимо да се разработят мерки, които да гарантират достъп на 
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пациентите до лекарствени продукти, достъпни цени, полза за обществото, избягване на 

неприемливи последици за бюджета за здравеопазване. 

От МЗ отчитат, че е необходим е функциониращ строг контрол и прозрачност при 

управлението на обществените поръчки за лекарствата. 

Предвидени са следните приоритети: 

Стимулиране, въвеждане и насърчаване на употребата на генерични и биоподобни 

лекарствени продукти, чрез което значително ще се намалят разходите за лекарствени 

продукти; създаване на устойчива регулаторна среда за пациентите, институциите и 

индустрията;  усъвършенстване на механизмите за ценообразуване и усъвършенстване 

на механизми за задължително договаряне на отстъпки, pay-back, claw-back и други 

схеми за споделяне на риска; провеждане на централизирани електронни търгове за 

лекарствени продукти, заплащани с публични средства; развитие на дейността по оценка 

на здравните технологии и резултатите и дейността по проследяване на ефекта от 

терапията на лекарствени продукти с цел оптимизиране разходването на публични 

средства. 

С цел поддържане на устойчива среда, смекчаване и предотвратяване на евентуален 

недостиг на лекарства, използвани по време на големи събития и спешна ситуация със 

здравето е добре да бъде използвана подходяща платформа за редовен диалог по 

специфични теми, използване на система за бързо наблюдение и комуникация, е 

записано още в стратегията. „В тази връзка стартиралата от ЕМА заедно с 

фармацевтичната промишленост и държавите-членки на ЕС, подобрена система за бързо 

наблюдение и комуникация (единна контактна точка или i-SPOC) би могла да бъде една 

добра основа за това, която може да се надгради, разшири и усъвършенства с цел 

подобряване на комуникацията, взаимовръзките и диалога между различните участници 

в сектора като ЕМА запази своята координираща функция“, пишат от МЗ. 

В областта на медицинските изделия акцента е поставен върху усъвършенстване на 

нормативната уредба допринасяща за високото ниво на защита на безопасността и 

прилагане на целенасочени действия във връзка с безопасността и по-доброто 

наблюдение от страна на компетентните органи и прилагането на европейското 

законодателството в областта на медицинските изделия и на медицинските изделия за ин 

витро диагностика. 

Целия проект на Националната здравна стратегия 2021-2030 може да видите тук. 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/12/29/proekt_na_natsionalna_zdrav

na_strategiia_2021-_2030.pdf 

 

www.btv.bg, 05.01.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/bogdan-kirilov-sledvashtata-pratka-

vaksini-se-ochakva-mezhdu-18-i-22-januari.html 

 

Богдан Кирилов: Страничните реакции към ваксината срещу COVID-19 са 

очаквани 

 

За петима души е съобщено за нежелани реакции след поставянето на ваксината 

 

Общо пет са случаите със странични реакции след поставените вече ваксини срещу 

COVID-19, каза в предаването „Тази сутрин“ Богдан Кирилов, изпълнителен директор 

на Агенцията по лекарства. 

"При близо 5000 ваксинирани лица имаме съобщени пет нежелани реакции – при двама 

мъже и три жени между 29 и 53 години", обясни той. 
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По думите му три от реакциите са болка и зачервяване на мястото на поставяне на 

ваксината. При единия от случаите се съобщава за мускулни болки и повишена 

температура, а една от жените съобщава за замайване и сърцебиене, което е било 

преходно.  

"Тези реакции са очаквани, те попадат в кратката характеристика на ваксините и са 

свързани с действието й", обясни Кирилов. 

Очакваме на 21 януари първият обобщен доклад на Европейската агенция по лекарствата 

за всички съобщени в ЕС нежелани реакции към ваксината, отбеляза Богдан Кирилов.  

 „Сами по себе си тези реакции не дават достатъчно информация. Затова при клиничните 

изпитвания се прави и сравнение спрямо общата популация – каква е честотата на такива 

събития, за да може да се прецени дали има връзка. Няма абсолютно никакви медицински 

причини да не бъде поставена следващата доза“, заяви той. 

Богдан Кирилов съобщи, че следващата пратка ваксини се очаква между 18 и 22 януари. 

Тя ще бъде в обем от 35 000 дози. В началото на февруари се очаква още една пратка с 

35 000 дози.  

 „В последните седмици често се променят плановете за доставки от производители, така 

че не можем със сигурност да гарантираме, че ако поставим всички дози, които получим, 

няма да има забавяне. В момента стратегията е при получаване на количествата 

половината да се запазват, за да може да се гарантира поставянето на втората доза“, 

добави Кирилов. 

Според него не може точно да се каже кога ще започне втората фаза на имунизирането, 

защото динамично се променят списъците на желаещите от медицинските заведения, но 

вече се прави подготовка.  

От Министерството на здравеопазването се планира изследване в следващите месеци, за 

да стане ясно кога ваксинираните изграждат антитела. 

 

www.nova.bg, 05.01.2021 г. 

https://nova.bg/news/view/2021/01/05/310408/ 

 

Експерт: Одобрението на ваксината на Moderna се бави заради дребни детайли 

 

Представителят на България в Европейската агенция по лекарствата обясни, че 

ваксината е абсолютно безопасна 

 

„Няма нищо необичайно в това, че ваксината на Moderna все още не е одобрена. Това 

показва сигурността на европейското законодателство и това, че регулаторът се грижи 

за здравето и безопасността на гражданите в ЕС. Дискусиите продължават и днес се 

очакват нови срещи в различните работни групи и консултации с компанията 

производител за уточняване на последните детайли”. Това заяви в студиото на „Здравей, 

България” професор Илко Гетов, представител на България в Европейската 

агенция по лекарствата.   

По думите му забавянето на одобрението на ваксината не е свързано с нейната 

безопасност,  а с детайли, касаещи броя на дозите във всеки флакон. „Няма нищо 

притеснително в данните, които представи „Модерна” за ваксината си”, категоричен е 

проф. Гетов. 

“Всяко лекарство може да има нежелани странични реакции, включително и 

медикаменти, които се използват от години”, посочи той и допълни: „По специално за 

ваксината на Pfizer и BioNTech най-притеснителното е така наречената реакция на 

свръхчувствителност. До момента има ваксинирани близо 2 милиона души по света, а 

тежките алергични реакции са само две”. 
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 „В България имаме едва четири случая на реакция към ваксината, но те не са свързани с 

алергии. Има сигнал за чувствителност на мястото на убождането, повишена 

температура и леко замайване. Сами разбирате, че някои хора са по-чувствителни към 

акта на самото инжектиране и при вида на иглата и спринцовката, и заради ситуацията, 

в която са поставени могат да получат замайване”, категоричен е проф. Гетов. 

Той подчерта, че до момента данни за починали след ваксинацията няма, опровергавайки 

новините за жертви на ваксината, появили се през последните дни в медийното 

пространство. 

 

www.dnevnik.bg , 05.01.2021 г.  

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/01/05/4159703_prof_ilko_getov_v_sledvashtite_d

ni_vaksinata_na/ 

 

Проф. Илко Гетов: В следващите дни ваксината на "Модерна" ще бъде одобрена от 

ЕК 

 

Европейската агенция по лекарствата все още не е одобрила ваксината срещу COVID-19 

на "Модерна", но причините за това не са свързани с безопасността на продукта. Това 

обясни тази сутрин пред "Нова телевизия" проф. Илко Гетов, представител на България 

в Европейската агенция по лекарствата. 

Той уточни, че от производителя се очаква да включи още неща в кратката 

характеристика на продукта и има и още допълнителни детайли, които трябва да се 

изяснят. Консултациите на европейския регулаторен орган с компанията продължават и 

днес. Гетов очаква още на 6 януари Европейската агенция по лекарствата да даде своето 

положително становище за продукта и до края на седмицата и Европейската комисия да 

излезе с решение по въпроса. 

По думите му забавянето на одобрението на ваксината не е свързано с нейната 

безопасност, а с детайли, касаещи броя на дозите във всеки флакон. "Няма нищо 

притеснително и извънредно в това, което ни предлага "Модерна", подчерта проф. Гетов. 

 

www.skener.news, 05.01.2021 г. 

http://skener.news/2021/01/05/български-лекари-пуснаха-хранителна/ 

 

Български лекари пуснаха хранителна добавка срещу COVID-19 

 

„Вирус сейф“ служи за профилактика и подпомагане на лечението, създаден е с 

решение и е одобрен от МЗ 

 

Български лекари пуснаха на пазара хранителна добавка срещу COVID-19. Ръководител 

на екипа, създал подпомагащия профилактиката и лечението продукт, е проф. Добрин 

Свинаров – началник на Клинична лаборатория и клинична фармакология в УМБАЛ 

„Александровска“, а другите учени, които са участвали в тази разработка, са акад. Богдан 

Петрунов, проф. Георги Момеков и проф. Рахамин Шекерджийски. 

„Става въпрос за хранителна добавка, чийто състав е комбинация от микроелементи, 

поливитамини и четвърт перорална ваксина за предпазване от наслагването на 

бактериални инфекции“, обясни проф. Свинаров пред бтв. По думите му продуктът е 

разработен с решението и одобрението на Министерството на здравеопазването и вече 

има достатъчно натрупани доказателства от медицинска гледна точка, че тези съставки  

в тази комбинация – витамин С, кварцетин, цинк, витамин D и мелатонин, безусловно са 

полезни и важни като профилактика и като компоненти в лечението на болестта. 
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Добавката „Вирус сейф“ се препоръчва за предпазване от заразяване в доза от три 

таблетки за смучене дневно в продължение на 3 месеца. Проверка на Скенер.нюз в 

аптечната мрежа обаче показа, че продуктът не е наличен в аптеките, но може да се 

поръча по интернет. 

Много колеги на проф. Свинаров вече са използвали „Вирус сейф“, а отзивите за 

добавката, разработена на база на едни от най-добрите протоколи в САЩ, са 

обнадеждаващи. 

 

www.cross.bg , 05.01.2021 г.  

https://www.cross.bg/prof-vreme-argirova-1651574.html#.X_RxFdgzbcs 

 

Медиците към Радев: Изборната администрация да се ваксинира 40 дни преди вота 

 

/КРОСС/ Не трябва да се допускат събирания на много хора по време на предизборната 

кампания и е по-добре тя да се провежда през социалните мрежи. Също така изборната 

администрация трябва да бъде ваксинирана преди вота. Около това мнение се обединиха 

проф. д-р Радка Аргирова, проф. д-р Андрей Чорбанов и д-р Александър Симидчиев по 

време на консултациите с президента за провеждането на избори в епидемична 

обстановка. 

Специалистите са на мнение, че не трябва да се променя имунизационният ред и да се 

увеличава периодът между поставянето на първата и втората доза от ваксината срещу 

коронавирус на повече от 3 седмици. 

Притеснява ме като вирусолог, че ако се смени срокът между двете дози за "Модерна", 

"АстраЗенека" и "БионТех", никой не знае дали до четвъртата или до шестата седмица 

няма да има опасност от ново заразяване, допълни тя. Още не знаем колко точно е 

защитата след трите седмици от първата доза, каза още проф. Аргирова. 

По думите й за изборите трябва да се създаде ред за гласуването на карантинираните. Но 

ако това става с мобилни урни, в домовете на хората, а и в болниците, там не трябва да 

се допускат неимунизирани служители. Според проф. Аргирова изборният процес 

трябва да се проведе изцяло в интернет. 

 „Едва ли ще се допуснат митинги и концерти, не допускам, че това ще бъде разрешено. 

Не смятам, че гласуването е нещо по-различно от пазаруване в магазин", коментира пък 

проф. Андрей Чорбанов. 

Той обясни, че българската ваксина чака одобрение за старт на предклинични изпитания. 

Трябва да се види кои са най-рисковите звена в самия изборен процес и те да бъдат 

ваксинирани, но е необходимо те да бъдат имунизирани близо 40 дни по-рано, за да 

изградят имунитет, предложи д-р Александър Симидчиев. 

По думите му от медицинска гледна точка не е полезно хората да имат безкраен избор 

на ваксина, която да си поставят, защото това ще доведе до логистични затруднения. 

Различните ваксини ще дойдат по различно време и се съхраняват по различен начин, 

обясни д-р Симидчиев. 

Според него колкото по-бързо се ваксинира населението, толкова по-бързо заразата ще 

бъде овладяна и ще се намали вероятността от появата на нови мутации. 

 „Имаше идеална хладилна верига едно време, къде отидоха тези камиони", постави друг 

въпрос проф. Радка Аргирова. 

 „Наложиха се определени марки хладилници", вметна в отговор президентът Радев. 

Много е важно, и това е целта на тези консултации - да се предприемат такива мерки и 

такава информационна кампания, че българите да бъдат спокойни и уверени, когато 

пристъпват към урните за гласуване, каза държавният глава. 

http://www.cross.bg/
https://www.cross.bg/prof-vreme-argirova-1651574.html#.X_RxFdgzbcs
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 „Въпросите остават повече от отговорите - като организация на предизборната 

кампания, на самия изборен процес, по отношение на здравната политика и готови 

конкретни планове за действие. Ясно е, че за преодоляването на пандемията, както и за 

ефективна предизборна кампания, за прозрачен и ефективен изборен процес, има един 

много важен фактор - навременна, всеобхватна и надеждна информация. Необходим е 

научен консенсус по здравните мерки и начините за преодоляване на рисковете, защото 

в момента в обществото има много противоречиви послания", обобщи той. 

Ще се радвам да видим след време и българска ваксина, изрази надежда Радев в края на 

срещата. 

 

www.segabg.com , 05.01.2021 г.  

https://segabg.com/hot/category-bulgaria/vlastta-vurvi-kum-izbori-na-28-mart 

 

Властта върви към избори на 28 март 

 

Карантинираните може да получат зелен коридор за гласуване 

 

ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ 

Здравните власти са оптимистично настроени, че парламентарните избори ще могат да 

се проведат на 28 март – датата, която беше заявена от президента Румен Радев. Наличен 

е протокол за провеждане на избори в пандемична ситуация, който ще бъде обновен и 

вкаран в действие, когато датата на вота бъде официално обявена. Разработват се 

различни варианти как да бъде подсигурено правото на гласуване на гражданите, които 

са поставени под карантина или изолация, включително като им се позволи да излизат 

от домовете си за кратко - един своеобразен зелен коридор, през който да пуснат 

бюлетина. 

Това стана ясно от разговор по темата между държавния глава и здравния министър 

Костадин Ангелов, главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев и проф. 

Красимир Гигов. Срещата беше първата от серия консултации, които Румен Радев 

организира за "предприемането на необходимите мерки за провеждането на справедлив 

и прозрачен изборен процес, който да гарантира правото на глас и здравето на 

българските граждани", както обявиха от президентството. 

От поканените президентът поиска да направят прогнози за развитието на пандемията 

през следващите месеци, както и да споделят разработваните от здравните институции 

предпазни мерки по време на предизборната кампания и в изборния ден. „Всички ние 

работим повече от два месеца с хоризонта 28 март и цялата държава се готви да проведем 

изборите на тази дата”, започна отговора си Костадин Ангелов. Той изтъкна, че властите 

изработват протокол за действие, който трябва да реши следните ключови въпроси – как 

да гласуват безопасно гражданите, как да бъде опазено здравето на членовете на 

избирателните комисии и как да се гарантира правото на гласуване на избирателите, 

поставени под карантина или в изолация. 

Здравният министър даде да се разбере, че за момента не иска да прави конкретни 

прогнози. „Едва ли има човек в света, който може категорично да отговори какви ще 

бъдат епидемичните ситуации месеци напред, тъй като за много кратко време COVID-19 

опроверга почти всяко едно от твърденията на учените и политиците. Когато знаем 

датата официално, максимално бързо ще пренастроим протокола. В ситуацията, в която 

се намираме, преждевременното даване на конкретни прогнози месеци преди изборите 

ще бъде основано на много неясноти и няма да бъде точно”, посочи Ангелов. И наблегна 

на отговорността на политиците в кризата: „Като че ли за последните 30 години почти 

всички български политици говорят за интересите на народа и на България, но тази 

http://www.segabg.com/
https://segabg.com/hot/category-bulgaria/vlastta-vurvi-kum-izbori-na-28-mart
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коронакриза пренареди нашите приоритети. Приоритет №1 трябва да бъде отделният 

гражданин.” 

Ангел Кунчев също отклони подканянията на президента да направи конкретни 

прогнози. По думите му в момента има няколко фактора, които ще повлияят на 

епидемичната обстановка, от които най-тревожният е появата на новите щамове на 

коронавируса във Великобритания и Южна Африка. В същото време натрупването на 

все по-голям контингент от имунизирани и преболедували в България оставя все по-

малко терен за развитие на вируса, допълни оптимистично главният здравен инспектор. 

Влияние ще окаже и темпът на имунизационната кампания, който зависи от това колко 

бързо страната ще получава нужните й дози от ваксините. 

Кунчев посочи, че основните предпазни мерки за изборите остават същите като досега – 

ползване на защитни средства, честа дезинфекция, недопускане да се струпват много 

хора в тесни пространства. За карантинираните и изолираните се обсъждат различни 

варианти – от създаването на самостоятелни секции, през временното отпадане на 

карантината за един или два часа, през които да се гласува, до създаването на мобилни 

секции, които да обикалят по домовете. Тези възможности се обсъждат с Централната 

избирателна комисия (ЦИК), която ще разгледа казуса от правна гледна точка. 

Вицепрезидентът Илияна Йотова, която също участва в разговора, изрази скептицизъм, 

че е добра идеята протоколът за действие да бъде изваден в последния момент. Йотова 

настоя поканените да споделят поне общите рамки на плана, така че президентът да може 

да го вземе предвид при предстоящите си срещи с представители на други държавни 

органи. И поиска да узнае детайли по процеса на ваксинация. 

"За да бъде един протокол ефективен от медицинска гледна точка, той трябва да бъде 

съставен на основата на събраната към момента информация. За да бъде максимално 

точен, той трябва да бъде максимално издаден колкото се може по-близо до изборната 

дата, за да може да отговаря адекватно на достиженията на науката към този момент", 

отвърна на критиката Костадин Ангелов. Като пример колко непредвидима е ситуацията, 

той посочи щама от Великобритания, както и възможността да се появи друг нов щам. 

"При такава динамична обстановка трудно се правят прогнози и колкото по-късни са те, 

толкова по-верни са", подкрепи го Ангел Кунчев. 

По отношение на ваксините здравният министър увери, че те ще бъдат достатъчни - до 

началото на февруари се очакват около 100 000 дози, а тепърва трябва да има и доставки 

по договори с "Астра Зенека" и "Модерна", които чакат финалната дума на Европейската 

агенция по лекарствата. Масовата имунизация се очаква да започне през март. Румен 

Радев отбеляза, че при очаквания малък брой на ваксинираните в периода до изборите, 

на практика имунизационният процес няма да окаже влияние върху вота - извод, който 

здравните власти потвърдиха. 

На въпрос на президента за провеждането на предизборната кампания Ангелов отговори, 

че с колегите му в нито един момент не са се ръководили в своите действия от изборите. 

"Българските политици трябва ясно да разберат, че основният приоритет пред тях е 

здравето на хората, а не изборите", каза той. 

ОБРАТ 

"Ако някой на президента му е казал 28 март, той го е изговорил и сега се чуди как на 

базата на медицинските специалисти да отмени изборите на друга дата, ако е искал да ги 

отменя, това е изцяло в неговите правомощия. Но да се опира на това, че никой не може 

да му даде прогноза, е грозно, защото такъв човек в света няма". Така премиерът Бойко 

Борисов коментира започналите при президента Румен Радев консултации с 

представители на НОЩ за провеждането на парламентарния вот в края на март. Борисов 

явно е променил позицията си, тъй като той и представители на ГЕРБ заявяваха, че 28 
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март е твърде рано за избори, че заради епидемията много избиратели няма да отидат да 

гласуват и пр.  

"На 28 март имаме обявена дата за избори. За тази дата се готвим и подготвяме 

медицинския протокол навсякъде. Прогноза, ако можеше да даде някой какво ще да бъде 

към 28 март, той щеше да бъде шеф на СЗО, макар че и те не знаят", коментира още 

Борисов във Велико Търново. 

 

www.investor.bg , 05.01.2021 г.  

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/rekordni-postypleniia-ot-blizo-25-mlrd-

lv-v-nap-za-2020-g-319188/ 

 

Рекордни постъпления от близо 25 млрд. лв. в НАП за 2020 г. 

 

Въпреки коронакризата бизнесът и гражданите са внасяли добросъвестно 

данъците и осигуровките си, твърдят от приходната агенция 

5 

 

Близо 25 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите (НАП)  

през 2020 година, което е с над 700 млн. лв. над планираното и с над 1,1 млрд. повече от 

предходната 2019 г., която не беше кризисна. Това отчетоха от приходната агенция. 

Според ведомството въпреки коронакризата бизнесът и гражданите са внасяли 

добросъвестно данъците и осигуровките си. „2020 г., освен всичко друго, се оказа и 

година на ясно изразена данъчна солидарност. Някои икономически сектори бяха тежко 

засегнати, други преживяха подем, но общото е, че независимо от трудностите, бизнесът 

и гражданите коректно спазваха ангажиментите си към бюджета. Ценим високо това“, 

каза по повод рекордните постъпления изпълнителният директор на агенцията Галя 

Димитрова, цитирана в прессъобщение от НАП.  

Запазва се тенденцията за ръст на постъпленията в хазната, като за миналата година той 

е около 5% спрямо 2019 г. 

През 2020 година данъчните приходи възлизат общо на 14 млрд. лв. От тях над 2,6 млрд. 

лв. са платени от бизнеса за корпоративни данъци, а 3,7 млрд. лв. от данък върху 

доходите на физически лица. Постъпленията от данъка върху добавената стойност са 7,6 

млрд. лв. при 6,8 млрд. лв. през 2019 г.  

Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 10,6 млрд. лв., като от тях 6,3 

млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване, 2,7 млрд. лв. – за здравноосигурителни 

вноски и 1,5 млрд. лв. – за допълнително задължително пенсионно осигуряване. 

Ралица Пейчева 

 

www.dnes.bg, 05.01.2021 г. 

https://www.dnes.bg/stranata/2021/01/05/prof-kantardjiev-imame-dokazatelstva-che-

britanskiiat-shtam-e-tuk.475447 

 

Проф. Кантарджиев: Имаме доказателства, че британският щам е тук 

 

Мутацията не пречи на ваксините и не е по-опасна 

 

Вече има косвени доказателства, че новият щам на COVID-19 от Великобритания е 

дошъл и в България. Това каза пред Dir.bg директорът на Националния център по заразни 

и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев. 

http://www.investor.bg/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/rekordni-postypleniia-ot-blizo-25-mlrd-lv-v-nap-za-2020-g-319188/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/rekordni-postypleniia-ot-blizo-25-mlrd-lv-v-nap-za-2020-g-319188/
http://www.dnes.bg/
https://www.dnes.bg/stranata/2021/01/05/prof-kantardjiev-imame-dokazatelstva-che-britanskiiat-shtam-e-tuk.475447
https://www.dnes.bg/stranata/2021/01/05/prof-kantardjiev-imame-dokazatelstva-che-britanskiiat-shtam-e-tuk.475447
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"Много е важно да се знае, че мутацията не пречи на ваксините, не пречи на 

диагностиката и също, че няма медицински доказателства, че е по-инфекциозна. И най-

важното - няма никакви доказателства, дори напротив, че заразените с него прекарват 

по-тежко болестта", посочи проф. Кантарджиев. 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА 

Имунолог: Ще има и нови щамове на коронавируса 

В Ню Йорк откриха първи случай на "британския" щам на COVID 

Според него всеки щам, който е преминал от животно към човек и прави епидемично 

разпространение, мутира като по-прилепчив, по-лесно заразява други хора и обикновено 

заболяването минава по-лесно. 

"Интересът на природата е вирусът да се съхрани, а той може да се съхрани само в жив 

човек. Всеки вирус, когато мутира по време на епидемия прави така, че хората да 

боледуват по-дълго и да не умират, за да може вирусът да се разпространява", допълни 

професорът. 

Той уточни още, че появата на британския щам у нас се очаква и ще го има, а официално 

новината ще бъде съобщена при следващите порции на геномно секвениране, които 

предстоят. В САЩ вече доказаха, че тази мутация се случва без епидемична връзка - след 

като учените направили целогеномно секвениране е установено, че пациент с 

коронавирус има мутация като тази в Англия. 

"Това, че щамът във Великобритания е взел тези размери и така се усеща, стана в 

последния месец декември, когато там започнаха да правят целогеномно секвениране. 

Тогава изведнъж казаха "Ау, много се е разпространил!", което стана и малко 

политически. Един Брекзит много добре би се посрещнал с щам и затваряне на 

границите. Внимаваме, работим и до средата на месеца ще можем да кажем на нашето 

общество колко и кога имаме такива мутации." 

Според проф. Кантарджиев около 1 млн. българи вече са се сблъскали със заболяването, 

а вероятността да го повторят е изключително малка и в световен мащаб медицински 

доказани са 1 случай на 2 млн. болни. 

"По моя сметка може би 15% от хората имат имунитет, защото са прекарали 

заболяването. Сега много се говори колко е траен този имунитет - който е боледувал има 

много малка вероятност пак да се разболее. От 80 млн. души, минали през болестта по 

света, медицински описани с достатъчно доказателства са 40 такива случаи. В нашата 

страна вече доста колеги излязоха и казаха "Аз тогава не бях добре, сега пак не съм добре, 

може да е коронавирус." Това са неща, които казани в такъв момент, могат сериозно да 

компрометират вярата на хората във ваксината. Ако не вярваш, нищо не получаваш. Ако 

насила се ваксинираш, първо психиката ти така ще реагира, че най-малко ще те заболи 

кръстът, гръбнакът, коляното и всичко това, което нормално си те боли от една възраст 

нататък. Изведнъж ще го припишеш на ваксината." 

Лекарите трябва много да внимават какво говорят в публичното пространство за 

ваксинациите, защото благодарение на общите усилия на човечеството се стигна до 

ваксините, които са най-добрият научно доказан начин за спасяване от пандемията, 

посочи още проф. Кантарджиев. Той даде за пример и факта, че над половин милион 

англичани и още около 3 млн. американци вече са ваксинирани и няма данни за тежки 

ефекти от това. "Най-вероятно ние българите първи щяхме да разберем, че на някой му 

е станало много лошо от това, на което вярваме най-много - фейсбук и по източник "една 

жена каза на пазара". 

Мерките, които се взеха в училищата са много добри, коментира проф. Кантарджиев, 

който не намира опасност в отворените преди ден детски градини и присъствените уроци 

за децата от началните класове. Експертът е категоричен, че не е вярно, че децата не се 

изследват и затова статистиката не ги хваща като вирусоносители. Децата боледуват 10 
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пъти по-малко от възрастните, показват сметките. 7000 са изследваните деца и 

тийнейджърите до 20 години, а възрастовият интервал между 40 и 50 години е с най-

много болни и той е 35 000. 

"Едно е 40% позитивни проби, друго е 15%. Въпреки, че е доказано, че при децата 

количеството вирус e доста по-голямо в гърлото, когато боледуват, те заразяват по-

малко, а самите те не боледуват", казва директорът на Националният център по заразни 

и паразитни болести и посочва, че голяма част от европейските държави дори не 

затвориха детските градини и началните класове като противоепидемична мярка. 

"В момента данните от страната са много добри. От заболяемост 680 души, преди ден 

болните бяха 174. Днес дадох анализа на директорите на РЗИ-тата по региони - къде има 

плато и къде спад и резултатите са доста добри. Дай Боже, да помага Господ и българите 

така да се ударим, защото толкова унижение и подигравки изживях през месеците август, 

септември и октомври, докато хората не се уплашиха. Такъв е животът - като свършиш 

някаква работа, не очаквай много да те хвалят. В България сме на крайностите - от пълно 

неглижиране до пълна паника, а то трябва по-трезво." 

Мерките трябва да се разхлабват поетапно, за да запазим оптимистичния резултат от 

последните дни. 

"Моeто мнение и това, което ние предлагаме като щаб и като експерти, е постепенност 

при разхлабването на мерките и проследяване на критериите като колко болни са за 

болница, колко от тях са в интензивно отделение. Не трябва да се допуска това, което се 

случи в началото на ноември - болни да не могат да потърсят медицинска помощ, 

недоверие, паника. Вярата на българското население в медицината е много крехка и 

двама - трима кресльовци са достатъчни, за да се срине доверието. Отпускането ще е 

постепенно, за съжаление такива колоси на българската икономика като моловете и 

нощните заведения ще трябва малко да почакат." 


