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ПРЕСКЛИПИНГ 

8 ноември 2021 г., понеделник 

www.bnt.bg, 07.11.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/prof-georgi-momekov-merkite-sa-nuzhni-celta-im-e-da-

spasyavat-zhivoti-1174370news.html  

 

Проф. Георги Момеков: Мерките са нужни, целта им е да спасяват животи 

 

Мерките са нужни, целта им е да спасяват животи. Оспорването им е тъжно, защото 

сме на челни места по смъртност. Това заяви в "Говори сега" председателят на 

Българското научно дружество по фармация проф. Георги Момеков.  

"Не може да отричаш всички форми на ограничение. Изглеждаме безкрайно нелепо. 

Информацията какво съдържа ваксината е публична. Същите тези хора си боядисват 

косите и пият инстантни напитки, които се разтварят, едва ли са чели какво има вътре. 

Българите се татуират, но ги е страх да се ваксинират", допълни проф. Георги Момеков.  

Той добави, че хапчетата за лечение на коронавирус са "оптимистичен вариант". 

"Правят се мащабни проучвания и се дават много категорични данни. Имаме един 

наистина много категоричен ефект при хапчето на "Пфайзер" - при високорисковите 

хора, ако този препарат е включен до третия ден от изявата, намалява хоспитализацията 

с 90% и не е имало смъртни случаи, при хапчето на "Мерк" не е толкова висока 

ефективността. И двата препарата ще променят правилата на играта. Тези лекарства са 

направени с много пари, компанията е вложила пари в мащабни клинични проучвания", 

отбеляза проф. Георги Момеков.  

Според него ще има логистични проблеми, и "това няма да е нещо, което ще наводни 

аптеките утре". По думите му и сега можем да намалим хоспитализациите чрез 

ваксиниране. 

"Ще се планират количествата години напред при лекарствата, това е страхотен пробив, 

но не е вълшебна пръчица. Ако искаме да живеем спокойно, трябва да разчитаме на 

други мерки. Получава се плато на новите случаи, всички се надяваме да се обърне тази 

крива. Нещата са много сериозни", каза още проф. Георги Момеков. 

 

www.bnr.bg, 06.11.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101552726/pomoshtnik-farmacevtite-nedovolni-che-

zdravnata-kasa-gi-diskriminira 

 

Помощник-фармацевтите недоволни, че Здравната каса ги дискриминира 

 

След като от Съюза на фармацевтите изказаха публично огорчението си от 

пренебрежението на здравните власти към тях през годините, с отворено писмо 

излязоха и помощник-фармацевтите. 

В писмото се подчертава, че от девет месеца помощник-фармацевтите в болнични 

аптеки не получават предвиденото допълнително възнаграждение от 360 лева поради 

грешно тълкуване на законов текст от Здравната каса. 

Според авторите на отвореното писмо колегите им магистър фармацевти получават 

тези суми, а спрямо тях се извършва дискриминация. 

Търсим Вашето съдействие за огласяване на случая, завършва писмото на Асоциацията 

на помощник-фармацевтите с председател Лиляна Петрова. 

 Фармацевтите подписаха анекса към договора с НЗОК и искат оставката на 

шефа ѝ Петко Салчев 
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www.btv.bg, 05.11.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/svetut/szo-balgarija-e-na-treto-mjasto-v-sveta-po-covid-

smartnost-na-100-hil-dushi-naselenie.html 

 

СЗО: България е на трето място в света по COVID смъртност на 100 хил. души 

население 

 

Босна и Херцеговина са на второ място, а на първо е Перу 

 

България остава на трето място в света по брой на смъртните случаи на 100 000 души 

население, сочат данните на Световната здравна организация за разпространението на 

коронавируса в седмицата 30 октомври – 5 ноември. 

Босна и Херцеговина са на второ място, а на първо е Перу. 

Европа остава единственият регион, в който коронавирусът продължава да печели 

територии по данни на СЗО. Броят на новите случаи е нараснал с 6% към сряда, спрямо 

повишение от 18% миналата седмица. 

Броят на хоспитализираните на Стария континент е нараснал повече от два пъти за една 

седмица. 

В Европа заболеваемостта е 192 на 100 000 души население. Тук най-голямо 

повишение на броя на новите случаи отбелязват Великобритания, Русия, Румъния и 

Турция. 

СЗО определи темпото на разпространение на коронавируса в Европа като „силно 

притеснително“ и предупреди, че това може да доведе до още половин милион смъртни 

случая на континента до края на февруари. Във всички региони освен Европа е 

отбелязано намаляване на броя на новите случаи или запазването им на същото 

равнище. 

Броят на смъртните случаи по света бележи ръст от 8%. По оценки на СЗО ако се 

отчитат смъртните случаи, свързани пряко или непряко с COVID-19, броят на 

починалите вследствие на пандемията може да бъде три пъти по-висок. 

Данните на СЗО показват още, че повечето хоспитализирани и умрели не са били 

изцяло ваксинирани. 

Прогнози за пандемията 

Учените очакват, че до края на следващата година COVID-19 ще придобие ендемичен 

характер. Страните, които постигнат това, ще имат комбинация от високи равнища на 

ваксинация и естествен имунитет сред оздравелите от коронавируса. 

Въпреки това COVID-19 ще допринася значително за броя на смъртните случаи, 

подобно на други ендемични заболявания, като маларията, например. 

Вирусът вероятно ще продължи мутира, като ще се налага ежегодно поставяне на 

бустерни дози. 

 

www.zdrave.net, 05.11.2021 г. 

https://www.zdrave.net/-/n19882 

 

EMA обсъжда дали да разреши ваксината на AstraZeneca като бустер 

 

Европейската агенция по лекарствата (ЕMA) заяви, че обсъжда възможността 

ваксината на AstraZeneca да бъде разрешена и за подсилващи бустерни дози, заяви на 

http://www.btv.bg/
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брифинг ръководителят на Отдела „Биологични заплахи за здравето и ваксинационни 

стратегии“ в агенцията Марко Кавалери, цитиран от Ройтерс. 

 „AstraZeneca ни предостави нов пакет от данни, който може да бъде разгледан от нас и 

да подкрепи едно решение за разширена употреба на ваксината като бустер“, обясни 

той. 

Марко Кавалери направи уговорката, че е възможно агенцията да изиска още данни, 

ако прецени, че представените до момента не са достатъчни. 

 „Ще обсъдим с AstraZeneca въпроса дали тези данни са достатъчни, за да приемем 

такава възможност, или се нуждаем от повече доказателства“, каза той. 

Засега регулаторът е разрешил бустерна употреба за двете иРНК ваксини – на 

Pfizer/BioNTech и Moderna. 

 

www.news.bg, 07.11.2021 г.  

https://news.bg/education/sindikat-testvaneto-na-uchenitsite-tryabva-da-e-vkashti.html 

 

Синдикат: Тестването на учениците трябва да е вкъщи 

 

Нека имаме предвид, че тестването в училище ще означава да бъдат нарушени всички 

изграждани в годините хигиенни навици, което със сигурност е още един отрицателен 

аспект. Това е във връзка с изискването тестовете да се направят на гладно, без прием 

на вода, за да е достоверен тестът и, разбира се, без измиване на зъбите и провеждане 

на сутрешен тоалет. 

Това заявяват в позиция до медиите от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". 

Позицията е адресирана към здравния министър Стойчо Кацаров. 

Това ще означава, че децата, след като бъдат тествани в училище, първо ще се наредят 

на опашка, за да измият зъбите си, след това ще закусят, а по този начин се изяжда 

активното учебно време. 

За тази цел се настоява тестовете да се правят в домашна среда. 

Министерството на здравеопазването подмени препоръката на Отрасловия съвет по 

образование за тестовете тип "близалка", припомнят от синдиката. 

По тази причина от организацията настояват министърът на здравеопазването, д-р 

Стойчо Кацаров, незабавно да промени своята заповед относно мястото на правене на 

тестовете на учениците в начален етап, като се даде възможност тези щадящи тестове 

да се извършват от родителите в домашни условия, придружени от декларация на 

родителя, че тестът е негативен. Това е практиката в много европейски страни, 

припомнят от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". Също така се посочва и че 

над 85% от самите родители не са съгласни с реда за тестване, а също и учителите, на 

които такива медицински действия не влизат в длъжностната характеристика, а и така 

се превръщат в работещи на първа линия и са под заплаха 

При липса на реакция от министерство на здравеопазването, синдикат "Образование" 

ще поиска оставката на министъра на здравеопазването - д-р Стойчо Кацаров и на 

премиера на служебното правителство Стефан Янев. 

Това се посочва в позицията на д-р Юлиян Петров, председател на синдикат 

"Образование" към КТ "Подкрепа". 

Припомняме, че въвеждането на тестовете в начален етап са едно от условията за 

връщането на учениците от начален етап в училище от 10 ноември. 

 

www.dnes.bg, 06.11.2021 г. 

https://www.dnes.bg/business/2021/11/06/67-ot-predstavitelite-na-biznesa-protiv-

zeleniia-sertifikat.509463 
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67% от представителите на бизнеса - против зеления сертификат 

 

В анкетата са участвали близо 200 ръководители на предприятия и браншови 

организации 

 

67% от собствениците на бизнеси са против въвеждането на зеления сертификат, сочат 

данните от проучването на Българската търговско-промишлена палата. 

В периода от 25 до 31 октомври са попитани близо 200 ръководители на предприятия и 

представители на браншови организации. 

49% от анкетираните твърдят, че е по-добре да работят, отколкото да бъдат затворени. 

24 на сто намират за позитивно въвеждането на "зелен сертификат", защото и 

служителите, и потребителите на услуги се чувстват по-защитени. 

В същото време една трета от респондентите определят наложената мярка като форма 

на ограничаване на човешките права на гражданите. 

За над една пета от фирмите това е спънка в работния процес, а над една четвърт от 

мениджърите намират "зеления сертификат" за прекален, пише „24 часа“. 

Наблюдава се подобрение във вижданията на работодателите по отношение на 

ваксинирането, но все още сме далеч от желаните нива, посочват от палатата. 

55 на сто от респондентите са посочили, че са въвели строг контрол за спазване на 

всички разпоредени противоепидемични мерки. 

Близо 50 на сто от мениджърите на предприятия са препоръчали на служителите да се 

ваксинират при възможност, но посочват, че това е личен избор на всеки служител. 

Над една трета от предприятията са въвели дистанционна работа, а при една десета се 

извършва редовно скрининг на служителите - чрез тестване за COVID-19. 

Мениджърите са предприели и различни методи за ограничаване на разпространението 

на COVID-19 в своите компании, като водеща според тях остава личната превенция на 

всеки един служител. 

Налице са различни примери, при които фирмите въвеждат собствени подходи като 

допълнителни средства (бонуси) за ваксинация, недопускане на външни за компанията 

лица, тестване след отпуск, а продължават да действат установените мерки за 

дезинфекция и носене на маски. 

Преобладаваща част от предприемачите не се чувстват третирани по различен начин 

спрямо сходни до техния бизнес, но има и такива - при продажбата на храни и напитки 

(магазини със зони за хранене), при центровете за грижа за деца, в туризма и други. В 

отговорите често се изразява и мнението, че не само за всички бизнеси трябва да се 

прилагат еднакви мерки, а и за администрациите. 

По публикацията работи: Ерол Емилов 

 

www.actualno.com, 07.11.2021 г. 

https://www.actualno.com/healthy/sedmicata-na-koronavirusa-v-platoto-na-chetvyrtata-

vylna-smyrtnostta-e-ogromna-news_1665859.html 

 

Седмицата на коронавируса: В платото на четвъртата вълна смъртността е 

огромна 

 

Седмичните данни за новите случаи на коронавирус в България вече ясно показват, че 

страната достигна платото на четвъртата вълна. Някои от индикаторите дори показват 

лек спад, но тепърва предстои да се види ще тръгнем ли надолу предвид очакваното 

http://www.actualno.com/
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връщане на  ученици в училищата. По най-важният показател обаче - смъртност, 

стремително вървим нагоре, с над 1000 починали с диагноза COVID-19 само за седмица 

и причината е повече от проста, макар немалко хора упорито да не могат да разберат: 

Смъртността, която виждаме в момента, е резултат от броя на заразените преди около 

1-2 седмици. За да се стигне до фатален изход, болестта първо трябва да прогресира! 

Какво сочат числата за периода 01.11 - 07.11.21 (припомняме, че всеки дневен отчет се 

отнася за денонощието преди да излезе): 

� 30 471 нови случая спрямо 32 962 преди седмица т.е. 2491 случая по-малко. Това е 

втората седмица с най-много нови случаи от началото на пандемията в България - най-

тежката седмица беше предишната (25.10 - 31.10.21). Тази седмица са направени 277 

408 теста (антигенни плюс PCR) спрямо 289 399 предишната седмица т.е. 11 991 теста 

по-малко. Процентът на положителни проби е 10,98 на сто спрямо 11,38 на сто на 

седмична база т.е. спад с 3,52% на новите случаи спрямо спад от 33,73% предишната 

седмица, когато беше първата пълна седмица на отчет със зеления сертификат т.е. 

много хора се тестваха, за да отидат на работа, а не защото имат симптоми или 

притеснения за заболяване. Настоящата седмица се класира на второ място по брой 

направени тестове за цялата пандемия в  България досега. На първо място беше 

предишната седмица. За периода 22.03 - 28.03.21 г. имаше 25 290 официално 

регистрирани случая на COVID-19 в България, като 10 282 бяха "хванати" с антигенен 

тест - т.е. това беше седмичният пик на третата вълна в България. 

� 13,11 пъти повече са починалите от COVID-19 неваксинирани (1010) спрямо 

починалите ваксинирани (77) през тази седмица. Преди седмица статистиката сочеше 

17,82 пъти повече починали неваксинирани (838) спрямо починалите ваксинирани (47). 

Починалите неваксинирани са 92,92%. Общо през настоящата седмица са починали 

цели 1087 души с диагноза "COVID-19" - черна статистика! 

� Починалите от началото на пандемията с диагноза COVID-19 са вече 25 005! Преди 

седмица бяха 23 918. А според нови изчисления, досега в глобален мащаб заради 

пандемията са починали 16 000 000 души - ПОДРОБНОСТИ ТУК! 

� 14-дневната смъртност - по 155 души средно са починали през последните 7 дни от 

COVID-19, абсолютен рекорд досега. В края на предишната седмица смъртността беше 

24.39 на 100 000. Преди 30 седмици смъртността беше 24.47 души на 100 000 население 

- пикът в резултат на третата вълна. Още: "Джонс Хопкинс": България е първа в Европа 

и втора в света по смъртност от COVID-19* " 

� 9 пъти повече са влезлите в болница неваксинирани (5373) спрямо влезлите в 

болница ваксинирани (597). Влезлите в болница неваксинирани през седмицата са 

точно 90% от всички, постъпили в лечебно заведение. Преди седмица статистиката 

сочеше 8,33 пъти повече влезли в болница неваксинирани (5169) спрямо влезлите в 

лечебно заведение ваксинирани (620) т.е. 89,29% неваксинирани от всички влезли в 

лечебно заведение. 

� Към 7 ноември в болница с диагноза COVID-19 има 8370 пациенти. Преди седмица 

бяха 7880 т.е. 490 повече. В края на предишната седмица бяха 1088 повече! Влезли в 

болница за седмицата са 5373 неваксинирани спрямо 5169 преди седмица и 597 

напълно ваксинирани спрямо 620 преди седмица. За последно дотук, към 25 юли 

хоспитализираните бяха 711 т.е. 30 по-малко за седмица. Към 02.05.21 г. 

хоспитализираните бяха 6790 т.е. 1297 по-малко в болница за седмица, което беше 

абсолютен рекорд за 7 дни! Към 04.04.21 г. хоспитализираните бяха 10 521 - 
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настоящият негативен седмичен рекорд, т.е. 847 повече в болница за седмица, но на 

5.04.2021 г. имаше общо 10 649 души в болница! Към 21.03.2021 г. хоспитализираните 

бяха 8545 т.е. 1597 души повече в болница само за седмица, подобрен седмичен 

рекорд! Преди 44 седмици имаше ръст от 265 души повече, влезли в лечебно 

заведение! Тогава имаше 7224 хоспитализирани, което беше черният рекорд при 

втората вълна на тази пандемия! Съгласно официални данни на НЗОК, предоставени на 

Actualno.com към края на юни, 2020 година, средният престой в болница на болен от 

COVID-19 е 29 дни! В това число обаче влизат както хората в интензивно отделение, 

така и само среднотежките и малко по-леки случаи, които обаче влизат в болница. 

Иначе обичайната клинична пътека към днешна дата е 10 дни, а още 7 след това 

домашна карантина. 

� В интензивно отделение има 732 пациенти спрямо 685 преди седмица т.е. 47 повече. 

На 21.03.2021 г. в интензивно отделение имаше 691 души, т.е. увеличение със 169 души 

на седмична база - два рекорда, хем по общ брой, хем по увеличение, като първият 

беше подобрен само след седмица. Няма обаче статистика на изписаните от интензивно 

отделение, съответно и колко от случаите там са завършили трагично. 

� Процентът на хора на интензивно лечение от влезлите в болница продължава да е 

висок, като има ръст на седмична база - 8,74% (732 от 8370). Седмицата по-рано беше 

8,69% (685 от 7880). Преди 15 седмици процентът беше 12,28%, което е моментният 

рекорд. 

� 6,20 пъти повече са случаите на заразени неваксинирани (26 244) спрямо заразени 

ваксинирани (4227) т.е. 86,13% са заразените неваксинирани от всички заразени с 

COVID-19 през седмицата. Преди седмица статистиката сочеше 6,71 пъти повече 

заразени неваксинирани (28 689) спрямо заразените ваксинирани (4273) т.е. 87,04% от 

всички заразени с COVID-19 бяха неваксинирани. 

� 14-дневната заболеваемост от COVID-19 е 917.12 на 100 000 души спрямо 887.96 

преди седмица. От три дни насам обаче заболеваемостта почна да намалява - на 3 

ноември тя достигна 928.31 на 100 000 души и оттогава тръгна надолу. Преди 31 

седмици 14-дневната заболяемост на 100 000 души население стана 717.73 души, което 

е и пикът в третата вълна. Припомняме, че здравният министър в третото правителство 

на Бойко Борисов проф. Костадин Ангелов предупреди за нови мерки при прескачане 

на границата от 200 души на 100 000 и имаше по-сериозно затваряне в периода 22.03 - 

31.03.21 г. - ето и ЗАПОВЕДТА С ПОДРОБНОСТИТЕ за този период! Сега затваряния 

(събирания извън дома не са позволени, не се провеждат спортни събития, затварят 

заведения, спортни обекти и културни обекти, затварят се и офисите, с изключение на 

ключови за икономиката дейности, които не може да се извършват от вкъщи, а 

училищата и университетите затварят, като работят единствено детски градини със 

100% ваксиниран или преболедувал персонал и се приемат само деца на 100% 

ваксинирани или преболедували родители) се предвиждат при заболеваемост 500 на 

100 000, но вместо това беше въведен зелен сертификат, което изобщо не отговаряше 

на предварително обявения план. Защо нямаше локдаун при рекордната заболеваемост 

- ето какво каза служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров ТУК! 

� 7-дневната заболеваемост е 440.55 на 100 000 души спрямо 476.57 на 100 000 души 

преди седмица. Тя започна да намалява от 2 ноември, след като достигна 479.91 на 100 

000 души. 

� 8 области са със заболеваемост от над 1000 на 100 000 души - Монтана, София-град, 

Перник, Варна, Габрово, Враца, Кюстендил и Видин. Преди седмица бяха 7 - Враца е 

новата област, с 1077.79 заболели на 100 000 души спрямо 941.40 преди седмица т.е. 

седмичен ръст от 14,49%. 14 области са в тъмночервена зона т.е. 750 заболели на 100 

000 души население - Монтана, София-град, Перник, Варна, Габрово, Враца, 
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Кюстендил, Видин, Благоевград, София-област, Стара Загора, Пловдив, Ловеч и Русе. 

Преди седмица отново 14 области бяха в тази зона - единствената промяна е, че Ямбол 

излезе, а Русе влезе в най-лошата зона. 

� Челната тройка от области с най-голяма 14-дневна заболеваемост от COVID-19 се 

запазва същата като миналата седмица, но и в трите области има спад, макар и 

минимален. На първо място е Монтана, с 1317.44 заболели на 100 000 души население 

спрямо 1401.17 преди седмица т.е. 5,98% спад. На второ място е София-град, с 1291.49 

заболели на 100 000 спрямо 1337.80 преди седмица т.е. 3,46% спад. На трето място е 

Перник, с 1170.01 заболели на 100 000 спрямо 1263.85 преди седмица т.е. спад от 

7,42%. 

� Само 2 области са под границата от 500 заболели на 100 000 души т.е. извън т.нар. 

червена зона. Кърджали е най-добре, с 253.76 заболели на 100 000 души спрямо 223.91 

преди седмица т.е. ръст от 13,33%. Смолян отчита 486.81 заболели на 100 000 спрямо 

479.94 преди седмица т.е. ръст от 1.43%. 

� Най-голям ръст на заболеваемостта от коронавирус през тази седмица има в Хасково 

- 23,10% (667.19 спрямо 541.98). Най-голям спад има в Перник - 7,42% (1170.01 спрямо 

1263.85). 

� За тази седмица са направени 230 042 антигенни теста спрямо 237 228 предишната 

седмица. Положителните тестове са 16 922 т.е. 7,35% спрямо 17 338 т.е. 7,30% на 

седмична база. Това означава ръст от 0,68% на положителните антигенни проби след 

като в края на миналата седмица имаше спад от 26,86%. 

� За тази седмица са направени 47 366 PCR теста, които се считат за "златен стандарт" 

за откриване на COVID-19, спрямо 52 171 преди седмица. Положителните тестове са 13 

549 т.е. 28,60% спрямо 15 624 т.е. 29,94%. Това означава спад от 4,48%, след като в 

края на предишната седмица имаше спад от 2,77%. 

� Общият процент на положителните проби за цялата пандемия в България дотук е 

10,82% (631 506 случая при направени 5 832 420 теста, включително 3 018 565 

антигенни). Предишната седмица той беше 10,81% (601 035 случая при направени 5 

555 058 теста, включително 2 788 551 антигенни). В пика на третата вълна общият 

процент беше 16,39 на сто (371 531 случая при 2 266 672 теста, включително 530 478 

антигенни). В коледната седмица на 2020 година процентът на положителни проби от 

всички дотогава направени тестове беше 17,50 на сто (197 384 случая при 1 127 820 

теста, включително 5191 антигенни). 

� Общо 2 960 810 дози ваксина срещу коронавирус са поставени към днешна дата 

спрямо 2 885 224 преди седмица. 1 562 833 или 22,62 на сто са със завършен 

ваксинационен цикъл т.е. по 2 дози ваксина спрямо 1 508 365 души миналата седмица, 

когато процентът беше 21,83 на сто. При сега одобрените за ползване ваксини в ЕС (без 

"Янсен", която е еднодозова) най-пълен имунитет срещу COVID-19 се постига до 

седмица-две след поставяне на втората доза! Има 348 687 поставени дози от "Янсен" 

т.е. 41 013 нови, които са еднодозови вече са включени в статистика на хората със 

завършена имунизация. Броят на поставените "Янсен" за седмицата вече намалява - 41 

013 спрямо 55 549. С еднодозова ваксина зеленият сертификат почва да действа 14 дни 

след поставянето ѝ т.е. взема се най-бързо. 

� Ако приемем подхода от миналата година на проф. Николай Витанов, който се 

занимава с математическите модели за Националния оперативен щаб (НОЩ), то към 

днешна дата има 901 208 души, които са заразени с коронавирус и които са заразни 

(умножени по 8 са официално отчетените 112 651 активни случая). Преди седмица бяха 

791 584 души (98 948 активни случая, умножени по 8). Преди 14 седмици бяха 58 328 

души (7291 активни случая, умножени по 8), което се оказа и най-ниското ниво, до 

което стигнахме след спада на третата вълна. Към 06.12.2020 година беше отчетен 
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абсолютният пик преди четвъртата вълна 763 536 души (95 442 активни, умножени по 

8), след което започна спадът. Само че самият Витанов на 31.01.2021 г. пред БНТ вече 

заговори за нова сметка - да се умножава по 4, а не по 8! Професорът повтори същото 

на 26.05.2021 г. пред Нова телевизия. Учителят Петър Велков обясни в Студио Actualno 

защо - сега се правели повече тестове, отколкото през лятото и началото на есента на 

2020 година. Ако умножим по 4, то заразени с коронавирус и заразни към днешна дата 

са 450 604 души. В края на предишната седмица бяха 395 792. За разнобоя колко е 

скритата заболеваемост от коронавирус допринесе и математикът Лъчезар Томов, 

според който трябва да се умножава по 6 - каза го на 02.10.2021 г. ! 

� Как се управлява здравната криза с COVID-19 в България? Официално 

карантинираните са 54 076 спрямо 112 651 активни случая според Единния 

информационен портал. С други думи, има 58 575 активни случая, които не са 

официално карантинирани. Или - за пръв път имаме повече некарантинирани, 

отколкото карантинирани съгласно данните на Единния информационен портал! В края 

на миналата седмица имаше 55 856 карантинирани спрямо 98 948 активни случая т.е. 

имаше 43 092 активни случая, които не са официално карантинирани. Преди 42 

седмици - 26 997, а преди 43 седмици - 28 984. 

 

 


