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ПРЕСКЛИПИНГ 

9 ноември 2021 г., вторник 

www.btv.bg, 08.11.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/oficialno-mz-i-mon-izdadoha-zapoved-za-testvaneto-na-

uchenicite-v-uchilishte.html 

 

Официално: МЗ и МОН издадоха заповед за тестването на учениците в училище 

 

Вижте текста на заповедта 

 

Министрите на образованието и науката акад. Николай Денков и на здравеопазването 

д-р Стойчо Кацаров издадоха заповед, която регламентира подробно процеса на 

тестване в училищата. 

С нея те правят задължителни за изпълнение Насоките за обучение и действия в 

условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, които са актуализирани 

съобразно новата обстановка. 

Според новите насоки присъственият учебен процес ще изисква изследване на 

учениците с щадящи бързи антигенни тестове за COVID-19, докато 14-дневната обща 

заболяемост падне под 250 на 100 000 души. Изключение ще се прави за децата с 

валиден документ за преболедуване или с отрицателен резултат от лабораторно 

изследване, а за учениците над 12 години - и ако имат документ за ваксинация. 

 

www.btv.bg, 08.11.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/kacarov-religijata-i-narodopsihologijata-sa-prichina-za-

nedoverieto-kam-vaksinite.html 

 

Кацаров: Религията и народопсихологията са причина за ниското ваксинационно 

покритие 

 

По думите върху този процес влияние има и политическа криза и предизборната 

кампания, в която се намираме 

 

Причините за ниските нива на ваксинация у нас са свързани с нашата история, религия 

и народопсихология. Това заяви министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров по 

време на срещата си с директора на Европейския център за профилактика и контрол 

върху заболяванията д-р Андреа Аммон. 

Д-р Кацаров и д-р Аммон са обсъдили епидемичната обстановка в страната, основните 

предизвикателства, пред които сме изправени в разгара на поредната вълна от COVID-

19, ваксиналното покритие у нас, както и връщането на учениците в клас, съобщават от 

министерството на здравеопазването. 

 „Популистките правителства, които управляват страната ни през последните години, 

ни превърнаха в модел на корумпирана държава. Това е благоприятна среда за развитие 

на теории, които не са базирани на науката“, заявява здравният министър за причините 

за недоверието към ваксините. 

По думите върху този процес влияние има и политическа криза и предизборната 

кампания, в която се намираме. 

 „Партиите правят всичко възможно да спечелят повече гласове, като прокарват 

антиваксърски мнения. В тази ситуация е много трудно да се прилагат непопулярни 

мерки. Дори най-меките ограничения са причина за протест. Чакаме изборите в неделя, 

http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/oficialno-mz-i-mon-izdadoha-zapoved-za-testvaneto-na-uchenicite-v-uchilishte.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/oficialno-mz-i-mon-izdadoha-zapoved-za-testvaneto-na-uchenicite-v-uchilishte.html
http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/kacarov-religijata-i-narodopsihologijata-sa-prichina-za-nedoverieto-kam-vaksinite.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/kacarov-religijata-i-narodopsihologijata-sa-prichina-za-nedoverieto-kam-vaksinite.html


Page | 2 

2 

да се успокоят политическите страсти и битката за живот да вземе превес над битката 

за гласове на избирателите“, обясни д-р Кацаров. 

Здравният министър е коментирал и ефектите от въвеждането на зеления сертификат за 

ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от изследване за COVID-19 у нас. 

По думите му през този период над 250 хил. души са се имунизирали с първа доза от 

ваксините срещу COVID-19. Рязко се е покачил и броят на направените тестове, което 

спомага за изолирането на безсимптомните приносители на вируса. 

 „Сегашната вълна е най-тежка в сравнение с предишните. Над 30% повече са 

заразените, но общата смъртност е по-ниска, броят на хоспитализираните е по-малък. 

Това се дължи на възможността за лечение в извънболнична помощ в т. нар. COVID 

зони. Също така още през лятото разработихме и Национален план за справяне с 

пандемията“, казва Кацаров. 

 „Не само България е с ниски нива на ваксинация. Вирусът мутира и затова тази вълна е 

по-опасна. Трябва да въвеждате мерки, които да са адаптирани към страната Ви. Много 

важно е до хората да стигат съобщения, на които те да вярват. В повечето държави 

лекарите са хората, на които най-много се има доверие“. Това е коментирала д-р Аммон 

по време на срещата със здравният министър. 

 

www.nova.bg, 08.11.2021 г. 

https://nova.bg/news/view/2021/11/08/345711/ 

 

Здравните власти със становище за антителата срещу COVID-19 

 

Те трябва да бъдат изследвани с оторизирани от FDA тестове 

 

Изследването на специфични антитела от клас IgG срещу SARS-CoV2 с два типа 

тестове може да служи като маркер за защита срещу COVID-19 при предложените 

критерии за използваните тестове. Това заключи Експертният съвет по „Клинична 

имунология“ в становището си за валидирани методи за количествено определяне, 

референти стойности, интерференции и значение на антитела срещу SARS-CoV2. 

За целта могат да се използват оторизирани от FDA тестове: количествено определяне 

на антитела срещу RBD на вируса при количество над 10 пъти от горната референтна 

граница, отразена в резултата от изследването; вирус-неутрализиращи антитела, 

измерени с ELISA със стойност над 60% за вирусна инхибиция. 

Интерферон-гама базираните тестове за определяне на клетъчен имунитет срещу 

коронавируса също могат да дадат информация за протекция. 

Изследванията следва да се подновяват на 90 дни в случай на използването им като 

документ за имунна протекция срещу коронавирусна инфекция. 

Преди дни здравните власти заявиха, че предстои да вземат решение за това дали да се 

издава зелен сертификат на база изследване за антитела. Те обявиха, че решението ще 

бъде взето на база становище на експертите. Припомняме, че към момента зелен 

сертификат се издава на ваксинирани срещу COVID-19, доказано преболедували 

вируса и хора с отрицателен тест за коронавирус. 

 

www.bgonair.bg, 08.11.2021 г. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/245022-kovid-prognoza-pone-170-pochinali-

sredno-na-den-kam-kraya-na-noemvri 

 

Ковид прогноза: Поне 170 починали средно на ден към края на ноември 
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Трябва да се направи някакъв вид локдаун, смята проф. Огнян Кунчев 

 

Според прогнозите на американския институт IHME най-голям брой починали от 

Ковид-19 в България ще има на 17 ноември. Подобни са и изчисленията на българските 

математици.  

"Предвиждаме към края на ноември да имаме поне 170 души средно на ден починали. 

Средното го взимаме на 7 дена", посочи математикът към БАН проф. Огнян Кунчев. 

Месец след въведените по-строги мерки през октомври миналата година беше 

достигнат пикът на смъртността. Същото се очаква и сега.  

"Сега мерките бяха предприети на 21 октомври, при това по-лежерни в сравнение с 

това, което беше миналата година. Бройте 1 месец след това, около 21-25 ноември може 

да очакваме евентуален пик, ако успеем междувременно да овладеем нарастването на 

случаите", прогнозира проф. Кунчев. 

И въпреки че на седмична база в страната се забелязва лек спад в заболеваемостта с 8 

процента, то това не трябва да успокоява хората, казва математикът.  

"За да може наистина да имаме истински спад, трябва да взимаме някакви мерки. А 

какви мерки? Ваксинацията трябва поне 20 дни да се изчаква. Значи трябва да се 

направи някакъв вид локдаун", смята проф. Кунчев. 

А въвеждането на "зелен сертификат" у нас вече дава резултат, казва д-р Аспарух 

Илиев. Той препоръчва и поставянето на бустерна доза без значение от възрастта.  

"В даден момент се наблюдава постепенно намаляване на защитата. Именно в този 

момент се препоръчва да се постави бустер. И в Израел проучване показа, че тя 

значително подобрява защитата", посочи д-р Илиев.  

Според него антителата не са точен индикатор за това дали имаме изградена защита от 

вируса. Затова най-добрият начин за справяне с пандемията остава ваксинацията.  

"Ваксинирайки, намаляваме броя болни и рискът от мутации намалява", изтъкна д-р 

Илиев. 

Според прогнозите на IHME всички налични Ковид легла ще са необходими на 12 

ноември. Към този момент България почти е реализирала прогнозите на института – 

8500 заети легла от общо 9000. 

 

www.bnr.bg, 08.11.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101553620/plamen-taushanov-vredna-e-kampaniata-ako-

ne-e-fokusirana-kam-kategoriata-koato-celi 

 

Наличието на бързи антигенни тестове в аптеките доведе до скрита 

заболеваемост и разнасяне на вируса 

 

Пламен Таушанов: Има 11 конспиративни теории за Covid-19 и никой не взе да ги 

обори 

 

Вредна е всяка кампанията, която не е фокусирана 

 

"Ако има 11 конспиративни теории, никой не взе сериозно да ги обори или да 

представи някакви научни и практически резултати, примерно дали само възрастни 

хора боледуват от Covid-19, защото това е хитът, а в тази вълна основно боледуващи са 

между 24 и 39 години, но у нас такава статистика няма. Основната теза на българина е, 

че е здрав и няма да се разболее". Този коментар направи пред БНР адвокат Пламен 

Таушанов, председател на Асоциацията за закрила на българските пациенти. 

Според него досега не е имало ваксинационна кампания: 
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"Когато се говори за кампания, тя трябва да е фокусирана по конкретни теми, да се 

оборят 11 конспиративни теории и да бъдат убедени хората, че трябва да се ваксинират. 

Кампаниите трябва да са фокусирани и по възрастови групи. ... Хората са го измислили 

преди 20 години. Ако една кампания не е фокусирана към определена категория, която 

цели, тя е вредна. ... Затова преди седмица казах на министъра Стойчо Кацаров да си 

смени пиарите".  

Адвокатът коментира и темата за тестването на децата в училище, като подчерта, че 

никой не може да задължи учителите да извършват тези тестове: 

"Няма публично обявени данни за достоверността на тези тестове. По наши данни те са 

с достоверност не повече от 50-60%". 

Той изказа мнение, че родителите могат да тестват децата си, ако желаят, но не и при 

липса на желание: 

"Няма как административно някой да накара родителите да тестват децата си за 

коронавируса. ... По-нормално е родителите да го извършат, отколкото в училищата. 

дали ще дадат фалшиви, или нефалшиви - това е друга тема, която касае проблема за 

съзнанието на българина". 

Таушанов посочи, че наличието на бързи антигенни тестове в аптечната мрежа е 

станало причина за скрита заболеваемост от Covid-19:  

"Сега масово хората се тестват с тест от аптеката и когато някой види, че е заразен, за 

да не стои вкъщи под карантина, скрива този резултат и си ходи на работа, пазарува си 

в магазините и така заразява наоколо". 

 

www.cross.bg, 08.11.2021 г.  

https://www.cross.bg/dozi-govoritelyat-dopulnitelni-1676313.html#.YYluAWBByUk 

 

ЕК: Ваксинационната кампания в ЕС е успешна, осигурени са допълнителни дози 

 

Кампанията за ваксиниране против COVID-19 в ЕС е успех, заяви днес говорител на 

Европейската комисия. Той добави, че ЕК осигурява договори за доставка на 

допълнителни дози ваксина. 

Поставихме си за цел до лятото на тази година 70 на сто от пълнолетните европейци да 

бъдат ваксинирани и я изпълнихме, посочи говорителят. Той допълни, че ЕК е 

сключила нов договор за доставка от Pfizer на над един милиард дози ваксина и 

преговаря за сходно споразумение с Moderna. 

Говорителят уточни, че тези количества ще бъдат осигурени за поставяне на 

допълнителни дози на вече ваксинираните. По неговите думи държавите от ЕС сами 

преценяват дали и на кои групи от населението да предложат реимунизация. 

Според говорителя страните от ЕС следва да прилагат препоръките на Европейската 

агенция по лекарствата, която вече се произнесе за подсилващите дози с ваксините на 

Pfizer и Moderna. Ваксините са сигурни, това беше основното изискване към тези 

препарати, посочи той. Говорителят поясни, че препоръката на ЕК за свободното 

движение, с която държавите в ЕС са се съгласили, предвижда на ваксинираните и 

преболедувалите да не бъдат налагани ограничения. 

Говорителят заяви това в отговор на въпрос, свързан с готовността на Италия да въведе 

карантина за пристигащи от България и Румъния, независимо дали имат сертификат за 

имунизация, заради високото разпространение на заразата в тези две страни. По 

неговите думи правилата на ЕС предвиждат възможност за поставяне под карантина на 

притежателите на сертификат за отрицателна проба от изследване, ако пристигат от 

опасни от епидемична гледна точка райони. 
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09.11.2021 г., с. 2 

 

Доц. Любомира Николаева-Гломб: 

 

Вероятно ще се ваксинираме срещу коронавирус всяка година 

 

Няма тест за антитела, който да доказва по-малък риск от заразата или 

предаването й 

 

Вероятно ще трябва да се ваксинираме срещу коронавирус всяка година, но ако голяма 

част от населението е имунизирана, циркулацията на заразата ще се озапти. Това 

коментира пред БНТ вирусологът и зам. изп. директор на Националния център по 

заразни и паразитни болести доц. Любомира Николаева-Гломб. 

Доц. Гломб посочи, че в Европа тестването на учениците е абсолютно в ход и 

учениците над 12 години в голямата си част са ваксинирани, независимо от това са 

тествани два пъти седмично. 

„Доктрината „тестиране за да останем в училище“ в пове-чето западни страни е 

приета“, обясни доц. Гломб. Тя посочи, че всяка ваксина изисква поставянето на 

няколко дози. 

„Вирусът е изменчив, 

ПО ПРИНЦИП КОРОНАВИРУСИТЕ ИМАТ НЕТРАЕН ИМУНИТЕТ 

Той ще бъде такъв и при ваксинираните, затова трябва непрекъснато да се подклажда и 

да се държи буден с ваксина“, заяви вирусилогът. 

Малките деца трябва да бъдат подпомогнати в тестването и това ще стане с учител и 

родител. Доц. Гломб заяви, че в тестването няма нищо вредно, а от Центъра по заразни 

и паразитни болести предлагат доброволческа помощ за училищата в първите дни, за да 

се изясни процедурата по тестването. 

Вирусологът коментира и темата за наличието на антителата за издаването на 

сертификат. Тя подчерта, че това е нейно мнение, а за решението по въпроса на 

национално ниво ще се съберат много такива. 

„Според мен към момента няма тест, който да каже, че тези антитела са 

неутрализиращи и индивидът, който ги притежава, съответно е в по-малък риск да се 

зарази или да предаде заразата. Затова и нито една държава още не ги е приела като 

меродавни“, обясни вирусологът. 

Доц. Гломб обясни, че у нас ДОМИНИРАЩИЯТ ВАРИАНТ НА ВИРУСА Е ДЕЛТА, 

НО НЕ ТОВА ТРЯБВА ДА НИ ПРИТЕСНЯВА 

а броят новозаразени. „Аз не мога да разбера защо хората се притесняват от ваксините, 

при положение че вече няколко милиарда дози са направени, наблюдаваме какви се 

резултатите от ваксината в продължение на година и половина, описват се нежеланите 

реакции и те са една на няколкостотин хиляди, което е нищожно в сравнение с 

пораженията от боледуването“, каза доц. Гломб. По думите й ваксинираният човек 

може да се зарази, но ще прекара болестта в пъти по-кратко, отколкото 

неваксинираният. Според нея е егоистично да се спасяваме поединично, а вак-

синирането спасява животи и позволява всички дейности да вървят в ход. По думите й 

в страната вече няма грип. 

 

www.cross.bg, 08.11.2021г.  

https://www.cross.bg/troyanova-naroden-predstavitel-1676304.html#.YYktaWBBzcs 

 

http://www.cross.bg/
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Проф. д-р Петранка Троянова: Трябва да отдалечим търговията от 

здравеопазването 

 

Държавните и общинските болници са гръбнака на нашето здравеопазване. В момента 

всички те са търговски дружества. За съжаление това дава възможност да се изкривят 

някои принципи на медицината, превръщайки я в търговия. Ние бихме желали да 

отдалечим търговията от здравеопазването. Това каза проф. д-р Петранка Троянова, 

кандидат за народен представител, втора в листата на „БСП за България" за 24 МИР в 

София. 

"Една от мерките, които предлагаме и ще работим тя да се случи, е да се отмени 

търговския статут на университетските, областните и общинските болници", обясни 

кандидатът за народен представител и допълни, че промяната ще е много трудна. 

По думите й "БСП за България" със своя експертен потенциал, с политическия си опит 

и с волята си за промяна може да направи необходимите реформи. 

"Затова съм част от партията и ще работя за изграждането на едно съвременно, 

солидарно, достъпно и равнопоставено здравеопазване", заяви тя. 

Кандидатът за народен представител обясни, че "БСП за България" ще настоява да се 

въведе личната електронна здравна карта. "Тя ще дава информация както за здравния 

статус на пациента, така и информация дали той е осигурен, тъй като по последни 

данни 14% от населението не плаща здравни вноски. Искаме и лекарствата за децата до 

14-годишна възраст да са безплатни", изтъкна социалистката. 

Проф. Троянова засегна и темата с липсата на персонал и медицински специалисти. 

"Много от тях са в пенсионна възраст, а младите заминават в чужбина. Някои 

специалности, като анестезиология и реанимация, микробиология, патоанатомия, 

педиатрия, не се харесват на младите, тъй като се тежки и трудни. Трябва да върнем 

достойното заплащане на лекарите и медицинския персонал. Така ще мотивираме 

младите хора да останат и да работят тук", каза изтъкнатият лекар. 

Тя призова хората да излязат и да гласуват на 14 ноември. "БСП е единствената партия, 

която има 130-годишна история. Всички други се оказаха проекти, създадени за 

определено време, с определена цел. Като депутат ще работя за едно достъпно и 

модерно здравеопазване. Имам с какво да помогна за промяната, която е необходима в 

здравеопазването", заяви проф. д-р Петранка Троянова. 

 

www.clinica.bg, 08.11.2021 г. 

https://clinica.bg/18847-Sluchaite-v-Evropa-rastat 

 

Случаите в Европа растат 

 

Според здравните експерти тенденцията ще продължи и в следващите две 

седмици 

 

Случаите на КОВИД в ЕС отново растат. През изминалата – 43 седмица от началото на 

пандемията, те са 306.2 на 100 000 срещу 243.5 на 100 000 през предходната. Това 

показват данните на Европейския център за контрол на заразните заболявания. 

Нарастването на случаите на КОВИД на стария континент тече вече четвърта седмица 

и според здравните експерти ще продължи и през следващите две. То е най-голямо сред 

хората до 50 години, но тенденцията е същата и при по-възрастните. Увеличаването на 

случаите води и до по-голяма заетост на реанимационните легла, както и на леталитета. 

14-дневната смъртност в края на миналата седмица е била 2.7 на 100 000 срещу 2.5 през 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/18847-Sluchaite-v-Evropa-rastat
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предходната седмица. С поне една ваксина пък са 80.7% от населението на 30 

европейски държави, напълно имунизирани са 75%. 

Показателите обаче варират 

сред държавите. Така например в момента с най-висока заболеваемост – над 1000 на 

100 000, са Хърватска, Естония, Словения, Латвия и Литва. С най-висока смъртност пък 

– над 20 на 100 000, са Латвия (24.4), България (24.2) и Румъния (23). 

Заради увеличаването на случаите, 

редица западни държави, в които средната заболеваемост е далече от тази в България, 

решиха да затегнат мерките. В Германия например новите случаи са 201 на 100 000, 

заради което страната обяви, че има пандемия сред неваксинираните и се опитва да 

увеличи имунизацията. Към момента там напълно ваксинирани са 63% от 83-

милионното население. За разлика от други западни държави, в Германия не се 

предприеха мерки за задължителна имунизация сред определени групи население. 

Заради опитите да се ускори ваксинацията обаче лекарите са атакувани, съобщава 

„Дойче Веле". Някои от тях дори получават заплахи от гражданите. 

Заради увеличаването на случаите 

в Австрия, където средната заболеваемост достигна 659 на 100 000, от петък се върна 

изискването за наличие на зелен сертификат при посещение на редица обществени 

места като театри, кина, хотели, заведения. Мерките ще останат вероятно и за 

коледните празници. 

 


