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ПРЕСКЛИПИНГ 

11 февруари 2021 г., четвъртък 
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sistemata-za-verifikaciia.479549  

 

Повечето аптеки вече са свързани със системата за верификация 

 

Това няма да оскъпи ваксините, обясняват фармацевти 

 

Петя Славова 

Около 33 милиона фалшифицирани и нелегално разпространявани медицински изделия 

са били регистрирани в Европа през 2020 година. Това съобщи пред БНР Илияна 

Паунова, изпълнителен директор на Българската организация за верификация на 

лекарствата. Това са обичайно по-скъпи медикаменти, които са по-атрактивни за 

криминалния бизнес, допълни тя.   

Имало е и опити за фалшификация на маски, тестове и дезинфектанти, като около 70 

тона дезинфектанти са били заловени, уточни Паунова, позовавайки се на данни на 

Европол.   

"Има проблеми с фалшифицирани лекарства срещу COVID-19. В България не са 

регистрирани такива. По последни данни на Европол имаше предупреждение през 

декември, че се очаква повишена активност по отношение на лекарствата и 

медицинските изделия срещу COVID-19". 

"Докато ваксините са под контрола на правителствата за разпространение, рискът се 

намалява значително да бъдат доставяни през незаконни канали", отбеляза Илияна 

Паунова, но уточни, че такъв риск съществува, когато се правят поръчки и доставки на 

медикаменти по интернет. 

Всяка опаковка лекарствен продукт по лекарско предписание трябва да има уникален 

идентификационен код, който се въвежда в единна европейска информационна система, 

която е в сила от февруари 2019 година, припомни Паунова. 

Когато лекарството достигне до аптеката, се извършва проверка дали е въведен в 

европейската система. Това е гаранция, че то е произведено от съответния производител 

и е спазена веригата на доставка. Над 80% от аптеките у нас вече са свързани със 

системата за верификация, поясни Илияна Паунова. 

При ваксините срещу коронавируса е бил предоставен гратисен период за 

верификацията. Облекчението е най-вече за производителите, тъй като за тях 

поставянето на този код изисква допълнително време и ресурс. Верификацията обаче 

няма да оскъпи ваксините.  

"Това не е допълнителна инвестиция. Тя се знае от производителите на лекарствени 

продукти още когато започват за разработват медикаментите". 

 

www.zdrave.net, 10.02.2021г. 

https://www.zdrave.net/Новини/Поясниха-на-фармацевтите-как-да-изпълняват-е-

рецептата-/n16449  

 

Поясниха на фармацевтите как да изпълняват е-рецептата 

 

Българският фармацевтичен съюз публикува инструкции по отпускане на лекарствени 

продукти чрез електронната рецепта. Те са във връзка с обнородваните вчера промени в 
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условията и реда за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени 

продукти, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, 

заплащани напълно или частично от НЗОК.  

Припомняме, според тях рецептите на хартия ще се изпълняват и обработват в аптеките 

по досегашния ред до 30 април.  

В обхвата на електронното предписание не се включват медицински изделия и диетични 

храни за специални медицински цели, става ясно от инструкцията на НЗОК към 

фармацевтите. 

За изпълнението на е-рецептата магистър-фармацевтът ще се идентифицира чрез 

електронен подпис. Той ще трябва да провери и дали пациентът е с непрекъснати 

здравноосигурителни права на лицата. При изпълнение на е-рецептата не се изисква и 

хартиена форма на рецептурна бланка, е разписано още в инструкциите към търговците 

на дребно. 

 

www.clinica.bg, 10.02.2021г. 

https://clinica.bg/15683-MZ-i-NZOK-protiv-noviq-kontrol-za-lekarstvata  

 

МЗ И НЗОК ПРОТИВ НОВИЯ КОНТРОЛ ЗА ЛЕКАРСТВАТА 

 

И в момента има механизми за това, не е нужно здравният министър да ги дублира, 

смятат двете институции 

 

И здравната каса, и здравно министерство се обявиха против промени в контрола на 

разходването на бюджета на НЗОК за лекарства. С поправки в Закона за здравното 

осигуряване, от ГЕРБ предлагат здравният министър да проверява как касата спазва 

механизма за устойчивост на бюджета си, по който фармацевтичните компании връщат 

пари, ако лимитите за лекарства са надскочени. 

Друга предложена поправка е тази година от механизма да бъдат изключени 

имуноглобулините, тъй като има опасност производителите им да се оттеглят от пазара 

заради прекалено ниски цени.  

От касата не подкрепят и двете предложения. Как касата харчи публичните средства за 

лекарства се проверява 

от Сметната палата 

и Агенцията за държавна финансова инспекция, освен това контрол по действието на 

механизма осъществява и Надзорният съвет на НЗОК, в който има 4 представители на 

държавата, включително на МЗ, обясняват от НЗОК. Освен това откакто действа 

механизмът не е имало сигнали и жалби от фарма компаниите за незаконно или 

нецелесъобразно прилагане, допълват оттам.  

Подобни мотиви излага и здравно министерство. От там допълват, че това ще е 

дублиране на контролни функции,  

което създава затруднения и изразяват „загриженост за ефективността" на 

предложението. 

От касата са против и изключването на имуноглобулините от механизма, защото при 

надвишаване на предвидените разходи това ще натовари останалите прозводители, които 

ще връщат повече пари, освен това не е ясно за кои точно продукти трябва да се направи 

изключение. 

Въпреки това поправките бяха приети на първо четене от здравната комисия в 

парламента. 
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www.zdrave.net, 10.02.2021г. 

https://www.zdrave.net/Новини/-Министърът-да-контролира-изпълнението-на-

бюджета-за-лекарства-на-НЗОК/n16455  

 

Здравната комисия прие на първо четене 

 

Министърът да контролира изпълнението на бюджета за лекарства на НЗОК 

 

Касата, МЗ и Финансовото министерство са категорично против промените 

 

Надежда Ненова 
С 10 гласа „за“, един „против“ и 7 „въздържали се“ парламентарната здравна комисия 

прие министърът на здравеопазването да осъществява контрол върху прилагането на 

механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, по който 

Касата и производителите на лекарства сключват договори, чрез планови и внезапни 

проверки, които ще се извършват от назначена от него комисия. Промяната е направена 

в Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от председателя на 

парламентарната група на ГЕРБ и председател на здравната комисия д-р Даниела 

Дариткова.  

Припомняме, че проектът предвижда съставът на комисията да включва представители 

на Министерството на здравеопазването, Сметната палата, Националната агенция за 

приходите и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. 

Срокът за доклада от проверката да е 14-дневен, а самият доклад да се публикува в 

интернет. Министърът пък ще може да отправя препоръки до Надзорния съвет на НЗОК.  

С отрицателни становища по законопроекта обаче излязоха голяма част от 

заинтересованите страни.  

„Вероятно вносителите на проекта приемат, че след като в ЗЗО не е регламентирана 

специална контролна процедура за прилагане на Механизма, то съществува 

законодателна празнота и контрол не може да бъде осъществяван, без да отчитат 

съществуващите в действащото законодателство и описани по-горе възможности за 

контрол. Предполага се, че поради това възприятие на вносителите мотивите не 

съдържат никакви аргументи, обосноваващи необходимостта от създаване на специален 

ред за контрол върху Механизма, чрез комисия, назначена от министъра на 

здравеопазването. Липсата на каквито и да било аргументи (мотиви) в това отношение 

не убеждават в необходимостта от неговото създаване (регулиране)“, пишат в 

становището си от НЗОК.  

Според управителя на Здравната каса проф. Петко Салчев възлагането на контролна 

функция по прилагането на Механизма на министъра на здравеопазването, с мотива, че 

осъществява лекарствената политика в страната съгласно ЗЛПХМ, е неправилно. 

„Механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, е 

финансова мярка, финансов инструмент за спазване на бюджетна дисциплина, и ако 

законодателят, въпреки аргументите ни, реши, че следва да създаде специален ред за 

контрол върху прилагането му, то тази функция трябва да се възложи на финансов орган 

(въпреки че ех lege тя вече е възложена)“, казва той.  

Управителят на Касата заявява, че е недопустимо в специалния ЗЗО да се въвежда 

контролно производство върху дейност на НЗОК, което да има за цел защита на частен 

интерес, т.е. на частноправни интереси, още повече на техните стопански интереси. 

„Възразяваме и срещу предложения състав на комисията, която ще осъществява контрол 

по прилагането на Механизма. Относно представителите на Сметната палата важат 

аргументите ни, изложени по-горе - считаме, че Сметната палата на общо основание, по 
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силата на своите законоустановени функции осъществява контрол върху финансовата 

дейност на НЗОК, част от която е и дейността по прилагане на Механизма, казва проф. 

Салчев и припомня, че в Надзорния съвет на Касата влизат двама зам.-министри на 

здравеопазването, които са и представители на M3, както и изпълнителният директор на 

НАП.  

„Като конституционно установен орган Сметната палата е независима при 

осъществяването на своята дейност и се отчита единствено пред Народното събрание. 

Участие на представители на Сметната палата в междуведомствени комисии на 

изпълнителната власт, които осъществяват контрол, би противоречало на принципа на 

разделение на властите. Сметната палата би могла да осъществява контрол по 

прилагането на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на 

НЗОК в рамките на ежегодния одит на отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК“, 

казват от Върховната одитна институция.  

От Министерството на здравеопазването също изразяват несъгласие с предложения 

законопроект. „Считаме, че предложените текстове създават по-скоро дублиращ способ 

за контрол от друг орган, а именно от министъра на здравеопазването. Дублирането на 

правомощия създава неясноти и затруднения в правилното прилагане на нормативната 

уредба, увеличава риска от евентуални противоречия между отделните контролни 

органи, от забавяне на проверките, от прехвърляне на отговорности. Поради 

гореизложените съображения изразяваме загриженост в ефективността на предложения 

законопроект в тази негова част“, казват от МЗ.  

От Министерството на финансите са още по-категорични. „Възлагането на контролни 

функции на министъра на здравеопазването по прилагането на механизма, гарантиращ 

предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК и създаването на междуведомствена 

комисия, назначена от него, която да го подпомага при изпълнението на тази функция, е 

в противоречие с определените функции на Надзорния съвет, тъй като именно на 

Надзорния съвет е възложено да осъществява контрол върху оперативната дейност на 

НЗОК. Не би следвало първостепенен разпоредител с бюджет - министър да контролира 

автономен бюджет, на който законодателят ясно е определил органите за управление. 

Редът и условията за извършване на вътрешни и външни одити и проверки е по реда, 

предвиден за всички останали първостепенни разпоредители с бюджет“, пише министър 

Ананиев. Освен това той възразява категорично в комисията да бъде включван 

представител на НАП, тъй като посочената дейност на комисията не е от 

компетентността на Агенцията по приходи.  

Срещу предложените текстове се обявиха и депутатите от БСП и ДПС, но почертаха, че 

са съгласни с частта от законопроекта, която предвижда през 2021 г. заради COVID 

лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв - 

имуноглобулини, да може да бъдат изключени от обхвата на механизма.  

Подкрепа за разширяването на правомощията на министъра изразяват от Асоциацията 

на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), от 

Българската генерична фармацевтична асоциация - БГФармА и от Българската 

асоциация на професионалистите по здравни грижи. Според БАПЗГ контролът от страна 

на министъра на здравеопазването и мултидисциплинарния състав на контролиращата 

комисия, създадена с негова заповед и публикуването на протокола от проверките в сайта 

на M3, са гаранция за сигурност и прозрачност. 

 

 

 

 

 



Page | 5 

5 

www.btv.bg, 10.02.2021 г.  

https://btvnovinite.bg/svetut/ursula-fon-der-lajen-pred-btv-trjabva-da-pomognem-na-

farmacevtichnite-kompanii-za-vaksinite-sreshtu-covid-19.html 

 

Урсула фон дер Лайен пред bTV: Трябва да помогнем на фармацевтичните 

компании за ваксините срещу COVID-19 

 

Трябва да работим заедно с индустрията, за да се справим с новите варианти на 

вируса, смята председателят на ЕС 

 

Десислава Минчева 

Европейският съюз е бил прекален оптимист за доставките на ваксини. Има закъснение 

с достъпа на препарати до пазара, подценени бяха и трудностите с масовото 

производство, призна тази сряда пред Европарламента председателят на Европейската 

комисия Урсула фон дер Лайен. 

bTV беше сред 11-те водещи европейски медии, които се срещнаха с нея, за да получим 

отговор на въпроса възможни ли са нови сривове в доставките. 

„Най-напред ние всички се фокусирахме върху разработката на ваксини и това беше 

правилно. Феноменално е какво постигна науката за 10 месеца. Но сега виждаме, че е 

много трудно да се произведат милионите и милиарди необходими ваксини. Това е 

трудността. Затова се срещнахме с всички от индустрията, за да видим как можем да им 

помогнем – например в доставката на нужните компоненти. Трябва да работим заедно – 

в публично-частни партньорства, за да се справим и с потенциалните нови варианти на 

вируса“, заяви фон дер Лайен. 

Председателят на ЕК разкри, че още не се е имунизирала срещу коронавиуса, а кого ще 

бъде ваксинирана зависи изцяло от белгийските власти. 

Различни остават позициите на евродепутатите за закъснението на ваксини в Европа. 

„Фармацевтичните компании трябва да изпълняват своите договори. Ако не ги 

изпълняват, трябва да отидат на съд“, смята българският евродепутат Андрей Ковачев от 

Европейска народна партия. 

„Някои отговори на госпожа Фон дер Лайен не могат да заместят отговорите на 

българското правителство. Например, защо сме последни по темп на ваксинация, защо 

сме последни по доверие към ваксините“, смята Петър Витанов от Прогресивния алианс 

на социалистите и демократите. 

ЕС направи верния избор да остане единен и да не разделя европейските граждани на 

първа и втора класа, смятат мнозинството от 120-те депутати, които говориха тази сряда 

в пленарната зала. 

 

www.bnt.bg, 10.02.2021 г.  

https://bntnews.bg/news/pravitelstvoto-kupuva-oshte-3-mln-vaksini-obobshtenie-

1095327news.html 

 

Правителството купува още 3 млн. ваксини  

 

Александър Марков 

Правителството ще купи допълнително 3 млн. ваксини срещу коронавируса. Така ще 

бъде осигурен избор на всеки, който иска да се ваксинира. Пред австрийския бизнес 

премиерът Бойко Борисов обясни, че България управлява пандемията най-добре и това е 

в подкрепа за чуждестранните инвестиции. 

http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/svetut/ursula-fon-der-lajen-pred-btv-trjabva-da-pomognem-na-farmacevtichnite-kompanii-za-vaksinite-sreshtu-covid-19.html
https://btvnovinite.bg/svetut/ursula-fon-der-lajen-pred-btv-trjabva-da-pomognem-na-farmacevtichnite-kompanii-za-vaksinite-sreshtu-covid-19.html
http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/pravitelstvoto-kupuva-oshte-3-mln-vaksini-obobshtenie-1095327news.html
https://bntnews.bg/news/pravitelstvoto-kupuva-oshte-3-mln-vaksini-obobshtenie-1095327news.html
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На осем общини кабинетът отпусна над 8 млн. лв. за инфраструктурни, спортни и 

културни проекти. Кабинетът дава пари, които отиват директно към хората и общините, 

заяви премиерът Бойко Борисов. 

Над 2,8 млн. ваксини ще купи държавата от "Пфайзер" и 460 хиляди от "Модерна". 

Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов заяви: "За да могат всички 

български граждани да имат възможността да избират с коя ваксина да се ваксинират и 

по този начин да получим изключително добро покритие на населението и постигане на 

т.нар. колективен имунитет". 

До момента страната ни е осигурила милиони ваксини за българските граждани, обясни 

Бойко Борисов. 

"След 300-те милиона, близо 9 млн. допълнително за безплатни и доброволни ваксини. 

Пълзят леко нагоре данните, но мисля, че с усиленото ваксиниране и с броя на 

оздравелите трябва да удържим ситуацията", каза Борисов. 

Още над 8,7 млн. лева са отпуснати за осем общини в страната - Лесичово, Белово, 

Смолян, Плевен, Радомир, Мездра, Сливен и Болярово за инфраструктурни, спортни и 

културни проекти. 

"Имаме един от ГЕРБ само днес кмет или двама. Другите са от БСП, от ДПС, независим, 

но подкрепен от десните. От целия политически спектър има кметове. Това го казвам 

просто, ако някой каже, че предизборно се раздават пари, че става въпрос за кметове от 

всички политически партии и хората там ги чакат, защото са им много важни", заяви 

Борисов. 

По-късно пред австрийския бизнес премиерът изтъкна предимствата на страната ни за 

бизнес инвестиции - влизането в Банковия съюз и механизма ЕРМ 2. 

"Европейският банков съюз се наблюдава пряко от ЕЦБ и чакалнята, в смисъл всяка една 

финансова операция в България веднага светка в ЕЦБ. Това гарантира абсолютно 

чистота, прозрачност, а на една държава, когато финансите й са бели, рано или късно 

всичко става бяло", каза още премиерът. 

Приоритет на кабинета през последните години е образованието, в което са инвестирани 

милиарди, обясни Борисов. 

 

www.bnt.bg, 10.02.2021 г.  

https://bntnews.bg/news/balgarskite-evrodeputati-s-priziv-za-poveche-informaciya-za-

vaksinite-v-es-1095343news.html 

 

Българските евродепутати с призив за повече информация за ваксините в ЕС 

 

Десислава Апостолова 

Признание за грешки на Брюксел при осигуряването на ваксини за европейските 

държави. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отчете 

забавяне в одобряването на ваксините и подценяване на масовото производство. Но 

защити колективното поръчване на ваксини. В дебата участваха и български 

евродепутати. 

17 милиона са ваксинираните до сега европейци, а 26 милиона дози са доставени в 

страните, отчете фон дер Лайен. Тя призна грешки, но и защити политиката на Брюксел. 

"Закъсняхме с издаването на разрешение, бяхме твърде оптимистично настроени по 

отношение на масовото производство на ваксини и може би бяхме твърде сигурни, че 

поръчаните дози ще бъдат доставени навреме. Трябва да си зададем въпроса защо се 

случи това и какви са поуките за нас. Но все още съм дълбоко убедена, че беше правилно 

решение всички държави от ЕС да поръчаме заедно ваксините и да ги разпределим 

солидарно", заяви Урсула фон дер Лайен. 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/balgarskite-evrodeputati-s-priziv-za-poveche-informaciya-za-vaksinite-v-es-1095343news.html
https://bntnews.bg/news/balgarskite-evrodeputati-s-priziv-za-poveche-informaciya-za-vaksinite-v-es-1095343news.html
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4 часа продължиха дебатите в Европарламента с множество въпроси и призиви към 

Комисията. 

"Защо ваксините, които се произвеждат в Европа не остават тук и има ли пропуск в 

договорите? Има нужда от ясни отговори и прозрачност", призова Илхан Кючюк - 

евродепутат от ДПС, "Обнови Европа". 

"Призовавам комисията да започне общоевропейска кампания срещу дезинформацията 

и активно да се намесва, когато националните власти се провалят в набавянето на 

ваксини за хората", заяви Радан Кънев - евродепутат от ДСБ/EНП. 

"Моят призив към комисията е да подпомогне страните-членки във ваксинационните 

кампании и по регионите", каза Андрей Ковачев - евродепутат от ГЕРБ/EНП. 

"По какъв начин ще бъдат подпомогнати, насърчени или санкционирани държави-

членки, които значително изостават със скоростта на ваксиниране?", попита Петър 

Витанов - евродепутат от БСП/Алианс на социалистите и демократите. 

Еврокомисията обеща създаването на контактна група с парламента, която да следи 

процеса на ваксиниране. 

 

www.dnevnik.bg, 10.02.2021г. 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/02/10/4173332_cenite_na_niakoi_protivorakovi_le

karstva_shte_padnat_s/ 

 

Цените на някои противоракови лекарства ще паднат с над 70% след намеса на 

Еврокомисията 

 

Европейската комисия прие днес предложението на южноафриканската фармацевтична 

компания "Аспен" (Aspen) за намаляване на цените на шест противоракови препарата 

със 73 процента и налагане на 10-годишен ценови таван. В замяна се прекрaтява 

тригодишно разследване, което можеше да приключи с голяма глоба. 

Разследването на комисията не разкри каквито и да е основателни причини за много 

високите равнища на печалбите на "Аспен". Лекарствата са били с изтекъл патент в 

продължение на 50 години, което означава, че всички инвестиции в 

научноизследователска и развойна дейност вече са били отдавна рентабилизирани. 

"Аспен" е могла да постигне тези увеличения на цените, тъй като пациентите и лекарите 

в повечето случаи са нямали алтернативи на употребата на точно тези противоракови 

лекарства. Когато националните органи са се опитали да се противопоставят на 

исканията за повишаване на цените, компанията е стигнала дотам да заплашва да извади 

лекарствените продукти от списъка с лекарства, подлежащи на реимбурсиране, а в някои 

случаи дори е било готово да спре нормалните им доставки за пазара, отбелязва ЕК. 

Поради това комисията установи сериозни опасения, че поведението на "Аспен" може да 

е в нарушение на правилата на ЕС в областта на конкуренцията, които при определени 

условия забраняват налагането на прекомерни цени на клиентите. 

Ангажиментите на "Аспен" предвиждат, че:  

- тя ще намали цените си в цяла Европа за шестте противоракови лекарства средно с 

около 73%, което е средно под цените от 2012 г., т.е. преди да започне повишаването на 

цените; 

 

- намалените цени ще бъдат максималните, които "Аспен" може да начислява през 

следващите десет години. Те ще започнат да се прилагат още от 1 октомври 2019 г.; 

- "Аспен" гарантира доставката на лекарствата през следващите пет години, а за 

допълнителен период от пет години или ще продължи да ги доставя, или ще преотстъпи 

на други доставчици своето разрешително за търговия.Ангажиментите ще останат в сила 

http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/02/10/4173332_cenite_na_niakoi_protivorakovi_lekarstva_shte_padnat_s/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/02/10/4173332_cenite_na_niakoi_protivorakovi_lekarstva_shte_padnat_s/
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в продължение на десет години. Ако "Аспен" наруши споразумението, комисията би 

могла да наложи глоба в размер до 10 % от общия годишен оборот, без да е необходимо 

да установява нарушение на антитръстовите правила на ЕС.Освен това "Аспен" трябва 

да гарантира през значителен период от време непрекъснати доставки на тези лекарства, 

чийто патент е изтекъл. 

През 2017 г. комисията обяви официално разследване на ценовите практики на "Аспен" 

по отношение на шест критично важни противоракови лекарства с изтекъл патент, 

използвани главно за лечение на левкемия и други хематологични ракови заболявания. 

След като придобива противораковите лекарства от друго дружество, през 2012 г. Aspen 

започва постепенно да увеличава цените си, често с няколкостотин процента, във всички 

държави в Европа, в които продава лекарствата. 

Анализът на Комисията на счетоводните данни показа, че след увеличенията на цените 

в Европа те са надвишавали съответните му разходи средно с почти триста процента, 

дори като се предвиди разумен марж на печалбата, макар между продуктите и държавите 

да са съществували разлики. 

 

www.chernomore.bg, 10.02.2021г.  

https://www.chernomore.bg/a/75-zdrave/218375-kakvo-si-spomnyat-dots-mangarov-

prof-kozhuharova-za-uhan-95-predshestvenikat-na-covid-19-varluval-u-nas 

 

Какви спомени пазят лекарите за "Ухан 95" - предшественикът на COVID-19, 

върлувал и у нас 

 

Доц. Мангъров и проф. Кожухарова се борили с вируса през далчечната вече 1995 г 

 

Заглавие в български вестник от 1996 г.  говори за грипен вирус, подобен на Ковид-19. 

Изданието на "Труд" от преди 24 години се пази в Народната библиотека, предаде 

Bulgaria ON AIR. 

Същата година този грип, наречен "Ухан 95", е върлувал по целия свят. Симптомите са 

включвали висока температура, кашлица, усложнение от бронхопневмония. 

"Само за седмица броят на разболелите се от дихателни инфекции е нараснал с близо 

2000. През изминалите 7 дни медицинска помощ в столичните поликлиники са 

потърсили 7307 души", пише в статията. 

Спомените си за грипния вирус, който се предава по въздушно-капков път, пазят и двама 

медици, които са лекували пациенти, когато грипът "Ухан 95" е върлувал. Единият от 

тях е инфекционистът доц. Атанас Мангъров. 

"Тогава имаше само мантадин и нямаше тези, които се появиха по-късно - остеомивир и 

заламивир. Т.е нямаше дефинитивно лечение на тогавашния щам - по същия начин, по 

който и сега нямаме дефинитивно лечение на Ковид-19", разказа той. 

"Епидемията през 96-97-а година беше една нормална грипна епидемия. По 

номенклатурата на СЗО наименованията на щамовете на грипните вируси се дават 

според мястото, където са изолирани за първи път, както и годината, така че той се казва 

"Ухан 95", обяснява епидемиологът проф. Мира Кожухарова. 

В статията от 1996 година пише още, че медиците започнали да прилагат 2 ваксини 

срещу него - Ваксигрип и Инфлувак. Инжекциите били доставени веднага в България. 

Създадена е специална лаборатория за масова ваксинация. 

Приликите със сегашната епидемия обаче свършват дотук. Инкубационният период на 

двете заболявания е различен: грипът протича краткотрайно и бурно, засяга предимно 

младите хора, за разлика от Ковид-19. Хората заживели с него без страх. 

http://www.chernomore.bg/
https://www.chernomore.bg/a/75-zdrave/218375-kakvo-si-spomnyat-dots-mangarov-prof-kozhuharova-za-uhan-95-predshestvenikat-na-covid-19-varluval-u-nas
https://www.chernomore.bg/a/75-zdrave/218375-kakvo-si-spomnyat-dots-mangarov-prof-kozhuharova-za-uhan-95-predshestvenikat-na-covid-19-varluval-u-nas
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"Никога не сме слагали маски, никога не сме затваряли страни, не сме се тествали преди 

да се качим на самолет. Според вирусолозите в бъдеще ще продължим да бъдем 

свидетели на сезонни епидемии, част от които ще е и Ковид-19. Към групата на 

респираторните вируси прибавяме още един и продължаваме живота си нормално", 

добави доц. Мангъров. 

 

 
11.02.2021 г., с. 6 

 

Проф. Богов: 

Чакаме пика около 25 февруари 

 

Виждаме постепенно покачване на броя на заразените, а очакваният пик ще е около 25 

февруари или в началото на март. Това заяви директорът на Александровска болница 

проф. Борис Богов. 

По думите му прогнозите до момента се оправдават, като първата причина за това е 

естественото развитие на пандемията, а втората е несериозността по отношение на 

спазването на мерките. „Предстои на своето заседание утре Националният щаб да вземе 

решение за промяна в мерките при покачване на заболеваемостта - ако се стигне до 200 

заразени на 100 000 души. Тогава ще се пристъпи към затягане на мерките по обратния 

ред, по който бяха разпуснати“, заяви пред БНТ проф. Богов. 

Той допълни, че всички болници са в готовност за реакция. „Ние не сме върнали обратно 

клиниките на старите им места, затова можем веднага да приемем повече хора“, допълни 

директорът на Александровска. Проф. Богов коментира и програмата на болница за пост-

COVID рехабилитация. Той заяви, че над 500 пациенти са се обадили на телефоните за 

записване за безплатни консултации. „Заради големия интерес сме пуснали втора линия. 

На ден се обаждат средно по 160 човека“, посочи проф. Богов. 

 

www.zdrave.net, 10.02.2021г. 

https://www.zdrave.net/Новини/БАЗПГ-осъди-нападението-над-медик-от-ЦСМП-

Дупница/n16451  

 

БАЗПГ осъди нападението над медик от ЦСМП-Дупница 

 

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи остро осъди 

арогантността и агресията на мъж, който си е позволил да заплашва с нож лекар от 

Филиала за спешна медицинска помощ в Дупница към ЦСМП - Кюстендил. Това 

посочват от БАЗПГ в своя позиция по медиите по повод поредното нападение над медик 

у нас. 

Д-р Янис Янков от ФСМП – Дупница стана поредната жертва на агресия от  страна на 

пациент. Медицинският спешен екип пристигнал на адреса в село Яхиново, когато мъж 

със срязана китка извадил нож срещу него с обвинение, че линейката се е забавила. 

Ситуацията се е успокоила едва след намесата на дежурни полицейски служители. 

Въпреки неприятния инцидент мъжът е закаран в болнично заведение, където ръката му 

е зашита, припомнят случката от асоциацията. 

БАПЗГ счита за абсолютно недопустимо подобно опасно хулиганско поведение към 

медицински специалист, който на терен изпълнява своите професионални задължения. 

Проявената агресия е поставила в риск не само живота на д-р Янков, но и живота на 

самия пациент, категорични са от там.  

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/Новини/БАЗПГ-осъди-нападението-над-медик-от-ЦСМП-Дупница/n16451
https://www.zdrave.net/Новини/БАЗПГ-осъди-нападението-над-медик-от-ЦСМП-Дупница/n16451
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От асоциацията настояват за бързо и справедливо наказание, според предвиденото в 

закона. Те призовават и пациентите и техните близки да проявяват нужното уважение и 

респект към медицинските специалисти, които правят всичко по силите си, за да 

помогнат на нуждаещите се от медицинска помощ.  

Изказваме благодарност към спешните медицински екипи в цялата страна, които вече 

втора година работят в условия на пандемия от COVID-19 и въпреки рисковете, 

произтичащи от естеството на тяхната дейност, дават най-доброто от себе си в името на 

здравето и живота, посочват в заключение от БАЗПГ. 

 

 

 

 


