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ПРЕСКЛИПИНГ 

13 септември 2021 г., понеделник 

www.btv.bg , 10.09.2021 г.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/okonchatelno-nzok-shte-razpolaga-s-dopalnitelni-105-

mln-lv-do-kraja-na-godinata.html 

 

Окончателно: НЗОК ще разполага с допълнителни 105 млн. лв. до края на 

годината 

 

Разискванията в парламента продължават с републиканския бюджет 

 

Парламентът прие актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна 

каса. В крайна сметка беше одобрен текстът, гласуван по-рано от ресорната комисия и 

неразчетените предложения за допълнителни разходи отпаднаха.  

Към НЗОК се насочват допълнителни 105 млн. лв. В тях се включват: 

- 14 млн. лв. медицински експерти, поставящи ваксина срещу COVID-19; 

- 2 млн. лв. за първичната и специализираната извънболнична помощ; 

- 18 млн. лв. за дентална помощ; 

- 16 млн. лв. за медико-диагностична дейност; 

- 25 млн. лв. за диетични храни за специални цели и лекарствени продукти; 

- 14 млн. лв. за здравно-осигурителни плащания за болнична помощ; 

- 2 млн. лв. за зъбни протези в областта на денталната медицина. 

Разискванията в парламента продължават с републиканския бюджет. Там има над 60 

предложения. В т.н. "голям бюджет" като допълнителни приходи са заложени 

авансовите плащания по Плана за възстановяване, който все още не сме изпратили в 

Брюксел.  

Депутатите се подготвят да работят и събота, и неделя. 

След 7-часова дискусия по актуализацията на Бюджет 2021 за НЗОК в ресорната 

комисия, в късния следобед депутатите започнаха да обсъждат ремонта на финансовата 

рамка и в пленарната зала.  

Допълнителни извънредни разходи скараха народните представители. Предложенията 

за неразчетените разходи по бюджета на НЗОК дойдоха от различни партии. 

Председателят на бюджетната комисия Любомир Карименски отбеляза, че ако трябва 

да залегнат всички предложения – може да се стигне до вдигане на осигурителната 

вноска. В крайна сметка, до този сценарий не се стигна. 

В рамките на минута: Митева откри пленарното заседание и даде почивка до 16 ч. 

Работата в комисията  

Бюджетната комисия се събра рано сутринта, за да продължи работя по актуализацията 

на бюджета. Депутатите дори се питаха какво е била гласувано снощи и какво не. А от 

ГЕРБ-СДС напуснаха залата. Аргументът на Кирил Ананиев беше, че така ще се 

избегнат споровете в залата и работата ще върви по-бързо.  

Според председателя на комисията предложенията от вчера са без разчети и това ще 

доведе до вдигане на осигурителните вноски за работещите лица. В крайна сметка, 

бюджетната комисия не можа да приключи работа до 14 ч., за когато беше насрочено 

заседанието на парламента. 

Затова председателят на Народното събрание обяви 2-часова почивка, така че 

депутатите в комисията да довършат работата си. Решението не беше посрещнато 

добре от голяма част от присъстващите в пленарната зала.  
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След края на обсъжданията в ресорната комисия финансовият министър Асен Василев 

обяви, че в крайна сметка се променят и финансовите параметри по бюджета.  

Той обясни, че първоначално заложените допълнителни приходи са 2 млрд. лв., 

допълнителните разходи – 1,8 млрд. лв. Сега сметката е 2,5 млрд. лв. приходи и 2,3 

млрд. лв. разходи. 

 

www.btv.bg , 10.09.2021 г.  

https://btvnovinite.bg/predavania/lice-v-lice/ot-chetvartak-bezplatni-lekarstva-i-

oksimetar-za-vseki-covid-bolen.html 

 

От четвъртък: Безплатни лекарства и оксиметър за всеки COVID болен 

 

Целта е джипитата да могат да се занимават с хронично болните си пациенти 

 

От четвъртък COVID медиците в зоните у нас ще предписват безплатни лекарства за 

домашно лечение на леки и средно тежки случаи на коронавирус. Това обясни в 

студиото на „Лице в лице“ здравният министър доц. Стойчо Кацаров. 

Ще се дават ваучери за покупка през аптека на медикаменти от три групи – 

антибиотици, кортикостероиди и лекарства, които влияят на кръвосъсирването, като 

освен това всеки болен ще има оксиметър, за да следи сатурацията си и при влошаване 

да се свърже със здравните власти и да бъде лекуван в болница. В зоните ще се правят 

и безплатни тестове за заразата. 

По думите на Кацаров целта е да се разтоварят джипитата и да могат да обърнат 

внимание на пациентите си с хронични заболявания. 

 „Никога държавата не е поемала лечението на остри заболявания“, подчерта Кацаров, 

като допълни, че по изключение зоните ще приемат и здравно неосигурени. 

 

www.bnr.bg , 10.09.2021 г.  

https://bnr.bg/horizont/post/101525191/spor-mejdu-deputatite-za-parite-za-reklamna-

kampania-za-vaksinaciata-sreshtu-covid-19 

 

Спор между депутатите за парите за рекламна кампания за ваксинацията срещу 

Covid-19 

 

Марта Младенова 

Работата на депутатите по актуализацията на държавния бюджет продължава. 

Осигуряването на 10 милиона лева за информационна кампания за ваксиниране срещу 

Covid-19 доведе до размяна на реплики в пленарната зала. От "Демократична България" 

настояват без да се увеличава предвидената сума за Министерството на 

здравеопазването, сумата изрично да бъде записана целево. 

Петър Чобанов от ДПС обаче репликира, че сумата е нелогично висока. 

Според него е смущаващо, че 14 млн. лева са предвидение за ваксини, а 10 млн. - за 

рекламна кампания. 

"Ние от ДПС участваме активно в разяснителна и рекламна кампания за ваксините и го 

правим безплатно", каза Чобанов. 

Д-р Александър Симидчиев обаче беше категоричен, че ниският процент на 

ваксинирани граждани у нас остава притеснителен, а здравното министерство няма 

ресурс да проведе необходимата информационна кампания. 

"Тези 14 милиона и многото, вероятно стотици милиони или малко по-малко стотици 

милиони за закупуване на ваксините се реализират в около 20 % от случаите. Всичко 
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друго като разход отива на хаос, защото нямаме добра информационна кампания", каза 

депутатът. 

Осигуряването на допълнителни средства за социално слаби, както и предложения за 

още пари за закупуване на противопожарна техника също са сред дебатираните теми в 

пленарната зала. 

 

www.skener.news , 10.09.2021 г.  

https://skener.news/2021/09/10/ще-чакаме-ема-за-бустерната-доза/ 

 

Ще чакаме ЕМА за бустерната доза 

 

Експертният съвет към МЗ реши да не бърза с разрешаването на поставянето на 

допълнителна ваксина срещу COVID 

 

Окончателно решение за поставянето на допълнителна доза от ваксините срещу 

COVID-19 ще бъде взето на национално ниво едва след като Европейската агенция по 

лекарствата (EMA) оцени данните за прилагането на допълнителна доза. Около това 

мнение се обединиха членовете на Експертния  консултативен съвет по надзор на 

имунопрофилактиката. Припомняме, ЕМА също излезе със становище, че не бива да се 

бърза с поставянето на бустерна доза, но даде зелена светлина на държавите-членки 

сами да вземат решение дали да я разрешат. Според европейския лекарствен регулатор 

от трета игла имат нужда хора от рисковите групи, такива с компрометиран имунитет, 

както и работещите на първа линия. 

В заседанието са взели участие председателят на съвета проф. Елисавета Наумова, 

главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев, д-р Галин Каменов –  

Национален център по заразни и паразитни болести, проф. Татяна Червенякова – 

главен координатор на Експертния съвет по инфекциозни болести, проф. Боряна 

Слънчева – главен координатор на Експертния съвет по неонатология, проф. Йорданка 

Стоилова – главен координатор на Експертния съвет по епидемиологоия, Мария 

Попова – директор на дирекция „Проследяване на лекарствена безопасност и клинични 

изпитвания“, Изпълнителна агенция по лекарствата, д-р Нели Таринска – началник на 

отдел в Дирекция „Лекарствена политика“, Министерство на здравеопазването, проф. 

Пенка Переновска – главен координатор на Експертния съвет по педиатрия,  проф. 

Мариана Мурджева – главен координатор на Експертния съвет по клинична 

имунология и проф. Здравко Каменов – главен координатор на Експертния съвет по 

вътрешни болести. 

 „Експертите се обединиха около това, че усилията на здравната система трябва да 

бъдат насочени към повишаване на ваксинационния обхват сред гражданите, които все 

още не са имунизирани или не са със завършен ваксинационен курс“, съобщиха от МЗ. 

Тези усилия обаче засега не дават никакъв резултат, а в същото време има много хора, 

които биха искали да си поставят трета игла. Според членовете на съвета при 

прилагането на допълнителна доза от ваксините срещу COVID-19 е добре да има 

индивидуален подход към всеки човек, в зависимост от здравословното му състояние. 

 

www.bnt.bg, 11.09.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/prof-argirova-namirame-se-v-epidemiyata-na-nevaksiniranite-

1168482news.html 

 

Проф. Аргирова: Намираме се в епидемията на неваксинираните 
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Намираме се във времето на епидемията на неваксинираните. Това обясни в "Денят 

започва с Георги Любенов" проф. Радка Аргирова, председател на Българското 

дружество по медицинска вирусология. 

Хората, които се разболяват и постъпват в отделенията, са неваксинирани, подчерта 

проф. Аргирова. 

В нашата болница при разкритите нови отделения за ковид и реанимация, над 95% от 

постъпилите, не са ваксинирани. Много е важно да знаем, че ако процентът на 

ваксинираните беше по-голям, много по-малко щяха да бъдат застрашените хора от 

заболяване и от опасните страшни, понякога фатални ефекти на инфекцията. 

Засега всички нови щамове могат да бъдат овладяни от сегашната ваксина, категорична 

е проф. Аргирова. По думите ѝ възможно е във всеки един цикъл от размножаването на 

вируса да се получат мутанти, големият проблем е кои от тях остават и оцеляват след 

това. 

Ваксините, с които разполагаме в момента, е доказано, че са ефективни срещу 

въпросните варианти, обясни ученият. Появяват се обаче нови варианти, които 

успяват да намерят своя вирусен фитнес - тоест, добри условия да се размножават. 

У нас в момента доминира индийският вариант, той е при над 70% от изолатите и 

срещу него ваксината е ефективна, допълни проф. Аргирова. 

Тя обаче предупреди, че тези мутации и варианти ще продължават, това е вируса. 

Само да не стигнем до там да създаде вируса такъв вариант и мутант, който 

изобщо да не се повлиява от ваксините, тоест говорим за нов щам. Тогава ваксините 

ще станат неефективни и ще трябва да използваме нови, предупреди проф. Аргирова. 

Над 220 млн. са регистрираните случаи на COVID-19 по света 
В България все още нямаме вариантите Мю, Ламбда. По данни на Световната здравна 

организация тези варианти, които продължават по-слабо да се разпространяват, вече 

изпадат от списъка, например английският вариант, допълни проф. Аргирова. 

Надникнете вие, журналистите в едно отделение по реанимация да видите какво 

означава борба за въздух, да видите колко е страшно това! Една пациентка нямаше 

сила да си включи телефона към зарядното, призова проф. Аргирова. 

Относно данните за 3,5 милиона ваксинирани у нас, тя коментира, че не е 

задоволителен брой, тъй като това население не влизат много хора, които са 

потенциални носители и могат да заразяват, като например групата на децата. 

Ваксинираните много рядко заболяват и от съвсем слабо - със слабо проявени, 

единични признаци, които преминават много бързо. Нека отново да си спомним, че 

ваксината не предпазва от заразяване, а от заболяване и от особено от тежките и 

фатални форми, подчерта проф. Аргирова. 

Експертният съвет по имунопрофилактика: Не бива да се прибързва с решението 

за трета доза ваксина 
Относно поставянето на трета доза ваксина, тя заяви: 

Напълно подкрепям решението на МЗ, което излезе вчера - считам, че в момента 

нямаме нужда от трета доза, защото освен антитела има и клетъчен имунитет, 

той работи и това се доказва и го има при ваксинираните хора. Този имунитет обаче 

избледнява с възрастта и хора с различни нарушения в имунната система, за тях 

може да се наложи трета доза. 

Противогрипна ваксина трябва, категорична е проф. Аргирова. 
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13.09.2021 г., с. 7 

 

Проф. Момеков: 

 

Може би, който разбере произхода на вируса ще умре 

 

Разследването на произхода на COVID-19 продължава. Може би тези, който го 

разберат, ще умрат. 

Това заяви председателят на Българското научно дружество по фармация проф. Георги 

Момеков в предаването „Панорама“ по БНТ. “Когато се пишат книгите по темата, за 

България ще се запише, че е била на челно място по смъртност“, коментира той. „Ние 

водим война. Сега е времето да се взимат политически неизгодни решения, но един 

ден, тези хора ще се запомнят с това“, подчерта Момеков. Предстои да се направи 

проучване дали ваксината „Янсен“ може да се постави и с две дози. При една доза тя 

дава доста добра защита, заяви още Момеков. Еднократното убождане е голямо 

удобство - липсват логистични проблеми и хаос, допълни той. Проф. Момеков отчете, 

че са се изговорили много глупости. „Важно е да се хванем за ръце и да вървим през 

тази криза заедно. Това е единственият начин да се справим с нея“. 

 

 

www.bnt.bg, 11.09.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/direkciyata-za-pravata-na-pacientite-kam-mz-veche-raboti-po-

parvite-signali-1168492news.html 

 

Дирекцията за правата на пациентите към МЗ вече работи по първите сигнали 

 

Новата дирекция за правата на пациентите към Министерството на здравеопазването 

започна работа по пациентски сигнали. Експертите вече обработват постъпили жалби и 

сигнали от граждани. 

Новата дирекция ще помага не само в контрола по спазването на правата на 

пациентите, но също така ще може да разработва методологии, програми, стратегии, 

както и да предлага промени в нормативни актове. 

„Практиката е показала, че проблемите на пациентите са многобройни. Винаги в МЗ 

са постъпвали много жалби, сигнали във връзка с допуснати пропуски, нарушения и 

проблеми в здравната система. Основна цел на новата дирекция е да предлага начини 

за решаването на проблемите на пациентите чрез законови средства“, посочи Елена 

Болтаджиева, съветник в кабинета на министъра на здравеопазването. 

Дирекцията за правата на пациентите към Министерството на здравеопазването ще има 

решаваща роля и при възникнали спорове между засегнатите страни в сектора. 

Обсъжда се откриването на приемна, в която гражданите да могат да дискутират своите 

проблеми и заедно с експертите да търсят решенията им. Също така ще бъде създадена 

електронна поща, на която пациентите да могат да подават своите сигнали и жалби 

онлайн. 

Временно изпълняващ длъжността директор на дирекцията за защита на правата на 

пациентите е д-р Цветолюба Генкова, началник на отдел "Организация и метoдология 

на медицинските дейности, здравни политики и стандарти" в Дирекция „Лечебни 

дейности“ в МЗ. 

Общото между експертите в новата дирекция е опитът, който те притежават в работата 

с пациентските организации. 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/direkciyata-za-pravata-na-pacientite-kam-mz-veche-raboti-po-parvite-signali-1168492news.html
https://bntnews.bg/news/direkciyata-za-pravata-na-pacientite-kam-mz-veche-raboti-po-parvite-signali-1168492news.html
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Дирекцията за защита на правата на пациентите към МЗ беше създадена след промени в 

Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването. 

 

www.bgnes.bg, 11.09.2021 г.  

https://bgnes.bg/news/prof-argirova-vsichki-novi-shchamove-mogat-da-b-dat-ovladani-

ot-segashnata-vaksina/ 

 

Проф. Аргирова: Всички нови варианти могат да бъдат овладяни от сегашната 

ваксина 

 

Намираме се във времето на епидемията на неваксинираните. Това заяви проф. Радка 

Аргирова, председател на Българското дружество по медицинска вирусология. 

Хората, които се разболяват и постъпват в отделенията, са неваксинирани, подчерта 

пред БНТ проф. Аргирова. 

В нашата болница при разкритите нови отделения за ковид и реанимация, над 95% от 

постъпилите, не са ваксинирани. Много е важно да знаем, че ако процентът на 

ваксинираните беше по-голям, много по-малко щяха да бъдат застрашените хора от 

заболяване и от опасните страшни, понякога фатални ефекти на инфекцията. 

Засега всички нови щамове могат да бъдат овладяни от сегашната ваксина, категорична 

е проф. Аргирова. По думите й, възможно е във всеки един цикъл от размножаването 

на вируса да се получат мутанти, големият проблем е кои от тях остават и оцеляват 

след това. 

Ваксините, с които разполагаме в момента, е доказано, че са ефективни срещу 

въпросните варианти, обясни ученият. Появяват се обаче нови варианти, които успяват 

да намерят своя вирусен фитнес - тоест, добри условия да се размножават. 

У нас в момента доминира индийският вариант, той е при над 70% от изолатите и 

срещу него ваксината е ефективна, допълни проф. Аргирова. 

Тя обаче предупреди, че тези мутации и варианти ще продължават, това е вируса. 

Само да не стигнем до там да създаде вируса такъв вариант и мутант, който изобщо да 

не се повлиява от ваксините, тоест говорим за нов щам. Тогава ваксините ще станат 

неефективни и ще трябва да използваме нови, предупреди проф. Аргирова. 

В България все още нямаме вариантите Мю, Ламбда. По данни на СЗО, тези варианти, 

които продължават по-слабо да се разпространяват, вече изпадат от списъка, например 

английският вариант, допълни проф. Аргирова. 

Надникнете вие, журналистите в едно отделение по реанимация да видите какво 

означава борба за въздух, да видите колко е страшно това! Една пациентка нямаше сила 

да си включи телефона към зарядното, призова проф. Аргирова. 

Относно данните за 3,5 милиона ваксинирани у нас, тя коментира, че не е 

задоволителен брой, тъй като това население не влизат много хора, които са 

потенциални носители и могат да заразяват, като например групата на децата. 

Ваксинираните много рядко заболяват и от съвсем слабо - със слабо проявени, 

единични признаци, които преминават много бързо. Нека отново да си спомним, че 

ваксината не предпазва от заразяване, а от заболяване и от особено от тежките и 

фатални форми, подчерта проф. Аргирова. 

Относно поставянето на трета доза ваксина, тя заяви: „Напълно подкрепям решението 

на МЗ, което излезе вчера - считам, че в момента нямаме нужда от трета доза, защото 

освен антитела има и клетъчен имунитет, той работи и това се доказва и го има при 

ваксинираните хора. Този имунитет обаче избледнява с възрастта и хора с различни 

нарушения в имунната система, за тях може да се наложи трета доза. 

Противогрипна ваксина трябва, категорична е проф. Аргирова. /БГНЕС 

https://bgnes.bg/news/prof-argirova-vsichki-novi-shchamove-mogat-da-b-dat-ovladani-ot-segashnata-vaksina/
https://bgnes.bg/news/prof-argirova-vsichki-novi-shchamove-mogat-da-b-dat-ovladani-ot-segashnata-vaksina/
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www.btv.bg, 12.09.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/predavania/btv-reporterite/btv-reporterite-chetvartata-valna.html 

 

bTV Репортерите: “Четвъртата вълна“ 

 

Напълно ваксинирани са 20% от пълнолетните у нас 

 

Мария Ванкова 

България е на последно място в ЕС по брой ваксинирани срещу COVID-19. Напълно 

ваксинирани са 20 на сто от пълнолетните у нас. На другия полюс – при отличниците – 

са Малта, Исландия, Ирландия, Дания, Португалия, Испания – с над 80 на сто 

ваксинирано население. Като за Малта и Исландия процентът е дори над 90. 

"Най-много съжалявам  затова, че имаме много ваксини, а реално в момента виждаме 

да боледуват тежко и да умират хора, които е можело да предпазим. А моята работа не 

е да лекувам, а да предпазвам от болест. Това ми е най-болното, когато виждам, че хора 

в момента боледуват от ваксинопредотвратимо заболяване. В почти 99% от случаите 

смъртта от COVID в момента е предотвратима чрез ваксините", казва д-р Христиана 

Бацелова, епидемиолог в УМБАЛ "Свети Георги". 

България е на първо място по COVID смърт в ЕС. За последните две седмици 

смъртността у нас на 1 милион души е 92,07. Драстично над нивата на останалите 

държави в Евросъюза. Пет пъти над нивото на отличника по ваксиниране Малта и 21 

пъти над нивото на друг отличник - Дания. 

"След глътката въздух, която взехме през май-юни, сега отново колегите ми са 

изморени много психически и физически, не е лесно да се сблъскваш със смъртта. 

Всеки ден имаме смъртни случаи в момента, включително и днес", обяснява доц. 

Олиана Бойкинова, началник на клиниката по инфекциозни болести УМБАЛ "Свети 

Георги" – Пловдив. 

В клиниката например почти всички легла са заети. Повечето от пациенти са с COVID-

19. 

"Хората трябва да са наясно какво става, да осъзнаят, че трябва да се спасят, няма 

връщане назад, коронавирус ще има, болни ще има, смъртност ще има, трябва да се 

вземат мерки, да се намалят тези неща. И все пак – тези, които не искат да се 

ваксинират, поне да спазват всички елементарни, известни противоепидемични мерки, 

за да предпазят не само себе си. Трябва да се предпазят и други невинни, които са с 

редица придружаващи заболявания, които стават жертва накрая", казва Бойкинова. 

"Четвъртата вълна е вълната на неваксинираните хора, тъй като в по-голямата си част 

са неваксинирани. Знам, че зрителите се интересуват дали имаме ваксинирани, но са 

много малък процент от общия брой болни и карат по-леко заболяването. Докато 

неваксинираните го карат много тежко, с тежки усложнения, за съжаление понякога с 

фатален край", обяснява доц. Иван Балтаджиев, завеждащ трети блок в клиниката. 

Съпругът на Стоянка е сред COVID пациентите в клиниката. Тя застава под прозореца 

на стаята му, набира го по телефона, той се показва и така общуват. 

"Трябва да се пазят хората, нито дистанция се спазва, нито маските, за тях това е една 

игричка. Мой съпруг е тук, не е ваксиниран, влезе с много тежка форма. Не мога да 

кажа дали съжалявам, че не съм се ваксинирала, защото има много сложно заболяване. 

За мен съжалявам. И аз не съм ваксинирана, всички го прекарахме, но надявам се да се 

оправят нещата", казва Стоянка Маденова, съпруга на пациент с COVID-19. 

Поискахме информация от здравното министерство на национално ниво какъв процент 

от заразените са ваксинирани и съответно какъв процент не са. Същата справка 

http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/predavania/btv-reporterite/btv-reporterite-chetvartata-valna.html
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поискахме и относно приетите в болница с COVID-19 и смъртните случаи. Отговори не 

получихме. 

А в много други държави се публикуват такива данни като част от информационните 

кампании за стимулиране на ваксинирането. Във Франция например медии цитират 

данни, според които повечето пациенти с COVID-19 в болница са неваксинирани, 11 на 

сто са ваксинираните, в реанимация - 6 на сто. В Белгия почти всички в болница са 

неваксинирани или с незавършена ваксинация. Само 2,5 % от пациентите в болница са 

ваксинирани. 

"Няма ваксина, която да предпазва 100%. Има малък процент от хора, които, заради 

техни особености, на имунната система, не отговарят на ваксината, може да са млади, 

може да са възрастни. Но това не трябва да ни спира от ваксинация, защото по-

голямата част от хората, които са ваксинирани, всъщност няма да се разболеят, няма да 

бъдат и заразни“, обясни д-р Бацелова. 

"Има си един процент от хората, които не отговарят на ваксината или не отговарят 

достатъчно напрегнато. И тук сме изследвали много хора, час от тях  не развиват нито 

клетъчен, нито антитялов отговор. Това не е свързано с някакъв имунен дефект, това е 

генетика и различен отговор към ваксината", заяви проф. Мария Николова, имунолог в 

Националния център по заразни и паразитни болести. 

Различни проучвания доказват, че ваксините предпазват от „Делта“ варианта на 

коронавируса, но ефективността им спрямо предходните варианти спада. Специалисти 

обобщават, че този спад е с около 10 до 20% при различните препарати. Ваксините 

остават високо ефективни срещу тежко боледуване и смърт. Сериозни проблеми след 

поставянето им възникват изключително рядко. В информацията за РНК ваксините е 

добавено, че в много редки случаи се съобщава за миокардит и перикардит, а при 

векторните – за рядък неврологичен синдром. Европейската агенция по лекарствата е 

категорична, че одобрените ваксини са безопасни и ефективни, а данните от 

непрекъснатото наблюдение и оценка на безопасността им са публични на сайта на 

регулатора. 

"Много е голяма и заслугата за недоверието на обществото във ваксините на един 

контингент от лекари, които категорично заявяват, че са опасни, че не желаят да се 

ваксинират, отказват пациентите си да бъдат ваксинирани, което е много грешен 

подход. Реално ваксините нямат кой знае какви противопоказания и не е въпросът да 

спрем някой от ваксинация, а да изберем подходящия момент, ако той има различни в 

момента състояния, които да са в остра фаза", казва д-р Бацелова. 

В отговор до bTV oт настоящото ръководство на здравното министерство твърдят, че са 

заварили предвидени за информационна кампания за ваксините малко над 10 000 лева. 

И че въпреки ограничения финансов ресурс полага "неимоверни усилия да информира 

по всевъзможни комуникационни канали българските граждани за ползите от 

ваксините срещу COVID-19". Сред неимоверните усилия министерството посочва 

отпечатването и раздаването на информационни брошури, публикуването на 

информация на Фейсбук страницата си,  видеоклипове с лекари и популярни лица в 

подкрепа на ваксинирането, организиране на срещи, дискусии, обучения. 

"Разбира се, аз знам, че не е достатъчно, аз знам, че трябва да сме по-осторожни с това 

си действие и се стараем да бъдем“, казва д-р Тома Томов, зам.-министър на 

здравеопазването. 

На фона на масовото нежелание за ваксиниране у нас училището в ловешкото село 

Бежаново се откроява със 100% ваксиниран персонал. В него работят 25 души, всички 

са се защитили, включително преболедувалите. 

"Непосредствено след започване на ваксинационната кампания в страната проведохме 

индивидуални разговори с всеки един от нашите колеги, ценим тяхната възможност на 
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личен избор, но в същото време те трябва да се съобразят с това, че след като работят в 

училище, с деца, със свои колеги, едно от задълженията им да опазят тяхното здраве, 

тава минава през ваксинация", коментира Венцислав Манолов, дир. на ОУ "Св. св. 

Кирил и Методий". 

Всички ученици в училището са от ромски произход. Директорът казва, че е 

невъзможно да има онлайн обучение, работеща при тях е само присъствената форма. 

Което, според него, е още един аргумент учителите да се ваксинират. 

"За нас друга алтернатива просто няма, просто няма освен присъственото обучение. 

Защото голяма част от учениците ни нямат мобилни устройства, ние ги снабдяваме, 

родителите не съдействат по никакъв начин, стига се до там, че се използват тези 

устройства за други цели, а когато ученикът е в клас - нещата стоят по друг начин", 

обясни директорът. 

Основна роля обаче за ваксинирането на всички изиграва главната учителка Весела 

Златева. През ноември боледува тежко от COVID-19, връщайки се на работа, разказва 

на всички през какво е минала. 

"Разказах на всички колеги, на персонала, какво съм преживяла и за страничните 

действия, които се отключиха след заболяването и така успях да ги мотивирам да се 

ваксинират", обясни Весела Златева, главен учител в  ОУ "Св. св. Кирил и Методий". 

Успехът на училището е отличен със свидетелство от министерството на 

образованието. 

Сега директорът и учителите са си поставили по-амбициозна цел – да мотивират 

родителите на учениците също да се ваксинират. За целта подготвят беседи с тях и 

личния лекар на селото в началото на учебната година. 

"Почти всички родители на нашите ученици са безработни, те чакат единствено и само 

социалните помощи. Мислим, че ще успеем да ги мотивираме да се ваксинират, 

единствено грижейки се за тяхното здраве", заяви Венцислав Манолов. 

Недоверието към ваксините у нас доведе и до там срещу пари лекари да издават 

сертификати за ваксина, без да са поставили такава, разказват масово българи в 

социалните мрежи, но без да съобщават имена на замесени в такива схеми. От 

Министерството на здравеопазването обясниха за bTV, че при тях има подадени 

няколко сигнала, но също без конкретна информация. 

"Все още нямаме доказан такъв случай или поне аз не знам. Мисля, че когато имаме 

налична информация, тя ще бъде споделена публично, всеки от вас ще има достъп до 

нея", казва д-р Томов. 

"Подобна схема е предателство към живота, даже бих казала, защото някои от тези хора 

действително могат да умрат заради такова нещо. Това е изключително голямо 

предателство – към създателите на ваксините, към хората, които се борим да предпазим 

обществото, към самото общество", смята д-р Бацелова. 

Издаването на сертификат за ваксина, без такава да е поставена, представлява 

престъпление по Наказателния кодекс - "лъжливо документиране", обяснява адвокат 

Силвия Петкова. Наказанието за лекарите извършители е до 2 години затвор. 

"Отделно от това самият човек, който е поискал от лекаря да му бъде издаден такъв 

сертификат ще носи наказателна отговорност първо за подбудителството към 

извършването на лъжливото документиране и второ, ако използва сертификата, за да 

премине например границата, без да бъде поставен под ограничения, ще имаме 

престъпление за използване на документ с невярно съдържание", обясни Силвия 

Петкова, адвокат по наказателно право и права на човека. 

В Гърция вече тече разследване за издаване на фалшиви сертификати за ваксиниране и 

за преболедуване. То тръгна от материал на гръцката телевизия "Оупън", в който се 

споменава, че част от документите, които се проверяват, са издадени в България. В 
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официалните съобщения на здравното министерство и на прокуратурата в Гърция 

обаче не се споменава името на страната ни. В южната ни съседка има глоба от 5000 

евро за такова деяние. 

Търгуването с COVID сертификатите се разраства заради въведените 

противоепидемични мерки при пътуване, при посещение в различни обекти, в някои 

държави документът е условие за работа в определени сфери. 

"В крайна сметка във всяка една демократична държава се уважава правото на 

свободен избор на всеки един гражданин. И колкото ваксинирането е свободен избор 

на всеки един гражданин, толкова въпрос на свободен избор е пътуването и 

посещението на питейни заведения. В крайна сметка по някакъв начин трябва да се 

осигури общественото здраве и то е приоритет на държавата. Съответно всеки един, 

който е упражнил своето право на свободен избор, може да се ползва от привилегиите 

на своя избор или да търпи последиците от него", обясни адв. Петкова. 

Тя разяснява, че разделението на ваксинирани и неваксинирани не е ново за правото. И 

дава пример - неваксинираните деца не се допускат до детска градина за разлика от 

ваксинираните. По този повод са водени редица дела, като практиката на българския 

съд и на Европейския съд по правата на човека е постоянна – дискриминация няма. 

"Едно от най-новите решения от април месец тази година, срещу Чехия, съдът отново 

напомня, че задължителното ваксиниране, когато е предвидено в закон, е 

пропорционална мярка и тя е необходима с оглед преследваната цел. А преследваната 

цел винаги е опазване на живота и здравето на другите. В правото имаме един 

аргумент, нарича се "аргумент от по-силното основание".  След като за задължителните 

ваксини могат да се въвеждат ограничения, това означава, че още повече могат да се 

прилагат и за доброволните. Съответно след като нямаме неравно третиране на 

неваксинираните деца спрямо ваксинираните, когато става въпрос за задължителните 

ваксини, то на още по-силно основание нямаме неравно третиране между ваксинирани 

и неваксинирани срещу COVID при положение, че ваксината срещу коронавирус е 

препоръчителна", обясни адв. Петкова. 

В Европейския съюз малко над 70 на сто от пълнолетното население вече е напълно 

ваксинирано срещy COVID-19. А в България заради скептицизма – вече сме 

изхвърлили около 200 000 дози ваксини. Срокът им на годност е изтекъл. Още толкова 

сме дарили на други държави. 100 000 ще препродадем на Норвегия. 

 

 
13.09.2021 г., с. 5 

 

Спор „за“ и „против“ ваксинирането скара експерти 

 

Докторът по фармакология Аспарух Илиев, инфекционистът доц. Атанас Мангъров, 

председателят на Пациентската организация „Заедно с теб“ Пенка Георгиева и 

анестезиологьт от COVID отделение д-р Борис Таблов се скараха в спор „за“ и 

„против“ ваксините. Те участваха в диспут по bTV. 

От участниците заявиха, че са ваксинирани д-р Аспарух Илиев и д-р Таблов, а доц. 

Мангъров и Пенка Георгиева обясниха, че са преболедували. В тази връзка Аспарух 

Илиев посочи, че преболедуването дава защита от 6 месеца до 1 година, посочвайки, че 

това се знае за всички коронавируси. Доц Мангъров оспори твърдението като каза, че 

влиза само с престилка при covid болните и нищо не се е случило. Д-р Таблов от своя 

страна заяви, че хората трябва да се доверят на науката да се предпазят, да не чакат да 

придобият естествен имунитет, защото може да стигнат до фатален край. В спорът 

основното притеснение, които изрази доц. Мангъров е, че всеки, който иска нека да 
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отиде и да се ваксинира, но той трябва да подпише информирано съгласие, че след това 

каквото и да се случи си е негова отговорност. По думите му няма данни какви са 

рисковете в дългосрочен план от поставените ваксини и сега хората се ваксинират с 

препарати, които все още се проучват. В тази връзка Пенка Георгиева съобщи, че в 

нейната органзиация се получават много сигнали за нежелани реакции след 

ваксиниране. 

Д-р Илиев от своя страна заяви, че за всяка медицинска манипулация се изисква 

информирано съгласие. „Не се съмнявам в ефикасността на ваксината“, каза още той. 

Според д-р Борис Таблов от 10 души в едно отделение, 9 стигат до интубация, а 1, 

който е ваксиниран, го изкарва леко. Попитан колко ваксинирани има в отделението на 

доц. 

Мангъров в Инфекциозна болница, той отговори, че от 33-ма пациенти, само един не е 

иминизиран. 

Д-р Илиев обясни, че 80% от ваксинираните в Европа нямат никакви сериозни 

проблеми. По отношение на процедурата за събиране на информация за странични 

ефекти е стриктна, подчерта той. Само в България и в страните от Третия свят има 

дискусия за носенето на маски, заяви д-р Илиев. 

Д-р Таблов изрази неразбиране как доц. Мангъров може да е лекар и да казва на хората 

да не се защитят. „Има една смъртност, която е излишна. Моят апел е все пак хората да 

се ваксинират“, каза анестезиологьт. 

 

 

 

 


