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ПРЕСКЛИПИНГ 

14 септември 2021 г., вторник 

www.bnt.bg , 13.09.2021 г.  

https://bntnews.bg/news/angel-kunchev-nastoya-za-zadalzhitelna-vaksinaciya-za-

medici-prof-vitanov-ne-izklyuchva-vtori-pik-1168711news.html 

 

Ангел Кунчев настоя за задължителна ваксинация за медици, проф. Витанов не 

изключва втори пик 

 

Мая Димитрова 

Задължителна ваксинация за медици и социални работници - за това настоя главният 

държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. Според него това няма да е нарушение на 

човешките права. Решението обаче се взема от здравния министър. И към поредната 

прогноза на математика Николай Витанов - ако мерките не започнат да се спазват, е 

възможен втори пик на четвъртата вълна, след сегашния. 

От средата на август, когато дневно започнаха да се откриват над 1000 заразени, до 

днес, броят на починалите е 1201 души. Това показва, че обхватът на заразата е много 

по-голям, отколкото показват официалните данни, твърди проф. Витанов. 

"Можете да излъжете индикатора регистрирани болни, но не може да излъжете 

индикатора смъртни случаи. Колко са днес, от кога не сте виждали 50 случая в неделя", 

заяви проф. Витанов. 

В момента се намираме в пик на заболеваемостта, може да има и лек спад на случаите, 

но това е временно, смята той. С влошаването на времето и връщането на хората в 

затворени помещения, вероятността за втори пик е голяма. 

"Една система от 700 000 ученици и 70 000 учители влиза в пълнокръвно действие след 

два дни. ето ви няколко фактора, които предполагат, че като мине този пик и след 

известно разхлабване би могъл да очаква нов пик. С мерки този пик може да бъде 

предотвратен", каза проф. Витанов. 

При 80 на сто от преболедувалите от ковид се наблюдават симптоми дори месеци по-

късно. Най-честите постковид оплаквания са умора, главоболие, разстройство на 

вниманието, загуба на коса, задух. Тези данни бяха изнесени на дискусия за ползите от 

ваксините, организирана от Българската академия на науките. 

"Ние не бива да допускаме да има места, където вирусът да се чувства у дома си, 

защото при едно такова безпрепятствено, хаотично разпространение могат да се родят 

и много нови мутанти, а ние не знаем в каква посока ще продължи еволюцията на 

вируса", каза проф. Радостина Александрова от Институт по експериментална 

морфология, патология и антропология на БАН. 

От началото на септември общо поставените дози са под 100 000. Близо половината са 

втори дози. 

 

www.btv.bg , 13.09.2021 г.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/protest-na-speshni-medici-zaradi-neizplateni-pari-za-

rabota-s-covid-obzor.html 

 

Протест на спешни медици заради неизплатени пари за работа с COVID (OБЗОР) 

 

Във Видин започва гладна стачка в подкрепа на неполучилите пари за работа на 

първа линия 
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Над 4600 българи се борят с коронавируса в болници, а работещите в Спешния център 

във Видин започват гладна стачка. 

Причината е, че част от персонала не получава допълнителните пари за работа в 

COVID среда. 

Общо 16 са санитарите в Спешния център във Видин. От началото на епидемията те са 

получили само веднъж – в края на миналата година – по 1000 лева за работа в COVID 

среда. В тяхна подкрепа утрe започва щафетна гладна стачка. 

Във видинския спешен център приемат пациентка с усложнения след лекуван COVID-

19 в местната болница, поемат я две санитарки. 

Доктор Иво Георгиев от синдикат "Защита" показва и снимки на колега от филиала в 

Кула с още по-фрапиращи ангажименти. 

 „Това е санитарка, облечена в дрехи, за да не се зарази, и пере дрехите на друг колега. 

Вижте в легените при минусови температури“, коментира д-р Иво Георгиев, НС 

"Защита". 

От ръководството на центъра обаче не смятат така. Позовават се на заповед от юли на 

здравния министър. 

 „Спешна медицинска помощ да оказват санитарките, къде виждате в търкането с 

парцала да е оказване на спешна медицинска помощ или почистването на линейките“, 

казва д-р Любомир Виденов, началник на Център за спешна помощ – Видин. 

 „Това не са етични неща, едни получават, други не, това е разделение на хората и не е 

почтено“, смята д-р Цветодарка Асенова. 

По казуса предстои да се произнесат и от Медицинския одит. 

В гладната стачка ще се включат всички колеги на санитарите – лекари, медицински 

сестри и шофьори. 

Министърът на здравеопазването е поискал да му бъде докладвано по случая - от 

ведомството са категорични, че няма основание допълнителните пари да не бъдат 

изплатени. 

www.bgonair.bg , 13.09.2021 г.  

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/239137-zadalzhitelnata-vaksinatsiya-otnovo-e-

postavena-na-dneven-red-ot-dots-kunchev 

 

Доц. Кунчев предлага задължителна ваксинация за някои групи 

 

Предложението е за медицински и социални работници 

 

Задължителна ваксинация за медицински и социални работници. Това е предложил 

главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. 

Работещите на първа линия медици и социални работници задължително трябва да се 

ваксинират, за да намалее рискът за тяхното здраве при лечението и обслужването на 

болни от коронавирус. Това смята дългогодишният хирург д-р Елиас Хаддад, който и 

след пенсия работи в общинската болница в Горна Оряховица. 

74-годишният д-р Хаддад бе сред първите медици в болницата, който се имунизира 

още през декември миналата година. Казва, че оттогава работи спокойно с Ковид 

пациенти, а в момента дава дежурства в Ковид отделенията в МБАЛ.  

"Радвайте се, българи, че имате излишни ваксини. Има страни, които молят за ваксини. 

А тук ще свършва срокът на ваксините и никой не се ваксинира. 80% от страните имат 

липса на ваксини", заяви хирургът Елиас Хаддад. 

Много от хората са противници на идеята ваксинацията да е задължителна. 

http://www.bgonair.bg/
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"Не съм ваксиниран, на 70 години съм, нямам намерение, не вярвам на ваксините. 

Всеки сам да си решава, всеки си има свобода да си решава. Аз, ако искам, сега ще 

отида да се самоубия, животът е мой", сподели позицията си Здравко Вангелов. 

Главният държавен здравен инспектор обяви, че задължителна ваксинация за някои 

професии е единственият начин за излизане от кризата. 

"За мен някои групи трябва да бъдат имунизирани. Това са медицинските работници, 

на първо място, както и работещите в социални заведения. Това е практика, която вече 

е факт в един куп страни в Европа", посочи доц. Кунчев. 

Дарина е медицинска сестра в Ковид отделение на русенската болница. Макар че е 

преболедувала, тя се е ваксинирала и дори иска трета доза, за да бъде окончателно 

защитена. 

"Този процес трябва да се случи не само при заетите в здравеопазването, но и сред 

цялото население в нашата държава. Споделям с вас това, че много наши близки и 

приятели загинаха след преболедуване, точно поради факта, че бяха против процеса на 

ваксиниране", коментира медицинската сестра в Ковид отделението Дарина Маринова. 

Според доц. Кунчев третата доза би била препоръчителна за определени групи, но все 

пак това трябва да се преценява за всеки индивидуално. 

 

www.bnr.bg , 13.09.2021 г.  

https://bnr.bg/horizont/post/101526021/prof-asen-baltov-e-uvolnen-ot-pirogov 

 

Проф. Асен Балтов е уволнен дисциплинарно от „Пирогов“ 

 

Анелия Джамбазка 

Проф. Асен Балтов потвърди пред БНР, че е уволнен от „Пирогов“. 

След 21 години работа в „Пирогов“ съм уволнен, написа преди това той в профила си 

във Фейсбук. 

От болницата съобщиха, че проф. Асен Балтов е уволнен дисциплинарно от „Пирогов“ 

в качеството си на „лекар, ортопедия и травматология“, считано от утре. 

Той е отказал да приеме заповедта за уволнение, връчена му от настоящия директор 

проф. Иван Поромански. 

Новината за отстраняването на проф. Балтов първоначално съобщи самият той от 

профила си във Фейсбук с посланието, че е уволнен след 21 години работа в „Пирогов“. 

Отново с пост в социалната мрежа бившият заместник-директор на болницата проф. 

Николай Габровски определи уволнението на Балтов като политическо. 

Днес е бил първият работен ден на проф. Балтов след двумесечен отпуск по болест. 

Малко след като беше отстранен от поста директор на най-голямата спешна болница, 

Балтов получи хипертонична криза и няколко дни беше под наблюдение в лечебното 

заведение. 

Уволниха шефа на "Пирогов" 

До отстраняването му се стигна след проверка от Здравната каса, която установи 

източване на пари по клинични пътеки за отчетени, но неизвършени дейности. 

Веднага след това последваха протести от колеги на Балтов в негова защита. 

За директор на болницата беше назначен проф. Иван Поромански". 

 

www.dnes.bg, 13.09.2021 г. 

https://www.dnes.bg/koronavirus/2021/09/13/radan-kynev-es-da-se-namesi-zaradi-

niskiia-procent-vaksinirani-u-nas.503545 
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Радан Кънев: ЕС да се намеси заради ниския процент ваксинирани у нас 

 

Според евродепутата това заплашва здравето на гражданите 

 

Евродепутатът от ЕНП/ "Демократична България" Радан Кънев поиска днес от 

пленарната зала а Европарламента Европейският съюз да се намеси заради ниския 

процент ваксинирани срещу коронавируса в България, предаде БНР. 

Това заплашва здравето на гражданите на страната, както и на останалите извън 

нейните граници, заяви Кънев. 

"Второ правителство и трети парламент в България се провалят в организацията на 

ваксинационна кампания, в пресичането на антинаучната пропаганда, която ни доведе 

до позорния резултат от около 20% ваксинирани при 70 средно за Съюза. Така че 

отговорът е, че правомощията на Европа стигат дотам, докъдето е нужно, ако 

националните правителства се провалят да защитят нашите граждани", каза 

евродепутатът. 

По публикацията работи: Веселина Йорданова 

 

 
14.09.2021 г., с. 5 

 

ПРОФ. КАНТАРДЖИЕВ: 

 

МЗ да осигури възможност за имунизация на децата над 12 години 

 

Здравното министерство трябва да осигури възможност родителите да ваксинират 

децата над 12-годишна възраст. Това заяви бившият директор на Националния център 

по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев пред Bulgaria ON AIR. 

„Хората, които искат и могат да 

бъдат ваксинирани, трябва да се ваксинират. Да не им се правят допълнителни пречки. 

За третата доза чакаме решение на експертния съвет за ваксините. В съвета са 

новоназначени най-добрите имунолози и епидемиолози, ще вземат решение. 

Министърът два месеца прави невидяна кампания за ваксинацията", коментира 

бившият ръководител на НЦЗПБ. Той призна, че е привърженик на 

задължителната ваксинация при децата. По думите му до момента имаме  85-90 

ваксинирани деца срещу CОVID-19. В първата година на детето, в кърмаческия период, 

трябва да се направят десет убождания и да се създаде имунитет за 15-16 важни 

инфекции. Ако падне това, то тогава министерството трябва да организира чрез 

Народното събрание финансов ресурс и да даде пари на антиваксърските организации, 

за да „хранят ваксините. Има много малко образовани хора, които имат съмнения 

срещу ваксините, каза още гостът в студиото. 

„В момента говорят за много голям процент на срещнали се с вируса. Какво се оказа за 

клетъчния имунитет - че много по-висок е процентът на срещналите се с вируса, без да 

знаят, че са боледували. В нашата страна максимум 25% от населението са се срещали с 

вируса", подчерта проф. Кантарджиев. Той също потвърди, че Делта вариантът засяга 

неваксинираните. Около 6,5% от болните в последните две седмици в България са 

ваксинирани, останалите около 94% са неваксинирани, стана ясно от думите му. 

За Мю варианта засега няма неопровержими доказателства, че бяга имунологично от 

ваксините. Този вариант доказа, че много по-бавно се разпространява. България сключи 

договор с ЕК, че ако настъпи вариант, „Пфайзер" е готова в рамките на месец да 

mailto:vdjordanova@gmail.com
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промени ваксината. За 2022 и 2023 г. са поръчани такива ваксини. Хората да са 

спокойни, че науката пак ще им помогне, каза още проф. Кантарджиев. 

 

www.bgonair.bg, 13.09.2021г.  

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/239115-prof-aleksandrova-da-ne-se-barza-s-

busternata-doza-delta-ne-e-po-agresiven-kam-detsata 

 

Проф. Александрова уточни разликата между трета и бустерна доза ваксина 

 

Всички ваксини пазят от тежко боледуване при пациенти с Ковид-19, 

категоричен е вирусологът 

 

За всички налични ваксини срещу Ковид-19 към момента се знае, че пазят от тежко 

боледуване, от усложнения и от смърт. Това каза проф. д-р Радостина Александрова от 

Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН 

на дискусията "Ковид-19 и ваксини, науката в отговор на предизвикателствата". 

"За трета доза на ваксините се говори, когато имунната система на даден човек - по 

една или друга причина, не е могла "да отговори" при ваксинацията с достатъчно 

надежден имунен отговор. За бустерна доза бихме могли да говорим тогава, когато 

започне тя да се прилага при хора с нормално функционираща имунна система, но 

имунитетът им вече е намалял", уточни проф. Александрова, цитирана от БТА. 

Според нея към момента не се препоръчва поставянето на такава бустерна доза, защото 

за всички налични ваксини има данни, че осигуряват достатъчна защита от тежко 

боледуване, от усложнения и от смърт.  

Ваксини и стерилитет 

"Няма такава ваксина в историята на медицината, която да причинява стерилитет", 

добави проф. Алекснадрова. Тя уточни също, че във ваксините, които се използват, 

няма канцерогенни съставки и не могат да причинят онкологично заболяване 

Ваксинирането при деца 

Проф. Радостина Александрова коментира, че е твърдо "за" доброволното ваксиниране, 

но добави, че хората трябва да бъдат информирани за ваксините. 

"Имунната система на децата е изключително гъвкава и адаптивна. Няма данни към 

момента, че Делта вариантът протича с по-тежка клинична картина при децата", уточни 

вирусологът. 

 

www.investor.bg, 13.09.2021 г. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ruslan-stefanov-triabvashe-da-ima-

aktualizaciia-na-biudjeta-zaradi-razhodite-335423/ 

 

Руслан Стефанов: Трябваше да има актуализация на бюджета заради разходите 

 

Правителствата се провалиха във ваксинационната си политика, смята 

икономистът от Центъра за изследване на демокрацията 

 

По-добре е, че има актуализация на бюджета, за да може все пак да мине през 

парламента гласуването на разходи, които така или иначе щяха да бъдат направени. 

Това коментира по БНР икономистът Руслан Стефанов от Центъра за изследване на 

демокрацията. 
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„Тази година вероятно приходите ще са повече, така че беше сравнително ясно, че е 

редно да се направи актуализация, за да може да се даде възможност да се изхарчат 

тези допълнителни средства. Но е друг начинът, по който това стана", каза той. 

Стефанов обърна внимание на факта, че гласуването „мина доста популистки и много 

лобистки интереси бяха задоволени с промяната на бюджета“. 

„За поред път бюджетът е сбор от разходи, а не толкова от ясни идея за това какви 

политики ще се провеждат“, заяви още той. 

Руслан Стефанов напомни, че справянето с последиците от пандемията е първото нещо, 

за което се актуализира бюджетът. „Другото нещо са увеличаването на пенсиите. Но 

там, където страните имат висок процент ваксинирани пък, там икономиките вървят 

вече много по-напред от нас, а същевременно пенсионерите и възрастните хора са им 

много по-добре защитени“, коментира експертът. 

Той е на мнение, че и предишното, и сегашното правителство се провалиха по 

отношение на ваксинационната политика. 

Стефанов критикува управляващите, че не са се справили с превенцията въпреки 

предоставените средства и потвърди, че липсват послания как се решават 

дългосрочните цели на страната в съответствие с фискалните правила. 

„Без отговор остана въпросът с пътищата – беше ни казано, че има много 

закононарушения, а изведнъж решихме, че ще платим едни средства, защото фирмите 

държат правителството заложник и могат да му причинят болка", смята икономистът. 

Той напомни, че финансовият министър Асен Василев предлага изплащането на 1,3 

млрд. лева за дейности на строителните фирми да стане на вноски за пет години. 

„Другото нещо са парите в помощ за туризма, защото това е един бранш, който показа 

крайно незачитане на правила и мерки през пандемията, а в крайна сметка продължава 

да получава средства, защото е достатъчно голям секторът да прави протести", посочи 

още Стефанов. 

По думите му, големият проблем с този бюджет ще е, ако нова вълна затвори хората 

вкъщи и няма приходи в бъдеще в бюджета, тогава и икономиката няма да върви 

напред. 

Стефанов обаче се надява, че ще се изпълнят приходите и ще има преизпълнение 

въпреки актуализацията. Той не вижда и външни рискове за държавата до края на 

годината. 

Икономистът обаче предупреди, че може и да се правят повече разходи заради 

здравната криза. 

Той е категоричен, че трябва да има допълнителни средства за социални разходи за 

предотвратяване на бедността, но се усъмни в правилността да се дават допълнителни 

пари на хора с 400 лева и 1400 лева пенсия. 

„За последните 15-20 години начинът за разпределяне на средства от бюджета не се е 

променил кой знае колко“, убеден е той. 

Стефанов потвърди, че репутацията и възстановяването на българската икономика е 

под въпрос заради това, че страната ни е сред двете европейски държави, които не са 

подали своя Национален план за възстановяване и устойчивост. 

Той потвърди, че липсата на дебат отново показва, че не е ясно какви ще бъдат 

политиките, свързани с осигуряването на пари за фирмите, домакинствата, българските 

пенсионери, за да има по-сигурна социална и здравна система. 

 

 


