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ПРЕСКЛИПИНГ 

15 март 2021 г., понеделник 

www.bnr.bg, 12.03.2021 г. 

https://bnr.bg/sofia/post/101435743/shte-pazaruvame-li-onlain-medikamenti-po-

lekarsko-predpisanie 

 

Ще пазаруваме ли онлайн медикаменти по лекарско предписание 

 

Предложение за решение за отпускане на лекарства по лекарско предписание онлайн, 

представи тази седмица водеща IT компания. 

Самата покупка може да се извърши като всяка друга. Идеята беше с партньорите и 

Министерството на здравеопазването да затвърдим нивата на сигурност за самия 

пациент, имайки предвид спецификата на стоката“, коментира Радомир Миланов, 

директор в компанията. 

Тук от изключително значение е връзката на пациента с фармацевта. Експертизата 

на такъв специалист е необходим на два етапа – при поръчката и при получаването на 

съответното лекарство, когато фармацевтът ще даде точни предписания за приема. 

Подобни практики се прилагат по света и връзката с фармацевта никога не е прекъсвана, 

обясни още Миланов. 

Принципът на работа използва кода на електронната рецепта, който се въвежда в 

съответния сайт на аптека. Кодът на лекарството носи информация и за количеството. 

Целта на разработчиците е програмата да бъде достъпна за ползване от пациенти на всяка 

възраст. 

„Предимствата са много повече от рисковете“, допълни Радомир Миланов. 

Припомняме че в момента у нас онлайн могат да се търгуват само лекарствени продукти 

без рецепта. 

Медикаменти по лекарско предписание се поръчват онлайн в страни като Германия, 

Великобритания, Швеция, Португалия, Дания, Норвегия. 

 

www.bnt.bg, 12.03.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/ek-vsyaka-strana-ima-pravo-na-po-strogi-merki-po-otnoshenie-

na-vaksinite-1099843news.html 

 

ЕК: Всяка страна има право на по-строги мерки по отношение на ваксините 

 

Няма причини да се спира използването на ваксината срещу COVID-19 на "Астра 

Зенека", съобщи днес Световната здравна организация. Фармацевтичната компания 

отново намали прогнозите си за доставка на ваксини за страните от ЕС за първото 

тримесечие на годината. Очаква се до края на март фирмата да достави 30 милиона 

ваксини, което е намаление с 25 процента спрямо обещаното миналия месец. Новите 

проблеми с доставките идват на фона на съобщенията от различни европейски държави 

за цялостно спиране на процеса на имунизиране с ваксината на "Астра Зенека" или за 

замразяването на употребата на определени партиди. Еврокомисията се обърна към 

борда на директорите на фирмата. 

Първоначално "Астра Зенека" обеща 90 милиона дози, след това коригира очакваният си 

на 40, а сега става ясно, че ще достави 30 милиона ваксини за държавите от ЕС. 

Еврокомисарят Тиери Бретон, който поддържа контакт с компанията, каза днес, че 

очаква тя да направи наистина всичко по силите си и да спазва обещанията си. 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/sofia/post/101435743/shte-pazaruvame-li-onlain-medikamenti-po-lekarsko-predpisanie
https://bnr.bg/sofia/post/101435743/shte-pazaruvame-li-onlain-medikamenti-po-lekarsko-predpisanie
http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/ek-vsyaka-strana-ima-pravo-na-po-strogi-merki-po-otnoshenie-na-vaksinite-1099843news.html
https://bntnews.bg/news/ek-vsyaka-strana-ima-pravo-na-po-strogi-merki-po-otnoshenie-na-vaksinite-1099843news.html


Page | 2 

2 

"Компанията освен мениджмънт и генерален директори, има и Управителен съвет. 

Въпросът, който ние повдигаме от ключово значение за 456 милиона европейски 

граждани, а и за останалата част от света. Това означава, че Бордът на директорите трябва 

да се задейства и да вземе всички необходими мерки, за да гарантира, че договореностите 

се спазват", заяви Тиери Бретон - еврокомисар по въпросите на вътрешния пазар. 

По повод спирането на имунизацията с "Астра Зенека" в редица държави, от ЕК казаха 

днес, че всяка страна има право да взема по-строги мерки от предписаните от 

Европейската агенция по лекарства. 

Австрийският канцлер Себастиан Курц се усъмни днес, че ваксините в ЕС се разпределят 

пропорционално на населението. Той даде за пример България, която е на последно 

място по ваксинирани и Малта, който се справя относително добре. 

"Доставките не са пропорционални на населението. Изглежда, че тази практика ще се 

засили през следващите месеци и разликите между държавите-членки да стават все по-

големи", заяви Курц. 

От Еврокомисията обаче отново обясниха, че всяка държава решава самостоятелно от 

коя компания какви количества да поръча затова се получават разлики между държавите. 

Говорител на комисията обясни днес, че след одобряването на ваксината на "Джонсън и 

Джонсън" се очаква ускоряване на имунизацията пред второто тримесечие. Брюксел 

прогнозира, че до края на юни в държавите да бъдат доставени до 300 милиона ваксини 

от всички одобрени досега 

производители. 

 

www.bnt.bg, 12.03.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/kade-v-evropa-e-spryana-vaksinaciyata-s-astra-zeneka-

1099875news.html 

 

Къде в Европа е спряна ваксинацията с "Астра Зенека" 

 

Здравните власти на Дания първи вчера обявиха, че спират ваксинацията с препарата на 

"Астра Зенека". Причината - съобщения за тромбози при ваксинирани хора. От 

съображения за сигурност препаратът временно няма да се използва в Исландия и 

Норвегия. България стана четвъртата държава, която изцяло спира, поне временно, 

имунизациите с "Астра Зенека". 

Различен подход избраха в Австрия. Виена първа в света спря употребата конкретно на 

тази съмнителна партида. Примера на Австрия последваха Естония, Латвия, Литва и 

Люксембург. Друга партида ваксини на "Астра Зенека" изтеглиха от ваксинационните 

си центрове Италия и Румъния след смъртта на двама италианци. 

 

www.btv.bg, 12.03.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/svetut/szo-njama-prichina-vaksinata-na-astrazeneka-da-ne-se-

izpolzva.html 

 

СЗО: Няма причина ваксината на „АстраЗенека“ да не се използва 

 

Експертите проучват информацията за образуването на кръвни съсиреци 

 

Според Световната здравна организация няма причина ваксината на „АстраЗенека“ да не 

се използва. Експертите проучват информацията за образуването на кръвни съсиреци. 

Към момента при имунизирани около 5 милиона европейци с проверяваната партида, не 

е установена връзка между ваксината и подобни ефекти. 
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От Европейската комисия отново заявиха, че Брюксел не дава насоки на страните-членки 

за спиране на оксфордския препарат. 

„За Комисията е много важно да следва научния подход, в конкретния случай – 

становището на Европейската агенция по лекарствата. Тя вече даде първо мнение по 

въпроса. Страните-членки обаче са отговорни за собствените си стратегии за 

ваксиниране, това е национална компетентност“, заяви Стефан де Кирсмеекер, говорител 

на ЕК. 

Осем европейски страни прекратиха временно ваксинирането с „АстраЗенека“ 

Здравните власти в Германия и Франция обявиха, че ще продължат имунизациите с 

„АстраЗенека“. 

А австрийският канцлер Себастиан Курц разкритикува разпределянето на ваксините в 

Европа и намекна за допълнителни уговорки. 

Австрийският канцлер предполага неравномерно разпределение на ваксините в ЕС 

Курц посочи България и Хърватия като страни, които са ощетени и затова се бавят 

доставките за тях. 

По-късно темата е обсъдена в телефонен разговор и с българския премиер. 

 

www.nova.bg, 14.03.2021 г. 

https://nova.bg/news/view/2021/03/14/319209// 

 

Проф. Гетов: Ще бъде потвърдено положителното становище за AstraZeneca 

 

Вижте какво още каза той в студиото на „Неделята на NOVA” 

 

„Смятам, че ще бъде потвърдено положителното становище за AstraZeneca. Много 

държави продължават да я прилагат както досега. Това са Германия, Великобритания, 

Франция, Канада, Испания – там е най-мощният потенциал от експерти на Европейската 

агенция по лекарствата, с който ние разполагаме”. Това заяви представителят на 

България в Европейската агенция по лекарствата проф. Илко Гетов в студиото на 

„Неделята на NOVA”. 

AstraZeneca с позиция за безопасността на ваксината си 

„Два пъти през тази седмица Европейската агенция по лекарствата се произнесе, че 

всички данни се проучват допълнително, събират се още такива и на този етап 

отношението полза-риск остава положително – т.е. тя би могла да се употребява така, 

както е описано в продуктовата информация”, каза още той. 

И допълни: „Там е записано, че нямаме достатъчно данни за ефективността при хора на 

55 г., но тя не е забранена да се прилага при тях. С оглед на превантивните мерки, според 

мен тя би могла да продължи да се прилага за хора между 18 – 55 г.”. 

Той съобщи още, че са изискани данни за всички заболявания, свързани с кръвотворната 

система и от останалите производители на ваксини. 

„Те ще бъдат анализирани и предполагам, че следващата седмица ще има ясно и 

категорично становище и по този казус”, посочи той. 

Проф. Ангелов: Няма риск за ваксинираните с AstraZeneca (ВИДЕО) 

Проф. Гетов коментира и нежеланите ефекти от ваксината на AstraZeneca. 

„Европейската агенция по лекарствата разполага с данни по отношение на тях. 30 такива 

са открити при около 5 млн. ваксинирани. Това означава, че един такъв инцидент може 

да се появи при един на около 167 000 ваксинирани”, посочи той. 

„На тези, които са си сложили първата доза от ваксината, ще им дойде редът за втората 

до около 10 седмици. Дотогава всичко ще бъде ясно и процедурите ще бъдат завършени, 

http://www.nova.bg/
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както на национално, така и на европейско ниво. Хората, които очакват втората игла, не 

трябва да се притесняват”, категоричен бе той. 

 

www.nova.bg, 12.03.2021 г. 

https://nova.bg/news/view/2021/03/12/319028// 

 

Спряха временно записването за ваксинация в електронния регистър 

 

Причината е временното спиране на ваксинацията с AstraZeneca 

 

На този етап електронният портал "COVID -19 Регистрация за ваксинация" 

преустановява записването за поставяне на ваксина срещу коронавирусната инфекция, 

информираха от Информационно обслужване. 

AstraZeneca: Няма данни за повишен риск от тромбоза след поставяне на COVID 

ваксината 

Това се налага заради временното спиране на ваксинацията с лекарствения продукт на 

производителя AstraZeneca на територията на страната. 

Регистрираните в портала потребители автоматично ще получат нов час за имунизация, 

след анализ на броя записани за ваксина лица и наличностите от другите две одобрени у 

нас ваксини срещу COVID-19. 

Системата ще изпрати потвърждение за новия ден и час чрез sms или имейл. След 

възобновяване на работата на регистъра, всеки потребител ще има възможност, при 

необходимост, да промени дата и часа на ваксинация и да избере друг времеви прозорец. 

 

www.bnr.bg, 12.03.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101435769 

 

Проф. Костадин Ангелов: Ще изчакаме до следващата седмица Европейската 

агенция по лекарствата да се произнесе за „АстраЗенека“ 

 

Жена с много придружаващи заболявания е починала след ваксинация с 

„АстраЗенека“ 

 

Жена от Йоаким Груево е починала след ваксинация. Тя е на 57 години и е била с 

множество придружаващи заболявания, сред които сърдечна недостатъчност. 

Жената е починала към 3 ч. през нощта в дома си, часове след като е била ваксинирана с 

„АстраЗенека“. В момента се прави проучване има ли връзка между заболяванията на 

жената и имунизацията ѝ. 

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов даде брифинг пред УМБАЛ 

„Св. Георги“ - Пловдив. 

По-рано днес премиерът Бойко Борисов разпореди да се спре имунизацията с ваксината 

на AstraZeneca. 

"Жената има с доста придружаващи заболявания, наднормено тегло, със сърдечна 

операция преди време, находката показва, че няма образуване на тромби. Вчера хората 

питат в тази посока - за ваксината на AstraZeneca, но ние нямаме такива притеснения, 

тъй като Европейската агенция по лекарствата дава точни указания какво да правим. 

Но ще изчакаме до следващата седмица Комитетът към Европейската агенция по 

лекарствата да се произнесе официално, за да можем да продължим ваксинацията в 

страната". 

http://www.nova.bg/
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За пряка причинно-следствена връзка между ваксинацията и смъртта към момента не 

може да се говори - обяви доц. Павел Тимонов от Съдебна медицина. 

Здравният министър посочи, че не трябва да се насаждат страхове сред хората, а 

здравните власти предоставят цялата налична информация. 

Наличните ваксини на AstraZeneca, и тези които днес са влезли в страната днес - 80 

хиляди броя, ще се пазят на склад. Ваксинацията с тях ще продължи, след като се 

произнесе нашата ИАЛ. 

"Ваксинацията ще продължи с другите две налични ваксини, но те са силно ограничени 

като брой", поясни министър Ангелов.  

 

www.news.bg, 12.03.2021 г. 

https://news.bg/health/samo-ial-mozhe-da-blokira-lekarstva-premierat-sazdaval-

haos.html 

 

Само ИАЛ може да блокира лекарства, премиерът създавал хаос 

 

Единственият орган, който може да блокира лекарства на пазара, е Изпълнителната 

агенция по лекарствата. Това заяви пред БНР председателят на Центъра за защита 

правата в здравеопазването д-р Стойчо Кацаров. 

Според него намесата на премиера създава хаос. 

Кацаров посочи, че вчера здравният министър Костадин Ангелов е съобщил, че няма 

проблем с ваксината "АстраЗенека", приложена е цялата партида от ваксината и няма 

основание за блокирането й. 

Припомняме, по-рано днес премиерът Бойко Борисов нареди да се спре имунизацията с 

ваксината на "АстраЗенека", докато Европейската агенция по лекарствата отхвърли 

всички съмнения за безопасността ѝ. 

След това стана ясно, че жена от село Йоаким Груево е починала след ваксинация. На 

брифинг здравният министър обаче уточни, че поставената й ваксина не е била 

проблемната партида на "АстраЗенека". 

 

 
14.03.2021 г., с. 7 

 

25 учени от БАН разработват медикаментите  

 

Правим БГ лекарства срещу Covid 

 

Е-регистърът за имунизациите тръгва в четвъртък  

 

Северина Димитрова 
Наши учени разработват български лекарства срещу COVID-19. Екипът от 25 души е под 

ръководството на проф. Леандър Литов.  

Учените са от няколко института на Българската академия на науките и Софийския 

университет, съобщи Нова тв. „Наблюденията показват, че засега клетките се развиват 

много добре. Става въпрос за тези, върху които ние ще провеждаме експерименти, 

свързани с коронавируса и с механизма, по който той взаимодейства с различни белтъци 

в човешкия организъм“, обясни молекулярният биолог гл. ас. д-р Елена Кръчмарова.  

Оптимисти 
Българските учени работят усилено още от месец май миналата година. Проф. Леандър 

Литов, който е ръководител и на екипа от български учени в далечен ЦЕРН, където 
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https://news.bg/health/samo-ial-mozhe-da-blokira-lekarstva-premierat-sazdaval-haos.html
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години наред се търсеше божествената частица. „Истината е, че в момента човечеството 

е успяло да създаде няколко лекарства сумарно срещу вируси“, каза проф. Литов. И нито 

едно срещу коронави-рус. „Това е една много трудна задача, но ние все пак сме 

оптимисти, че имаме шанс да успеем“, добавя той. В рамките на проекта се работи върху 

две лекарства. Едното е за много начален етап, още при заразяване.  

„Първото лекарство атакува вируса. Тоест -неговите белтъци вътре в клетката и й дава 

възможност да включи имунния отговор в пълна сила, при което тя сама ще се пребори. 

Клетката по-добре знае как Да се пребори с този вирус. Второто лекарство е вече за 

втория етап, когато вече имаме тежко протичане. Когато практически вече вирус няма в 

тялото и това е свързано с развитието на цитокинова буря“, разясни още проф. Литов 

пред Нова. Цитокинова буря е онова състояние, в което имунната ни система е толкова 

объркана от вируса, че атакува нас самите. Сега въпросното лекарство се дава под 

формата на инжекции срещу съсирване на кръвта при много напреднала фаза на COVID-

19. 

Рестарт 

Вчера здравният министър проф. Костадин Ангелов съобщи, че електронният регистър 

за ваксинация може да заработи пак в четвъртък. Няма риск за ваксинираните с „Астра 

Зенека“, увери той. „Нека хората, които са ваксинирани с тази ваксина, да бъдат 

спокойни, няма риск за тях. Аз имам и мои близки, които са имунизирани с ваксината на 

Оксфорд. Това е една ваксина, която е много позната на медицината, подобен тип 

векторна ваксина е тази за грип. В света са направени много милиони ваксинации с нея, 

така че тези събития са част от събитията, които се случват с такава ваксина“, коментира 

здравният министър. 

 

Здравният министър:  

С карантината от Африка се пазим ат опасните щамове 

 

Карантината за пристигащи от Африка е наложена с цел да се направи животът на 

българите на територията на страната по-сигурен. „Има сигнали, че от Африка могат да 

бъдат внесени варианти на вируса, включително южноафриканският и нигерийският, за 

които има съобщения, че са резистентни както на лечение, така и на ваксината. Ние сме 

длъжни да направим това нещо с оглед на превенцията на всички български граждани“, 

добави министърът.  

 

Снимка на три колони – Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов посети 

МБАЛ «Иван Скендеров» в Гоце Делчев. Ситуацията в лечебното заведение продължава 

да бъде сериозна, обмисля се разкриване на 16 допълнителни легла за лечение на 

пациенти с коронавирус. 

 

www.btv.bg, 14.03.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/eksperti-tretata-covid-valna-shte-bade-naj-moshtna.html 

 

Експерти: Третата COVID вълна ще бъде най-мощна 

 

Предвидените допълнителни COVID легла ще бъдат изчерпани за 10 дни, ако 

заразата се движи със същия темп, смятат специалистите 

 

Нови тревожни данни от COVID статистиката и затишие в масовата ваксинация у нас и 

днес. В болници вече се намират близо 7000 пациенти с доказана инфекция, почти 

http://www.btvnovinite.bg/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/eksperti-tretata-covid-valna-shte-bade-naj-moshtna.html
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колкото по Коледа. Над 50% от пациентите в интензивните отделения са именно хора с 

вируса. 

До вторник по заповед на РЗИ столичните болници трябва да се преструктурират и до 20 

процента от капацитета си за COVID пациенти. 

Допълнителните мерки се налагат заради влошената ситуация в столицата и достигане 

на 14-дневната заболеваемост над 600 на 100 хиляди души. 

Според експерти третата COVID вълна ще бъде най-мощна, а предвидените 

допълнителни COVID легла ще бъдат изчерпани за 10 дни, ако заразата се движи със 

същия темп. Средно на ден в болница в София постъпват по 200-300 души с коронавирус. 

РЗИ-София: Болниците трябва да увеличат с 20% леглата за пациенти с COVID-19 

Интересното е, че хоспитализираните са почти колкото при предишния пик през 

декември, но официално регистрираните активните случаи са два пъти по-малко 

оттогава. 

На какво се дължи това? Ето отговора на математиците: 

Според математика Лъчезар Томов у нас има скрита епидемия. Това е причина за 

прецедента при по-малко активни случаи, да има повече хоспитализирани в сравнение с 

миналите пикове не заразата. 

„Британският вариант предполага 30-40 процента повече хоспитализация, а ние имаме 

двойно повече скорост (...) дължи се на начални училища, за разлика от предната вълна, 

тази вълна има деца на 10 години, които влизат с пневмонии, доста деца се 

хоспитализират“. 

Именно детските градини и начални класове най-вероятно са изворът на скритата 

епидемия, счита математикът. 

„Там има и много случаи, отсъстват деца, появяват се с бележка от личен лекар, не 

минават през системата за тестване и отчитане, така, че това е хипотезата, единственото, 

което отворихме януари, са детските градини, тогава започва репродуктивното число да 

расте“, заяви Лъчезар Томов. 

В момента 10 души заразяват средно 13, а възрастта на хоспитализираните е паднала с 4 

години. Все по-млади хора постъпват в болници. 

„Това, което се наблюдава е отново нещо, което е тенденция на национално ниво – има 

едно подмладяване има на пациентите. Преди малко в спешен център беше приета жена 

на 44 г. и ще бъде настанена директно в реанимация“, съобщи здравният министър 

Костадин Ангелов. 

Здравният министър успокои, че болниците ще издържат на натиска. 

„Към настоящия момент нямаме притеснения за недостиг на легла на национално ниво, 

също и на локално. Там, където има повишен натиск, увеличаваме леглата“, обясни 

здравният министър. 

Костадин Ангелов: Към момента няма притеснения за недостиг на легла 

Той посети болницата в Смолян. Лечебното заведение има 306 легла, от тях 154 са за 

COVID пациенти. Заетите към момента са 64. Реанимационните легла са 9, 7 от тях са 

заети. 

Увеличени ще бъдат както леглата за интензивно лечение на пациенти, така и местата за 

лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние, става ясно от 

заповедта на столичната регионална здравна инспекция. 

 

 
15.03.2021 г., с. 2 

 

ПРИСТИГАТ ОЩЕ 56 000 ДОЗИ НА PFIZER И MQDERNA   
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Пускат масовите ваксинации до края на седмицата 

 

Чака се становище на ЕМА за ваксината на AstraZeneca 

 

„До края на новата седмица могат да се възобновят масовите ваксинации, тъй като се 

очакват още 56 000 ваксини на Pfizer и Moderna“. Това каза проф. Тодор Кантарджиев, 

директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и зам.-

председател на Националния оперативен щаб за борба срещу коронавируса. 

Той подчерта, че и трите ваксини, които се използват у нас за имунизация срещу 

коронавируса, нямат повече нежелани ефекти от тези, които години наред се поста- 

вят на децата в нашата страна. 

„Не сме ощетени значително при разпределянето на ваксините в Европейския съюз. 

Водят се преговори на високо политическо ниво за копиране на невъзможността на 

обещаното от фирми, на които им е платено“, обясни проф. Кантарджиев. 

Чака се писмено становище на европейския регулаторен орган -ЕМА за качеството на 

ваксината на AstraZeneca, за да се възобнови имунизация с нея, която бе спряна по 

нареждане на премиера Бойко Борисов. 

„Качеството и нежеланите ефекти на тази ваксина бяха малко преекспонирани. Жената 

в Пловдивско не е била ваксинирана с партидата, която европейски държави спряха. 

Тази жена се оказа с доста съпътстващи заболявания и в недобро общо състояние. Чакаме 

данните на патоанатомите от аутопсията. Вероятността смъртта да е причинена от 

ваксината е малка“, допълни директорът на НЦЗПБ. 

 

 
15.03.2021 г., с. 4 

 

ВСЕ ОЩЕ ИМА МЕСТА В СОФИЙСКИТЕ БОЛНИЦИ 

 

Фандъкова: Следващата мярка е затваряне на молове и фитнеси 

 

Столичният кмет посочи проблем носенето на маски на открито 

 

„В сегашната ситуация най-голямото ми притеснение е болниците в София да имат 

капацитет, за да могат да оказват качествена помощ на всеки нуждаещ се, но все още има 

места“. Това коментира пред Нова телевизия столичният кмет Йорданка Фандъкова. Тя 

обясни, че ситуацията с пандемията в София продължава да е тревожна. „От петък са в 

сила нови мерки, но следим ситуацията ежедневно, за да предприемем допълнителни, 

ако има нужда“, уточни тя. Кметът на София съобщи, че по настояване на директора на 

Столичното РЗИ следващата мярка, ако се наложи, ще е затваряне на големи търговски 

вериги и фитнеси. Посочи, че за неделния ден броят на новозаразените в столицата е по-

малък от събота, но въпреки това кривата върви нагоре. Кметицата уточни, че 

В СОФИЯ НИКОГА НЕ Е ИМАЛО ПЪЛЕН ЛОКДАУН. 

Посочи, че се акцентира върху няколко неща - да се минимализира събирането на много 

хора, да се даде възможност да се спазват мерките и да се осъществява строг контрол. 

„Наблюдението, което имаме, вследствие на проверките, е че повечето хора в София 

спазват мерките, за което аз много благодаря. Това е най-важното и само то може да ни 

помогне да не се стига до много по-тежко затваряне“, каза кметът. Тя беше категорична, 

че проверките за спазването на мерките ще продължат, ако не се спазват - ще се затегнат. 
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Столичният инспекторат заедно с полицията са направили 350 обекти и има 12 акта. Това 

показва, че в голяма степен мерките се спазват. 

Според нея един от основните проблеми е носенето на маски на закрито, защото хората 

не поставят предпазните средства по правилен начин. „Бих предложила училищата 

изобщо да не бъдат затваряни“, 

заяви столичният кмет. Все пак тя посочи, че последната дума имат медиците. 

 „Много ми се иска 

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ДА РАБОТЯТ И ДЕЦАТА ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС 

да ходят на училище“, призна Фандъкова. Според нея малките ученици се справят най-

трудно с дистанционното обучение. Припомни още, че през изминалата година София 

първа е въвела по - рестриктивни мерки. Тя съобщи, че с 13,6 млн. лева по-малко приходи 

е имала Столична община. Най-засегнат е бил градския транспорт. Напомни, че миналата 

седмица правителството е взело решение да помогне на София с още 10 млн. лева, с 

които ние ще подпомогнем градския транспорт. По темата със загиналото 16-годишно 

момче Фандъкова информира: „Ние сме дали цялата информация от проверката, която 

аз назначих. Очакваме от районната администрация констативните актове. Още веднага 

беше спряно електричеството, което захранва павилионите там, защото кабелът беше 

незаконен. 

АБСУРДНО Е ДА РАБОТИ ОБЕКТ, КОЙТО НЯМА ДОКУМЕНТ 

за въвеждане в експлоатация“. Наред става тя коментира и темата с мръсния въздух, като 

добави, че се изпълняват взетите мерки. „През месец февруари имаше по-малко 

замърсяване“, каза тя и изтъкна, че именно битовото гориво е един от факторите, които 

съдействат за замърсяването на въздуха. 

По темата с организирането на изборите столичният кмет отбеляза, че това е голямо 

предизвикателство. „Това, което мен ме притеснява, е мобилните секции, защото ще 

стане известно в последния момент колко такива секции ще са необходими“, заключи тя. 

 

 
15.03.2021 г., с. 4 

 

ЧАКАМЕ ДОСТАВКИТЕ ОТ JANSSEN СЛЕД 15 АПРИЛ 

 

Връщат системата за имунизация до края на седмицата 

 

Идват нови 56 000 дози от Pfizer и Moderna до дни 

 

Електронният регистър за ваксинация вероятно ще заработи отново в четвъртък, обяви 

здравният министър проф. Костадин Ангелов в Гоце Делчев. 

 „Ако до сряда излязат всички резултати, които очакваме от лабораториите на Съдебна 

медицина в Пловдив, още в четвъртък можем да възстановим ваксинационния процес“, 

уточни Ангелов. Той призова хората, които са имунизирани с препарата на AstraZeneca, 

да бъдат спокойни и отбеляза, че няма риск за тези, които са ваксинирани с него. 

 „Нека хората, които са ваксинирани с тази ваксина, 

ДА БЪДАТ СПОКОЙНИ, НЯМА РИСК ЗА ТЯХ 

Аз имам и мои близки, които са имунизирани с ваксината на Оксфорд. Това е една 

ваксина, която е много позната на медицината, подобен тип векторна ваксина е тази за 

грип. В света са направени много милиони ваксинации с нея, така че тези събития са част 

от събитията, които се случват с такава ваксина“, коментира здравният министър. 

По отношение на ваксината на Janssen, той обясни, че на 15 април очакват по 

предварителни данни да има такава ваксина в ЕС и ние ще получим от нея. Когато дойде, 
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тя ще бъде разпространена в страната и приложена на хората. Министърът уточни, че 

няма проблеми с осигуряването на вторите дози на сега прилаганите ваксини в страната 

и след като приключи проверката в Пловдив, ваксинирането ще продължи. За 

карантината за пристигащи от Африка Ангелов каза, че е наложена с цел да се направи 

животът на българите на територията на страната по-сигурен. 

 „Има сигнали, че от Африка могат да бъдат внесени варианти на вируса, включително 

южноафриканския и нигерийския, за които има съобщения, че са резистентни както на 

лечение, така и на ваксината. Ние сме длъжни да направим това нещо с оглед на 

превенцията на всички български граждани“, добави Ангелов. 

Здравният министър уточни, че и в Смолян, както и в останалите лечебни заведения, се 

забелязва, че тези 

МЕДИЦИ, КОИТО НЕ СА ВАКСИНИРАНИ ПРИ ПЪРВАТА ФАЗА 

сега позитивират PCR тест, с клинична картина на заболяването са и ще има лечение, 

което трябва да бъде проведено. В Смолян има такъв случай. 

„Ваксината е единственият вариант, който може да ни помогне в борбата с COVID-19“, 

заяви министър Ангелов. Той подчерта, че към настоящия момент нямат притеснения за 

недостиг на легла на национално и локално ниво. 

 „Над 50% са болните от COVID в интензивните отделения в страната, като 

същевременно този процент намалява, тъй като разкриваме легла, но пациентите по 

абсолютна стойност се увеличават“, допълни министър Ангелов. Той посочи, че всички 

случаи на млади пациенти му се докладват лично, за всички тях се извършват проверки, 

включително и за децата и родилките. До края на новата седмица могат да се възобновят 

масовите ваксинации, тъй като се очакват още 56 000 ваксини на Pfizer и Modema. Това 

каза пред БНР проф. Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и 

паразитни болести и член на Националния оперативен щаб за борба срещу коронавируса. 

Той подчерта, 

че и трите ваксини, които се използват у нас за имунизация срещу коронавируса, нямат 

повече нежелани ефекти от тези, които години наред се поставят на децата в нашата 

страна. 

Проф. Кантарджиев уточни, че се 

ЧАКА ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГУЛАТОРЕН ОРГАН 

за качеството на ваксината на AstraZeneca, за да се възобнови масовата имунизация у 

нас. 

 „Качеството и нежеланите ефекти на тази ваксина бяха малко преекспонирани. Жената 

в Пловдивско не е била ваксинирана с партидата, която европейски държави спряха. Тази 

жена се оказа с доста съпътстващи заболявания и в недобро общо състояние. Чакаме 

данните на патоанатомите от аутопсията. Вероятността смъртта да е причинена от 

ваксината е малка“, допълни директорът на НЦЗБП. 

 „Доста хора разбраха, че едни не тежки мерки могат да се спазват и да се ограничи 

разпространението на болестта. Много работа се свърши за тази една година. Хората 

трябваше да разберат, че при мерки и дисциплина случаите щяха да са по-малко“, 

категоричен е членът на Националния оперативен щаб. 

 

Снимка на две колони - Костадин Ангелов 

 

AstraZeneca: 

 

Няма данни за повишен риск от тромбоемболия 
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Ваксината срещу C0V1D-19 не показва повишен риск от белодробна тромбемболия. Това 

се казва в позиция на компанията AstraZeneca, изпратена до NOVA. 

От компанията са анализирали резултатите на приложени 17 милиона дози по целия свят. 

Според тях случаите на такива реакции не са повече, отколкото при неваксинирани хора. 

Анализът на данните за безопасност на препарата продължава и от AstraZeneca се 

ангажират да информират обществото незабавно. 

 „Анализ на нашите данни за безопасност, направен въз основа на приложени над 17 млн. 

дози от ваксината срещу C0V1D-19, не показва повишен риск от белодробна 

тромбемболия, дълбока венозна тромбоза или тромбоцитопения“. 

„Съобщеният брой случаи на такъв тип събития за ваксината срещу C0VID-19 на 

Оксфорд-AstraZeneca не е по-висок, отколкото броят, който би възникнал по естествен 

начин в неваксинирано население.“ 

 „В клиничните проучвания няма тенденции или случаи на белодробна тромбемболия. 

Внимателният преглед на всички налични данни за безопасност, включително и на тези 

събития продължава.“ 

 

Спешна проверка след смъртта на бременна 

 

Бременната жена, починала с коронавирус в болницата в Благоевград е прекарала 

няколко дни със симптоми у дома, преди да потърси лекарска помощ. Това съобщи за 

Нова тв директорът на лечебното заведение. Здравният министър разпореди спешна 

проверка за причините за трагедията. От болницата в Благоевград заявиха, че жената 

няколко дни е била със симптоми, преди да потърси медицинска помощ. Все още не е 

ясно дали тя е била в болницата в Разлог, преди да постъпи в Благоевград. 

 „Не знам как се е лекувала, нали да не стане грешка, но вкъщи е била и не е лекувана, 

фактът, че идва в увредено състояние, това не може да стане за часове. Имало е един 

период, в който тя е със симптомите и си е била вкъщи, това го знам“, обясни директорът 

на МБАЛ - Благоевград д-р Огнян Митев. Целия си 4-дневен престой в болницата жената 

е изкарала в реанимацията. Имало е вариант тя да бъде транспортирана в столицата, но 

това не се е случило. Жената е без съпътстващи забо-лявания. В родното й село Долно 

Драглище всички са потресени от смъртта й. В болницата в Благоевград започват две 

проверки - вътрешна и външна от Медицински надзор. 

 „Министерството се самосезира и изпраща този одит, без да има нещо. Назначавам 

проверка изцяло, от приемането до смъртта - какво и как е направено“, посочи д-р Митев. 

Резултатите от проверките вероятно ще са готови идната седмица. 

 

 


