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ПРЕСКЛИПИНГ 

18 март 2021 г., четвъртък 

www.bnt.bg, 17.03.2021 г.  

https://bntnews.bg/news/fon-der-laien-prizova-balgariya-da-se-vazpolzva-ot-vaksinite-

na-pfaizer-1100571news.html 

 

Фон дер Лайен призова България да се възползва от ваксините на "Пфайзер" 

 

Десислава Апостолова 

“Няколко европейски лидери споделиха своите притеснения с председателя на 

Европейския съвет Шарл Мишел за възможни разлики между държавите членки в 

доставките на ваксини вследствие на факта, че една компания не изпълнява 

задълженията си”. 

Това съобщиха днес от Европейския съвет по повод видеоконферентната среща между 

Шарл Мишел, канцлера на Австрия и премиерите на Чехия, България, Словения и 

Хърватия. 

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също обясни, че 

държавите сами са избирали на кои фармацевтични фирми да заложат, а количествата, 

които са им се полагали, но те не са купили, са били преразпределени между 

останалите държави. Това създава неравенство между държавите. Според нея обаче 

това е решение на самите държави, а не на Европейската комисия. 

“От самото начало Европейската комисия каза, че препоръчва разпределението на 

ваксините да става на пропорционален принцип според населението. Това беше 

предложението на Комисията, аз го намирам за най-доброто. След това държавите 

членки сами решиха да изберат и друг път. Тъй като не всяка държава членка взе 

частта, която й се полага, в рамките на договорите останаха дози, които никой не беше 

резервирал. Затова държавите членки помежду си се разбраха тези, които искат, да се 

възползват от тези дози и да ги преразпределят помежду си. Но сега виждаме, че някои 

фирми не изпълняват обещаните доставки. "Байонтек/Пфайзер" и "Модерна" го правят, 

но "Астра Зенека" - не. Затова картината на доставките в различните държави е 

различна", обясни Урсула фон дер Лайен. 

"Каква е моята задача в тази ситуация? Какво предприех? Преговарях с 

"Байонтек/Пфайзер" и се разбрахме, че 10 милиона ваксини от договорените ще бъдат 

доставени по-рано, още през второто тримесечие и тези 10 милиона биха могли да 

бъдат точно сумата, от която се нуждаем, за да изравним различията. Дали държавите 

ще се възползват от това решение - зависи от самите тях, днес не мога да ви дам 

отговор на този въпрос. Но моята препоръка е да го направят”, каза още фон дер Лайен. 

 

www.bnt.bg, 17.03.2021 г.  

https://bntnews.bg/news/kakvo-predstavlyava-cifrovoto-zeleno-udostoverenie-

1100577news.html 

 

Какво представлява цифровото зелено удостоверение? 

 

Десислава Апостолова 

Европейската комисия предложи днес създаването на цифрово зелено удостоверение. 

Целта на документа е да осигури безопасното и свободно движение в рамките на съюза 

във времената на пандемията. 
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Документът ще бъде доказателство, че дадено лице е било ваксинирано, има 

отрицателен 

резултат от тест или е преболедувало COVID-19. 

Удостоверението може да бъде използвано във всички държави-членки на ЕС. 

Целта на това удостоверение е да улесни, а не да бъде предпоставка за пътуване през 

лятото, затова и в него ще се съдържа и повече информация от това дали лицето е било 

ваксинирано или не, а именно - дали е има скорошен PCR тест или пък наличие на 

антитела. 

Такива удостоверения ще се издават за всички ваксини, които се поставят в държавите-

членки, но държавите ще бъдат задължени да приемат само удостоверенията, които 

показват, че хората са ваксинирани с ваксините, удостоверени от Европейската агенция 

по лекарствата. Какво значи това - ако в Унгария бъде издадено удостоверение за 

ваксинация с руската ваксина "Спутник V", която не е официално одобрена от 

Европейската агенция по лекарствата, България например сама ще може да решава 

дали да приема това удостоверение или дали да допуска на своята територия хората с 

такова удостоверение. Такава е целта на ЕК. 

От държавите-членки разбира се зависи кога ще влезе в сила това удостоверение, 

защото те ще трябва да го приемат заедно с ЕП. 

"Как ще функционира този сертификат? Първо, той ще показва или удостоверява, че 

лицето или е било ваксинирано, или има актуален негативен тест, или се възстановява 

от COVID-19 и притежава антитела. Второ, сертификатът ще гарантира, че резултатите 

или минималното 

количество данните, които съдържа,се признават взаимно във всички държави-членки. 

И трето, целта на този сертификат е да възстановим свободата на движение по сигурен, 

отговорен и надежден начин", каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. 

Тези сертификати ще могат да се издават във всяка една държава-членка, като България 

те ще бъдат на български и на английски и ще бъдат безплатни за тези, които искат да 

ги получат. 

 

www.bnr.bg, 17.03.2021 г.  

https://bnr.bg/horizont/post/101438284/arkadi-sharkov-digitalniat-zdraven-pasport-

shte-spre-svobodnoto-pridvijvane-na-grajdanite 

 

Аркади Шарков: Здравният паспорт ще спре свободното придвижване на 

гражданите 

 

Диана Янкулова  

„Дигиталният здравен паспорт може да бъде разгледан като нов здравен визов режим в 

рамките на Европейския съюз. Не се знае дали от временна тази мярка няма да стане 

постоянна. Това е нов прерогатив за затваряне на границите“. Това каза пред БНР 

Аркади Шарков, експерт по икономиката на здравеопазването и макроикономист.  

Според него проблемът на този паспорт е възможността да се преустанови свободното 

преминаване на граждани от държава А в държава Б.  

 „В пандемията стана ясно, че за националната сигурност е ключово къде се намира 

дадено производство. България има възможност да се възползва от това и да привлече 

инвестиции за производствени мощности от ниска, средна и висока квалификация“.  

В предаването „Нещо повече“ Шарков допълни:  

 „Въпросът е не дали ще затворим страната, а как ще компенсираме губещите... Има 

елементи, които да позволят на ново стартиращо предприятие след фалит на няколко 

други да възстанови икономическата си дейност и да даде нов живот на икономиката. 

http://www.bnr.bg/
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Такива мерки липсват. Има само мерки с даване на пари, но така се създават фирми, 

зависими от държавата, а това е опасно, особено за България“.  

 

www.bnr.bg, 17.03.2021 г. 

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101438101/rabotnicite-imat-pravo-da-sezirat-sada-ili-

kzd-ako-gi-prinujdavat-da-se-vaksinirat 

 

Работниците имат право да сезират съда или КЗД ако ги принуждават да се 

ваксинират 

 

Работници, които са принуждавани от работодателите си да се ваксинират срещу 

COVID-19, имат право да сезират съда или Комисията за защита от дискриминация 

(КЗД), съобщи за „Хоризонт“ Величка Микова – национален секретар на КНСБ и 

специалист по трудово право . 

Продължават да постъпват сигнали в синдиката от работещи, които питат дали са 

задължени да се ваксинират, за да могат да работят. 

"Правото на труд не трябва да бъде обвързано с условието човек да е ваксиниран, за да 

упражнява професията си, тъй като ваксинирането е личен избор на всеки", казва  

специалистът по трудово право. 

 „Работниците са обезпокоени, че всеки от тях  може да не понесе такъв вид ваксина, 

някои по здравословни причини, други имат своите лични съображения, има професии, 

подложени на пряк контакт с други хора. За такива професии действително може да е 

необходимо лицата да бъдат ваксинирани, но това не трябва да става принудително. 

Всяко принудително действие представлява един вид акт на дискриминация спрямо 

собственото желание на индивида да бъде подложен на ваксинация и органите, които 

той може да сезира, това е Комисията за защита от дискриминация или пък съда“ 

Величка Микова припомни, че в Кодекса на труда има основание поради, което 

работодатели могат да освобождават работници, които обективно не могат да 

изпълняват своята работа, но „това трябва да се докаже с медицински документи, с 

медицински показания“. 

 

 

www.bnt.bg, 17.03.2021 г.  

https://bntnews.bg/news/ban-predstavya-prototip-na-vaksina-za-covid-19-pred-biznesa-

1100597news.html 

 

БАН представя прототип на ваксина за COVID-19 пред бизнеса 

 

Тихомир Игнатов 

БАН представя едни от най-интересните си разработки пред бизнеса - сред тях 

прототип на ваксина за COVID-19, биокерамика, използвана в Космоса и решения, 

свързани с предизвикателствата пред масовото внедряване на електромобили. 

Събитието "Наука за бизнес" е организирано от Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия и ще се проведе онлайн. 

Асистент Борис Широв е един от младите учени в института по електрохимия и 

енергийни системи към БАН. Институтът е известен с разработките си за съхранение на 

енергия - тук е създадена една от първите батерии с въздушни електроди. 

"Около нас има страшно много енергия, но няма начин, по който да я съхраняваме", 

каза ас. Борис Широв от Института по електрохимия и енергийни системи към БАН. 
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Учените в института са сред най-добрите в света що се касае оловните батерии. Те се 

използват като буфери при зарядни станции за електромобили, а от БАН консултират 

компании относно технологията. 

"Новите зарядни станции за електромобили са от голям мащаб и имат много 

потребители в един и същи момент. Електропреносната мрежа има затруднения да 

осигури цялото количество енергия за това се изграждат буфери, които да съхраняват 

тази енергия и после могат да я отдадат, когато е нужна голяма мощност и сила на 

тока", каза ас. Борис Широв от Института по електрохимия и енергийни системи към 

БАН. 

Доставката и потреблението на енергия при електромобилите се очертава проблем, 

който учените трябва да разрешат. 

Проучване в САЩ, например, показва, че изграждането на инфраструктура от 

енергоцентралите до потребителите би струвало 230 милиарда долара. 

От института намират решение на проблема с ефективния трафик на енергия - участват 

в разработването на системи за мониторинг и управление на батерии, които могат да се 

използват при зарядните станции. 

"Инсталират се върху самите батерии сензори, които следят параметрите на батериите 

в реално време като цяло това наблюдение става в облак. В облака се прави един 

алгоритъм, който е самообучаващ се който взима решение дали да бъде заредена или 

пък разредена батерията", каза ас. Борис Широв от Института по електрохимия и 

енергийни системи към БАН. 

Още български разработки ще бъдат представени онлайн на събитието "Наука за 

бизнес" - сред тях такива свързани с пандемията и зелената икономика. 

"Най-интересната за публиката ще бъде ваксината, върху която работят от БАН. Тя е 

стигнала до ниво изпитване върху мишки, най-вероятно съвсем скоро ще се премине 

към тестване на хора", каза изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия Бойко Таков. 

Целта е бизнесът да използва ефективно българската наука. 

"Ще покажем нагледно каква инфраструктура има в България не само в академията, а и 

във всички университети в частните лаборатории дори. Бизнесът да види какви условия 

може да ползва тук", каза изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия Бойко Таков. 

Във форума ще участват над 800 специалисти и представители на бизнеса. 

 

www.bgonair.bg, 17.03.2021 г.  

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/220859-lipsa-na-finansirane-bavi-klinichnite-

izpitvaniya-na-balgarskata-vaksina 

 

Липса на финансиране бави клиничните изпитвания на българската ваксина 

 

Прототипът ѝ вече е готов 

 

Искра Ангелова 

Готвената българска ваксина ще бъде уникална и 100% безопасна, твърдят учени от 

БАН. Клиничните изпитвания на препарата са на твърде ранен етап заради липса на 

финансиране. 

Но прототипът ѝ вече е готов – това е протеинова ваксина, която се базира на къси 

пептиди, които са протеини, части на коронавируса. 

http://www.bgonair.bg/
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"Тя не съдържа цял вирус, тя съдържа само малки частици от него, които са 

имуногенни и не би могла да бъде опасна по никакъв начин", каза проф. Пенка 

Петрова. 

И освен че ще бъде безопасна, българската ваксина ще бъде уникална в световен 

мащаб, защото до момента такава като нея няма. 

"Иновативно е доставянето на ваксината до клетките на човека. Самите пептиди ще 

бъдат капсулирани в едни липидни наночастици от интересни полимери, които 

осигуряват контролирано освобождаване на ваксината в клетката на човека и 

задействане на цялата каскада от имунен отговор", допълни проф. Петрова. 

Поради липсата на достатъчно средства обаче, клиничните изпитвания върху хора все 

още са много далеч.  

 

www.dariknews.bg, 17.03.2021 г.  

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/doc.-kunchev-lokdaun-za-cialata-strana-e-

logichen-3-4-sedmici-e-po-tochnata-prognoza-2264030 

 

Доц. Кунчев: Локдаун за цялата страна е логичен, 3-4 седмици е по-точната 

прогноза 

 

Локдаун за цялата страна е логично да има, но още не е решено. Д-р Пенчев внася 

такова предложение за София, но решението ще е на щаба. Важно е да не претоварваме 

болниците. Това заяви в БНТ държавният главен здравен инспектор и член на НОЩ 

доц. Ангел Кунчев. 

 „Предложението е за две седмици, но по-точната прогноза е за 3-4 седмици за всички. 

Стиснете зъби още малко. Говорим за една последна вълна, в която трябва да дадем по-

малко жертви", обясни доц. Кунчев. 

"Факт е, че все повече деца има в болница с COVID-19. За щастие го карат леко. 

Групата на бременните жени също ме притеснява. Всичко това го отчитаме. Това са 

особености на този британски щам", каза доц. Ангел Кунчев. 

Относно ваксините и временното спиране на имунизацията с препарата на AstraZeneca, 

той изтъкна, че и „в предишни години сме имали поводи да спираме партиди ваксини 

за детския имунизационен календар“. По думите му шансът смъртните случаи да се 

дължат на ваксинацията е много малък, „но тук не са важни чувствата, а заключенията 

на експертите“. 

"За една ваксина има две водещи неща – да е безопасна и ефикасна. Разчитаме и на 

Европейската агенция по лекарствата да даде своите заключения. Фактът, че във 

Великобритания са поставени вече 17 милиона дози от ваксината на AstraZeneca 

показва, че е безопасна. Можем да я ползваме, безопасна е", категоричен е доц. Кунчев. 

"Ваксините идват по график. Създали сме организация за поставянето им. Проблем е, 

че фирмите намалиха количествата, но така е в целия свят. От всички ваксини, които 

получаваме 50% се отделят за общопрактикуващите лекари", увери държавният главен 

здравен инспектор. 

 

www.cross.bg, 17.03.2021г.  

https://www.cross.bg/sofiya-broyat-zatvaryane-1657499.html#.YFJJ4K8zaUk 

 

РЗИ с пълен списък на предложенията за затваряне на София 

 

http://www.dariknews.bg/
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/doc.-kunchev-lokdaun-za-cialata-strana-e-logichen-3-4-sedmici-e-po-tochnata-prognoza-2264030
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/doc.-kunchev-lokdaun-za-cialata-strana-e-logichen-3-4-sedmici-e-po-tochnata-prognoza-2264030
http://www.cross.bg/
https://www.cross.bg/sofiya-broyat-zatvaryane-1657499.html#.YFJJ4K8zaUk
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В София предлагат МОЛ-овете, търговските центрове, фитнесите и заведенията да 

затворят врати в рамките на 14 дни. Затягането на мерките може да започне от събота, 

разкри директорът на столичното РЗИ д-р Данчо Пенчев пред БНТ. 

Предлага се временно затваряне на казина, танцови зали, театри и други места за 

културни мероприятия, но на фризьорски салони - не. 

По думите му положението в София и столичните болници е сериозно. 

"За София имаме 21 000 положителни случая, от тях само за март заразените са 9 000. 

Броят на положителните медици са 163, а на контактните деца 2957. Броят на 

контактните ученици също е много висок. На база тези данни се дават предложенията 

за затваряне", каза още той. 

"Изправени сме пред същата ситуация като през октомври и ноември, но сега нещата се 

движат по-бързо. Заразата в София е много по-бърза от предишния пик. Поради тази 

причина се опитваме максимално бързо да вземем превантивни мерки", допълни д-р 

Пенчев. 

"Във всички болници легловата база е увеличена, но натискът е огромен", коментира 

още шефът на СРЗИ. 

"Броят на заразените и хоспитализираните деца показва всичко", отговори шефът на 

СРЗИ на въпрос как властите преценяват къде има огнища на зараза. 

 

www.banker.bg, 17.03.2021г. 

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/pik-na-zabolevaemostta-ne-e-

podhodiasht-period-za-profilaktika 

 

Д-р Радосвета Филипова: 

Пик на заболеваемостта не е подходящ период за профилактика 

 

„Ваксинационният процес не е спрял. Процесът с „АстраЗенека“ беше стопиран в 

разгара на имунизацията на членовете на изборните комисии. Всички, които желаят, ще 

бъдат обхванати с ваксини на „Пфайзер“, има и дози от „Модерна“. Това поясни пред 

БНР д-р Радосвета Филипова, държавен експерт в Министерството на здравеопазването 

и секретар на Националния ваксинационен щаб.  

Според нея казусът с „АстраЗенека“ не е случаен, тъй като ваксините са под засилен 

режим на наблюдение.  

„Всяка реакция се наблюдава, описва се, анализира се... Увеличават се сигналите, което 

не е ненормален феномен. Но призовавам хората да не правят прибързани заключения. 

Нека изчакаме Европейската агенция по лекарствата... Ако има съмнения за ваксината, 

ЕМА ще предложи решение“, обясни тя.  

„Щетите с доверието ще останат, но се надявам, че хората ще са разумни и ще 

предпочетат да се имунизират, отколкото да останат на ръцете на съдбата. При всички 

случаи ваксина, дори с ниска активност, е по-добър вариант от тежко протичане на 

болестта“, допълни д-р Филипова.  

По думите на експерта пикът на заболеваемостта не е подходящ период за първична 

профилактика. 

 

www.dnes.bg, 17.03.2021г.  

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2021/03/17/prof-nachev-gotvim-se-za-nai-loshoto-

niakoi-bolnici-shte-stanat-izcialo-covid.483533  

 

Проф. Начев: Готвим се за най-лошото, някои болници ще станат изцяло COVID 

 

http://www.banker.bg/
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/pik-na-zabolevaemostta-ne-e-podhodiasht-period-za-profilaktika
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/pik-na-zabolevaemostta-ne-e-podhodiasht-period-za-profilaktika
http://www.dnes.bg/
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2021/03/17/prof-nachev-gotvim-se-za-nai-loshoto-niakoi-bolnici-shte-stanat-izcialo-covid.483533
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2021/03/17/prof-nachev-gotvim-se-za-nai-loshoto-niakoi-bolnici-shte-stanat-izcialo-covid.483533
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Има стремглаво повишение на болните пациенти, заяви той 

 

Ния Христова 

„Ние се готвим за най-лошото. Ще се наложи някои болници изцяло да станат COVID 

болници. Има стремглаво повишение на болните пациенти. Смъртността расте. Много 

бързо стигнахме нивата от октомври, защото явно вирусът става по-вирулентен." Това 

каза в ефира на bTV проф. Генчо Начев, директор на болница "Света Екатерина".  

 Той сподели, че подкрепя затягането на мерките и смята, че ограниченията изобщо не 

е трябвало да падат. 

 Проф. Начев изтъкна, че Спешната помощ в София е на предела. 25 екипа за София не 

стигат и ги увеличават на 30-35. 

 "Всичко може да се плати, но хората имат някаква граница на издържливост, не знам 

докъде хората в Спешната помощ могат да издържат", предупреди специалистът и 

добави, че легловата база е заета над 75%.Той коментира, че затягането на мерките, 

което се готви в София, е най-сигурният начин, с който можем да спрем 

разпространението на вируса. Въпреки, че трябва да има баланас между икономически 

и медицински мерки, животът на хората остава приоритет, подчерта още проф. Начев. 

 "Цифрите като говорят, всички мълчим. Не знам защо хората са уморени. Да, има 

нещо, което ограничава свободата, но никой от нас не е останал гол и бос и гладен", 

коментира той. Напомни и, че децата стават рискова група. 

 "Ще излезем от тази затегната примка, когато ваксинирани и боледували надвишим 

70%", заяви проф. Начев. И добави, че не е доказана връзка между тромбообразуването 

и ваксината на АстраЗенека. 

 

 

www.redmedia.bg, 17.03.2021 г. 

https://www.redmedia.bg/statii/kupuvame-remdesivir-za-26-mln-lv--7649 

 

КУПУВАМЕ РЕМДЕСИВИР ЗА 26 МЛН. ЛВ. 

 

Над 24 милиона лева отпусна правителството на днешното си редовно заседание за 

закупуването на ремдесивир. Министерският съвет прие Решение за одобряване 

сключването на договор за осигуряване на лекарствения продукт ремдесивир, 

предназначен за лечение на коронавируса. Със средствата ще се осигурят 36 000 

флакона от медикамента, при месечна доставка на 6000 флакона за период от 6 месеца, 

съобщава правителствената информационна служба. 

  

„Осигуряваме парите за ремдесивир, за да са спокойни хората“, заяви по време на 

заседанието премиерът Бойко Борисов. 

  

„Анализът на епидемичната обстановка в страната показва, че през последните 

седмици се наблюдава ръст на заболеваемостта от коронавирусната инфекция, 

като пропорционално нараства и броят на хоспитализираните пациенти, при 

които е необходимо прилагането на лекарствения продукт“, съобщи министърът на 

здравеопазването професор Костадин Ангелов. 

  

Той акцентира, че с осигуряването на количествата от лекарствения продукт здравната 

система ще бъде обезпечена с терапевтични възможности за справяне със заболяването. 

 

 

http://www.redmedia.bg/
https://www.redmedia.bg/statii/kupuvame-remdesivir-za-26-mln-lv--7649
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Връчиха на „Биовет“ сертификат за вложени 400 млн. лв. в нов завод 

 

Сертификат за инвестиция клас А получи „Биовет“ за новия си завод в Разград. 

Вложението в него е 400 млн. лв., като ще бъдат открити и нови 350 работни места. 

Сертификатът беше връчен от министъра на икономиката Лъчезар Борисов на 

изпълнителния директор на компанията Ангел Желязков. 

Новият завод на „Биовет“ е разширение на инсталация за производство на междинни 

продукти, инсталация за производство на имуно-генни фармацевтични продукти и 

фотовол-таична централа в Разград. Предвижда се разширяване на съществуващото 

предприятие посредством изграждане на новия завод и фото-волтаична 

електроцентрала за собствени нужди. 

Министър Борисов посочи, че за последните 12 месеца, по време на кризата, са 

сертифицирани инвестиционни проекти на стойност 1,6 млрд. лева. По думите му с 

този проект само от началото на годината по Закона за насърчаване на инвестиции са 

насърчени 9 проекта (клас А) с общ размер на планираните вложения 577,11 млн. лв., 

които ще създадат близо 1000 нови работни места. 

„Осем от проектите са извън столицата, шест от тях са в преработващата 

промишленост, а пет проекта са във високотехнологични производства и услуги“, заяви 

Борисов. Той изтъкна още, че се работи по нови инвестиционни проекти за още 400 

млн. лв. 

 

www.btv.bg, 17.03.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/sobstvenicite-na-zavedenija-poskaha-dvusedmichen-

totalen-lokdaun.html 

 

Собствениците на заведения поискаха „двуседмичен тотален локдаун“ 

 

„Всичко или нищо?!?! Или отваряте всички бизнеси без ограничения, или 

затваряте всички!“, пише в тяхна позиция 

 

"Двуседмичен тотален локдаун" поискаха от Сдружението на заведенията в България и 

Българската асоциация на заведенията. 

Мотивите им са, че частично двуседмично затваряне на фитнеси, молове и заведения 

няма да доведе до нужните резултати за пречупване на кривата на разпространение на 

коронавируса. 

"Всъщност, за пореден път никой не посочва какви са целите и при какви нива на 

разпространение на заразата, бизнесът ще заработи отново. Защото никой не ви вярва, 

че "локдаунът" ще е само за 14 дни. Подобен период на блокиране е възможен само ако 

той обхваща абсолютно всички обекти и държавни институции, с изключение на тези 

от първа необходимост“, пишат от СЗБ и БАЗ. 

 „Двуседмичен, тотален локдаун! Това ще запази служителите ни. Това ще има най-

голям и гарантиран резултат. Това ще е най-справедливото решение“, призовават двете 

организации. 

Те поставят ултиматум на здравните власти: „Всичко или нищо?!?! Или отваряте 

всички бизнеси без ограничения, или затваряте всички!“. 

 „Настояваме за въвеждане на строга и всеобхващаща двуседмична карантина. 

Двуседмична! Нека всички заедно понесем отговорност за справянето с проблема и за 

неговото бързо решаване. В противен случай, ако отново само три сектора бъдат 

http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/sobstvenicite-na-zavedenija-poskaha-dvusedmichen-totalen-lokdaun.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/sobstvenicite-na-zavedenija-poskaha-dvusedmichen-totalen-lokdaun.html
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изправени пред това да понесат цялата тежест, за да постигнем неясни резултати, ние 

ще бъдем принудени да организираме масов протест! С едно-единствено искане - 

оставка на всички членове на НОЩ! Оставка за трите "Д": Дискриминация, Демагогия, 

Диктатура. С три огромни Н: Недоверие, Недоволство, Недоумение“, се казва в 

позицията на СБЗ и БАЗ. 

Според двете организации отговорните лица - министърът на здравеопазването и 

всички членове на НОЩ, многократно са доказали, че са "негодни да взимат 

качествени решения и да вдъхват доверие и кураж в обществото и бизнеса". 

"И не, не управлявате най-добре в Европа пандемията!“, завършват двете организации. 

 


