
Page | 1 

1 

ПРЕСКЛИПИНГ 

19 март 2021 г., петък 
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Какви са новите ограничителни мерки срещу COVID-19? 

 

България се нареди на челните места по смъртност в Европа и Света. 

В опит да овладее ситуацията днес Националният оперативен щаб обяви: Въвеждат се 

нови, много по-строги мерки, които в сила от понеделник и ще важат до 31 март. 

Какво е решено за образователните институции - спират се присъствените учебни 

занятия в училищата, извънкласните занимания, посещенията в детските градини, ясли, 

занимални. 

Онлайн ще бъде обучението и във висшите училища, езиковите и образователни 

центрове. 

Затварят се всички заведения за хранене и развлечения, а в хотелите изхранването на 

гостите ще става по стаите. 

Спират работа големите търговските обекти за нехранителни стоки , като за някои 

услуги се прави изключение. Спират се посещенията в игрални зали и казина. 

Преустановяват се посещенията във фитнеси, групови занимания, басейни. Спортните 

мероприятия ще се провеждат без публика. 

До 31 март затварят кина, музеи, галерии, концерти. Забраняват се конгреси, конкурси, 

изложения. 

Няма да се допуска провеждането на тържества от частен характер на повече от 15 

човека. 

Има защо да бъдат наложени тези мерки. За трети пореден ден новите случаи са над 

4000 на ден. Това се случва за пръв път от началото на епидемията. 

На трето място сме в света по ръст на смъртните случаи. Преди нас са само Чехия и 

Унгария. 

Тези изключително притеснителни показатели са причината за въвеждането на по-

строги мерки за срок от 10 дни. 

Досега експертите винаги са казвали, че за да има някакъв ефект от наложените 

ограничения, трябва да минат поне две-три седмици. 

Сега здравните власти обясняват, че ще вземат решение дали да има удължаване на 

тези мерки след малко повече от седмица. Повече в репортажа. 

Контрол върху епидемията, която в третата си вълна само за две седмици надмина 

есенните пикове - тогава бяха необходими осем седмици за тези резултати. Именно 

това налага въвеждането на ограничителни мерки. Те обаче ще влязат в сила след 3 

дни. 

"Видяхте, че водихме диалог с всички специалисти, когато те казаха, че сега е 

моментът да бъдат въведени мерките, ние ги въвеждаме. Целта на мерките е контролът, 

който имаме към настоящия момент върху епидемията, да продължи да бъде ефективен 

със същите резултати, които постигаме до момента", каза министърът на 

здравеопазването Костадин Ангелов. 

За тези две седмици смъртността е нараснала със 124%. Заболеваемостта - с 94 %. На 

седмо място в света сме по нарастване на случаите, регистрирани на ден. 

"А сме на четвърто място в Европа по интензивност на нарастването на случаите на ден 

след Естония, Чехия, Сърбия и Полша. Става въпрос за Европа като континент, а не 
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като ЕС", каза председателят на Националния оперативен щаб ген.-майор проф. д-р 

Венцислав Мутафчийски. 

"Затова беше наложително да се вземат и мерките, които бяха съобщени, без да се стига 

до мерките, които налагат нашите съседи - без полицейски час, без ограничения на 

излизането от къщи, което би затруднило страшно много живота на нашите 

съграждани", каза главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. 

Ситуацията в столицата е притеснителна - 2100 души достигна броят на настанените в 

болница 

"Ситуацията в София безспорно изисква налагането на по-твърди ограничителни мерки 

- 35% увеличение за последните 10 дни на броя на хоспитализираните хора в 

софийските болници, с изключително стръмен ръст през последните дни. 36% ръст на 

хората, които се нуждаят от интензивно лечение", каза кметът на София Йорданка 

Фандъкова. 

Според здравния министър недостиг на болнични легла в страната няма. 

"Имаме усещане за повишен натиск към определени лечебни заведения в страната, но 

към настоящия момент това се преодолява", каза министърът на здравеопазването 

Костадин Ангелов. 

Мерките се въвеждат за срок от 10 дни, дали ще бъдат продължени ще се реши 

допълнително. 

"Много внимателно изслушах щаба и единия, и другия. Мисля, че трябват по строги 

мерки, защото настоящите най-либерални мерки у нас не се спазват. Има много хора, 

които се подиграват с маските. Ние сме свикнали да казваме - вижте в Европа какво е - 

да вижте в Европа какво е. Там не можеш да видиш човек без маска на улицата", каза 

премиерът Бойко Борисов. 

Изборите са обезпечени и ще протекат безопасно, обявиха здравните власти. 

 

www.bnt.bg, 18.03.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/oshte-utre-prodalzhava-vaksinaciyata-s-astra-zeneka-u-nas-

1100745news.html 

 

Още утре продължава ваксинацията с "Астра Зенека" у нас 

 

От утре ваксинирането с "Астра Зенека" у нас се възстановява. 

Няма проблем с качеството на ваксината, това е станало ясно след задълбочен анализ 

на данни. 

Така още от утре ваксинирането ще може да започне. Ще започне да работи отново и 

електронният регистър за записване за ваксинация от утре, а здравните власти у нас 

увериха, че има около 100 000 ваксини на склад. 

От утре може да продължи ваксинирането с ваксината на "Астра Зенека" във всички 

държави в ЕС, това заяви директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата 

Богдан Кирилов. 

По думите му има официално становище, което потвърждава ефективността на 

ваксината и няма проблем всички да продължат да я използват. 

"Няма проблем в качеството на ваксините, имаме заключение и за случая в Пловдив - 

не се наблюдават тромбози", каза още Кирилов. 

По думите на директора на ИАЛ на този етап не може да се направи директна връзка 

между ваксинацията и смъртните случаи на ваксинирани хора. 

От утре стартира и работата на електронната система за записване, както и 

ваксинирането на лицата, които бяха записани през електронния портал, съобщи Жени 

Начева. 
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"Още тази вечер ще известим лицата, които бяха записани за ваксиниране, за да могат 

утре да се явят във ваксинационните центрове и да получат своята първа доза от 

ваксината", каза тя. 

Количествата от ваксините ще бъдат предоставени на съответните места. Ако има хора, 

които няма да се явят утре, се допуска да бъдат ваксинирани допълнителен брой лица, 

които се явят или са записани за съседни дни - 12 и 13 април. 

Комитетът към ЕМА направи 4 важни заключения, оповестени на пресконференция 

тази вечер, допълни Мария Попова от ИАЛ. 

- ваксината има положително съотношение полза-риск. 

- няма партиди с отклонение на качеството 

- тромбоемболичните събития, свързани с употребата на тази ваксина са отхвърлени 

като цяло 

- остава малка сива зона на съмнения, за която ще продължат проучванията. 

Мария Попова уточни, че това касае много редки случаи на изключително специфични 

синдроми, които включват малък брой тромбоцити и образуване на кръвни съсиреци, с 

или без кървене. Те са редки и за тях ще продължи проучването. 

Тъй като са важни за здравето на хората, комитетът формулира препоръки, които ще 

бъдат поместени в кратката характеристика или листовката, за да може пациентите да 

реагират навреме, ако нещо това се случи. 

У нас няма реакции, които да наподобяват тези редки реакции, успокои Попова. 

По-рано днес Европейската агенция по лекарствата се произнесе, че ваксината на 

"Астра Зенека" е безопасна и ефективна и предпазва от COVID-19. 

Припомняме, че употребата на препарата временно беше спряна в почти цяла Европа, 

след смъртта на няколко имунизирани с него. 

Колкото до случая с 48-годишния мъж от Благоевград, който вчера беше открит мъртъв 

в дома си, дни след като му беше поставена ваксината, стана ясно, че остра вирусна 

инфекция е причината му. Това каза за БНТ д-р Камен Аврамов, който е извършил 

аутопсията на мъжа. 

Той допълни, че ваксината няма общо с фаталния край. Според медика 48-годишният 

мъж най-вероятно е бил болен от коронавирус или друг вирус, когато си е поставил 

ваксината. Той е имал и други хронични заболявания. 

До седмица се очакват и резултати от хистологичната експертиза, които да дадат точен 

отговор от какъв вирус е починал мъжът. 

 

www.bgonair.bg, 18.03.2021 г.  

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/220992-kirilov-ael-i-bal-obyaviha-astazeneca-za-

bezopasna 

 

Кирилов: EМА и БАЛ обявиха AstaZeneca за безопасна 

 

Няма открита връзка и между ваксинацията и смъртния случай в Пловдив 

 

"Има официално становище на Европейската Агенция по лекарствата, което 

потвърждава ефикасността и безопасността на ваксината на AstraZeneca. 

Съотношението полза-риск продължава да бъде положително", заяви изпълнителният 

директор на Българската агенция за лекарствата Богдан Кирилов. 

По думите му е направен изключително задълбочен анализ на всички данни, на 

клиничните и предклиничните изпитвания, както и на разрешенията за употреба. 
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"Ние от Агенцията по лекарствата извършихме анализи, които потвърждават, че няма 

проблем за качеството на ваксините. Имаме и анализ на една от партидите", добави 

Кирилов. 

"Имаме и заключение от съдебно медицинската експертиза за случая от Пловдив - не се 

наблюдават тромбози, няма причинноследственна връзка между ваксинацията и 

смъртта на жената", поясни директорът на БАЛ и каза, че от утрешния ден ваксината 

може да бъде прилагана. 

 

 

www.bnt.bg, 18.03.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/chehiya-razreshi-balgarsko-lekarstvo-za-lechenie-na-covid-19-

1100749news.html 

 

Чехия разреши българско лекарство за лечение на COVID-19 

 

Чехия разреши българско лекарство за лечение на пациенти с ковид. 

Министерството на здравеопазването в Прага временно е позволило ползването на 

лекарствен продукт, съдържащ активното вещество ивермектин, който се произвежда в 

България. 

 

www.dariknews.bg, 18.03.2021 г. 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/ban-predstavi-razrabotkata-na-bylgarska-

vaksina-sreshtu-covid-19-2264150 

 

БАН представи разработката на българска ваксина срещу COVID-19 

 

Бяха представени разработката на българската ваксина срещу COVID-19, както и PCR 

китове, устройство за обеззаразяване на въздуха от вируси и бактерии, биокерамика по 

космическа технология и много други разработки на БАН 

Бяха представени разработката на българската ваксина срещу COVID-19, както и PCR 

китове, устройство за обеззаразяване на въздуха от вируси и бактерии, биокерамика по 

космическа технология и много други разработки на БАН / iStock/Getty Images 

За първи път днес беше представена разработката на българската ваксина срещу 

COVID-19, както и PCR китове, устройство за обеззаразяване на въздуха от вируси и 

бактерии, биокерамика по космическа технология и много други разработки на БАН, 

съобщи пресцентърът на Академията. 

Едно от най-дългоочакваните бизнес събития - "Наука за бизнес", организирано от 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

/ИАНМСП/ и БАН, се състоя изцяло онлайн на живо от виртуално студио и представи 

най-интересните разработки на Академията, готови да се превърнат в успешен бизнес. 

Събитието бе открито от акад.Юлиан Ревалски - председател на БАН, и от д-р Бойко 

Таков - изпълнителен директор на ИАНМСП. Заместник-министърът на образованието 

и науката Карина Ангелиева и заместник-министърът на икономиката Стамен Янев 

приветстваха участниците във форума. 

На форума за първи път публично бе представена и разработката на родната ваксина 

срещу COVID-19, дело на Института по микробиология към БАН. Проф. Пенка 

Петрова разказа повече за качествата на прототипа, сред които възможността да бъде 

съхранявана на по-висока температура от 4 градуса, притежавайки възможност да 

спомогне за имунния отговор на различни мутации на вируса, като наред с това би 

могла да бъде и впръсквана за разлика от настоящите, които се инжектират. 
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Наред с ваксината, бяха представени и други разработки на БАН, свързани с 

пандемията - роден PCR кит за детекция на патогени, разработен от Института по 

молекулярна биология, както и специализирано устройство, което обеззаразява въздуха 

от вируси и бактерии на Централната лаборатория по приложна физика в Пловдив. 

С близо 20 презентации бяха показани също специална технология, използвана и на 

Международната космическа станция за биокерамика за целите на ендопротезирането, 

разработена от Института за космически изследвания и технологии. Направена бе и 

демонстрация на робот, който дава възможност за транспортиране на стоки в 

предприятия и фабрики. 

Пред над 500 зрители - представители на бизнеса, собственици на компании и 

иновационни ентусиасти, учените от БАН представиха още проекти на Академията за 

оптимизация на индустриалните задачи, за 3D цифровизация, енергийна ефективност, 

водородни технологии, екология, електро- и топлопроизводство, за съхранение на 

енергия, медицина, вирусология, фармацевтична промишленост, лозарство, винарство 

и много други. Бяха показани технологии с криоконсервация на жива материя на 

Института по физика на твърдото тяло, както и добри примери за сътрудничество 

между бизнеса и Академията, и продукти, реализирани в партньорство, информират от 

БАН. 

 

www.cross.bg, 18.03.2021 г.  

https://www.cross.bg/evropa-covid-osobeno-1657582.html#.YFOhha8zbcs 

 

СЗО е "особено обезпокоена" от разпространението на коронавируса на 

Балканите 

 

/КРОСС/ Ситуацията с епидемията от Covid-19 на Балканите и в Централна Европа е 

особено обезпокояваща, в момент, когато броят на случаите в Европа нараства за трета 

поредна седмица, заяви днес регионалната дирекция на Световната здравна 

организация (СЗО), предаде БТА. 

"Ние сме особено обезпокоени от епидемиологичната ситуация на Балканите, както и в 

много други страни от Централна Европа", посочи Катрин Смолуд, високопоставена 

представителка на европейския филиал на СЗО в ресора за извънредните ситуации, 

подчертавайки, че броят на починалите и хоспитализираните там сега е "сред най-

високите в света". 

"Заболеваемостта продължава тенденцията на нарастване и се измества на изток. Ние 

се намираме в трета поредна седмица на увеличение на случаите" в района, който 

включва 53 страни, посочи ръководителят на европейския клон на СЗО Ханс Клюге. 

"Броят на умиращите от Covid-19 в Европа е по-висок днес, отколкото е бил през същия 

период на миналата година, което отразява повсеместното разпространение, което има 

този вирус", подчерта той. 

През последните седем дни над 21 000 души са починали от Covid-19 в страните от 

Европа, според СЗО. 

Според отговорния представител на СЗО ползите от ваксините ще се видят, но засега 

европейците трябва да продължат да използват предпазните средства. 

Той каза, че ваксинацията не заменя социалните мерки и мерките за общественото 

здраве. 

Според официални данни, събрани от АФП, в ЕС 3,6 процента от населението са 

получили двете дози от ваксина срещу Covid-19, а 8,4 процента - поне една доза. 

 

www.dnes.bg, 18.03.2021 г. 

http://www.cross.bg/
https://www.cross.bg/evropa-covid-osobeno-1657582.html#.YFOhha8zbcs
http://www.dnes.bg/
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https://www.dnes.bg/obshtestvo/2021/03/18/poraziava-li-covid-19-malkite-sydove-i-

zashto-se-obrazuvat-trombi.483684 

 

Поразява ли COVID-19 малките съдове и защо се образуват тромби? 

 

1/3 от фаталните случаи се дължат на белодробна емболия 

 

Възможно ли е ваксината на АстраЗенека да помага за образуването на тромби и могат 

ли да се предотвратят фаталните последици?   

"На този свят всичко е възможно. Трябва да се провери, най-вероятно е случайно 

съвпадение, но все пак е подозрително и трябва да се изследва. Основното поражение, 

което се нанася от COVID-19, това е образуване на тромби в малките съдове на белия 

дроб или в по-големите съдове, като например вените и с развитие на венозни 

тромбози", каза председателят на Националното дружество по ангиология и 

флебология и завеждащ Клиника по Нагиология в "Аджибадем Сити Клиник" проф. 

Лъчезар Гроздински в ефира на Bulgaria ON AIR. 

Той подчерта, че 1/3 от фаталните случаи се дължат на белодробна емболия. 

"В хроничната фаза по-малко има такива поражения, но се предполага, че има 

повишена съсирваемост на кръвта. При Ковид-19 от една страна се засяга съдовият 

ендотел - възпалително, а от друга страна се повишава съсирваемостта на кръвта. Това 

са от два от факторите за развитие на тромбоза. Тя може да възникне в малките съдчета 

на белия дроб", допълни проф. Гроздински. 

Експертът обясни, че вече активно се прилага антитромбозна терапия, която все пак 

има ефект. 

"Съдовете, които хранят мозъка или корема, или пък периферните вени и артерии на 

долни и горни крайници, се изследват с ултразвук, което е с отлични възможности за 

сканиране на съдови проблеми, включително и при Ковид-19 не е лошо да се 

проверяват. Белодробната тромбоемболия се диагностицира с контрастен скенер. Това 

е най-сигурният метод. Ако има поражения - трябва да се предприеме сериозно 

лечение", категоричен бе професорът и добави, че атеросклерозата причинява 

стеснение на съдовете. 

"При определени обстоятелства това стеснение се превръща в запушване, тоест в 

тромбоза. Тогава органът не получава кръв и се развива инфаркт, инсулт. Ако хванем 

атеросклерозата в по-ранен стадий, ние можем да я лекуваме с медикамент. А ако 

достигне критично стеснение над 70% - може да се постави стент", каза още проф. 

Лъчезар Гроздински. 

По публикацията работи: Ния Христова 

 

www.dnes.bg, 18.03.2021 г. 

https://www.dnes.bg/stranata/2021/03/18/nad-1000-dushi-darili-plazma-prez-2021-a-

docent-daril-7-pyti.483695 

 

Над 1000 души дарили плазма през 2021-а, доцент дарил 7 пъти 

 

От кръвния център в София отчитат обаче стремителен спад 

 

505дарители на кръвна плазма има в София от началото на годината, което отрежда 

столицата на първо място по брой дарители. В Пловдив те наброяват 164, а във Варна - 

над 400. За страната броят им надвишава 1000. 

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2021/03/18/poraziava-li-covid-19-malkite-sydove-i-zashto-se-obrazuvat-trombi.483684
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2021/03/18/poraziava-li-covid-19-malkite-sydove-i-zashto-se-obrazuvat-trombi.483684
http://www.dnes.bg/
https://www.dnes.bg/stranata/2021/03/18/nad-1000-dushi-darili-plazma-prez-2021-a-docent-daril-7-pyti.483695
https://www.dnes.bg/stranata/2021/03/18/nad-1000-dushi-darili-plazma-prez-2021-a-docent-daril-7-pyti.483695
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Във ВМА има и рекордьор дарител на плазма – доц. Дончо Дончев от отделението по 

УНГ. Той прави този доброволен жест 7 пъти. 

Животоспасяващият кръвен продукт в София се събира в Националния център по 

трансфузионна хематология и във ВМА, пише вестник "Монитор". В НЦТХ е работено 

с повече от 400 кандидат-дарители на реконвалесцентна плазма, като успешно 

дарилите са 354. Получените единици реконвалесцентна плазма са 855. 151 са 

даренията на кръвна плазма във ВМА. От кръвните центрове отчитат, че най-много 

търсене на реконвалесцентна плазма е имало в края на миналата година и началото на 

2021 година. 

Макар в столицата да има най-много дарения на кръвна плазма, в Националния център 

по трансфузионна хематология в София отчитат спад на желаещите да дарят плазма. По 

думите на директора на кръвния център д-р Николай Николов броя на желаещите да 

дарят реконвалесцентна плазма от Нова година досега стремително намаляване. 

"Повече от наполовина е спаднал интересът към даряването на реконвалесцентна 

плазма. Преди Нова година се взимаше от 15-20 човека, сега има дни, в които са по 

един-двама, рядко са по 5-6. Спадът не е малък. Кампаниите не са спирали, но явно 

хората се притесняват", коментира още д-р Николов. 

По думите му не са много дарилите плазма повече от веднъж, но има и хора, направили 

това по 2, 3, 4 и дори повече пъти. Процедурата с многократно дарение на плазма се 

прави по определена схема и утвърдени стандарти, за да не се вреди на здравословно 

състояние на човека. Ако един дарител се чувства добре и даде 600 мл плазма, това се 

равнява на три терапевтични дози, които могат да помогнат на трима лежащо болни. 

Кандидатите трябва да отговарят на определени условия, за да дарят реконвалесцентна 

плазма. Общо времето, включващо снемане на анамнеза, диагностика и даряване на 

плазма, не отнема повече от час-час и половина. Взетата плазма в центъра се изследва 

за наличие на антитела във ВМА, като ако са под определена норма, продуктът не влиза 

в употреба. 

Във ВМА даренията на плазма са 151 от началото на годината. За разлика от НЦТХ във 

военната болница не отчитат голям спад на желаещите да дарят плазма. Ноември-

януари е бил пикът на отзовалите се да дарят плазма, след това кандидатите са 

намалели, но все още продължава да има интерес от страна на желаещите да дарят 

реконвалесцентна плазма, коментира проф. Румен Попов, който е началник на Центъра 

по трансфузионна хематология към ВМА. Той отчита като положителна тенденция, че 

кандидатите на реконвалесцентна плазма в лечебното заведение покриват нуждите на 

всички пациенти на ВМА, включително и на структурите извън София. 

"Това е нещо, с което може само да се гордеем, защото имаме необходимото 

количество да помогнем на всички пациенти", подчерта проф. Попов. 

По публикацията работи: Валерия Белчевска 

 

www.banker.bg, 18.03.2021г. 

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/borisov-otnovo-nastoia-za-

kompensacionen-mehanizum-za-vaksinite  

 

Борисов отново настоя за компенсационен механизъм за ваксините 

 

Бетина Мутишева 

Премиерът Бойко Борисов е провел видеоконферентен разговор с председателя на 

Европейския съвет Шарл Мишел, предаде правителствената пресслужба.  

Председателят на Европейския съвет провежда серия от разговори с държавните и 

правителствени ръководители на страните членки в рамките на подготовката на 

http://www.banker.bg/
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/borisov-otnovo-nastoia-za-kompensacionen-mehanizum-za-vaksinite
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/borisov-otnovo-nastoia-za-kompensacionen-mehanizum-za-vaksinite
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заседанието на лидерите на 25 и 26 март. Целта е предварителен обмен на мнения по 

темите от актуалния дневния ред.  

В рамките на срещата са били обсъдени темите, които ще бъдат във фокуса на 

разговорите на евролидерите в Брюксел идната седмица - ответните действия срещу 

пандемията от COVID-19, единния пазар, промишлената политика, цифровата 

трансформация и икономиката, положението в Източното Средиземноморие и 

отношенията с Русия. 

Премиерът Борисов отново е изтъкнал предложението на България, Австрия, Латвия, 

Словения, Чехия и Хърватия за компенсационен механизъм за разпределение на 

ваксините срещу COVID-19 в ЕС на база човек от населението. Министър-

председателят е подчертал необходимостта от европейска солидарност и обединение по 

темата, за да се гарантира едновременно изпълнение на фазите на ваксинационните 

планове в държавите членки. "В противен случай биха възникнали огромни различия 

между отделните държави в процеса на имунизация на населението", е казал министър-

председателят. 

 

www.clinica.bg , 18.03.2021 г.  

https://clinica.bg/16158-Djipitata-masovo-poluchili-po-10-40-dozi 

 

ДЖИПИТАТА МАСОВО ПОЛУЧИЛИ ПО 10-40 ДОЗИ 

 

Проблемът е в логистиката и начина на осигуряване на ваксините, а не в 

готовността на ОПЛ да извършват имунизациите, показва изследване на 

НСОПЛБ 

 

Проблеми в логистиката на ваксините и демотивацията на личните лекари да 

извършват имунизаии са сред основните изводи от анкета проведена от НСОПЛ. В 

допитването са участвали 607 общопрактикуващи медици или 15% от общият им брой 

в страната. То е проведено в периода 12-15 март. Публикуваме основните резултати от 

анкетата, изводите и предложените решения. 

Проучването 

Данните показват, че 73% от личните лекари участвали в проучването са заявили 

между 50 и 200 дози ваксини, а 27% по-малко от 50 или повече от 200. Същевременоо 

75% от ОПЛ са получили между 10-40 дози. С други думи личните лекари са заявили 

67 530 дози, от които са получени 19 080 или 28%. Болшинството от медиците – 78%, 

са поставили между 10-40 ваксини. Също така 50.6% от личните лекари са посетили 

между един и три пъти РЗИ, без да получат ваксини. Данните от проучването показват 

още, че 70% от личните лекари са отделили два или повече часа, за да получат 

препарата. Това включва пътя до РЗИ, времето за получаване и връщането. Почти 

всички ОПЛ – 97.7% са поствяли във своята амбулатория само ваксината на Астра 

Зенека и само 0.3% -и векторна и РНК. Същевременно се оказва, че 65.8% от 

пациентите предпочитат РНК ваксината, 5.3% - векторната, а 28.9- нямат 

предпочитания. Болшинството от личните лекари – 78.9% са готови и да поставят 

масово и РНК ваксина. Също така 78.3% от тях не получават обаждания или е-мейл от 

РЗИ за получаване на ваксини и гарантиран брой дози. Това се случва едва при 21.7 от 

личните лекари, става ясно още от изследването. 

Изводите 

Проблемът пред масовата ваксинация е в логистиката, свързана с осигуряването на 

ваксини, а не в готовността на ОПЛ да извършват тази дейноста, са изводите от 

проучването. Друго заключение гласи, че е налице внушително несъответствие между 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/16158-Djipitata-masovo-poluchili-po-10-40-dozi
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заявени и получени дози, което води до лишаване от възможност за изпълнение на 

масова имунизация от ОПЛ, въпреки заявената готовност от тяхна страна, както и 

желание от пациентите.  

Данните открояват като проблем и разнопосочните послания, които пораждат 

недоверие и водят до редица неблагоприятни ефекти. Всички това води до демотивация 

на ОПЛ да извършват дейността. Демотивация се забелязва и при пациентите, които се 

оказват „излъгани в очакванията си'", гласят още изводите от изследването. „След 

спирането на векторната ваксина на Астра Зенека се наблюдава разколебаване в част от 

хората, които са били заявили желание за ваксинация, както и промяна на избора", 

пише още в заключенията на проучаването. Налице е и пренасочване на част от 

пациентите към пунтовете за ваксинация, поради дългото чакане и неяснота, както и 

огромен брой хора в риск, които не могат да се възползват от бърза и удобна 

ваксинация. Друг извод е, че има липса на избор на ваксина, когато ваксинацията се 

извършва при ОПЛ, а резултатът е неравнопоставеност на пациентите и на личните 

лекари. Предпочитанията на пациентите налагат да се осигурят иРНК ваксини и на 

ОПЛ, което отново поставя въпроса с логистиката, допълват джипитата. 

Предложения и препоръки 

В условията на пандемия и кампания за бърза, масова ваксинация институциите са 

длъжни да осигурят максимално гъвкава логистика, категорични са от НСОПЛБ. Те 

предлагат приоритетно до тях да се доставят необходимите дози за ваксинирането на 

заявилите се при тях пациенти, които са преобладаващо възрастни с придружаващи 

заболявания и чакат втори месец. А докато това се случи, пунктовете за имунизация да 

обхващат само хората, които подлежат на втора доза, когато първата е поставена там, 

както и неосигурените, хора, които са трайно отдалечени от семейния си лекар. 

Личните лекари препоръчват на електронната страница на всяка РЗИ и МЗ да има 

информация за наличните и предоставени вид и брой дози ваксини на ОПЛ и 

пунктовете за имунизация, която да се актуализира ежедневно. Те настояват още при 

сигнал до 112 по повод нежелана реакция в рамките на 48 часа след поставяне на 

ваксината, от Спешна помощ да осъществяват консултация, независимо от това кой е 

извършил имунизацията. Личните лекари предлагат още при недостатъчност на дози в 

някоя от структурите, те да се изземват от звеното, в което ваксините не са употребени 

или няма да бъдат гарантирано използвани от заявили се пациенти в рамките на 2-3 

дни. Друга тяхна препоръка е да се обяви публично, че РНК ваксини ще се поставят и 

при ОПЛ и пациентите могат да заявят избора си, също така искат една една доставка 

да се получават не по-малко от 60 дози от всяка заявена ваксина, освен ако изрично не е 

заявил по-малки количества. Те препоръчват и въвеждане на възможност за бърза 

доставка, както и опцията един лекар да получава количествата и за други колеги, с 

които работи в непосредствена близост, където е възможно. Според личните лекари за 

възможност за избор на ваксина трябва да се говори публично единствено и само, ако 

има осигурена такава във всички места, където се провежда масовата ваксинация. 

 

 
19.03.2021 г., с.3 

 

„Пирогов“: Не използвайте здравето и живота на болни и лекари за политически 

цели 

 

Христо Иванов и д-р Симидчиев заснеха предизборно видео пред спешната 

болница, която 1 г. работи в извънреден режим 
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„Некоректно е университетската болница „Пирогов“ спешният център и непрекъснато 

пристигащите линейки да се използват за фон на предизборни обръщения и агитация. 

Категорично се противопоставяме на това здравето и животът на гражданите, 

спокойствието на нашите пациенти, специалисти и лекари на първа линия да се 

използват с политически цели! В разгара на надпреварата за депутатски места в новото 

Народно събрание е недопустимо болницата да се използва за предизборни цели и 

агитация. 

Най-голямата спешна болница ежечасно поема най-тежките случаи в България, а през 

последната година работи в извънреден режим с непрекъснато пълнещи се COVID-19 

отделения. Спешните случаи от всякакво естество не са на пауза и не намаляват. “ 

Това гневно писмо написаха от „Пирогов“, след като сутринта в четвъртък 

съпредседателят на „Демократична България“ Христо Иванов и кандидатът за депутат 

д-р Александър Симидчиев заснеха предизборно видео пред болницата. 

„Очевидно е, че оттук нататък кампанията ще мине под знака как след изборите 

България да поеме политически курс, който да подобри справянето с кризата и да се 

очертае много по-добра перспектива. ДБ настоява за дългосрочно планиране, ясна 

комуникация и ефективна икономическа помощ. Това са трите неща, които Борисов не 

направи“, заявява Иванов във виедото. 

„Беше ясно, че броят на заразените с корона-вирус расте и на този фон се направиха две 

неща, които не трябваше - отвориха се заведенията и прибързано се спря ваксинацията 

с единствената ваксина, която имаме“, обясни пулмологьт Симидчиев. 

В кризата липсва лидерство и последователни хора начело, а не постоянно да се 

променят подходите, обвини той. Големият пропуск на управляващите е липсата на 

комуникация, която да убеди хората в ползите на ваксинирането и те да направят 

наистина информиран избор дали да се ваксинират, разясни Симидчиев. Не бил 

преценен и рискът при поръчката на ваксините. 

 

 

 

 


