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ПРЕСКЛИПИНГ 

20 октомври 2021 г., сряда 

www.bnt.bg, 19.10.2021г. 

https://bntnews.bg/news/zelen-sertifikat-ot-chetvartak-kade-shte-go-iziskvat-i-kak-shte-

uchat-uchenicite-obzor-1172429news.html 

 

Зелен сертификат от четвъртък - къде ще го изискват и как ще учат учениците 

 

България въвежда вход със зелен сертификат за закрити обществени места за всички 

над 12 години. Това ознавача, че в тях ще се допускат само ваксинирани, 

преболедували или хора с отрицателен тест. Държавата осигурява безплатни бързи 

тестове за неваксинирани и непреболедували. Ще се заплаща единствено 

манипулацията. Решението на здравните власти идва на фона на близо 5 000 заразени 

за последните 24 часа. Така от четвъртък - 21 октомври, ще можем да влизаме свободно 

в хранителни магазини, аптеки, банки, градския транспорт, в държавните и общинските 

структури. Зеленият сертифкат става задължителен за работещите в болници и 

старчески домове. Ясни са и правилата, при които учениците ще минават на ротация 

или изцяло онлайн. 

От четвъртък (21 октомври) зеленият сертификат става задължителен за влизане в: 

хотели 

ресторанти 

нощни заведения 

кина 

театри 

музеи 

фитнес зали 

спортни зали 

зали с басейни 

молове 

магазини над 300 квадратни метра 

Всички други изисквания отпадат. Основното изискване става наличието на зелен 

сертификат за всички посетители. Или зелен сертификат или нищо", съобщи д-р 

Стойчо Кацаров, служебен министър на здравеопазването. 

Сертификатът става задължителен за децата над 12-годишна възраст. 

Държавата осигурява безплатни бързи тестове, които ще бъдат раздадени на 

сертифицираните лаборатории в страната. 

"Всички РЗИ имат налични такива. Предвиждаме доставка в близките няколко дни на 

още такива. Ще бъдат доставени на лабораториите по региони", каза д-р Алескандър 

Златанов, служебен зам.-министър на здравеопазването. 

Те могат да вземат проба за пробовземане, но не и такса за самия антигенен тест", 

допълни министърът. 

За валиден ще се счита само тест направен от лицензирана лаборатория, която е въвела 

резултатът в националната система. 

"Направен тест означава издаден сертификат с QR код. Ако установим издаване на 

фалшиви сертификати, ще бъде отнет лиценза на съответната лаборатория", допълни 

Кацаров. 

Две браншови организации на заведенията обявяват бойкот на зелените сертификати 

На местата, в които ще се влиза със зелен сертификат ще има проверяващи. 
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Има приложение, с което всеки може да извърши проверка за валидност на 

сертификата. Проверка за валидност на сертификата може да бъде проведена и 

визуално - на хартия. 

Здравният министър обясни защо вместо затягане на мерките в страната се въвежда 

вход със зелен сертификат. 

"Ще има вероятно недоволни хора, но ние търсим най-щадящия начин да ограничим 

разпространението на инфекцията". 

Кацаров предупреди: 

Ако не можем да постигнем задържане и намаляване на броя на случаите и се стигне до 

увеличаване и недостиг на болнични легла, единствената и последна мярка остава 

национален локдаун. Тя не може да бъде изключена към днешна дата. 

При заболеваемост над 50 на 100 000 души в дадена община, учениците ще редуват 

присъствено и онлайн обучение. Ако заразените са над 750 на 100 000, както в момента 

е в София, ще се учи само дистанционно. Студентите ще могат да учат присъствено 

само, ако се въведе зелен сертификат. 

www.bnt.bg, 19.10.2021г. 

https://bntnews.bg/news/dve-branshovi-organizacii-na-zavedeniyata-obyavyavat-boikot-

na-zelenite-sertifikati-1172435news.html 

 

Две браншови организации на заведенията обявяват бойкот на зелените 

сертификати 

 

Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България 

обявяват "тотален бойкот" на заповедта за въвеждане на зелен сертификат за 

обществени дейности на закрито. Това се казва в изпратена до медиите официална 

позиция. 

Бойкотът е докато заповедта "не бъде написана по начин, който да обхваща абсолютно 

всички сектори на социалния и икономически живот в България". 

"Затворете ни! Затворете бизнесите ни, затворете ни в затворите, но ние няма да 

участваме във вашите лъжи, демагогия и непукизъм!", казват от двете организации и 

призовават за оставката на служебния здравен министър Стойчо Кацаров. 

Ето какво още се казва в позицията: 

"Предложените противоепидемични мерки и частта, касаеща "зелените сертификати" 

НЕ са това, което се коментираше на срещите с вас. На първо място нашето искане 

беше тестове за наличие на антитела да се признават, а държавната администрацията да 

бъде поставена при същите условия, като нашите служители. Не са това, което вие 

казахте, че ще напишете в заповедта. Излъгахте ни най-нагло и безочливо! Освен това, 

трябваше ограниченията да важат и за всички нехранителни обекти над 200 м2. 

Пак свещените крави и за тази власт се оказва армията от държавни служители, на 

които ние плащаме заплатите и осигуровките. Както и едрия капитал, в лицето на 

големите чуждестранни вериги, за сметка на средния и малкия бизнес в България ! 

Какво излиза - държавата налага ограничения за малкия и среден бизнес, с цел 

ограничаване на заразата, но няма топки да наложи същите условия за самата себе си! 

Цинично! Защо така, бе, господа властимащи? Господин министър на 

здравеопазването, господин премиер, господин здравен инспектор? Имате ли да кажете 

нещо? Всъщност, вече не ни интересува каква нова лъжа ще изречете. Заминавайте си! 

Бързо, възможно най-бързо. 

Припомняме единствените правила за издаване на зелени сертификати, при които 

браншовите сдружения се съгласиха да работят: 
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1. Всички условия за издаване на сертификати да важат за държавната администрация и 

структури. 

2. Под условията за работа със сертификати да попадат всички нехранителни магазини 

с площ над 200 м2. 

3а издаване на серификат да се приемат: 

-положителен тест за антитела!!!! 

-отрицателен антигенен тест 

-отрицателен PCR тест 

-сертификат за преболедуване 

-сертификат за ваксинация" 

От организациите не използват официално обръщение към здравния министър, като го 

наричат единствено с фамилията му - Кацаров. 

 

www.btv.bg, 19.10.2021г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/sled-speshna-sreshta-bolnicite-v-sofija-razkrivat-

dopalnitelni-legla-obzor.html 

 

След спешна среща: Болниците в София разкриват допълнителни легла (ОБЗОР) 

 

Заради ръста на болни от COVID-19 ще се преструктурират отделения и ще се 

подобри начинът, по който болниците обявяват свободните си места 

 

Ръстът на болни с COVID-19 и проблемите с настаняването им в столични болници 

провокира среща между директора на Софийската здравна инспекция и големите 

лечебни заведения. 

Резултатът след нея: ще бъдат разкрити допълнителни COVID легла, ще се 

преструктурират отделения и персонал, и ще се подобри начинът, по който болниците 

обявяват свободните си места. 

Както ви показахме вече в новините, пациент беше возен с линейка до няколко 

болници, за да бъде приет. Днес направихме отново проверка. 

Засичаме случайно линейка на спешния център на Военномедицинската академия. В 

нея има пациентка с COVID-19, на която отказват хоспитализация. Тръгваме след нея, 

за да проверим дали ще бъде приета в следващото лечебно заведение. 

От последвалия разговор с екипа става ясно, че жената е взета от Инфекциозна 

болница. Не е ясно кое е второто лечебно заведение, през което минава преди екипът 

ни да ги засече. След отказа във ВМА, екипът се отправя към ИСУЛ. Връщат линейката 

и оттук. Следват Окръжна болница и „Токуда“. Последна спирка за пациентката след 5 

отказа е болница „Лозенец“, където най-после се намира свободно легло. Докато търсят 

свободно място, сатурацията на жената пада на 69. 

Обърнахме се за коментар към лечебните заведения, които отказаха прием. От ВМА 

отговориха, че ситуацията със свободните места е динамична. От „Токуда“ и ИСУЛ 

заявиха, че в момента не са има имали свободни легла за интензивен прием.  

На този фон от утре влиза в сила наредба, чрез която ще се разкрият още места в 

столичните болници.  

 „Тенденцията е общият брой на COVID леглата, които ще бъдат отделени за пациенти, 

са около 30 процента от общия брой легла, които имат болниците“, съобщи д-р Данчо 

Пенчев, директор на РЗИ–София. 

За да се подобри комуникацията между отделните звена, ще бъде променена и 

системата, по която се обявяват свободните легла. 
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"При всеки един прием на пациент, независимо дали е с лека форма или е за 

интензивно лечение, автоматично в системата да се налага неговият прием, така че да 

не се натоварват линейките на Бърза помощ", добави д-р Данчо Пенчев. 

Въпреки допълнителните легла, здравните власти уверяват, че засега не се налага 

спирането на плановия прием на пациенти. 

На срещата днес присъстваха общо 60 директора на столични болници и те са изразили 

готовност да разкрият допълнителни легла за сметка на други клиники, които да бъдат 

преструктурирани. 

 

www.nova.bg, 19.10.2021г. 

https://nova.bg/news/view/2021/10/19/343438/ 

 

Как да получим "зелен" сертификат и колко време важи 

 

Сертификатът става задължителен за редица дейности на закрито от 

четвъртък 

 

COVID сертификатът за ваксина всъщност е европейският сертификат за завършен 

цикъл на ваксинация, с който всички пътуваме през последните месеци. Този 

сертификат е без краен срок, без значение кога е поставена втората игла. 

С шестмесечен срок обаче е сертификатът, който имат хората, преболедували 

коронавирус. Тоест, ако някой е бил болен през март, то към днешна дата валидността 

вече е изтекла. 

Третият вид сертификат е този, който се издава на базата на направен тест. 

Валидността там е различна. При PCR теста срокът на валидност е 72 часа, а при 

антигенен този срок е 48 часа. 

Всички, изкарали коронавирус, които фигурират като потвърдени случаи с 

положителен резултат от PCR тест в Националния регистър за борба с COVID-19, ще 

имат възможност да изтеглят цифровия вариант на европейския зелен сертификат от 

ТУК. Той може да бъде изтеглен от секция „Аз и моето семейство” без да е необходим 

квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Цифровата версия може да се съхранява на мобилно устройство. Гражданите могат 

също така да поискат сертификата на хартиен носител. И при двете версии ще е налице 

QR код, който ще съдържа съществената информация, както и цифров подпис, 

гарантиращ автентичността на сертификата. 

 

www.bnr.bg, 19.10.2021г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101543727/petar-galev 

 

Петър Галев: Сертификатът за преболедуване е логично да е с продължителността 

на ваксинационния 

 

Covid сертификатът не е панацея, ще се намери начин за заобикаляне на 

правилата 

 

"Зеленият сертификат се налага да бъде въведен, защото като общество не успяхме да 

спазваме другите противоепидемични мерки - носене на маски, спазване на дистанция. 

В България има формално отношение към тях, това е криворазбрано свободолюбие". 

Коментарът направи пред БНР Петър Галев, изпълнителен директор на Credo Web - 

национална виртуална мрежа за комуникация в медицината и здравеопазването. 

http://www.nova.bg/
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Той подчерта, че и сертификатът не е панацея, защото "българите намираме начин да 

заобикаляме правилата", а няма как на входа на всеки магазин или ресторант да стои 

полицай или проверяващ: 

"Ако сме загубили чувството си за самосъхранение, никаква власт не може да ни го 

върне. А точно това се случва. Ние ли сме най-умните в целия свят, че в другите 

държави се ваксинираха по 70-80% от хората, а ние не се ваксинираме?". 

Според Петър Галев остава неяснота у хората за това защо ваксинираните продължават 

да се разболяват и да постъпват в болница: 

"Причината е, че ваксината създава антитела, създава защита, но по-слабо в носа и 

гърлото, затова е възможно вирусът да пробие там и да се заразиш, макар и ваксиниран. 

Но дори това да се случи, след това рискът да се разболееш много тежко и да загинеш е 

много малък. Да, има починали ваксинирани хора, но не е ясно колко от тях са били 

реално ваксинирани, а не с фалшив сертификат. Може да се случи и с ваксинирани най-

лошото, но в изключително редки случаи на тежки подлежащи автоимунни или 

злокачествени заболявания". 

Медици: Covid-19 настъпва заради ниската ваксинационна активност 

По думите му, ако в едно семейство един човек има здравословна причина, която да не 

му позволява да се ваксинира, ако околните са ваксинирани, той ще е предпазен, за да 

не достигне вирусът до него: 

"Това е отговорността на всеки - вирусът да не достигне до най-уязвимите членове на 

обществото, а ние това не го правим. Съпричастността към близкия, приятеля и съседа 

не я виждаме".   

Галев беше категоричен, че не вижда логика в това сертификатът за преболедуване на 

Covid-19 да не бъде изравнен с продължителността на сертификата за ваксиниране. Той 

обаче подчерта, че ограниченият срок на сертификата за преболедуване е наложен в 

цял свят, не само в България:    

"Всички учени по света са категорични, че няма по-добра защита от срещата от 

срещата със суровия вирус. Защото се срещаш в всички негови компоненти, а не само 

със спайк протеина, срещу който дава защита ваксината". 

 

www.bnr.bg, 19.10.2021г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101543768/d-r-madjarov-sertifikatat-mojeshe-da-se-

vavede-po-rano-ima-go-v-ostanalata-chast-na-evropa 

 

Д-р Маджаров: Сovid сертификатът можеше да се въведе по-рано 

 

Хората, които са против ваксинирането, не би трябвало да са против зелените 

сертификати 

 

"Правилно е да се въведат зелени сертификати, а не да се върви към затварянето на 

всякакви дейности. Тези мерки можеха да се въведат и по-рано, те вече се прилагат в 

останалата част на Европа. Вече не сме като в началото на Covid пандемията, когато 

нямаше друг инструмент за управление на кризата. Сега имаме ваксини, имаме 

тестове". Това каза пред БНР д-р Иван Маджаров, председател на Българския лекарски 

съюз, на празника на лекарите, когато почитаме Св. Иван Рилски-Чудотворец. 

Кацаров: Covid сертификатът влиза в сила от 00.00 часа на 21 октомври 

Според него хората, които са против ваксинирането, не би трябвало да са против 

зелените сертификати, защото той дава възможност с резултат от тест да получиш 

достъп до места, където се събират повече хора: 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101543768/d-r-madjarov-sertifikatat-mojeshe-da-se-vavede-po-rano-ima-go-v-ostanalata-chast-na-evropa
https://bnr.bg/horizont/post/101543768/d-r-madjarov-sertifikatat-mojeshe-da-se-vavede-po-rano-ima-go-v-ostanalata-chast-na-evropa
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"Това все пак е гаранция, че при масови събития ще бъде по-малка вероятността да се 

предаде инфекцията между хората и да тръгне след това да се разпространява".  

Петър Галев: Сертификатът за преболедуване е логично да е с продължителността на 

ваксинационния 

Д-р Иван Маджаров смята, че не се наблюдава знак за понижаване на Covid вълната и 

заяви, че лекарите са много претоварени и на много от тях им се налага да оставят 

временно основните си специалности, за да отидат да работят в Covid отделенията: 

"По-неприятното е, че наблюдаваме по-висока смъртност при тази епидемична вълна. 

Лекарите прилагат същите протоколи за лечение както при предишните вълни, но 

виждаме по-голям процент починали пациенти". 

Той подчерта, че Делта вариантът е не само по-заразен, но и протича по-сложно. 

 

www.actualno.com, 19.10.2021 г. 

https://www.actualno.com/healthy/prof-georgi-momekov-trjabva-da-ima-chudovishtni-

sankcii-za-falshivi-sertifikati-news_1657970.html 

 

Проф. Георги Момеков: Трябва да има чудовищни санкции за фалшиви 

сертификати 

 

"Издаването на фалшиви сертификати е възмутително и трябва да има чудовищни 

санкции и за двете страни". Това заяви в предаването "Референдум" по БНТ проф. 

Георги Момеков, председател на Българското научно дружество по фармация. 

По  негови думи от закона трябва да бъде преследван не само този, който издава 

фалшив сертификат, но и този, който си го купува, защото "застрашава здравето на себе 

си и околните". И изтъкна, че ваксинацията намалява шансовете за хоспитализация и 

смърт. "Получава се така, че след вземането на фалшив сертификат хората размислят. 

Пандемичната вълна се развива днинамично, но те не могат да се ваксинират в 

България. След като се разколебали, тези хора не знаят какво да направят след това", 

коментира темата проф. Мира Кожухарова, съветник на министъра на 

здравеопазването. Тя посочи, че правото на живот надвишава правото на индивидуална 

свобода и хората, които отказват да се ваксинират, нямат право да нарушават 

възможността на другите да се предпазят. 

"Видите ли ваксината била риск - това е грешно послание. Голяма част от тези хора 

имат претенции към обществото, но не спазват правилата. Какво означава като казват 

"моята свобода"? Ваксинацията не е само личен въпрос и затова не приемам като се 

говори, че всеки сам трябва да си реши. Трябва да помислим до колко е компетентен да 

вземе такова решение един човек", добави проф. Кожухарова. 

По нейни думи сега трябва да се даде приоритет на грипната ваксина, а след това на 

трета доза срещу COVID-19. "Но нека първо хората си сложат първа и втора", каза още 

съветникът на министъра на здравеопазването. "Едно разболяване, тоест придобиване 

на имунитет по естествен път, води всички неизвестни дали ще попаднеш в групата на 

средно тежко преболедувалите или тези, които го прекараха тежко", допълни 

вирусологът доц. Любомира Николаева–Гломб. Според нея твърденията, че 

ваксинираните са застрашени колкото неваксинираните, е фалшива новина. Те се 

разболяват значително по-малко и го изкарват значително по-леко. 

 

 

 

 

http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/healthy/prof-georgi-momekov-trjabva-da-ima-chudovishtni-sankcii-za-falshivi-sertifikati-news_1657970.html
https://www.actualno.com/healthy/prof-georgi-momekov-trjabva-da-ima-chudovishtni-sankcii-za-falshivi-sertifikati-news_1657970.html
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www.zdrave.net, 19.10.2021 г. 

https://www.zdrave.net/-/n19655 

 

Медицинските университети се обединяват в сдружение 

 

Вчера четирите медицински университета в България регистрираха за първи път свое 

сдружение. По-рано този месец, на нарочна среща в Медицински университет-София, 

ръководителите на специализираните висши училища – ректорът на МУ-София акад. 

Лъчезар Трайков, ректорът на МУ-Варна проф. Валентин Игнатов, ректорът на МУ-

Пловдив проф. Мариана Мурджева и ректорът на МУ-Плевен проф. Добромир 

Димитров, се подписаха под устава на асоциацията. В УС на сдружението влиза като 

физическо лице и проф. Славчо Томов, бивш ректор на МУ-Плевен. Това съобщиха от 

МУ-София. 

Университетите създават Сдружението на медицинските университети в България с 

цел защита на общите интереси на медицинските висши училища пред държавните и 

местните органи, участие в процесите на формиране на държавните политики в 

областта на медицинското образование и свързаните с него дейности в 

здравеопазването, както и утвърждаване престижа на висшето ни медицинско 

образование в чужбина. Сдружението ще служи като гарант за осигуряване на 

качеството на висшето медицинско образование в България. 

Средствата за постигане на тези цели ще включват общи мнения и становища на 

университетите относно развитието и проблемите на висшето медицинско образование, 

както и разработване на стратегически документи, планове и концепции в тази посока. 

Предвижда се също участие в работни групи и консултативни съвети към органи на 

държавното управление във връзка с разработването на законите и подзаконовите 

нормативни актове, регулиращи обучението по медицина, дентална медицина, 

фармация и обществено здраве, както и свързаните с тях дейности в сферата на 

здравеопазването. Сдружението ще се стреми да формира определени обществени 

нагласи чрез активно участие в медийни инициативи, тематично свързани с проблемите 

на българското медицинско висше образование. 

Сдружението на медицинските университети в Р България ще провежда срещи и 

събития за обсъждане на теми, свързани с целите му, ще организира работни групи, 

експертни съвети и други помощни органи, които да формират и предлагат решения по 

конкретни проблеми, свързани с висшето медицинско образование. Предвижда се и 

издаване на бюлетини и други информационни материали, чрез които да се запознава 

обществеността с взетите решения, становища и стратегически документи на 

Сдружението. 

 

www.dnes.bg, 19.10.2021 г. 

https://www.dnes.bg/koronavirus/2021/10/19/lechenieto-s-antibiotici-prichina-za-

visokata-covid-smyrtnost-u-nas.507427 

 

Лечението с антибиотици - причина за високата COVID смъртност у нас? 

 

Нашите болни са по 30 дни на антибиотично лечение 

 

Здравният министър д-р Стойчо Кацаров обяви, че COVID ситуацията в страната е 

напрегната, но към момента не е наложително въвеждането на локдаун. 

Образователният министър Николай Денков от друга страна заяви, че подкрепя 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n19655
http://www.dnes.bg/
https://www.dnes.bg/koronavirus/2021/10/19/lechenieto-s-antibiotici-prichina-za-visokata-covid-smyrtnost-u-nas.507427
https://www.dnes.bg/koronavirus/2021/10/19/lechenieto-s-antibiotici-prichina-za-visokata-covid-smyrtnost-u-nas.507427
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въвеждането на "зелен сертификат" за учителите, педагози и непедагогически 

персонал. 

"И по света има много случаи на новозаразени с Ковид-19, основната разлика с 

България е, че тук много от пациентите умират", заяви хематологът д-р Чавдар Ботев в 

ефира на Bulgaria ON AIR. 

Той смята, че високата смъртност у нас се дължи на ранното даване на антибиотици 

при лечение на COVID-19.  

"Има световни проучвания, които показват, че азитромицинът не подобрява 

преживяемостта и остават само страничните ефекти от него - унищожава 

микрофлората, която реално трябва да се бори с инфекциите. Нашите болни са по 30 

дни на антибиотично лечение. Тук практиката е да се дават дори по 3 антибиотика. В 

САЩ едва 20% от пациентите, които се лекуват в болници, са на антибиотик", подчерта 

хематологът. 

Предложението за въвеждане на "зелен сертификат" за учители среща отпор от страна 

на сектора.  

"В България има 80% неодобрение на въвеждането на "зелен сертификат", а в сферата 

на образованието той е още по-висок. Ако сертификатите станат задължителни за 

учителите, ще има протести. Въпросът е какво се случва с онези, които няма да могат 

да влязат и да преподават, защото нямат сертификат. Системата ни не може да си го 

позволи", категоричен беше председателят на Синдикат "Образование" към КТ 

"Подкрепа" д-р Юлиян Петров. 

"Повече от 20% от учителите заявяват, че няма да се ваксинират. Ако не го направят и 

не им дадем достъп до образователната институция - това ще бъде пагубно. В същото 

време у нас не се признават на този етап преболедувалите, а това са над 35% от 

персонала", уточни д-р Юлиян Петров. 

Според д-р Чавдар Ботев именно преболедувалите може да се окажат скрития резерв на 

страната ни в справянето с пандемията, защото реалната бройка на преминалите през 

коронавируса е по-голяма. 

"Подкрепям сертификата, но много по-добре е хората, които са преболедували, да имат 

достъп до нормалния живот, да не бъдат ограничавани, за да не се крият, че са 

заразени. Изследването за антитела в добра лаборатория е по-сигурен начин за 

доказване на преболедуване от PCR тест. Но властите не ги признават, а е доказано, че 

хората, които са преболедували, 15 пъти по-рядко се заразяват от ваксинираните", 

заяви хематологът. 

 

www.banker.bg, 19.10.2021 г.  

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/radev-iska-ot-es-resheniia-s-akcent-vurhu-

zashtita-na-grajdanite-i-ikonomikata  

 

Преди срещата на върха, която ще обсъди високите цени на ток и газ 

 

Радев иска от ЕС решения с акцент върху защита на гражданите и икономиката 

 

Елизабет Дафинова 

Приоритет в общите европейски решения, свързани с високите цени на тока и 

природния газ, трябва да бъде защитата на гражданите и икономиката, особено на 

малкия и средния бизнес. Това заяви президентът Румен Радев, който заедно с други 

лидери от Европейския съюз участва във видеоконферентен разговор с председателя на 

Европейския съвет Шарл Мишел.  

http://www.banker.bg/
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/radev-iska-ot-es-resheniia-s-akcent-vurhu-zashtita-na-grajdanite-i-ikonomikata
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/radev-iska-ot-es-resheniia-s-akcent-vurhu-zashtita-na-grajdanite-i-ikonomikata
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Разговорът се проведе във връзка с подготовката на предстоящото заседание на 

Европейския съвет на 21 и 22 октомври.  

Една от темите в дневния му ред е овладяването на ситуацията с високите цени на 

електричеството и природния газ в ЕС.  

По-рано днес пред журналисти в Перник президентът Радев заяви, че всеки е свободен 

сам да взема решение за своето здраве, но ваксините са единствената защита, с която 

разполагаме в момента, и това се потвърждава от всички статистики на постъпили в 

болница и на починали. "Потвърждава се и от държавите, които напреднаха с 

ваксинацията и вече се отварят за пълноценен обществено-икономически живот", 

допълни Румен Радев.  

Държавният глава заяви, че мерки се предприемат ежедневно и призова всеки като част 

от обществото да вземе свободно своето решение с отговорност към себе си и 

околните. „Ние няма да принуждаваме никой да се ваксинира, но пунктове за 

ваксинация има навсякъде, така че мислете за себе си и за своите близки“, апелира 

Радев.  

В отговор на въпрос за високите цени на електричеството и газа президентът заяви, че 

проблемът е общоевропейски, а страната ни е единствената, която има предимството 

битовите потребители да не са на свободния пазар, а са на регулирания.  

„Ние трябва да въведем такива механизми, че от новата година, когато регулаторът ще 

променя цените, да защитим максимално българските граждани и върху това се 

работи“, каза Радев. Той определи като далновиден ход на служебното правителство 

чрез предложената актуализация на бюджета да се разшири обхватът на енергийно 

бедните и да се повиши стойността на компенсациите, които хората вече получават.  

По повод механизмите спрямо бизнеса президентът посочи, че са необходими бързи и 

категорични мерки и затова е инициирал вчера среща с всички засегнати страни. „Без 

диалог няма как да се случи. Вчера се чуха много добри предложения, обединихме се 

около ясен консенсус, че трябва да защитим по най-добрия начин интересите на 

българските граждани и на бизнеса с акцент върху малки и средни предприятия. Така 

че очаквам в най-скоро време да бъдат взети всички възможни решения в рамките на 

закона“, заяви Румен Радев и подчерта, че ситуацията е сложна и предвид факта, че 

служебното правителство не може да променя закони. 

 

 

 

 


