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ПРЕСКЛИПИНГ 

21 октомври 2021 г., четвъртък 

www.nova.bg, 20.10.2021 г.  

https://nova.bg/news/view/2021/10/20/343567/ 

 

Шефът на НЗОК: Ще предложим и джипитата да предписват безплатни лекарства 

за COVID 

 

От Касата ще предложат и болниците, които лекуват COVID, да получават пари 

според дейността си 

 

Наделина Анева 

„Ще предложим болниците, които лекуват COVID,  да получат пари според дейността 

си”, обяви директорът на Националната здравноосигурителна каса проф. Петко Салчев 

в ефира на „Денят на живо”. 

 „Днес съм изпратил предложение в петък да бъде взето решение, което да бъде 

предложено на УС на БЛС. Това решение гласи – лечебните заведения, които лекуват 

COVID и имат над 10% заети легла, определени от РЗИ, на базата на определените 

стойности за септември, които са завишени, отчитайки дейността си, тя да се заплати. 

А до тази най-висока стойност, която е определена, да бъдат заплатени тези средства, за 

да може те да посрещнат увеличените сметки за ток, лекарства, кислород и лечението 

на пациентите”, обясни той. 

Разпределените останали средства, свързани с дейността, са около 88 млн. лв. за 

извънболничната първична помощ, а за болничната около 688 млн. лв. Според него 

чрез цената на клиничните пътеки няма да бъдат удовлетворени потребностите на 

лечебните заведения до края на годината. 

„Защото голяма част от колегите са ангажирани с лечение на пациенти с коронавирус, 

заети са реанимационните легла и не могат да извършват операции. Дори и да 

увеличим цената на клиничната пътека, ако не я изпълнят, няма да получат тези пари”, 

добави Салчев. 

Шефът на НЗОК посочи, че продължават срещите на работните групи както със 

стоматолози, така и с фармацевти. 

 „След много запитвания и по предложение на омбудсмана, предлагаме и 

общопрактиващите лекари да могат да издават рецепти за безплатни лекарства за 

пациенти с доказан коронавирус. Това ще влезе в сила в момента, в който 

Надзорният съвет вземе решение и се подпише от УС на БЛС”, съобщи още проф. 

Салчев. 

Относно призива на регионални колегии на БЛС да подаде оставката, проф. Салчев 

смята за нормално в „сезона на оставките” да бъде искана и неговата. Той посочи, че 

финансирането на спешните медици е отговорност на държавата. Според него 

недоволството им е породено от разпределянето на допълнителни средства за тези на 

първа линия. 

 „От следващия месец парите, които ще бъдат изплатени на тези, които са на първа 

линия, няма да бъдат 1000 лв., а 1200 лв. Тези средства ще бъдат изплатени на тези, 

които имат пълен работен месец. Парите се забавиха с няколко дни, докато изчаквахме 

трансфера, но те вече са изплатени”, обясни шефът на НЗОК. 
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www.dnes.bg, 20.10.2021 г. 

https://www.dnes.bg/koronavirus/2021/10/20/kupuvat-3-hil-flakona-lekarstvo-ot-dve-

monoklonalni-antitela.507633 

 

Купуват 3 хил. флакона лекарство от две моноклонални антитела 

 

То е предназначено за лекуване на коронавируса 

 

Закупуване на комбиниран лекарствен продукт от две моноклонални антитела, 

предназначен за лечение на българските пациенти с потвърден COVID-19, одобри 

правителството. 

С проекта се предвижда закупуването на 3 000 флакона от продукта, като посоченото 

количество ще се осигури лечението на 3 000 пациенти. 

За целта Министерският съвет прие проект на Постановление за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. 

По публикацията работи: Веселина Йорданова 

 

www.bnt.bg, 20.10.2021 г.  

https://bntnews.bg/news/vse-poveche-darzhavi-po-sveta-vavezhdat-zelen-sertifikat-

1172530news.html 

 

Все повече държави по света въвеждат "зелен сертификат" 

 

Десислава Апостолова 

По света зеленият сертификат се прилага не само на територията на Европейския съюз. 

От Еврокомисията съобщиха, че през следващите седмици предстои да се свържат и 

нови държави. В ЕС вече са издадени над 591 милиона сертификата. 

Общата система на цифровия сертификат на ЕС обхваща и действа освен в страните от 

съюза, в още 16 държави от целия свят, а други очакват да бъдат включени. 

"След като беше използван през лятото, цифровият сертификат на Европейския съюз 

доказа, че е успешен в международен план. Той е единствената система, която се 

прилага на международно равнище. Документът беше важен елемент в борбата срещу 

Ковид с повече от 591 милиона издадени сертификати", заяви Йоханес Барке - 

говорител на Европейската комисия. 

Сертификатът се издава от държавата, в която е поставена ваксината, но 

се признава във всички страни, включени в европейската система. Ако сте 

си поставили двете дози от ваксината в две различни държави, следва и 

двете да ви издадат сертификат. 

Той може да бъде в цифров формат или на хартия и съдържа не само уникален QR код, 

но и цифров подпис. Именно цифровият подпис предпазва от документа от 

фалшифициране. Проверявашите устройства или апликации сканират QR кода и 

проверяват подписа. И тъй като системата във всички свързани страни е единна, в 

Белгия например лесно могат да проверят дали сертификат, издаден в България е 

автентичен и съдържа цифров подпис 

20 държави от ЕС, към които от вече спада и България, вече използват сертификата и за 

вътрешни цели - за достъп до големи прояви и ресторанти, киносалони и музеи. 
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www.bnt.bg, 20.10.2021 г.  

https://bntnews.bg/news/prof-denkov-vsichki-obshtini-sas-zabolevaemost-nad-750-na-

100-000-dushi-preminavat-v-izcyalo-distancionno-obuchenie-1172517news.html 

 

Проф. Денков: Всички общини със заболеваемост над 750 на 100 000 души 

преминават в изцяло дистанционно обучение 

 

Всички общини със заболеваемост над 750 на 100 000 души преминават в изцяло 

дистанционно обучение от утре. Това съобщи на пресконференция в МОН министърът 

на образованието проф. Николай Денков. 

Заповедта е издадена, уведомени са районните управления по образование, допълни 

проф. Денков. 

Предложихме на МЗ, ако е възможно учениците от 1 до 4 клас и предучилищната група 

ако може да останат присъствено в четвъртък и петък, но не получихме съгласие, 

обясни министърът. 

Тяхно право и тяхно задължение е да сложат здравните мерки. Нашето предложение за 

зеления сертификат поне да се отложи засега в училищната система, беше прието, 

допълни той. 

Ротацията ще се въвежда, когато заболеваемостта падне под 700 на 100 000, когато е 

под 500 ще се преминава към присъствено обучение. 

 

www.bnt.bg, 20.10.2021 г.  

https://bntnews.bg/news/opashki-za-vaksini-v-golemite-bolnici-predi-vlizaneto-na-

zeleniya-sertifikat-1172527news.html 

 

Опашки за ваксини в големите болници преди влизането на зеления сертификат 

 

Гергана Гайдарова 

Опашки пред ваксинационните пунктове в София и в други градове. Заради засиления 

интерес, някои от пунктовете удължиха своето работно време. От "Информационно 

обслужване" отчетоха рекорд при изтеглените сертификати - по 1000 на минута. Вчера 

са изтеглени 50 000 сертификата, като 65% от тях - след 19 ч. 

Различни причини накараха хората да се наредят на опашки пред ваксинационните 

пунктове: 

Вече като ме принуждават да се ваксинирам, за да мога да работя.... 

Здравето ми е важно. Познавам хора, които са го изкарали доста тежко. До момента се 

разминавах, но смятам, че шансовете ми са по-добри с ваксина, отколкото без. 

Аз съм ваксинирана много отдавна. Тук съм за сертификат, но се оказа, че трябва да 

изчакам цялата опашка. 

За други пък това е било трудно решение: 

Аз съм от най-рисковата група баба ми и дядо ми са твърдо против тази ваксина и като 

цяло аз съм тук по собствен избор, четох цяла вечер и смятам, че това не е опасно, 

надявам се да го приемат, след като го видят по новините. 

И докато някои се редят на опашки в последния момент преди зеленият сертификат да 

стане задължителен за достъп до много обществени пространства, други, макар и 

ваксинирани, не могат да се сдобият със заветния документ: 

През месец август се ваксинирах в Англия и сега при опит да взема зелен сертификат, 

от РЗИ ми казаха, че това е невъзможно, защото не съм се ваксинирала в България. 
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А напливът на желаещи да се ваксинират накара и част от спортните клубове да 

отворят ваксинационни центрове: 

От 13.30 досега сме поставили 30 ваксини горе долу, което е за около 1 час. Бройката е 

доста добра, като се има предвид че предишни дни за целя ден не можем да поставим 

толкова, каза д-р Слави Тодоров, лекар от ЦСМП София. 

И въпреки че повечето хора предпочитат еднодозова ваксина, за да получат сертификат 

веднага, според правилата и те ще трябва да изчакат: 

Сертификатът, независимо с каква ваксина е, следващите две седмици не е валиден, 

след това става валиден, допълни д-р Слави Тодоров, лекар от ЦСМП София. 

Поради големия наплив на желаещи, от вчера следобед електронната система за 

издаване на сертификати се срина. От "Информационно обслужване" обаче уверяват, че 

това няма да доведе до теч на лични данни. 

По темата работиха: Г.Гайдарова, А.Шаламанов 

 

www.bnt.bg, 20.10.2021 г.  

https://bntnews.bg/news/ombudsmanat-nastoyava-za-bezplatni-antigenni-testove-

1172541news.html 

 

Омбудсманът настоява за безплатни антигенни тестове 

 

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръки до здравния и социалния министър 

във връзка с новите мерки за борба срещу разпространението на коронавируса и 

правата на гражданите. 

Диана Ковачева настоя от влизането в сила на заповедта да бъде създадена организация 

за гарантиран достъп на гражданите до безплатни бързи антигенни тестове и 

издаването на "зелен сертификат". 

В препоръката до министър д-р Стойчо Кацаров тя поиска да бъде регламентирана 

възможност, освен с цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване, гражданите 

да могат да доказват, че са прекарали заболяването и въз основа на серологично 

изследване за антитела или друг научно валидиран метод, в това число изследването на 

T-клетъчен имунитет. 

Омбудсманът настоява и да бъдат регламентирани облекчения за хората с медицински 

противопоказания за ваксинация, работещи в обекти, за които е въведено задължително 

изискване за персонала за „зелен сертификат“. 

 

www.btv.bg, 20.10.2021 г.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/kacarov-vs-alibegov-partii-li-izkaraha-zavedenijata-na-

protest.html 

 

Кацаров vs Алибегов: Партии ли изкараха заведенията на протест 

 

Двамата с взаимни обвинения след обявяването на мерките срещу коронавируса 

 

Служебният здравен министър Стойчо Кацаров и председателят на Българската 

асоциация на заведенията Ричард Алибегов с взаимни обвинения след обявяването на 

новите мерки срещу коронавируса и последвалите протести срещу въвеждането на 

зелените сертификати. 

 „Смятам, че протестът на г-н Алибегов е по-скоро политически, отколкото друг. 

Мерките, които приложихме по отношение на ресторантите, бяха предложени от самия 
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него писмено в Министерството на туризма и при мен“, заяви Кацаров на брифинг по-

рано днес. 

По думите му недоволството към мерките е предимно от политическите партии и за 

него е разбираемо, защото са в предизборна кампания. 

 „Каквото и да предприема, аз ще бъда атакуван от тях с цел да спечелят допълнителни 

гласове“, каза той. 

Последва отговор от страна на Ричард Алибегов. В позиция до медиите той призова 

Стойчо Кацаров да не крие некомпетентността си зад неговото име. 

 „Здравният министър си позволи грозна нападка по мой адрес, като цитира името ми и 

обяви, че протестът ми бил „по-скоро политически“, а въведените мерки били 

предложени от самия мен“, заяви Алибегов, наричайки думите на здравния министър 

„поредните грозни лъжи“. 

 „На първо място, несъгласие с недомислиците, наречени „противоепидемични мерки“ 

изразяват множество браншове, които са изправени пред фалит благодарение на тях! И 

всеки един от тези сектори гласно изказва недоволството си“, казва Алибегов, 

изтъквайки, че протестите им са икономически, а не политически. 

Основен акцент в цитираното днес от министър Кацаров писмо е изречението: „Нашето 

мнение е, че при наличието на всички видове ваксини и тяхната достъпност, 

ограничение при работата на бизнеса не бива да се налага, а всеки гражданин на 

Република България следва да бъде отговорен за собственото си здраве и това на 

хората, с които контактува“, уточнява Алибегов. 

 „Съгласили сме се да направим компромис и да приемем въвеждането на зелените 

сертификати, но НЕ по начина, по който това е направено с издадената вчера заповед. 

Компромисът, който направихме с тях беше с единствената цел - да продължим все пак 

да работим“, посочва председателят на Българската асоциация на заведенията. 

 

www.btv.bg, 20.10.2021 г.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/targovskite-centrove-shte-spazvame-novite-merki-no-

iskame-tolerans-za-da-se-organizirame.html 

 

Търговските центрове: Ще спазваме новите мерки, но искаме толеранс, за да се 

организираме 

 

Изискването за зелен сертификат идва на фона на безпрецедентна криза с цените 

на тока, посочиха от браншовата организация 

 

Търговските центрове у нас ще спазват наложените мерки, но представляващата ги 

Българска асоциация на ритейл центровете настоява за допълнително време за 

създаване на организация за проверка на сертификати в обектите. Това става ясно от 

становище на организацията, разпространено до медиите. 

 „Наложените мерки изискват допълнителни сериозни инвестиции в организация и 

персонал, като това се случва в момент, в който браншът ни е изправен пред 

безпрецедентна криза, свързана с увеличението на цената на тока“, подчертават от 

БАРЦ. 

Те настояват за справедливо отношение и „реалистични“ по отношение на размера си 

глоби при установени нарушения, като отбелязват, че времето за реакция е „кратко и 

скъпоструващо“. 

„Това е поредният удар по единствения сектор, който е бил затворен над 5 месеца без 

да получи каквато и да е ефективна финансова подкрепа, тъй като програмите за 

подпомагане са насочени към малки и средни предприятия, към които повечето 

http://www.btv.bg/
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търговски центрове не спадат. Към днешна дата продължаваме да очакваме помощ от 

държавата“, пишат от БАРЦ. 

 

www.btv.bg, 20.10.2021 г.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/politicheski-lideri-poiskaha-ostavkata-na-kacarov-

obzor.html 

 

Политически лидери поискаха оставката на Кацаров  

 

Въвеждането на зелен сертификат провокира политически страсти 

 

Марин Николов 

Зеленият сертификат провокира политически страсти, които стигнаха до искане на 

оставката на здравния министър. 

Бившите управляващи от ГЕРБ нарекоха битката със заразата "информационен, 

комуникационен, ваксинационен и управленски провал". 

"Ако не е тъжно, е страшно смешно. На всеки вход трябва да има портиер от утре, но 

извинявайте какви са тези хора, които ще проверяват личните данни. Имат ли право? 

Кацаров е маша, той по случайност е попаднал там. Така, че всичко ще си дойде с 

оставката на Радев на президентските избори", каза Бойко Борисов. 

Лидерът на БСП също критикува новите мерки. 

"Въвеждането от служебния кабинет на зелен сертификат по този необмислен начин е 

неприемливо и неработещо. Настояваме решенията да бъдат отменени и мерките да се 

обсъдят внимателно отново", заяви Корнелия Нинова. 

От ИБГНИ ще обжалват заповедта като "дискириманицонна и незаконосъобразна". 

"При положение, че само 20% са ваксинирани по какъв начин очакваме животът да се 

нормализира? От друга страна, сме категорично против затварянето на бизнеси, цяла 

Европа отваря, а ние затваряме", заяви Мая Манолова. 

Кацаров отхвърли критиките. той беше категоричен, че решенията са на здравните 

власти, а не на президента Румен Радев. 

“Те си представят живото така - няма да се ваксинираме, няма да спазваме мерките и 

няма да лежим в болницата. Ако някой от политическите партии си представя, че е 

възможно да се случи това нещо - то тя си представя една магия. На нея няма да ѝ 

трябва здравен министър, а магьосник, който да махне с кърпичката и да омагьоса 

нашата страна“, заяви той. 

Oт "Продължаваме промяната" пък препоръчаха  сертификат и за хора с много 

антитела. 

“Това трябва да се предостави през безплатен тест за антитела, като го правим на две 

стъпки. Първо, ако имате антитела в момента, имате автоматичен зелен сертификат или 

еквивалент за три месеца. Ако на следващите три месеца се вижда, че вашите антитела 

са на същото високо ниво или са се покачили, се удължава този период с още шест 

месеца, така, че да станат общо девет. Така повече хора ще имат права на ваксинирани 

срещу необходимата защита срещу вируса“, уточнява Кирил Петков. 

Кандидатът за държавен глава Анастас Герджиков поиска отлагане на влизането в сила 

на сертификата. 

 

 

 

 

 

http://www.btv.bg/
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www.btv.bg, 20.10.2021 г.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/speshnite-medici-izljazoha-na-protest-obzor.html 

 

Спешните медици излязоха на протест  

 

Те настояват за достойни заплати и условия на труд 

 

Лекари, сестри и санитари от Спешната помощ протестираха пред Министерството на 

здравеопазването за достойни заплати и условия на труд. 

След 20 години в Спешната помощ във Видин, д-р Иво Георгиев смята, че промяна 

няма – нито в оборудването, нито в условията на труд. 

 „Стаите са ни същите, в мазето работим, както винаги, условията на труд са ужасни. 

Може сме единствените в България, които нямаме лекарска стая“, заяви той. 

Проблем има и със заплатите. Макар и да има ръст, той не е според публично 

заявяваните обещания, разказва д-р Георгиев. Според него при разпределяне на 

възнагражденията за "първа линия" има субективен фактор. 

"На "моите" хора има начислени допълнително и се стига до 1000 лева и повече. На 

"чуждите", които не са ми приятни, гледаме да ги пуснем отпуска, да им орежем парите 

и по този начин се получава този дисбаланс", добави той. 

Затова д-р Георгиев и медици от цялата страна настояват за промяна.Настояват и за 

незабавно увеличение на заплатите, било им е обещано преди месец. 

 „40% искаме повишение, защото хората изнемогват. Да си плати държавата – 

докторите влизат в огъня, поне да има за какво да влизат“, заяви д-р Адриан Симеонов. 

Според зам.-председателя на синдикат „Защита“ Милена Атанасова гаврата и 

кощунството е и че има недостиг на лекари, сестри, санитари, изнемогата центове, 

болници. 

От здравното ведомство  казаха за bTV, че министърът ще предложи " по-добро 

възнаграждение на медиците в следващия държавен бюджет”. 

 

www.bnr.bg, 20.10.2021 г.  

https://bnr.bg/horizont/post/101544286/ima-protivorechie-mejdu-kodeksa-na-truda-i-

zapovedta-za-iskane-na-sertifikat-za-pravo-na-trud 

 

КНСБ: Има противоречие между Кодекса на труда и заповедта за Covid 

сертификат за право на труд 

 

Мария Костова 

Има противоречие между Кодекса на труда и новите мерки, които изискват зелен 

сертификат от работещите, за да имат право да се трудят, и това ще доведе до много 

съдебни спорове - това каза за Българското национално радио националният секретар 

на КНСБ Величка Микова. 

Най-големият проблем е липсата на яснота какъв ще бъде статутът на хората, които 

няма да бъдат допускани до работните си места заради липсата на такъв сертификат, и 

дали ще получават заплата. 

Спешно в рамките на тристранно обсъждане между работодателите, синдикатите и 

държавата трябва да бъдат разгледани трудово-правните измерения на новите мерки, 

категорични са синдикалистите. 

В КНСБ вече има сигнали от работещи в лечебни заведения, че не ги допускат до 

работните им места заради липса на ваксина, каза Величка Микова: 

http://www.btv.bg/
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"Така че да стане ясно дали лицата, които не разполагат със зелен сертификат, следва, 

ако не бъдат допускани, да получават някакво възнаграждение за периода, в който не 

изпълняват служебните си задължения, дали те са в престой, дали тези лица трябва да 

бъдат пуснати в неплатен отпуск, или пък в платен отпуск". 

Според експерта друг въпрос, който спешно трябва да бъде решен, е кой ще плаща 

РСR-ите и антигенните тестове на работещи, които не са ваксинирани, както и как ще 

бъдат компенсирани хората, които не са допускани до работните си места: 

"Защото в Кодекса на труда към настоящия момент има предвидени обезщетения при 

недопускане на работа, но това е само тогава, когато има незаконно недопускане на 

служител до работното му място. В случая недопускането ще се базира на издадена 

заповед на министъра на здравеопазването. 

Приема се, че това ще е законно недопускане, а не незаконно и в този случай дори не 

могат да се изплатят и съответните обезщетения, които са предвидени", коментира 

националният секретар на КНСБ. 

 

www.capital.bg, 20.10.2021 г. 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/pravo/2021/10/20/4267203_s_vashite_pari_

po_vashite_beli_drobove/ 

 

С вашите пари по вашите бели дробове 

 

По делото за мръсния въздух в София общината е натрупала адвокатски разноски 

за 108 хил. лв. 

 

Веселин Нанов 

Ако съдим от отчета на Столична община по мерките за въздуха за първата половина 

на тази година, то местната управа би могла да инвестира 108 хил. лв. по най-различни 

начини в борбата си срещу атмосферното замърсяване. Би могла да даде част от тях (60 

хил.) за прилагането на постоянен контрол за спазване забраната за изгаряне на 

всякакви видове отпадъци. Или пък за извършване на проверки и засилен ежедневен 

контрол във всички райони на СО за спазване забраната за паркиране на коли в 

зелените площи за срок от 3 години (70 хил.). 

Общината обаче е дала тази сума на адвокат по делото за мръсния въздух в столицата, 

по което тя е ответник, вместо да се възползва от услугите на собствените си 

юрисконсулти. 

Това стана ясно в последното заседание на Софийския градски съд (СГС) по 

колективния иск срещу столичната администрация, заведен преди четири години от 

неправителствени организации, граждани и адвокати под името "Група за чист въздух". 

Те обвиняват общината, че в периода 2015 - 2017 г. не е изпълнявала задълженията си в 

борбата срещу замърсяването на въздуха. 

Общината претендира съдът да излезе с решение, което я освобождава от отговорност и 

натоварва ищците да покрият разходите, похарчени от нея за адвокатски услуги. 

Дълго пазена тайна 

"Тъй като кантората "Бузева и партньори", която общината е ангажирала е доста 

реномирана и скъпа, организациите в нашия колектив искаха да знаят колко пари ще 

трябва да платят за нея, в случай, че загубим делото още от самото му начало". Това 

каза пред "Капитал" адвокат Димо Димов, един от адвокатите завели делото. 

От общината обаче не искат да дадат тази информация. 

"Направихме запитване по закона за достъп до информацията до СО. Такова запитване 

беше отправено и от Борис Бонев в качеството му на общински съветник. Отказаха да 

http://www.capital.bg/
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ни предоставят тази информация. В следствие на това ние ги осъдихме. Те отказаха да 

изпълнят решението на съда с основанието че са поискали разрешение от кантората на 

Бузева и те са отказали тази информация да бъде предоставена", каза още Димов. 

При това упорство на общината да направи адвокатските си разноски по делото 

публични, ищците са изненадани, когато научават, че столичната управа претендира 

тези разноски, с което неминуемо ги оповестява. 

Крива сметка 

"Високите хонорари, поискани от адвокатите на Столична община целят да стреснат и 

обезкуражат гражданите да търсят правата си чрез съда по въпроси за здравето и 

околната среда", се казва в становище на гражданската инициатива "За Земята", която е 

сред ищците по делото. За да подсили това твърдение, организацията се позовава и на 

делото срещу планирания инсинератор за изгаряне на отпадъци в София, по което 

адвокатите на Топлофикация поискаха над 50 000 лв. 

По информация на "Капитал" още преди няколко години Столична община е сключила 

рамкови договори с редица кантори, които да я представляват в комплексни казуси, 

какъвто поражда колективния иск. С други думи би могло да става въпрос и за 

непреднамерен аутсорсинг, което може да означава, че няма умисъл, но не променя 

негативните последици от него. 

Според Димов, това би било "доста крива сметка" от страна на общината. "Ние сме 

възразили срещу размера на разноските и очакваме съдът да не уважи тази претенция. 

108 000 лв. за това дело са отвсякъде прекомерни разноски", каза той и добави, че не 

очаква ищците да бъдат натоварени с повече от 2000 лв. за разноски. 

От Столична община все още не са отговорили на въпросите по темата от "Капитал". 

Въпрос на имидж 

Следователно дори и да спечели делото, общината ще трябва да плати почти цялата 

сума за адвокатските услуги от бюджета, който гражданите на столицата финансират. 

Тази ситуация става гротескна като се вземе предвид, че именно софийските 

данъкоплатци са потърпевши от замърсяването на въздуха. 

От своя страна гражданските сдружения не претендират адвокатски хонорари. Искът, 

който те са завели също няма материално измерение. 

"Ако софийската администрация изгуби делото, тя няма да има финансови задължения, 

а ще получи единствено по-амбициозни мерки срещу замърсяването на въздуха в 

София, което е от полза за гражданите", се казва в публикацията на "За Земята". От 

организацията подчертават, че искът поставя под риск единствено политическия имидж 

на ръководството, "което категорично не се справя с проблема с мръсния въздух". 

Димов също определя запазването на добър имидж за ключова цел на общината по 

делото. 

"Наемането на тази кантора си обяснявам с това, че въпросното дело е било преценено 

като изключително важно, имиджово за общината и за кмета Фандъкова", каза той. 

 

"От чисто медицинска гледна точка за замърсяването на въздуха няма долна 

граница на нормата. Има едно огромно проучване, правено в САЩ през 2017г. при 

400 милиона пациенти, което показва, че всяко замърсяване над 6 микрограма/м^3 

(фоновото замърсяване на земната повърхност от вулканична дейност) увеличава 

смъртността. ФПЧ 2.5 имат ефект върху целия организъм. Те са толкова дребни, 

че когато попаднат дълбоко в белия дроб могат да се резорбират и да попадна т в 

органи, далеч от белия дроб (сърце, мозък, бъбреци, панкреас). Нямаме долна 

граница на нормата, така че колкото е по-ниско замърсяването, толкова по-добре. 

Дори нормите на ЕС са опасно високи на фона на това, което знаем за 

замърсяването. То засяга всички възрастови групи, като децата ги засяга в по-
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голяма степен, защото те получават по-голяма доза относително на телесното 

си тегло. Освен това бидейки подрастващи организми при тях замърсяване е по-

лесно. В Столична община имаме една единствена станция, която мери ФПЧ 2.5. 

Нерядко тя не работи. Тоест, нямаме добра проследимост на ФПЧ 2.5". 

Д-р Александър Симидчиев 

 

Делото и съдебната практика занапред 

Съдът даде срок от три седмици на страните за бележки. Самият той ще се произнесе 

по казуса писмено, а срокът за решението е два месеца. Според адвокат Христо 

Христев, който също е ищец по делото, каквото и да е решението на СГС спорът ще 

продължи и на по-горни инстанции. 

Според Димов "общината е на път да загуби това дело, ако се следва практиката на 

ВКС за Пловдив". Става въпрос за решението отпреди няколко месеца, с което 

тричленен състав на Върховния касационен съд задължи местните власти в Пловдив за 

една година - до 22 юли 2022 г., да предприемат всички нужни мерки, за да изчистят 

мръсния въздух в града. Софийският иск е базиран на този, който пловдивчани 

предявиха през 2011 г. 

Двете дела заведени по колективни искове попадат в категорията на стратегическите 

дела в обществен интерес, която до сега не фигурира в българската съдебна практика. 

"Това са дела, които целят не толкова защита на индивидуални права, колкото една по-

трайна, по-широкомащабна социална промяна, която най-често се изразява в промени 

на законодателството и/или управленски практики, водещи до по-надеждна защита на 

основни права и свободи и подобряване на качеството на живот", обясни за "Капитал" 

адвокат Михаил Екимджиев, един от водещите ищци в пловдивското дело. 

Предисторията 

Колективният иск беше заведен през май 2017 г., но делото се бави няколко пъти по 

различни причини. През юни 2017 г. съдията-докладчик Божана Желявска си направи 

отвод, тъй като е засегната от въздуха в София и това влияе на безпристрастността ѝ. 

Съдия Елена Маврова направи същото, но само след като го прекрати през октомври 

2017г. Мотивът беше, че "ищците нямат доказан опит, знания и финансов ресурс, с 

които да може сериозно и добросъвестно да защитят увредения интерес с оглед 

специфичния предмет на делото, както и да понесат тежестите, свързани с водене на 

делото". 

По-късно обаче Софийският апелативен съд съд отхвърли това решение и на делото 

беше даден ход. To тръгна през 2019 г. при съдия Албена Ботева. През юли същата 

година съдът задължи общината да предприеме временни мерки, сред които машинно 

миене на улиците и изготвянето на план за велоалеи. 

В рамките на делото трябваше да се изпълнят две експертизи - здравно-медицинска и 

екологична. През февруари 2020 г. СГС го отложи, тъй като се оказа, че един от 

експертите, ангажирани с изготвянето на екологичната оценка е в конфликт на 

интереси, защото е работил по програмата на СО за управление на въздуха. В крайна 

сметка се намери друго вещо лице, отговарящо на изискванията. Екологичната 

експертиза беше представена в съда през април тази година. 

"Моето лично мнение е, че вещите лица за екологичната експертиза бяха взели 

присърце да оправдаят СО", каза Димов. 

Той се позова на пасаж от заключенията на експертите, според който, въпреки 

законовите изисквания, "в Република България хроничните проблеми с основните 

замърсители са разрешими, с изключение на наднормените нива на фини прахови 

частици (ФПЧ)". С други думи, според експертите общината е безсилна по отношение 

на основния причинител на атмосферно замърсяване, а именно праховите частици, 
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чиито нива ищците претендират общината да вкара в европейските норми. Това 

твърдение противоречи с други в експертизата, като например, че са "необходими 

специфични действия, за да се намалят замърсителите на въздуха, особено когато 

експозицията на населението на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 остава висока". 

"Решихме да не искаме повторна или тройна експертиза, защото това щеше да забави 

делото неимоверно много. Представихме и доста доказателства, които оборват 

експертизата на вещите лица", обясни Димов. 

Здравната експертиза, изготвена от доктор Александър Симидчиев е приети 

единодушно от двете страни по делото. Тя констатира, че "замърсяването на въздуха 

представлява огромен риск за здравето". 

 

www.dir.bg, 20.10.2021 г. 

https://dnes.dir.bg/obshtestvo/shte-ni-tryabva-li-sertifikat-za-da-glasuvame-na-izborite 

 

Ще ни трябва ли сертификат, за да гласуваме на изборите? 

 

От ЦИК признават, че се притесняват от големия брой хора, които може да 

бъдат под карантина към деня на вота 

 

Редактор : Аделина Томова 

След вчерашната заповед на здравния министър за влизане със зелен сертификат на 

закрити обществени места, днес десетки хора са питали ЦИК ще трябва ли сертификат 

и за да гласуват. Отговорът е - не, на този етап сертификат не се изисква, за да 

гласуваш. На 14 ноември всеки, който пожелае, ще може да деде своя вот. 

"За момента, съгласно тази заповед на здравния министър, не е необходим зелен 

сертификат, за да се гласува в изборите на 14 ноември. Мерките не се различават по 

никакъв начин от тези, които бяха одобрени за 11 юли. Затова ние вземаме и решение в 

изпълнение на тези мерки и определяме как ще тече изборният процес, но все още не 

сме взели това решение и изчакваме наближаване на изборите с оглед - ситуацията е 

динамична, ако има промяна в тези мерки, да може да бъдат отразени в нашето 

решение", каза Росица Матева, говорител на ЦИК. 

Хората, които са под карантина и на тези избори ще могат да гласуват с подвижна 

кутия, съобщи още БНТ. 

"14 дни преди изборния ден хората, поставени под карантина, ще подават заявления за 

това. Ще се образуват подвижни избирателни кутии, ще могат ако има образувани в 

техния район да подават заявления включително и в изборния ден да бъдат включени 

да гласуват с такава кутия", допълни Матева. 

От ЦИК признават, че се притесняват от големия брой хора, които може да бъдат под 

карантина към деня на изборите. 

"Ако трябва и се наложи, ще се правят допълнително консултации за състав на 

подвижни секционни избирателни комисии, тъй като съвсем е възможно да е 

необходим по-голям брой такива комисии да бъдат съставени", каза Росица Матева. 

От ЦИК напомнят, че избирателите трябва да бъдат активната страна в този процес, 

като подават заявления за гласуване с подвижна кутия. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dir.bg/
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/shte-ni-tryabva-li-sertifikat-za-da-glasuvame-na-izborite
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www.mediapool.bg, 20.10.2021 г. 

https://www.mediapool.bg/i-sindikatite-s-vazrazheniya-za-sertifikatite-news327794.html 

 

И синдикатите с възражения за сертификатите 

 

И двата големи синдиката излязоха със забележки относно противоепидемичните 

мерки, които предвиждат вход със зелен сертификат на редица закрити обществени 

места от утре. Възраженията на синдикатите са в две посоки: да не се блокира 

дейността на болниците и да се уредят трудовите права на хора, които може утре да не 

бъдат допуснати до работните си места поради липса на сертификат за ваксинация, 

преболедуване или тест. 

Медицинската федерация на КТ "Подкрепа" съобщи, че са постъпили десетки сигнали 

от работещи в лечебни заведения, които са били уведомени, че, считано от 21 

октомври, няма да бъдат допускани до работа, ако не отговарят на изискването да 

представят сертификат. 

При това положение според "Подкрепа" има риск болничните заведения да се окажат в 

невъзможност да работят или допуснатите до работа да бъдат претоварени. 

КНСБ пък сигнализира, че има противоречие между Кодекса на труда и новите мерки, 

които изискват зелен сертификат от работещите, за да имат право да се трудят, и това 

ще доведе до много съдебни спорове. 

Най-големият проблем е липсата на яснота какъв ще бъде статутът на хората, които 

няма да бъдат допускани до работните си места заради липсата на такъв сертификат, и 

дали ще получават заплата, коментира пред БНР националният секретар на КНСБ 

Величка Микова. 

Спешно в рамките на тристранно обсъждане между работодателите, синдикатите и 

държавата трябва да бъдат разгледани трудово-правните измерения на новите мерки, 

категорични са синдикалистите. 

Трябва да стане ясно дали лицата, които не разполагат със зелен сертификат, следва, 

ако не бъдат допускани, да получават някакво възнаграждение за периода, в който не 

изпълняват служебните си задължения, дали те са в престой, дали тези лица трябва да 

бъдат пуснати в неплатен отпуск, или пък в платен отпуск, коментира тя. 

Друг въпрос, който спешно трябва да бъде решен, е кой ще плаща РСR-ите и 

антигенните тестове на работещи, които не са ваксинирани, както и как ще бъдат 

компенсирани хората, които не са допускани до работните си места. 

"В Кодекса на труда към настоящия момент има предвидени обезщетения при 

недопускане на работа, но това е само тогава, когато има незаконно недопускане на 

служител до работното му място. В случая недопускането ще се базира на издадена 

заповед на министъра на здравеопазването", каза експертката. 

"Приема се, че това ще е законно недопускане, а не незаконно и в този случай дори не 

могат да се изплатят и съответните обезщетения, които са предвидени", коментира още 

тя. 

http://www.mediapool.bg/
https://www.mediapool.bg/i-sindikatite-s-vazrazheniya-za-sertifikatite-news327794.html

