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ПРЕСКЛИПИНГ 

23 март 2020 г., понеделник 

    VINF  08:17:31  20-03-2020 
      IS0814VI.001 
      пациенти - сигнал - липса на лекарство 
      
      Пациенти с ревматологични заболявания сигнализират за липса на основен за тях 

медикамент 
      
      София, 20 март /Десислава Пева, БТА/ 
         В аптечната мрежа липсва основен медикамент за лечение на пациенти с 

ревматологични заболявания, системен лупус и прогресивна системна склероза. Това 

съобщиха от Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България. 

От организацията са изпратили писмо до президента, до премиера, до министъра на 

здравеопазването, в което посочват за проблема, тъй като медикаментът, с който 

досега са се лекували, вече не се произвежда. 
         Друг медикамент, с който пациентите са се лекували, е купуван от чужбина, тъй 

като не е регистриран в България. Предвид усложнената от коронавируса обстановка, 

пациентите сигнализират, че вече е трудно лекарството да бъде купувано и от други 

държави, тъй като има данни, че медикаментът повлиява добре COVID-19. 
         От пациентската организация апелират медикаментът да бъде регистриран за 

употреба в България не само заради засегнатите от COVID-19, но и за да могат близо 4 

хиляди болни "да имат сигурност, че ще могат да продължат живота и лечението си". 

 

      VINF  10:23:31  20-03-2020 
      MM1020VI.009 
      забрана - износ - лекарства - хининова основа 
      
      Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев забрани износът на лекарства на 

хининова основа до второ нареждане 
      
      София, 20 март /Десислава Пеева, БТА/ 
         Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев е издал заповед, с която се 

забранява износът на лекарства на хининова основа до второ нареждане. Това 

съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването. 
         Целта на забраната е да бъдат задоволени нуждите на българския пазар във 

връзка с обявената от СЗО пандемия и усложняващата се епидемична обстановка, 

свързана с разпространението на COVID-19 на територията на България. 

 
  

      VINF  11:27:01  20-03-2020 
      MM1123VI.003 
      Бойко Борисов - антималарийното лекарство - експерти 
      
      Бойко Борисов: Българските фармацевтични производители имат готовност да 

започнат производството на медикаменти на хининова основа 
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      София, 20 март /Екатерина Тотева, БТА/ 
           Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с националния консултант по 

инвазивна кардиология проф.Иво Петров, със здравния министър Кирил Ананиев и с 

членове на Националния оперативен щаб, съобщиха от пресслужбата на кабинета. По 

време на срещата проф. Петров е докладвал на премиера за положителния ефект на 

антималарийното лекарство "Хлороквин" при лечението на болни от COVID-19. 

Проф.Петров е цитирал изследвания за медикамента от Китай и Франция, според които 

класическото антималарийно средство "Хлороквин" оказва намаляващ ефект върху 

силата на симптомите и скъсява периода за обръщане на процеса при инфекция с 

коронавирус. 
          В следствие на изнесените данни, премиерът е разпоредил на министъра на 

здравеопазването да се вземат всички необходими мерки във връзка с осигуряването 

на достатъчни количества на медикаменти на хининова основа за българските 

граждани. Министърът на здравеопазването незабавно е издал заповед за забрана на 

износа на лекарства на хининова основа 

(https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ 
      zabranyava-se-iznost-na-lekarstva-na-hininova-osno/). 
          Министър-председателят Бойко Борисов е подчертал, че държавата вече се е 

свързала с всички български фармацевтични производители и те са декларирали 

готовност да започнат производството на необходимите медикаменти на хининова 

основа. Освен това премиерът поддържа непрекъснат контакт с китайския си колега Ли 

Къцян по отношение на възможностите за внос от Китай на медикамента "Хлороквин". 
          Министърът на икономиката Емил Караниколов е докладвал, че днес в 

министерството ще има среща с български производители и представители на БАН, на 

която ще бъдат представени образци на защитни шлемове и филтрите за маски, които 

могат да произвеждат. Премиерът Борисов е изразил задоволство от готовността на 

българските учени и производители сами да произвеждаме защитни облекла и 

материали. 

 

www.btv.bg, 20.03.2020 г. TC "www.btv.bg" \f C \l "1" 
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/ucheni-ot-ban-aktiven-vaglen-ot-kostilki-ot-

kajsii-mozhe-da-ni-predpazi-ot-koronavirusa.html 
  

Учени от БАН: Активен въглен от костилки от кайсии може да ни предпази от 

коронавируса 
  

Той ще бъде вложен в маски за еднократна употреба, като така ще може да се 

ползва дълго време 
  

Вече са тествани филтри с активен въглен от костилки на кайсия, които не пропускат 

вируси с големина подобна на коронавирусите. Това казаха учените, разработили 

новото предпазно средство, което може да се използва в борба срещу 

разпространението на COVID-19. 
"След 10-дневни изследвания този предоставен филтър спира напълно вируса и той 

след това може да се използва за маски за индивидуална употреба и то многократно. 

Многопластов е, а за експеримента е използван вирус, който инфектира хората с 

големина подoбна на коронавирусите“, обясни проф. Стоян Шишков, декан на 

Биологическия факултет на Су "Св. Климент Охридски". 
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Той поясни, че филтърът може да се използва с часове. 
После да бъде изваден от маската за еднократна употреба, да се стерилизира под пара, 

ютия и да се подсуши, после  наново да се използва, добави ученият. 
Има готовност да се произвеждат по 30-40 хиляди маски на ден, а цената им няма да е 

повече от тази на една кутия цигари. Вероятно един такъв филтър ще може да се 

ползва в рамките на месец. 
Учените посъветваха да не ходим по цял ден с маски, а само когато сме с повече хора. 

 

www.banker.bg, 20.03.2020 г. TC "www.banker.bg" \f C \l "1"   
https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/bulgarskite-farmacevtichni-kompanii-

sa-v-pulna-gotovnost-da-proizvejdat-hininovi-lekarstva 
  

Българските фармацевтични компании са в пълна готовност да произвеждат 

хининови лекарства 
  

Премиерът Бойко Борисов проведе среща с националния консултант по инвазивна 

кардиология проф. Иво Петров, със здравния министър Кирил Ананиев и с членове на 

Националния оперативен щаб. По време на срещата проф. Петров докладва на 

премиера за положителния ефект на антималарийното лекарство „Хлороквин“ при 

лечението на болни от COVID-19. 
Проф. Петров цитира изследвания за медикамента от Китай и Франция, според които 

класическото антималарийно средство „Хлороквин“ оказва намаляващ ефект върху 

силата на симптомите и скъсява периода за реконверсенция при инфекция с 

коронавирус.  В следствие на изнесените данни, премиерът разпореди на министъра 

на здравеопазването да се вземат всички необходими мерки във връзка с 

осигуряването на достатъчни количества на медикаменти на хининова основа за 

българските граждани. Министърът на здравеопазването незабавно издаде заповед за 

забрана на износа на лекарства на хининова основа.  
Борисов подчерта, че държавата вече се е свързала с всички български фармацевтични 

производители и те са декларирали готовност да започнат производството на 

необходимите медикаменти на хининова основа. Освен това премиерът поддържа 

непрекъснат контакт с китайския си колега Ли Къцян по отношение на възможностите 

за внос от Китай на медикамента „Хлороквин“. 
Министърът на икономиката Емил Караниколов докладва, че днес в министерството 

ще се проведе среща с български производители и представители на БАН, на която ще 

бъдат представени образци на защитни шлемове и филтрите за маски, които могат да 

произвеждат. Премиерът Борисов изрази задоволство от готовността на българските 

учени и производители сами да произвеждаме защитни облекла и материали. 

 

www.actualno.com, 20.03.2020 г. TC "www.actualno.com" \f C \l "1"   
https://www.actualno.com/healthy/bylgarija-se-prisyedini-kym-evrosporazumenie-za-

porychka-na-vaksini-i-serumi-news_1444565.html 
  

България се присъедини към евроспоразумение за поръчка на ваксини и серуми 
  

Народното събрание прие без никакви дебати на две четения законопроект, според 

който България ще се присъедини към Рамково споразумение за съвместно възлагане 
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на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие. Споразумението е 

по инициатива на Европейската комисия. 
От гласували на първо четене 103 народни представители, 102 бяха „за”, само един се 

въздържа. На второ четене гласуваха 101 депутати, 101 бяха „за”. 
Основата на споразумението е, че присъединилите се към споразумението взимат 

решение за участие в конкретна процедура самостоятелно за всеки случай, като целта 

е да се действа бързо и без бюрократични спънки. 
Бърз преглед на споразумението показва, че България може да участва в съвместни 

процедури за поръчка на антитоксини за дифтерия, ботулинов антитоксин и ваксини за 

туберкулоза и кожни тестове. 

 

www.bnt.bg, 20.03.2020 г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1"   
https://news.bnt.bg/news/namalyavat-nalichnostite-na-vitamin-d-v-skladovete-

1044599news.html 
  

Намаляват наличностите на Витамин D в складовете 
  

Това съобщиха от Българската асоциация на търговците на едро с лекарства. 
  

Альоша Шаламанов 
Родители сигнализират за липса на витамин D в аптеките. Той е необходим за 

разитието на бебетата, казват майките. В някои аптеки в София има минимални 

количества, каза за „По света и у нас” председателят на Асоциацията на собствениците 

на аптеки. Николай Костов съобщи обаче,че липсва витамин C, дори и на ампули. До 

няколо дни се очаква да свършат и  обикновените термометри, прогнозира Костов. 
От Българската асоциация на търговците на едро с лекарства, съобщиха за „По света и у 

нас”: 
„Намаляват наличностите на витамин D  в складовете. Търсят се алтернативни малки 

доссавчици. 
Очаква е голямо количество "Вигантол" през месец април”. 
От БАТЕЛ съобщиха, че са предприели всички мерки за осигуряане на непрекъснатост 

на доставките на лекарства и медицински изделия до болници и аптеки. Прилагат се 

планове за работа в извънредни ситуации. Взети са мерки за защита на здравето на 

служителите. От организацията уверяват: 
„В настоящия момент непосредствен риск за недостиг на лекарства в резултат на 

проблеми с доставката на активни субстанции, не сме констатирали и не са ни 

известни. Компаниите разполагат с достатъчни наличности за удовлетворяване на 

националното потребление”. 
От асоциацията призовават: 
„Европейските държави да се въздържат от налагането на рестрикции за свободното 

движение на лекарствени продукти и медицински изделия”. 
От БАТЕЛ твърдят,че могат да доставят само това, с което разполагат и призовават за 

осигуряване на количествата медикаменти и медицински изделия от проиводителите, 

необходими за нуждите на населенито в България. 

 

www.dariknews.bg, 20.03.2020 г. TC "www.dariknews.bg" \f C \l "1"   
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https://dariknews.bg/novini/bylgariia/riskyt-ot-nedostig-na-lekarstva-zaradi-covid-19-e-

minimalen-2217845 
  

Рискът от недостиг на лекарствa заради COVID-19 е минимален 
  

Това уверяват фармацевтични производители 
  

Редактор: Антонио Костадинов 
Непосредственият риск от недостиг на лекарствени продукти в резултат на COVID-19 в 

краткосрочен план е минимален. Това съобщиха от Асоциацията на 

научноизследователските фармацевтични производители. 
Въпреки че търсенето и предлагането за всеки лекарствен продукт е променлива 

величина,Асоциацията и компаниите, членуващи в организацията, не разполагат с 

информация за съществено краткосрочно въздействие върху наличностите на 

лекарствени продукти и ваксини, поради което българските власти не са информирани 

за риск от недостиг. Към момента от Асоциацията не очакват нарушаване на веригите 

на доставки на лекарства, освен ако ограниченията поради избухването на COVID-19 не 

продължат повече от няколко месеца. 
Научноизследователската фармацевтична индустрия е фокусирана върху три ключови 

области - разработването на нови ваксини, диагностика и лекарствени терапии, които 

да послужат в борбата срещу COVID-19; подпомагане на правителствата и здравните 

системи на местно ниво; гарантиране на доставката на лекарства за пациентите, които 

се нуждаят от тях. 
Европа е в епицентъра на пандемията от коронавирус, поради което 

предизвикателства в снабдяването с лекарства възникват постоянно. Фармацевтичните 

компании поддържат наличности, наблюдават своите вериги за доставки и имат 

планове за действие в извънредни ситуации. Създадена е организация за постоянна 

комуникация с българските здравни власти с оглед ранно оповестяване и справяне с 

възникнали предизвикателства, с приоритет осигуряване на потребностите от 

лекарствена терапия на българските пациенти. 
Европейската комисия и Европейския съвет по вътрешни работи приеха в началото на 

тази седмица мерки, насочени към поддържане на свободното движение на лекарства 

в цяла Европа, които гарантират доставките към България, допълниха от 

асоциацията.Източник: БТА 

 

www.bnr.bg, 20.03.2020 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1"   
https://bnr.bg/vidin/post/101243982/rzok-vraca-prodaljava-s-normalno-rabotno-vreme 
  

Протоколите и рецептурните книжки са с нов режим, напомнят от РЗОК Враца 
  

Въведен е нов режим на предписване и отпускане на лекарства при обслужване на 

хроничноболни за издаване на рецепти за лекарствени продукти по протокол и 

рецептурна книжка, напомнят от Регионална здравноосигурителна каса Враца. Целта 

на мярката е избягване на напрежение и струпване на граждани и пациенти пред 

лекарските кабинети. За протоколи, изтичащи в периода след въвеждане на 

извънредното положение до 16.04.2020 г., които не изискват промяна на 

терапевтичната схема, ще бъде направено служебно продължение в информационната 
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система на НЗОК за срок от 1 (един) месец, считано от датата до която е валиден всеки 

конкретен протокол. Хартиените протоколи няма да бъдат презаверявани. 
Гражданите с рецептурна книжка вече могат да купят лекарствата си само с 

рецептурната книжка в аптеката без да е необходимо да посещават личния си лекар за 

рецепти. Условието е лекарствата да бъдат закупени в същата аптека, от която са били 

закупени последния път. 
При необходимост от допълнителна информация РЗОК Враца е обявила телефони: 092 

686 110 и 092 66 57 61. 
Здравноосигурителната каса във Враца продължава работи с обичайното си работно 

време от 9:00 ч. до 17:30 ч., всеки делничен ден. Всички административни дейности, 

услуги и консултации на граждани продължават да се извършват на място и по 

телефона. В приемната на РЗОК е установен пропускателен режим на гражданите, 

съобразно последните изисквания, извършва се постоянна дезинфекция, служителите 

работят с необходимите предпазни средства. 
От началото на седмицата, по график, служителите на РЗОК-Враца дават 24-часови 

дежурства за разположения на служителите на РЗИ-Враца. 

 

 

 

www.bnr.bg, 20.03.2020 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1"   
https://bnr.bg/horizont/post/101244159/georgi-momekov-farmacevtichnite-

proizvodstveni-moshtnosti-sa-ogromni 
  

Георги Момеков: Хората не бива да очакват, че „Хлороквин“-а е панацея 
  

На най-високо ниво се прави всичко възможно с форсмажорни мерки да се стартира 

подобно производство. Нашата индустрия има огромни мощности, така че, стига да се 

преодолеят чисто нормативните проблеми при регистрация на един медикамент, това 

ще бъде възможно. Но не е нещо, което хората трябва да очакват като панацея на 

проблема, който ги заплашва. Това няма да е лекарство, което те ще могат да си 

купуват от аптеките и да го третират, както ми правим с антибиотиците обикновено. 
Това каза фармакологът професор Георги Момеков относно готовността на българската 

фармацевтична промишленост да започне производството на антималарийно 

лекарство „Хлороквин“, за което се твърди че има добър ефект при лечението на хора, 

заразени с коронавирус. Той изтъкна, че медикаментът би бил използван в болниците, 

а няма да се продава спокойно. Експертът си спомни, че в миналото е имало внос от 

Германия на въпросния медикамент, но не и дали е произвеждано в Германия. 
„Стига да се закупи субстанция, нашите мощности са огромни и в България може да се 

произвежда много лесно. Самото производство не е проблем. Проблемът е чисто 

регулаторно. Така или иначе този продукт е имал разрешение за употреба у нас. Ще се 

направи всичко нужно, което е необходимо за да се стартира производство. На този 

етап резултатите са предварителни. СЗО и Европейската агенция за лекарствата се 

въздържат да го препоръчат като средство, което да бъде масово използвано за тази 

инфекция…“. На този етап не сме съвсем сигурни, че „Хлороквин“-а, ще бъде 

магическия куршум.... Можем да работим по логистичния проблем, защото вероятно 

към момента, в който ще имаме възможност да го произвеждаме, вече ще има и по-
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сериозни данни. В момента американците и в Европа, доколкото разбирам, ще се 

опитват да стартират проучвания на всички възможни терапии". 
Лъчи на надежда много, но хората не трябва да очякват чудеса, изтъкна лекарят. 
"Нито ваксината, нито лечението ще бъдат отговор на проблема в първия момент, 

защото ако болниците са задръстени с тежко болни хора, каквито и лекарства да има, 

система няма да може да функционира... Най-важно е в момента да спазваме това, 

което казват експертите и да намалим броя на хората, които ще бъдат 

хоспитализирани“. 

 

www.bnt.bg, 20.03.2020г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1"   
https://news.bnt.bg/news/prof-momekov-edva-li-tochno-hininat-shte-ni-spasi-

1044695news.html 
  

Проф. Момеков: Едва ли точно хининът ще ни спаси 
  

Едва ли точно хининът ще ни спаси", каза в студиото на "Панорама" проф. Георги 

Момеков, преподавател по фармация и фармакология в Медицинския университет. 

Той обясни, че има много вирусни инфекции, които познаваме отдавна и за които няма 

етиологично лечение. Това не пречи на медицината да се справи с тях. 
Той призова да филтрираме всички сензационни неща. И СЗО, и европейската, и 

американската агенции по лекарствата не са ентусиазирани от това, че хлорохинът ще 

ни спаси. Все още няма данни от рандомизирани проучвания. Няма данни от същински 

експеримент. 
На този етап се работи с подръчни средства, обясни професорът. 
Проф. Момеков: Хората трябва да се оставят в ръцете на специалистите. Целта е да 

предпазваме здравите, а не е да лекуваме болните. Нека да потърсим нов начин да си 

доставяме удоволствие, да сме заедно, без близки контакти. 

 

www.news.bg, 20.03.2020 г. TC "www.news.bg" \f C \l "1"   
https://news.bg/health/pravo-na-generichna-zamyana-na-lekarstva-iskat-

farmatsevti.html 
  

Право на генерична замяна на лекарства искат фармацевти 
  

Фармацевтите настояват да имат право на генерична замяна на лекарства, 

предписани по търговско наименование, съобщава БНР. 
Заради паниката от коронавируса и презапасяването на хронично болни, в момента 

пациенти масово обикалят по аптеките в търсене на изписаните им медикаменти. 
Председателят на Районната фармацевтична колегия в Бургас Любима Бургазлиева 

обясни, че съгласно действащата нормативна уредба на фармацевтите е забранено да 

заменят тези лекарства, дори и да са налични в аптеката. 
"Получава се така, че хората започват да обикалят с една рецепта от аптека в аптека. 

Най-вече в тези кризисни времена да караме хората да го правят, за да търсят точно 

предписания по наименование лекарствен продукт", възмути се тя. 
От бранша поясняват, че и сега има възможност лекарите да изписват медикаментите 

по международно непатентно наименование, което позволява замяна. Това обаче се 

случвало изключително рядко. 
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Бургазлиева обясни, че изрично има предвиден режим, в който особено по рецептите 

предписани по НЗОК лекарството да бъде предписано по международно непатентно 

наименование, лекарят да напише, че допуска генерично заместване, без да попълва 

кода на медикамента от лекарствения списък на Касата, и тогава с пациента да решат 

кое търговско наименование да бъде вписано. 

 

www.zdrave.net, 20.03.2020 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1"   
https://www.zdrave.net/-/n12475 
  

БГФармА: Да не се допуска дисбаланс в системата на осигуряване на лечението на 

гражданите 
  

„Българска генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), сдружение на български и 

чуждестранни генерични и биоподобни фармацевтични компании следи с 

непрекъснато внимание, ангажираност и съпричастност развитието на пандемията от 

COVID-19. Заедно с нашите колеги от Лекарства за Европа участваме в координирането 

на всички необходими действия в страните от Европейския съюз.“ Това се казва в 

позиция на Фармацевтичната асоциация, изпратена до медиите. 
„От началото на създалата се кризисна ситуация поддържаме непрекъсната 

комуникация с нашите български и европейски партньори, а също и с представителите 

на националните и международни здравни власти. Наблюдаваме отблизо процеса на 

производство от българските производители както и снабдяване с лекарствени 

продукти до крайния потребител.  Има ясна организация и отговорни лица за 

ежедневен мониторинг за наличностите на медикаменти, както и линиите на доставки. 

Българските генерични производители са едни от най-големите производители на 

твърди лекарствени форми в Европа. За здравето на милиони българи и европейци 

ежедневно се трудят над 15 000 души. Производителите създават оптимални условия и 

грижи за своите работещи, за да продължи производството и осигуряването с 

необходимите лекарства както на българските граждани, така и на гражданите на 

европейските и други държави, с които имат договорни отношения“, казват от 

БГФармА. 
От асоциацията уточняват, че задачите й и дългът към българското обществото напълво 

съвпадат с Приоритетите на нашите европейски партньори от Medicines for Europe. „Те 

касаят здравето на милиони пациенти в Европейския съюз, а също и опазването и 

работоспособността на работещите в повече от 150 генерични фармацевтичните 

производства в Европа“, пишат от Българска генерична асоциация. 
Общите приоритети са: 
• Осигуряване на непрекъснато производство и доставката на лекарства за българските 

и милионите граждани на ЕС страдащи от хронични социалнозначими заболявания; 
• Благодарение на активността на „Лекарства за Европа“ с помоща на ЕК вече е 

създадена „Зелена линия“ за доставки на суровини за производство и готови лекарства 

през границите на европейските държави; 
• Сигурност и защита за работещите в стотиците заводи за генерични медикаменти в 

България и Европа, за да може да продължи безпроблемно производственият процес. 
• Поддържане на свободното движение на лекарства и субстанции за производство, 

както за износ така и за внос между страните от ЕС. 
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• Тясно сътрудничество и подпомагане на действията на здравните институции в 

държавата за осигуряване нуждите на нейните граждани от лечение. Искаме да ви 

уверим, че към този момент не се наблюдава риск от недостиг на леарствени продукти 

в България, тъй като нашите членове поддържат резервни наличности за справяне с 

кризисни ситуации като настоящата. Прави се оценка на риска и при евентуално 

удължаване на кризисната обстановка сме готови да реагираме като се търсят нови 

възможностите сред нашите български и европейски партньори. 
„Изказваме нашата огромна благодарност към всички лекари и фармацевти, които са 

на предната линия в борбата за преодоляване на тази коварна болест! Дори и в тези 

дни на развихрила се епидемична вълна смятаме, че е належащо да не се допуска 

дисбаланс на стройната система на осигуряване на лечението на гражданите и 

веригата лекар-фармацевт-пациент да продължи да функционира на същото 

професионално ниво! Ние продължаваме да бъдем социално отговорния и сигурен 

партньор на българските здравни институции в осигуряването на реален достъп до 

лечение на нашите граждани. Не забравяйте - Optimum medicamentum quies est - 

Спокойствието е най-доброто лекарство!“, завършват от БГФармА. 

 

      VINF  17:37:01  20-03-2020 
      GI1733VI.030 
      министър Кирил Ананиев - брифинг - коронавирус - допълнено 
      
      От полунощ се преустановяват посещенията на паркове, градски градини, спортни 

и детски площадки на закрити и открити обществени места 
      
      София, 20 март /екип,БТА/ 
         От полунощ се преустановяват посещенията на паркове, градски градини, спортни 

и детски площадки на закрити и открити обществени места в областните центрове. 

Това каза на брифинг министърът на здравеопазването Кирил Ананиев след заседание 

на Националния оперативен щаб и министрите, свикано от премиера Бойко Борисов. 

Ще бъде разрешено разхождането на домашни любимци, но стопаните им не трябва 

да се струпват на групи. 
          Органите на МВР ще организират КПП-та около областните центрове и ще 

проверяват целта на пътуването на гражданите. Ще се пропускат само хора, които имат 

неотложно пътуване - отиване на работа, със здравословни причини, завръщане на 

настоящ или постоянен адрес. Това ще се удостоверява със служебна бележка от 

работодател, медицински документ или документ за самоличност. Забранява се на 

лицата до 60-годишна възраст да посещават магазини и аптеки всеки ден, от 8.30-10.30 

ч. Целта е възрастните хора да не се срещат с млади, евентуално носещи вирус, обясни 

началникът на Военна болница ген. Венцислав Мутафчийски. 
         Повишава се нивото на мерките, тези мерки ще приложим няколко дни ако 

резултатът е негативен, ще трябва да се повиши нивото на сигурност, подчерта 

министър Ананиев. 

 

      VINF  18:08:01  20-03-2020 
      RM1804VI.040 
      парламент - обществени поръчки - дезинфектанти - извънредно положение 
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      Отпадат изискванията за обществени поръчки при покупка на хигиенни 

материали, дезинфектанти, лични предпазни средства и медицинска апаратура в 

условията на извънредно положение, реши парламентът 
      
      София, 20 март /Десислава Антова, БТА/ 
         Разпоредбите на закона за обществените поръчки да не се прилагат при 

закупуване на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични 

предпазни средства за времето на извънредно положение. Това реши парламентът с 

приемането на второ четене на текстове от законопроекта за мерките по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 

г. във връзка с разпространението на коронавирус у нас. 
         Предвижда се разпоредбите на закона за обществените поръчки да не се прилагат 

при закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, 

необходима за диагностика и лечение на заразените пациенти. 
        Спор в зала предизвика текстът, с който отпадат изискванията по закона за 

обществените поръчки при възлагане на дейности по обезвреждане на опасни и 

болнични отпадъци. 
         Лидерът на "БСП за България" Корнелия Нинова попита какви са гаранциите, че ще 

спре вносът от Европа на такъв боклук в България. "Миналия път не решихме този 

проблем, сега опасността се засилва, заради многото случаи и разрастващото се 

количество болничен боклук от Европа", коментира Нинова. Тя настоя министърът на 

околната среда и водите Емил Димитров да даде гаранции, че нито един килограм от 

този боклук няма да влезе в България. 
         Министър Димитров заяви, че намира притеснението й за основателно. "Ние 

създадохме оперативен център, с който да следим всички граници. Посредством 

центъра се обаждаме на РИОСВ да извършат проверки, когато преценим, че има риск", 

посочи той. Министър Димитров каза, че с наредба е задължил всички, които внасят на 

територията на България боклук, три дни преди това да  уведомят екоминистерството. 
         Министър Димитров увери, че унищожаването на опасния болничен отпадък ще 

го правят фирмите, които са упълномощени и лицензирани за това. Той посочи, че 

досега част от отпадъците се носят на автоклав, с което се рискува здравето на тези, 

които минат през автоклавите и затова ще се пристъпи към изгаряне в акселератори. 

Всички болници си имат договори със свои оператори, регистрирани, лицензирани, 

увери министърът. 

www.nova.bg, 18.03.2020г. TC "www.nova.bg" \f C \l "1"   
https://nova.bg/news/view/2020/03/20/282139/ 
  

Първи излекуван от коронавирус у нас 
  

По-последни данни на Оперативния щаб към момента случаите са 127 
Едната пациентка на ВМА е дала две отрицателни проби за коронавирус и ще бъде 

изписана от болницата в събота. Добрата новина съобщи ген.-майор Венцислав 

Мутафчийски. На бързия тест пациентката е дала антитела за това, че е прекарала 

болестта. 
На други двама пациенти, които са в добро състояние, а от ВМА са се надявали скоро 

да ги изпишат, пробите им обаче още са положителни. 
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Иначе през деня са направени 129 проби в лабораториите на ВМА, Националния 

център по заразни и паразитни болести, в Стара Загора и Варна. От тях в Националния 

център са 6 положителни, във ВМА – 7, във Варна – 4 положителни, в Стара Загора 

всичките са отрицателни. 
Четирите проби от Варна са на жители на Добрич, всички останали положителни проби 

са на хора от София. 
Най-тежко, към критично, е състоянието на пациента в „Пирогов”, съобщи още 

Мутафчийски. 
Окончателните данни на Оперативния щаб към момента сочат 127 случая на 

коронавирус у нас, трима починали и един напълно излекуван. 

 

www.dariknews.bg, 20.03.2020 г. TC "www.dariknews.bg" \f C \l "1" 
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/kiril-domuschiev-dariava-na-dyrzhavata-lekarstva-

i-5000-testa-za-koronavirus-2217871 
  

Кирил Домусчиев дарява на държавата лекарства и 5000 теста за коронавирус 
  

В България има резерви за пълното лечение на 35 000 души, съобщи ген. 

Мутафчийски 
  

Ива Капкова 
Предприемачът и президент на КРИБ Кирил Домусчиев дарява безвъзмездно на 

здравното министерство 5000 теста за коронавирус и всички лекарства, закупени от 

неговия екип. 
Това обяви председателят на кризисния щаб ген. Венцислав Мутафчийски, 

упълномощен да го съобщи от името на предприемача, който се лекува в "Софиямед". 
"Упълномощен съм от г-н Домусчиев да заява, че всички изкупени лекарства ще бъдат 

дарени на Министерство на здравеопазването за лечение на български граждани. И 

той ще закупи 5000 теста за всички български граждани безвъзмездно", заяви шефът на 

щаба. 
Ген. Мутафчийски благодари от името на държавата за дарителския жест. 
Лекарствата са на хининова основа, които са използвани и в Китай за успешно лечение 

на хора с коронавирус. 
За този медикамент самият Домусчиев вчера съобщи в ефира на NOVA, че използва 

контактите си, за да закупи количества, които ще дари за всички българи, които се 

нуждаят от лечение. Лекарството липсва от нашата страна, не се произвежда и не се 

внася, а го няма вече и в редица европейски държави. 
„Оказа се, че в България има резерви на хининови препарати, и то в не малки 

количества – 35 000 пълни дози за лечение, т.е. – за 35 000 души. Имаме възможности 

за производство на още. Понеже нашите фармацевтични фирми, които ги 

произвеждат, ги готвят за износ към Русия и Украйна, министърът на здравеопазването 

издаде заповед за забрана на този износ", каза ген.-майор Мутафчийски. По-рано 

премиерът уточни, че имаме готовност да произведем още 250 000 дози със собствени 

мощности. 
"От една седмица се водят разговори с фирми, които се занимават с дистрибуция на 

лекарства за намирането на хининовия препарат, с който китайските лекари лекуват 

коронавирус. Той се произвежда в Европа само във Франция – около 1 млн. дози 

месечно. При това търсене ще има затруднения, но ние имаме и резерви. 
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Упълномощен съм от г-н Домусчиев да кажа, че всичките налични лекарства, които 

неговите подчинени са намерили, са изкупени от него и ще бъдат дарени на 

Министерството на здравеопазването. А парите за тестовете вече са преведени. 

Отправям благодарност за всичко това", каза още началникът на щаба. 

 

 

www.profit.bg, 20.03.2020 г. TC "www.profit.bg" \f C \l "1"   
https://profit.bg/balgariya/moskov-nespazvaneto-na-merkite-obricha-300-hil-balgari-na-

smart/ 
  

Москов: Неспазването на мерките обрича 300 хил. българи на смърт 
  

"Неспазването на мерките обрича 300 хил. българи на потенциална смърт". Това каза 

пред БНР д-р Петър Москов - бивш министър на здравеопазването. Той уточни, че това 

е аналогия с данните от Италия, където не въведоха навреме строги правила, за да 

предотвратят разпространението на коронавируса. 
"В България все още не сме в състоянието на епидемия. Всички усили са насочени от 

властите, за да не се стигне до ситуация на епидемия. Ако стигнем до епидемия, това 

означава, че 5% от нас или около 300 хил. души - предимно възрастни хора и със 

съпътстващи заболявания - ще имат остра нужда от болнично лечение в условията на 

изолация и на интензивни грижи. Няма нито една здравна система в света, която може 

да издържи на това", обясни Москов. 
По думите му дарвинисткият подход (по теорията на Дарвин за естественият подбор - 

бел.ред.) не би трябвало да бъде приеман като мярка в ситуацията със зараза, каквато 

е Covid-19. 
Според него най-важната сфера, която ще поеме удара от една епидемична 

обстановка, е здравната: 
"Тя трябва да бъде абсолютно обезпечена и кадрово, и финансово, и технологично, за 

да може максимално добре да поеме този удар", заяви той в предаването "12+3". 
Москов посочи, че по задълженията на правилата, въведени с извънредното 

положение, болниците активно връщат плановия си прием на болни, а гражданите 

отиват в болница само при изключително тежка спешност. "Това означава, че 

дейността на болниците в последните две седмици е намаляла с 50% в сравнение с 

дейността им в нормална обстановка. Което означава, че приходите на лечебните 

заведения ще бъдат намалени с минимум 50%", акцентира бившият здравен министър. 
По думите му сега е задължително да се даде спокойствие на здравната система, че ще 

има финансова обезпеченост, за да не се демотивират медиците. Според него това е 

важно политическо решение, което трябва да бъде взето незабавно, дори "вчера". 
Москов коментира, че основна грижа е при разрастващ се брой случаи на заразени с 

коронавируса болниците да не се превърнат в огнища на зараза, какъвто беше случаят 

в Италия: "Това беше част от допълнителния взрив там, заради което днес гледаме 

данни за стотици жертви на ден от епидемията в Италия", обясни той. 
Според него институционално болниците у нас трябва да бъдат определени като: 
"Такива, които са оборудвани за лечение на пациенти с коронавирус инфекция. Втори - 

които със сериозен бариерен режим и след анкета и изследване на симптомите се 

приемат пациенти с други заболявания. За да не се създават огнища на заразата и да се 



Page | 13 

13 

налага затваряне на болници, както се случи с голяма частна софийска болница, която е 

под 48-часова карантина за сградата и под 14-дневна карантина за персонала". 
Според него преди държавата да изисква гражданите да спазват строги ограничения, 

трябва да е гарантирала, че публичните ѝ системи са променили начина си на работа. 
Д-р Петър Москов посочи, че държавата трябва да осигури "студен резерв" от "чисти" 

болници, където се лекуват случаите на други заболявания: "Тези болници да поемат 

нормалната патология. Това трябва да бъде направено сега, днес и то с категорична 

заповед на здравните власти. Болници, които откажат да се съобразят с тази 

извънредна отговорност, трябва да бъдат с отнет лиценз", категоричен беше той. 
Според него незабавно трябва да се поиска реална солидарност и действия на ЕС като 

общност, защото ние сме с отворена икономика: 
"Да има гаранция, че всяко едно производства в ЕС работи за нуждите на страните от 

ЕС. ... България е една от държавите, които има най-голяма нужда от това, и трябва 

остро да постави този въпрос пред Европейската комисия", заяви той. 

 

      VINF  12:51:01  22-03-2020 
      MH1247VI.031 
      Бойко Борисов - коронавирус - консултативен орган 
      
      Към правителството ще има и Медицински експертен съвет за борба с 

коронавируса 
      
      София, 22 март /Христо Воденов, БТА/ 
        От утре ще се създаде  Медицински експертен съвет /МЕС/ към Министерския 

съвет, който да подпомага министрите  при взимането на финансово-икономически и 

социални решения, в борбата с коронавируса. Това се казва във видео, публикувано 

днес  във Фейсбук от среща на премиера Бойко Борисов  в МС с професор Коста Костов, 

консултант по белодробни болести в столичната Университетска болница "Света Анна". 

Видеото е качено на страницата на премиера в социалната мрежа. 
      На нас ни трябват експертни мнения как се справяме, колко време ще продължи 

това заболяване, как се справят другите държави в света, от какво да се пазим и 

така  да обединим всички, и да намерим най-добрите решения, казва Борисов. 
       Крайно време  е към Националния кризисен щаб да има такъв орган, казва проф. 

Костов. В  битката с това "добиче" ако не сме единни и сплотени, няма да се справим. 

Аз съм оптимист, защото взехме навреме мерки и ако прибавим създаването на 

Експертния медицински съвет /МЕС/ ще "можем да катерим, дай Боже, ниското плато" 

на заболяването, да имаме готовност и да дадем оръжие на медиците да се справят. 

Само така ще успеем навреме да свършим работа, казва проф. Костов. Мисля, че 

нашият народ заслужава цялата ни мощ и професионално ангажиране за да излезем с 

успех от тази пандемия, казва проф. Костов. 
          Имаме  нужда от Мозъчен тръст, който да помага на министрите как и по колко да 

се отпускат средствата, казва Бойко Борисов. 
        Проф. Костов  обещава МЕС да дава конкретни съвети, защото Националният 

кризисен щаб /НКЩ/ не може да се прави със всичко. Ще даваме съвети и при чисто 

медицинските усложнения, казва проф. Костов.  Той предлага този съвет да 

дава  брифинг  два пъти седмично. 



Page | 14 

14 

       Борисов призова за съгласуваност в работата на НКЩ и МЕС. Искаме да надградим 

мерките, допълва той. 
        Има нужда от платформа, където лекарите да дискутират важните въпроси 

свързани с болестта и усложнения от нея, казва проф. Костов. 

 

www.bnt.bg, 22.03.2020 г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1" 
https://news.bnt.bg/news/rumen-radev-nalozhi-veto-na-tekstove-ot-zakona-za-

izvanrednoto-polozhenie-obobshtenie-1044943news.html 
  

Румен Радев наложи вето на текстове от закона за извънредното положение 

(Обобщение) 
  

Президентът Румен Радев наложи вето и върна за повторно обсъждане от парламента 

част от текстовете в Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, приети в петък. 
В изявление пред медиите Румен Радев се обяви против създаването на държавна 

регулация на цените в борбата със спекулата, ограничаването на свободата на словото, 

използването на армията по решение на изпълнителната власт и налагането на 

блокади на градовете. Настоя правителството да вземе спешни мерки за защита за най-

пострадалите и засегнатите хора в страната. 
Румен Радев смята, че липсата на кадри, оборудване и капацитет на здравната ни 

система се компенсират с крайно рестриктивни мерки, които засилват напрежението и 

самата криза. 
Румен Радев, президент на Република България: Кредитът на доверие, който 

управляващите получиха, трябва да се използва рационално, а не да е прелюдия към 

безконтролно упражняване на властта. 
Президентът атакува текстовете в закона, предвиждащи глоба и затвор за 

разпространяването на невярна информация, свързана с коронавируса. Смята, че това 

ще доведе до автоцензура. 
Румен Радев, президент на Република България: Законът атакува последните остатъци 

от свободата на словото. Тази норма може да бъде употребена за интерпретиране на 

всяко неудобно свободомислие. 
Напомни, че в света и България протичат две паралелни кризи - здравна, породена от 

коронавируса, и социално-икономическа от предприетите мерки. Посочи, че всички 

засегнати страни приемат спасителни пакети за най-бедните, за дребните и средните 

предприемачи. Смята, че икономическата криза у нас се пренебрегва, а тя хвърля 

стотици хиляди българи в трудна битка за оцеляване. 
Румен Радев, президент на Република България: Липсата на убедителни мерки в 

подкрепа на засегнатите ще породи социално напрежение в близко бъдеще. Гладът ще 

надделее над страха и последствията рискуват да бъдат разрушителни. 
Румен Радев е съгласен, че срещу спекулата трябва да има безкомпромисни мерки, но 

подчерта, че те не трябва да водят до блокиране на стопанските дейности и още. 
Румен Радев, президент на Република България: ...до отлагане на дългоочакваното 

понижаване на цените на топлоенергията и горивата, да възпрепятстват очакваното 

сезонно намаление на редица стоки. Така предложеният модел за борба със спекулата 

на практика прави невъзможен вносът на животоспасяващи лекарства и продукти, 

чиято цена на международния пазар се повишава. 
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Президентът споделя убеждението, че в тежки изпитания армията е длъжна да помагат 

на обществото. Но посочи, че когато ѝ се вменяват допълнителни функции, трябва да 

се търси максимален консенсус между институциите. 
Според президента в борбата с коронавируса е важно да се ограничат контактите, 

личната хигиена, предпазните средства и обществената солидарност. 
Румен Радев, президент на Република България: Никоя битка не е спечелена със страх. 

Тоталната блокада поражда повече проблеми, отколкото решава. 
Румен Радев заяви, че от действията и солидарност сега зависи какъв ще бъде 

утрешният ден на България. 
Реакцията не закъсня - още утре сутринта се събира правната комисия, която ще 

обсъди ветото на президента. А в 13 ч. има извънредно заседание на Народното 

събрание, където депутатите ще обсъдят оспорваните текстове. 

 

www.btv.bg, 22.03.2020 г. TC "www.btv.bg" \f C \l "1"   
https://btvnovinite.bg/predavania/120-minuti/veche-ima-parvi-sluchaj-na-zarazen-s-

covid-19-farmacevt-v-apteka-v-sofija.html 
  

Вече има първи случай на заразен с COVID-19 фармацевт в София 
  

Фармацевтите не се чувстват защитени, заяви проф. Асена Стоименова 
  

Вече има първи случай на заразен с COVID-19 фармацевт в аптека в София. Аптеката е 

запечатана, информирана е РЗИ на територията на София. Това съобщи в предаването 

„120 минути” председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Асена 

Стоименова. 
Тя допълни, че фармацевтите не се чувстват защитени, правят всичко възможно да 

осигурят предпазни средства чрез Министерството на здравеопазването. Към момента 

няма предпазни средства, уточни тя. 
Фармацевтите апелират да има протокол за проверки в тези извънредни условия - 

проверяващите да не бъдат по 10-12, а да бъдат по двама. 
Медикаментът „Фавипиравир” е показан за лечение на обикновен грип, счита се, че 

има позитивен ефект и при ебола. 340 пациенти са изследвани до момента. 
Ексклузивно от Хонконг – за новото лекарство срещу COVID-19 
62% пациенти от контролната група са получили подобрение спрямо 91% в групата, 

която е приемала лекарството. 
Може да има ефект обаче при леки до средни симптоми, не при тежките, уточни тя. 
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