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ПРЕСКЛИПИНГ 

24 февруари 2021 г., сряда 

www.bnt.bg, 23.02.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/atanas-dimitrov-ako-otvaryame-hoteli-i-restoranti-ne-iskame-

zatvaryane-sled-5-dni-1097113news.html 

 

Атанас Димитров: Ако отваряме хотели и ресторанти, не искаме затваряне след 5 

дни 

 

Чакаме с нетърпение 1 март, с надеждата, че заведенията ще заработят отново. Това заяви 

в "Денят започва" зам.-председателят на Българската хотелска и ресторантьорска 

асоциация Атанас Димитров. 

Той увери, че няма да има ескалация на заразените в местата за хранене. Димитров 

подчерта, че асоциацията подкрепя масовата ваксинация и счита, че това е един от 

пътищата за връщане към нормалността. 

Зам.-председателят на Българската хотелска и ресторантьорска асоциация обаче 

подчерта, че ваксинацията в никакъв случай не трябва да влияе върху отношенията 

работодател-служители. Дали да си поставиш ваксина е личен избор и всеки, който 

предприеме такава стъпка, трябва да бъде убеден, че това е правилното решение за него, 

за семейството му и за обществото. 

По думите му, изискването един човек да е ваксиниран, за да бъде нает на работа, е 

неудачно, неуместно и противоречи на здравата логика и право на всеки гражданин да 

реши как да действа в такава ситуация. 

Ресторантьорството и хотелиерството е най-пострадалият бизнес и то в световен мащаб. 

Връщане към нормалното ще отнеме може би над 5 години, дори при прогресиращ темп 

на ваксинация, отбеляза той. 

В нито един хотел и ресторант няма доказани огнища на зарази, подчерта Димитров и 

допълни, че в бизнеса се спазват всички необходими мерки. Заразата би се 

разпространила сред служителите, ако има огнища в заведенията. 

"Ние не сме на мнение, че трябва на всяка цена да отворим и след 5 дни да затворим. Ако 

ще отваряме, искаме да работим в нормален режим, защото едно отваряне струва доста 

сериозни средства на хора, които трябва да заредят обектите си", обясни Димитров. 

Той беше категоричен, че всички мерки ще бъдат спазени при очакваното отваряне на 

заведенията на 1-ви март. 

"Ние като индустрия не искаме да разчитаме на помощи, считаме, че можем да работим 

в нормален режим", каза Димитров. 

 

www.bnt.bg, 23.02.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/rzi-sofiya-prez-mart-shte-mozhe-vseki-da-izbira-s-koya-

vaksina-da-bade-imuniziran-1097117news.html 

 

РЗИ-София: През март ще може всеки да избира с коя ваксина да бъде имунизиран 

 

През март ще може всеки да избира с коя ваксина да бъде имунизиран. Логистични 

проблеми, свързани с ваксините, в София няма. Към момента в инспекцията има над 5000 

дози от Астра Зенека. В четвъртък се очакват 12 хиляди дози "Модерна", а до края на 

седмицата около 53 хиляди Астра Зенека, другата седмица очакваме още ваксини на 

Комирнат и на Пфайзер. Основните количества, които ще влязат в България през март, 

са над половин милион дози от различните видове. Тогава е напълно възможно да 
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достигнем до момента, в който всеки един гражданин на България би могъл да избере 

ваксината, с която да бъде ваксиниран. Гарантирана е втората доза на тези, които в 

момента се ваксинират с първа. В РЗИ-София и във всички останали здравни инспекции 

е заделена втората доза и тя е налична. Това заяви в "Денят започва" Данчо Пенчев, 

директор на Столичната регионална здравна инспекция. 

"Целта на столичното РЗИ е да има по-голяма обхватност на ваксинацията. Имаше 

реална опасност от това, ако ние дадем количествата на първите пристигнали при нас 

общопрактикуващи лекари, да няма достатъчно ваксини до края на деня в инспекцията, 

това вече е поправено, ваксини в Столичната регионална здравна инспекция има, 

общопрактикуващите лекари могат спокойно да взимат ваксина от София", допълни 

Данчо Пенчев. 

По думите му има достатъчно ваксини и, ако се наложи ще бъде извършена релокация 

от други регионални здравни инспекции, така че да бъдат задоволени нуждите на София. 

"В момента ваксинираме с налични количества. Ние получаваме количества и видове 

ваксини, в зависимост от договорените отношения на Европейския съюз и Европейската 

комисия с производителя. И в други части на Европа има редукция на количества, 

забавяне на доставки, това не зависи от нас. Нормално е да има опашки в първите дни, 

когато не е достигната хармония, желаещите ще бъдат разпределени правилно. Не можем 

да говорим за неорганизираност, ние не можем да решим с вълшебна пръчка всички 

проблеми", добави директорът на Столичната регионална здравна инспекция. 

Той бе категоричен , че зелените коридори и ваксинацията в почивните дни е правилно 

решение. 

"Продължава ваксинирането на лекари и учители от фаза 1 и 2. Не може да чакаме хората 

от фаза 1 и 2 и по този начин да забавяме процеса на другите, които желаят да се 

ваксинират. Един флакон съдържа няколко дози, трябва внимателно да се ваксинират 

хората с първа игла, има и такива от втора игла, които се налага да бъдат отлагани по 

една или друга причина - например физически дискомфорт. Нашата цел е да не 

бракуваме дози от ваксините", каза още Данчо Пенчев.  

 

www.btv.bg, 23.02.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/prof-argirova-ustanoveno-e-che-sled-

imunizacija-s-pfajzer-ne-predavame-zarazata.html 

 

Проф. Аргирова: Установено е, че след имунизация с „Пфайзер“ не предаваме 

заразата 

 

Всички ваксини, с които разполагаме, са много добри, уточни вирусологът 

 

За ваксината на „Пфайзер“ е установено, че след това не предаваме заразата. 

Това каза в интервю за предаването „Тази сутрин“ проф. Радка Аргирова, председател 

на Българското дружество по медицинска вирусология. 

Тя уточни, че всички ваксини, с които България разполага в момента, са много добри. 

 „Призовавам ваксинацията действително да придобие масов характер и ще има резултат 

от това“, апелира проф. Аргирова. 

По думите ѝ е много важна и ролята на лекарите по места, които трябва да обясняват на 

хората ползите та имунизацията. 

Проф. Аргирова цитира ново проучване, което сочи, че при добро ваксинално покритие 

по света страните ще се отърват от COVID-19 и той ще се разпространява само на 

отделни места, които не са покрити добре от ваксините. 
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www.news.bg, 23.02.2021 г. 

https://news.bg/health/branzalov-lichnite-lekari-vse-oshte-nyamat-dostatachno-

vaksini.html 

 

Брънзалов: Личните лекари все още нямат достатъчно ваксини 

 

"За съжаление, няма достатъчно ваксини за личните лекари, но този проблем трябва да 

бъде решен, защото масовата ваксинация започва сега". Това каза зам.-председателят на 

Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов за "Денят ON AIR". Според него, 

всеки общопрактикуващ лекар е заявил броя на пациенти, които желаят да бъдат 

ваксинирани, а голяма част са възрастни и с хронични заболявания. Самият той в 

момента ваксинира само с AstraZeneca и пациентите му нямат избор на ваксина. 

По думите му, информационна кампания би била добре дошла, защото информацията е 

много важна за всички - както за пациентите, така и за нас. Не бих казал, че няма 

информация, но трябва да се потърси, където трябва. Важно е да се намери там, където е 

достоверна, каза още той. 

Пулмологът д-р Александър Симидчиев също подчерта, че трябва по-добра 

комуникация за населението. "Когато не е достатъчна дозата на информация, 

общественото съзнание се запълва с дезинформация. Затова трябва да има обилно 

количество научно базирана информация", категоричен бе той. "Видяхме какво се случи 

в Израел - ваксинираха възрастните и хронично болните на 80%, и видяхме 

ефективността на ваксината. Ваксините са решението, стига да ги има и да се сложат в 

ръка", подчерта д-р Симидчиев. Данните за ваксините са за над 80% ефикасност. Вече 

можем спокойно да кажем, че всичките ваксини предотвратяват тежките усложнения и 

влизането в болница", каза пулмологът и добави, че в условия на пандемия трябва да се 

работи с наличното. 

"Изборът е на базата на това, че хората започнаха да мислят, че има разлики между 

ваксините. Истинският избор е дали да се ваксинираме или не и кога най-бързо може да 

се ваксинираме. Безопасността е гарантирана на всички ваксини, ефективността е над 

80%", отбеляза д-р Симидчиев. 

Припомняме, че по-рано днес д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар и член на 

БЛС призова на личните лекари да бъде осигурена възможност да ваксинират с 

предоставяне на неоходимите дози. Масовата имунизация ще сложи край на масовата 

изолация, според нея.  По думите ѝ засега не всички лични лекари имат ваксини. Не се 

отпускат целите количества, които сме заявили, заяви тя, но уточни, че това е нормално, 

защото всички заявени дози от джипитата не могат да се направят за един ден. 

Припомняме, че вчера премиерът Бойко Борисов нареди ваксините да стигнат и до най-

малките и отдалечени села.  Няколко дни по-рано той разпореди да се отворят зелени 

коридори за всички желаещи да се ваксинират.  Въпреки това някои лични лекари от по-

малки населени места признаха, че имат трудности и не са готови да започнат 

ваксинациите за всички желаещи. Опашки от чакащи за ваксини се извиха и пред 

"Пирогов". 

 

www.zdrave.net, 23.02.2021г. 

https://www.zdrave.net/Новини/Д-р-Иван-Маджаров--В-извънредна-ситуация-се-

използват-извънредни-мерки/n16625  

 

Д-р Иван Маджаров: В извънредна ситуация се използват извънредни мерки 

 

Надежда Ненова 
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Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров в интервю за Zdrave.net за новия Анекс към 

НРД, имунизацията и болниците по време на пандемия.  

Д-р Маджаров, подписвате нов Анекс към НРД 2020-2022. Защо се налага това?  

С Анекса се гарантират плащанията за финансирането на допълнителните 

възнаграждения на медицински и немедицински персонал, пряко зает с дейности по 

наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебните 

заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, които ще бъдат 

извършвани през 2021 г. от НЗОК. Размерът на тези плащания остава непроменен. 

Изпълнителите на медицински дейности ще продължат да получават тези суми, които 

получаваха през 2020 г., докато трае епидемичната обстановка Този Анекс касае освен 

заплащането на работещите на първа линия и заплащането за извършена ваксинация. 

Медиците ще получават по 10 лева на доза, независимо къде е поставена ваксината - дали 

в болница, медицински център или от общопрактикуващия лекар.  

Общопрактикуващите лекари поискаха насоки за  това кой подлежи на ваксинация 

и кой не. Удовлетворителни ли са според Вас препоръките, които бяха изготвени от 

експертните съвети по този повод? 

Позицията ми винаги е била, че не само общопрактикуващите лекари ще ваксинират в 

тази кампания и това вече е факт. Стана ясно, че всеки, който желае да си постави ваксина 

може да посети един от разкритите в страната  центрове  или да избере да се ваксинира 

при своя общопрактикуващ лекар. Всеки колега, а и всеки български гражданин, има 

възможност да се запознае и с кратката характеристика на ваксините, публикувана 

официално от производителите, както и със становищата дадени от експертните съвети. 

Вероятно в следващите месеци и години все повече данни ще се натрупат, но за краткия 

срок, в който човечеството се сблъска с този вирус смятам, че разполагаме с достатъчно 

информация. 

Както всичко, свързано с COVID, така и препоръките на експертните съвети обаче 

са оспорвани. Една от тях е бременните жени да не бъдат ваксинирани, която 

разбуни много духовете. 

Смятам, че точно експертните съвети във всяка държава са тези, които носят 

отговорност. Членовете не експертните съвети в по-голямата си част са и членове на 

бордовете по специалности към Лекарския съюз и тяхната задача е да взимат точно 

такива отговорни решения. Вероятно те са взели това решение на базата на липсата на 

достатъчно информация за бременните. Когато излезеш с официално становище по-

важно е да не навредиш. Когато се натрупа информация, експертните  съвети са тези, 

които първи ще се произнесат по въпроса.  

Каква е причината, според Вас, масовата имунизация да започне без предварително 

записване и с големи опашки? Всъщност самото чакане за имунизация сякаш има 

потенциал към разпространяване на вируса заради струпването на хора.  

Рискът е минимален, защото докато чакат на опашките хората спазват дистанция, а 

повечето носят маски. Желаещите да се ваксинират са извадка от онази част от 

обществото, която смята, че всички мерки, включително и имунизацията, са нещо 

правилно.  Списъците започнаха да отпадат, защото се оказа, че почти никой не ги спазва. 

Времето минава, хората се питат кога ще им дойде реда, а в същото време голяма част 

от записалите се, не се явяват в уговореното време. Не бива да забравяме, че всяка стъпка 

от този процес е по желание - както да се запишеш, така и да отидеш и да се ваксинираш. 

Няма нито един момент, в който някой да носи отговорност. Имаше дни, в които не се 

явяваше почти никой от записалите се в списъка за ваксинация. Изключително съм 

удовлетворен от начина, по който сега се организира процеса - с разкриване на кабинети 

навсякъде и мобилни групи. В крайна сметка  това е извънредна кампания и не може да 

се разчита само на традиционните канали. В извънредна ситуация се използват 
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извънредни мерки. Опашките показват, че зад пушилката, вдигана от някои гръмогласни 

противници на ваксинацията, стои огромен брой хора, които желаят да се ваксинират.  

Успяха ли болниците да влязат в обичайния си ритъм след възстановяването на 

плановите дейности?  

Болниците работят в особен режим - той нито може да се определи като връщане към 

ритъма на работа отпреди епидемията, нито са в ситуацията от есента на миналата 

година, когато практически лекуваха само COVID болни. Постепенно се връщат към 

нормалния ритъм, но с научените уроци. Имат разкрити звена, приемат COVID болни. 

Ако се установи, че хоспитализиран с друго страдание е носител на коронавируса, се 

прехвърля в  COVID-структура или бива изолиран. Болниците се научиха да работят при 

други условия.  

Каква е Вашата прогноза за третата вълна, при започнала вече масова 

имунизация? 

Тези прогнози са в полето на математиците. Не ми се иска да влизам в тази материя. В 

случая теоретично изглежда, че предстои голяма вълна, практически обаче ние не знаем 

каква точно част от населението вече се е срещнала с вируса. Предстои и затопляне на 

времето. Стана ясно, че лятото разпространението на вируса се забавя. Освен това за една 

година хората свикнаха с вируса и въпреки съпротивата на някои вече се наблюдава един 

автоматизъм по отношение на прилагане мерките.  

ВКС излезе с окончателно становище, че НЗОК трябва да изплати надлимитната 

дейност на болниците. Ще промени ли това решение нещо в процеса на изплащане 

на тази дейност, който вече тече? 

Този въпрос беше решен още с решението на Народното събрание от миналата година. 

Бих се учудил, ако някой съд вземе друго решение. Не мисля, че оттук нататък може да 

има бавене или неплащане за периода 2017-2018 г. Ние ще свършим също нашата работа. 

От БЛС ще наблюдаваме как вървят плащанията в болнична помощ и след 30 юни, когато 

видим колко са неусвоените средства за първото шестмесечие, ще настояваме да започне 

разплащането на неразплатените, но извършени  дейности за този период. 

 

www.standartnews.com, 23.02.2021 г. 

https://www.standartnews.com/biznes/eto-trite-sektora-koito-trsyat-sluzhiteli-

453251.html 

 

Ето трите сектора, които търсят служители 

 

Зapaди нapacнaлия oбeм paбoтa в cфepaтa нa инфopмaциoннитe тexнoлoгии, 

здpaвeoпaзвaнeтo и фapмaциятa, ĸaĸтo и в тpaнcпopтa и лoгиcтиĸaтa, гoлямa чacт oт 

ĸoмпaниитe paзшиpявaт eĸипитe cи или имaт плaнoвe зa тaĸивa дeйcтвия. Toвa cтaвa яcнo 

oт изcлeдвaнeтo нa ĸoмпaниятa зa пoдбop нa пepcoнaл МаnроwеrGrоuр Бългapия. 

B нeгo ca вĸлючeни 217 cлyжитeли нa paзлични йepapxични нивa в ĸoмпaнии oт 13 

индycтpии в цялaтa cтpaнa, ĸaтo тo e билo пpoвeдeнo мeждy дeĸeмвpи 2020 и янyapи 2021 

гoдинa. Cпopeд peзyлтaтитe в нeгo 39% oт aнĸeтиpaнитe oчaĸвaт paбoтoдaтeлитe им дa 

нaeмaт дoпълнитeлeн чoвeшĸи pecypc. 

Maлĸo пoвeчe oт пoлoвинaтa oт aнĸeтиpaнитe пocoчвaт, чe в ĸoмпaниятa, в ĸoятo тe ca 

нaeти, нe e имaлo oтмянa нa cъщecтвyвaщи пpидoбивĸи, a в нaд 61% oт ĸoмпaниитe нe e 

имaлo пpoмянa в зaплaщaнeтo. Caмo 17% oт ĸoмпaниитe ca пycнaли пepcoнaлa в 

нeплaтeн oтпycĸ. 

"Чacт oт oтмeнeнитe дoпълнитeлни cтимyли ce дължaт и нa дългия пepиoд нa paбoтa oт 

вĸъщи зa мнoгo oт нac, ĸoeтo пpoмeни нeoбxoдимocттa дa ce ocигypявaт билeти зa 

http://www.standartnews.com/
https://www.standartnews.com/biznes/eto-trite-sektora-koito-trsyat-sluzhiteli-453251.html
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гpaдcĸи тpaнcпopт, вayчepи зa гopивo, ĸeтъpинг в oфиca и пoдoбни," ĸaзa Гepacим 

Haйдeнoв, ĸoйтo e cтapши ĸoнcyлтaнт "Πaзapни пpoyчвaния", МаnроwеrGrоuр Бългapия. 

Oт дpyгa cтpaнa, мaлĸo нaд 19% oт aнĸeтиpaнитe cпoдeлят, чe paбoтoдaтeлитe им ca 

нaмaлили нивaтa нa зaплaщaнe, нo тoвa ce oтнacя зa нaй-зaceгнaтитe oт ĸpизaтa ceĸтopи 

ĸaтo "Typизъм и pecтopaнтьopcтвo", "Tъpгoвия" и "Πpoизвoдcтвo" 

 

www.actualno.com, 23.02.2021 г. 

https://www.actualno.com/healthy/zdravnijat-ministyr-vjarva-che-vaksinacionnite-

pasporti-njama-da-otmenjat-psr-testovete-i-karantinata-pri-pytuvane-v-es-

news_1562691.html 

 

Здравният министър вярва, че ваксинационните паспорти няма да отменят ПСР 

тестовете и карантината при пътуване в ЕС 

 

Ваксинационните паспорти изглежда няма да отменят изискването за PCR тестове (ПСР) 

и карантина при пътуване в държави от Европейския съюз. Това става ясно от отговор 

на здравния министър по повод питане от трима лекари на БСП в парламента – доц. д-р 

Георги Йорданов, д-р Илиян Тимчев и д-р Десислав Тасков. 

Според тях е ясно отношението на българската общественост към издаването и 

ползването на сертификат за ваксинация, т.нар. ваксинационни паспорти. 

В много страни обаче, като Исландия, Норвегия, Полша, Румъния и др. се предвижда, че 

при представянето на сертификат за ваксиниране на електронен или хартиен носител е 

възможно притежателите на сертификат да бъдат изключени от ограничителните мерки 

във връзка с пандемията от Ковид-19 (COVID-19). Въпросът на червените депутати е 

дали се предвижда национална система (регистър) за издаването на сертификат при 

ваксиниране относно Ковид-19, която да послужи при пътуване и пребиваване на 

български граждани в чужбина. 

Министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов отговаря, че на 19-ти 

януари тази година е пуснат в експлоатация модул електронно медицинско досие, като 

част от Националната здравно-информационна система (НЗИС). 

В електронното медицинско досие се записват и съхраняват електронни здравни записи 

и медицински данни за всеки пациент, като обща здравна информация, данни от 

прегледи, терапии, интервенции, амбулаторни листове, рецептурни бланки, лабораторни 

изследвания, направления, сертификат за ваксинация срещу Ковид-19 и др. В досието се 

съдържат данни и контакти на личния лекар на пациентите, както и списък на 

амбулаторните листове от всички извършени медицински и стоматологични прегледи и 

манипулации. 

Всеки пациент има достъп до своето досие през здравно информационния портал на 

НЗИС, чрез квалифициран електронен подпис. Всеки ще разполага с информация за 

датата, на която е извършен прегледа, диагнозата, лечебното заведение и резултатите от 

прегледа. Подробно са публикувани всички кръводарявания, включително кръвна 

плазма за Ковид-19, електронни направления, издадени електронни рецепти, 

предписаните лекарства и инструкции за дозировка и прием, експертни решения на 

ТЕЛК, информация за алергии, ваксини и др. 

Медицинските данни в електронното досие се записват автоматично като резултат от 

успешно извършени медицински дейности за съответния пациент. 

С разширяването на употребата на Националната здравно-информационна система от 

медицински лица и фармацевти, тази информация ще става все по-подробна и полезна за 

потребителите. 

http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/healthy/zdravnijat-ministyr-vjarva-che-vaksinacionnite-pasporti-njama-da-otmenjat-psr-testovete-i-karantinata-pri-pytuvane-v-es-news_1562691.html
https://www.actualno.com/healthy/zdravnijat-ministyr-vjarva-che-vaksinacionnite-pasporti-njama-da-otmenjat-psr-testovete-i-karantinata-pri-pytuvane-v-es-news_1562691.html
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Специално внимание е обърнато на ваксините срещу Ковид-19. В електронното досие се 

включва информация за ваксината и сертификата, който се издава след пълен 

ваксинационен цикъл, с данни за АТС кода, търговското наименование на продукта, 

производителя, партидата, датата на поставянето на двете ваксини, държавата на 

поставяне, името на лекаря, поставил ваксината и др. 

Данните в сертификата са на български и английски език и той ще може да се ползва при 

необходимост за удостоверяване на наличие на ваксина в страната и чужбина. 

"Към настоящия момент ваксините срещу COVID-19 за Европейския съюз са разрешени 

за употребата по т. нар. схема "разрешаване под условие". Това означава, че за тези 

лекарствени продукти се очакват допълнителни данни от клинични проучвания, вкл. и 

за продължителността на защитата предоставяна от съответната ваксина и дали 

ваксинираните лица могат да бъдат носители на вируса, като по този начин могат да 

бъдат източник на инфекцията", сочи министърът. 

В скорошно изследване, което обаче още не е рецензирано и потвърдено от независим 

екип, е констатирано, че оксфордската ваксина (на AstraZeneca) предотвратява в 67% от 

случаите разпространението на вируса след поставяне на първа доза. Предварителни 

данни от Израел (също още не са рецензирани и потвърдени независимо), цитирани от 

Bloomberg, сочат, че РНК ваксината на Pfizer/BioNTech (Комирнати) ограничава 

разпространението на вируса в малко над 89% от случаите. Не се уточнява дали става 

въпрос след първа или и след двете поставени дози. 

"Също така продължават дискусиите на ниво държави-членки и Европейската комисия 

относно използването на сертификатите за ваксиниране срещу Ковид-19. Повечето 

страни се обединяват около мнението, че засега той може да се използва за медицински 

цели и отбелязват, че не обмислят изключения за лицата с такъв сертификат от 

въведените ограничения - изисквания за предоставяне на тестове за Ковид-19 и 

карантина“, подчертава Ангелов. 

 

www.zdrave.net, 23.02.2021 г. 

https://www.zdrave.net/-/n16607 

 

СЗО сключи споразумение за компенсации при вреда от ваксините срещу COVID-

19 

 

То гарантира обезщетение на засегнати лица в 92 бедни държави, получили ваксини 

по механизма COVAX 

 

Обезщетение за нежелани ефекти от ваксините срещу COVID-19 ще бъде предоставяно 

на засегнати лица в 92 държави с ниски и средни доходи, без да е необходимо да се 

прибягва до съд. Тази възможност стана факт след като СЗО сключи споразумение с 

водещия глобален застраховател Chubb, съобщи пресслужбата на организацията. Според 

СЗО това е първият и единствен глобален механизъм за компенсиране на вредата от 

ваксини. Програмата се финансира от малка такса за всяка доза ваксина, осигурявана от 

Глобалния алианс за ваксини GAVI, който управлява системата COVAX – Advance 

Market Commitment (AMC) 

Новата програма ще предложи на хората, отговарящи на условията, „бърз, справедлив, 

стабилен и прозрачен процес“, се посочва в изявление на световната организация. 

Според нейния ръководител д-р Тедрос Аданом Гебрейесус това носи успокоение на 

правителствата на по-бедните държави, защото те ще имат сигурността, че хората могат 

да разчитат на подкрепа в случай на необходимост при редки, но сериозни нежелани 

събития, свързани с разпределени ваксини до 30 юни 2022 г. чрез механизма COVAX. Д-

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n16607
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р Гебрейесус изрази мнение, че застрахователната компания Chubb има възможностите 

да поддържа системата COVAX чрез своята глобална мрежа и способността си за 

обработка на искове. 

Чрез осигуряване на еднократно обезщетение без доказване на вина (no-fault 

compensation) при пълно и окончателно уреждане на всякакви искове, програмата има за 

цел да намали значително необходимостта от прибягване до съд, което е един 

потенциално дълъг и скъп процес, отбелязват още от СЗО. 

Оттам допълват, че компанията ESIS като независим администратор на програмата е 

била избрана в съответствие с правилата и процедурите на СЗО за обществени поръчки 

и няма да начислява такси на кандидатите. 

Програмата за обезщетения ще бъде задействана чрез своя уеб портал 

(www.covaxclaims.com) до 31 март 2021 г. Заинтересованите лица ще могат да 

кандидатстват за компенсация, след като порталът започне да функционира, дори ако 

приложената им ваксина е била разпределена от COVAX преди тази дата. 

Механизмът COVAX има за цел до края на 2021 г. да достави най-малко 2 млрд. дози 

безопасни и ефективни ваксини с гаранция за качество във всички участващи държави, 

включително най-малко 1,3 млрд. дози за 92-те държави с ниски и средни доходи, 

отговарящи на специалните условия за подпомагане AMC. Доставките на ваксините 

трябва да бъдат реализирани едновременно с доставките в по-богатите държави. 

 

www.clinica.bg , 23.02.2021 г.  

https://clinica.bg/15831-SZO-ochakva-krai-na-pandemiqta-dogodina 

 

СЗО ОЧАКВА КРАЙ НА ПАНДЕМИЯТА ДОГОДИНА 

 

Пандемията ще приключи в началото на 2022 година. Това заяви регионалният директор 

на Световната здравна организация за Европа Ханс Клуге пред датската телевизия DR. 

Според Ханс Клуге и тази година коронавирусът ще доминира в дневния ред на 

обществото, но ще бъде по-управляем. Най-лошото вече е минало, защото и лекари, и 

учени разполагат с информация, обясни специалистът. 

Клуге обаче предупреди, че гаранции как ще се развие пандемията не могат да бъдат 

дадени. 

Един от основните фактори за справянето с нея, е ваксинирането, допълни регионалният 

директор на СЗО. 

Обезщетение за нежелани ефекти от ваксините срещу КОВИД ще бъде предоставяно на 

засегнати в 92 държави с ниски и средни доходи, без да е необходимо да се прибягва до 

съд, съобщиха още от СЗО. Организацията сключи споразумение с водещия глобален 

застраховател Chubb. Това е първият и единствен глобален механизъм за компенсиране 

на вредата от ваксини, смятат оттам. 

Според ръководителя на СЗО д-р Тедрос Аданом Гебрейесус това носи успокоение на 

правителствата на по-бедните държави, на които ще бъдат предоставяни ваксини по 

механизма COVAX. Те ще имат сигурността, че хората могат да разчитат на подкрепа в 

случай на необходимост при редки, но сериозни нежелани събития, обясни той. 

Механизмът COVAX цели да осигури до края на 2021 г. най-малко 2 млрд. дози ваксини 

на бедните страни. 

Междувременно Словакия призова останалите страни от ЕС да ѝ помогнат с количества 

ваксини. "Ситуацията е сериозна и даже трагична", заяви външният министър Иван 

Корчок в Брюксел. Той посочи, че смъртността от КОВИД в страната му в момента е 

най-висока от всички 27 страни членки. 

 

http://www.clinica.bg/
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www.bnr.bg, 23.02.2021 г. 

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101426597 

 

Младият учен Ана Колева: Благодаря на фондация „Еврика“, че популяризира 

природните науки 

 

„Благодаря на фондация „Еврика“,  че популяризира природните науки - не само в област 

като химия, но и физика, математика, биология. Надявам се, че по този начин биха се 

привлекли нови млади кадри към университетите, в които се изучават природните 

науки“, каза за Радио Благоевград Ана Колева, носителката на съвместната награда за 

млад учен на Фондация „Еврика” и Съюза  на учените в България. Има успешни млади 

хора и те могат да бъдат пример - не само на други млади българи. В това е убеден екипът 

на фондация „Еврика“, който вече три десетилетия връчва годишни  награди за 

постижения в науката, за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. 

Тазгодишните лауреати станаха известни преди броени дни, но заради пандемията 

нямаше официална церемония, каквато е традицията и какъвто празник заслужават тези 

талантливи и способни млади хора. 

Д-р Ана Колева е родена в град Габрово. Завършила е средното си образование в град 

Севлиево, висшето - в Софийския университет, след което  поема по пътя на науката в 

областта на химията. Днес вече е главен асистент във Факултета по химия и фармация, 

а докторската дисертация на тема  „Синтез и химични трансформации на 

кумаринови производни”  и донесе наградата за млад учен. 

 „Ние се стремим да изучаваме химичните свойства на кумарините, тъй като не всички 

са изучени. Както и да синтезираме, да получим вещества, които наподобяват тези, които 

могат да бъдат изолирани  от растения и са с доказани биологични активности. Най-често 

те са противогъбични, противотуморни, имат анти-ХИВ свойства, действат против 

туберкулоза, също са и антиколаголанти. Лекарственото  „Синтром“, което е на пазара,  

също е на основата на кумарините“, подчерта д-р Ана Колева широкото им приложение 

в медицината, в парфюмерийната и фармацевтичната промишленост, в лазерните 

технологии, селското стопанство и много други. 

 

www.dnevnik.bg, 23.02.2021 г. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/02/23/4178098_s_ocenkite_ot_maturite_moje_da

_se_kandidatstva_v_41/ 

 

С оценките от матурите може да се кандидатства в 41 университета 

 

Видка Атанасова  

Оценките от матурите по български език и литература, математика, история и 

цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, химия и 

опазване на околната среда, чужд език и по някои от останалите предмети ще могат да 

се използват за вход в 41 висши училища за учебната 2021-2022 година. Това съобщи 

министерството на образованието преди кандидатстудентската кампания. 

В университети, които предлагат обучение по повече професионални направления, с 

оценката по български език и литература може да се кандидатства за над 20 

специалности. Такива са Софийският университет "Св. Климент Охридски", 

Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий, Пловдивският университет 

"Паисий Хилендарски", Русенският университет "Ангел Кънчев", Тракийският 

университет в Стара Загора, Шуменският университет " Епископ Константин 

Преславски" и Югозападният университет "Неофит Рилски" в Благоевград. В края на 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101426597
http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/02/23/4178098_s_ocenkite_ot_maturite_moje_da_se_kandidatstva_v_41/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/02/23/4178098_s_ocenkite_ot_maturite_moje_da_se_kandidatstva_v_41/
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януари Софийският университет съобщи, че за втора поредна година ще приема с оценки 

от матурите в 116 от общо 118 бакалавърски програми. 

Оценките от зрелостни изпити важат за всички специалности в УНСС. В Стопанската 

академия "Димитър А. Ценов" в Свищов с резултати от всички матури отново ще може 

да се кандидатства за всички специалности. В Химикотехнологичния и металургичен 

университет в София зрелостниците ще могат да кандидатстват за 22 различни 

специалности с резултатите от изпитите по химия и опазване на околната среда, 

математика, физика и астрономия и български език и литература. 

Техническите университети във Варна, Габрово и в София също ще приемат студенти с 

оценките от матурите по български език и литература, по математика и по физика и 

астрономия в повечето си специалности. 

В Националната музикална академия в София от тази година ще се приема с държавния 

зрелостен изпит (ДЗИ) или с изпит по теория и практика на професията за квалификация 

в училищата по изкуства за определени специалности. В Академията за музикално, 

танцово и изобразително изкуство в Пловдив също има специалности, в които ще може 

да се кандидатства с оценка от ДЗИ по професия. 

В Националната спортна академия (НСА) приемът е с оценка от ДЗИ в специалности 

"Спорт", "Физическо възпитание" и "Кинезитерапия". С матура ще се влиза и в 

Академията на МВР за някои специалности, по които обучението е задочно. 

Прием с изпити 

Няма да може да се кандидатства само с резултатите от ДЗИ в останалите 11 от 52 

акредитирани висши училища. Сред тях са НАТФИЗ, НБУ, НХА, Военна академия 

"Георги С. Раковски", както и по военните специалности във военните училища във 

Велико Търново и Долна Митрополия. 

Същата е ситуацията и с медицинските университети (МУ). Частично оценките от 

държавните зрелостни изпити по биология ще се използват при формиране на 

състезателния бал при специалностите "Здравен мениджмънт" "Логопедия" и 

"Медицински оптик" в Медицинския университет във Варна. В МУ в Плевен в 

балообразуването с определен коефициент ще участва оценката по биология от 

матурата, но не за всички специалности. 

Информация за признаване на резултатите от ДЗИ за кандидат-студентската кампания 

2021 г. в акредитираните държавни и частни висши училища е публикувана на 

страницата на МОН по висши училища и по специалности тук. Начините на 

балообразуване за специалностите се предоставя от съответния университет. 

 

www.econ.bg, 23.02.2021 г. 

https://econ.bg/-_l.a_i.786526_at.10.html 

 

Хотелиерите искат ваксинационни паспорти 

 

Част от туристическия бранш - Българската хотелиерска и ресторантьорска 

асоциация (БХРА), поиска въвеждането на двустранни споразумения с държави 

относно вече ваксинираните гости или т.нар. ваксинационни паспорти 

 

Част от туристическия бранш - Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация 

(БХРА), поиска въвеждането на двустранни споразумения с държави относно вече 

ваксинираните гости или т.нар. ваксинационни паспорти. Такива споразумения за 

предстоящия летен сезон Израел постигна с Гърция и Кипър. Те позволяват на туристите, 

които са се имунизирали, да пътуват свободно. От бранша очакват от ресорния министър 

http://www.econ.bg/
https://econ.bg/-_l.a_i.786526_at.10.html
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да даде начало на летния сезон още на Великден, както и да се помисли в посока отпадане 

на ПСР тестовете за пристигащи от региони с малко разпространение на болестта. 

От БХРА настояват за среща под егидата на министъра на туризма Марияна Николова с 

участието на здравния министър Костадин Ангелов, главния санитарен инспектор Ангел 

Кунчев и председателя на НОЩ Венцислав Мутафчийски, за да бъде обсъдена 

подготовка на предстоящия летен сезон.  

От асоциацията алармираха, че част от хотелите все още не са получили помощите за 

запазване на персонала въпреки обещанието на здравния министър, че средствата ще 

бъдат изплащани в срок. "На някои от хотелиерите не са превеждани суми от края на 

септември", уточни председателят на асоциацията Георги Щерев. БХРА предлага да се 

създаде специална схема за подпомагане на бизнеса, като хотелите да бъдат обезщетени 

с 30% от спада на оборота им за съответния период. 

От данните на НСИ стана ясно, че епидемията е сринала пътуванията в края на годината. 

Общият брой на пътувалите през последното тримесечие е с 63,8% по-малък в сравнение 

със същото тримесечие на 2019 г. Срив се наблюдава както в броя на пътувалите в 

страната - с 57,4%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 91,7%. 

 

 

 

 

 


