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VINF  14:11:01  23-03-2020  

       IS1407VI.003 

       фармацевти - лични лекари - рецепти - предложение 

        

       Фармацевти и общопрактикуващи лекари настояват за гъвкавост в системата 

за изписване и купуване на лекарства с рецепта в моментната ситуация 

        

       София, 23 март /Десислава Пеева, БТА/ 

           Фармацевти и общопрактикуващи лекари настояват за гъвкавост в системата за 

изписване и купуване на лекарствата с рецепта. Председателят на Българския 

фармацевтичен съюз Асена Стоименова и председателят на Националното сдружение 

на общопрактикуващите лекари в България Любомир Киров изразиха пред БТА 

единодушно мнение, че съсловията и пациентите щяха да са напълно улеснени в 

извънредната ситуация, в която страната ни се намира в момента, ако беше въведена 

електронната рецепта, за която се говори повече от 10 години. 

           Проблемът не е в лекарствата, които се изписват по рецептурна книжка, а за 

тези, които се изписват само на рецепта, каквито са антибиотиците, обясни д-р Киров. 

Ежедневното призоваване да не се ходи на преглед при личния лекар, ако пациентът е с 

грипоподобни симптоми или някакви усложнения, ще остави немалко пациенти без 

рецепта, включително и за заболявания, за които е нужен антибиотик. Този апел обаче 

води и до това, че лекарят трябва да назначи медикамент без да е имало реален преглед. 

Не всички заболявания се лекуват с антибиотик, припомни д-р Киров. Освен това 

пневмонията не се поставя чрез дистанционен преглед, допълни още той. 

           Тъй като липсва възможност за електронна рецепта, в момента единственото, 

което би могло да се направи като компромис, е в телефонен разговор личният лекар и 

фармацевтът да се уверят, че лекарят е запознат със състоянието на пациента и че 

наистина е назначил дадена терапия на съответния пациент, предложи д-р Киров. 

Уверение за фармацевта би било, ако лекарят съобщи своя Уникален 

идентификационен номер /УИН/. 

           Ако пациентът е с температура, кашлица и задух, има описан алгоритъм и 

личните лекари знаят как трябва да се процедира, припомни д-р Киров.  

           Д-р Киров подчерта, че такава процедура за получаване на лекарства не е 

описана в нормативен или законов текст.  

           Вариантът с предоставяне на УИН на лекаря, както и други атрибути, които се 

изписват на рецептата, е начин в сегашната ситуация пациентът да получи дадено 

лекарство, което в противен случай се изписва с рецепта, потвърди и магистър-

фармацевт Асена Стоименова. Стоименова също подчерта, че този начин не е указан в 

закон. По думите й друг вариант, който би могъл да се ползва като компромис и само в 

сегашната ситуация на извънредно положение, е снимка на рецептата, която пациентът 

да получи от лекаря си и да предостави в аптеката. Стоименова изрично подчерта, че и 

двата варианта не са описани в закон. 

           Задължително трябва да има контрол върху тези два варианта, ако изобщо някой 

фармацевт се съгласи да продаде лекарство по този начин, каза още Стоименова. По 

думите й би трябвало да има и механизъм за контрол, за да не се допусне един пациент 

с една и съща рецепта да закупи един и същ антибиотик от няколко аптеки. 

Необходимо е създаване на софтуер за електронна рецепта, допълни още тя.  
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           Според Стоименова вариант за подобни ситуации е да се разреши на фармацевта 

да може да замени лекарство, изписано по търговско наименование, с генерик. Към 

момента това не е разрешено само в България, Малта и Австрия, посочи тя.   

           В момента в аптеките се извършват всякакви проверки - от прокуратура, от НАП, 

от Изпълнителна агенция по лекарствата, от Икономическа полиция и от Комисия за 

защита на потребителите, добави Стоименова. По думите й проверките в дадената 

извънредна и тежка ситуация допълнително натоварват работата на фармацевтите.  

 

 

 www.dnevnik.bg, 23.03.2020 г. 

https://www.dnevnik.bg/video/120minuti/2020/03/23/4044644_farmacevtite_shte_poluch

at_predpazni_sredstva_ot/ 

 

И фармацевтите ще получат предпазни средства от здравното министерство 

 

Фармацевтите не се чувстват защитени", коментира в неделя пред Би Ти Ви проф. 

Асена Стоименова, председател на Българския фармацевтичен съюз. 

Тя съобщи и че се очаква Министерството на здравеопазването да осигури лични 

предпазни средства на всички работещи в аптеките в момента, но това все още не се е 

случило. Проф. Стоименова обясни, че вече има първи случай на фармацевт с 

положителна проба за коронавирус. Той е работил в аптека в София, за случая е 

уведомена регионалната здравна инспекция, а аптеката вече е запечатана. 

Проф Стоименова коментира и дали има лекарства, които биха могли да помогнат за 

по-бързото излекуване на някои пациенти с коронавирус. "В момента регулаторите и 

медицинските общности търсят решение на вече съществуващи лекарства, които биха 

могли да имат надежден отговор и спасение, но при леки до средни симптоми, не и при 

тежките случаи", каза тя. 

"Фавипиравирът" е препарат, доказан за лечение на обикновен грип, като през 2016 г. 

японското правителство дарява в Гвинея количества, тъй като се счита, че има и 

позитивен ефект при лечение на ебола; 340 пациенти са изследвани до този момент. В 

контролната група, която е била без лечение с този лекарствен продукт, 62% от 

пациентите са получили подобрение, което е било реализирано чрез рентгеновите 

находки, спрямо 91% в групата, която е приемала лекарствения продукт", съобщи тя. 

"Хлорохинът го няма на българския пазар от 2 години заради проблеми с 

производството на активната субстанция. Към момента няма разрешение за употреба, 

валидно на територията на ЕС", каза още проф. Стоименова. 

   

www.bnr.bg, 23.03.2020 г. 

https://bnr.bg/varna/post/101245067/sobstvenik-na-apteka-shte-izadrjim-tova-izpitanie-

no-trabva-da-si-pomagame 

 

Собственик на аптека: Ще издържим това изпитание, но трябва да си помагаме 

 

Кампанията на община Варна "Всеки за всички" за популяризиране на добри примери 

за всеотдайност, кураж и благотворителност по време на извънредното положение, 

бързо набира скорост. 

Стана ясно, че преди няколко дни един от дистанционните термометри, с които 

екипите, които посрещат пътниците на жп гарата в морската столица, се поврежда през 

нощта и е трябвало бърза реакция, инфорират от общината. 

http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/video/120minuti/2020/03/23/4044644_farmacevtite_shte_poluchat_predpazni_sredstva_ot/
https://www.dnevnik.bg/video/120minuti/2020/03/23/4044644_farmacevtite_shte_poluchat_predpazni_sredstva_ot/
http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/varna/post/101245067/sobstvenik-na-apteka-shte-izadrjim-tova-izpitanie-no-trabva-da-si-pomagame
https://bnr.bg/varna/post/101245067/sobstvenik-na-apteka-shte-izadrjim-tova-izpitanie-no-trabva-da-si-pomagame
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Варненецът Михаил Арнаудов, собственик на аптека, успява не само да намери, но и да 

дари необходимия медицински уред. Даниела Стойнова разговаря с него за смисъла да 

даряваш и да работиш за  другите. 

 

www.bnr.bg, 23.03.2020г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101245368/nikolai-kostov-zaradi-publikacii-v-medii-nakoi-

antibiotici-se-izkupiha-ot-aptekite 

 

Николай Костов: Заради публикации в медии някои антибиотици се изкупиха от 

аптеките 
 

Няма полза да се купува аналгин хинин, уточни той 
 

"Заради публикации в медии някои антибиотици се изкупиха от аптеките". Това каза 

пред БНР Николай Костов - председател на Асоциацията на собствениците на аптеки. 

Той даде пример с азитромицин, който се продава с рецепта, но клиентите намират 

рецепти и купуват, без да им е предписан от лекар. 

Николай Костов обясни, че във връзка с публикации за хинина, че помага при 

лечението на новия коронавирус, масово се изкупува от аптечната мрежа аналгин 

хининът, но в него хининът е помощно вещество и няма терапевтична концентрация. 

По думите му няма полза да се купува аналгин хинин. 

"Рискът за работа с хора в аптеките е много голям, защото много от тях са болни", каза 

Николай Костов. Той съобщи в предаването "Нещо повече", че заразеният с 

коронавируса фармацевт е добре и под домашна карантина, а аптеката, в която е 

работил, е затворена, но не се знае докога, тя е в столичния квартал "Надежда". 

Костов посочи, че се очаква бързо да се възстанови пазарът на дезинфектанти. Той 

уточни, че цените на ръкавиците са се вдигнали двойно. 

 

www.mediapool.bg, 23.03.2020 г. 

https://www.mediapool.bg/defitsitat-na-dezinfektanti-i-maski-v-aptekite-skoro-shte-

bade-preodolyan-news305060.html 

 

Дефицитът на дезинфектанти и маски в аптеките скоро ще бъде преодолян 

 

Предлагането се вдига и това ще свали цените, казва Николай Костов от 

Асоциацията на собствениците на аптеки 

 

Мартина Бозукова  

Ситуацията с дезинфектантите в аптеките вече се нормализира, а до десетина дни ще 

има и маски. Пазарът беше буквално взривен от свръхтърсенето заради извънредната 

ситуация в глобален мащаб около коронавируса и му трябваше известно време за да се 

пренастрои, което вече започва да се случва. Така че цените ще се регулират по 

естествен път, а не чрез проверки и неизпълними мерки срещу спекулата. Това 

коментира пред Mediapool Николай Костов, председател на Асоциацията на 

собствениците на аптеки и притежател на веригата "Ремедиум". 

По думите му започналите масирани проверки в аптеките не откриват нарушения, но в 

същото време бавят и пречат на работата на фармацевтите в тази извънредна ситуация. 

Дезинфектанти и маски скоро ще има, а цените ще спаднат 

"Започва да се нормализира ситуацията с дезинфектантите. Повече фирми започват да 

произвеждат, започва да има конкуренция. И това съвсем естествено ще свали цените. 

Много фирми, които никога не са се занимавали с това, започват да произвеждат. 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101245368/nikolai-kostov-zaradi-publikacii-v-medii-nakoi-antibiotici-se-izkupiha-ot-aptekite
https://bnr.bg/horizont/post/101245368/nikolai-kostov-zaradi-publikacii-v-medii-nakoi-antibiotici-se-izkupiha-ot-aptekite
http://www.mediapool.bg/
https://www.mediapool.bg/defitsitat-na-dezinfektanti-i-maski-v-aptekite-skoro-shte-bade-preodolyan-news305060.html
https://www.mediapool.bg/defitsitat-na-dezinfektanti-i-maski-v-aptekite-skoro-shte-bade-preodolyan-news305060.html
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Чувам се с много колеги и вече почти всички имат заредени дезинфектанти на най-

различни цени и в най-различни разфасовки. Аз дори започвам да отказвам 

дезинфектанти, особено когато са скъпи. На мен ми предлагаха сега дезинфектант за 17 

лв., което е скъпо. За 400 мл. в момента една цена от 8-9 лева е нормална. А преди 

кризата нормалната цена беше наполовина и дори под половината", обяснява Костов. 

Той посочва, че аптеките са много зависими от цената, на която купуват продуктите и 

затова е глупаво да се смята, че причината за надутите цени е крайният продавач. 

Той коментира, че извадените 100 хил. литра спирт от държавни резерв не са голямо 

количество и ако ги има на пазара могат да бъдат изразходвани за два-три дни. "В 

момента чист спирт на пазара няма. Има обаче много спиртоварни фабрики, които 

произвеждат спирт в България и ние по принцип произвеждаме много спирт, 

включително за алкохолната индустрия. Аз съм сигурен, че ще се навакса дефицитът. 

Просто са нужни десетина дни, за да се навакса с дезинфектантите и да се произведат 

достатъчни количества и цените им ще започнат да падат. И ще започнат да се отделят 

и количества спирт за продажба, защото те в момента се използват основно за 

дезинфектантни", каза Костов. 

Той посочи, че отпадането на текстовете срещу спекулата в Закона за извънредното 

положение е правилно, защото аптеките нямаше да могат да продават определени стоки 

на фиксираните в него цени. "Маска, която сме продавали за 7 ст., а сега струва 1.50 по 

обективни причини, като направиш средно аритметично се получава цена, на която не 

може да бъде купена. И става въпрос за международни цени, не за български", казва 

Костов. Той обаче допълва, че в момента аптеките са започнали да получават оферти за 

маски от Китай, САЩ и Индия. "Така че за маските също ще се нормализират нещата 

до десетина дни", уверен е той. 

"Китай пуснаха износа и големи производители започнаха да работят . Освен това и 

българските фирми се активизираха. Даже имаме няколко вида маски", каза Костов. 

По думите му с рестрикции в ценообразуването и проверки по аптеките работата не 

става: "Когато има огромен дефицит и търсенето надвишава предлагането, има 

увеличение на цените. И обратното. И съвсем скоро ще има нормализация. С маските 

ситуацията беше много интересна, защото в нормални условия маски в аптеките 

изобщо не се търсят - продаваме по няколко кутии на седмица в аптеката. И съответно 

производството е настроено на такова търсене. И просто при това свръхтърсене нямаше 

кой да произведе тези маски. Просто защото това не е нормално търсене. Само на 

Италия ѝ трябват 90 млн. маски месечно. Но, слава богу, нещата се пренастройват с 

времето", коментира той. 

13 души проверяващи в аптеката в момент на социална изолация  

Костов каза, че макар проверяващите да са коректни, започналите масови проверки в 

ситуация на извънредно положение, силно затруднява работата на фармацевтите. По 

информация на Българския фармацевтичен съюз 2-3 аптеки са затворили след 

извършените проверки и то не защото са били санкционирани, а защото нямат 

капацитет да работят и да изпълняват едновременно направените предписания. 

"Доколкото знам няма санкционирани аптеки. Проверяващите откриват дребни 

нарушения, чисто оперативни, несвързани със ситуацията в момента. Не са свързани 

със спекула или ощетяване правата на потребители, а по-скоро дали се води дневник за 

рецептите и такива неща. Наистина времето за тези проверки е адски неподходящо и аз 

не знам как не го разбират това нещо. Ние сме свикнали да ни правят проверки и нас ни 

проверяват често. Но обикновено идват по един-двама души от институция, свършват 

си работата и си тръгват. Сега идват между 8 и 13 души, което за мен е абсолютно 

ненужно", разказа Костов. 
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Той коментира, че макар вече да са проверени над 100 аптеки в страната и не са 

открити съществени нарушения, те продължават: "Ходят, търсят дезинфектанти по 

складовете, виждат че няма и продължават да ходят и да търсят някакви дезинфектанти 

дето ги няма. В интерес на истината колегите казват, че проверяващите се държат 

много коректно, не се заяждат и си вършат професионално работата. Ние нямаме 

претенции към самите проверяващи, а към това защо го правят толкова масирано. Нека 

си правят проверките, както са ги правили преди". 

"Много сме натоварени в момента и фармацевтът трябва да затвори за да се занимава с 

проверката. Разправя се за това колко дезинфектанта има. Проблемът не е в това, че 

аптеките крият дезинфектанти. Просто пазарът беше буквално взривен от огромното 

търсене. Спирт, опаковки, всичко свърши. И се стигна дотам колеги да дават обяснения 

защо са си запазили 4-5 опаковки дезинфектанти за лична употреба в аптеката. А те 

работят с пари, клиенти, лекарства", разказа Костов. 

По думите му неговите колеги са много коректни в тази ситуация, дори с риск за 

живота си. "Защото както видяхте вече има заразен фармацевт, което е още едно 

потвърждение за голямата опасност, на която са подложени", коментира той. Той 

коментира, че аптеките не търсят бърза печалба, защото разчитат да запазят клиентите 

си в дългосрочен план. 

Спиртът поскъпнал двойно и оттам - дезинфектантите 

Според него не може да се говори за спекула. Костов казва, че поскъпване има, но само 

на хигиенните материали като маски, дезинфектанти и ръкавици, но не и на 

лекарствата, които по принцип са си с фиксирани цени. 

"Имаше поскъпване на маски, дезинфектанти и ръкавици – санитарните материали. 

Драстично е поскъпването и за това не са виновни аптеките. Цената е повишена по 

цялата верига от производителя, през дистрибутора и накрая – аптеката. И проверките 

също го показват. Ние работим с много производители, дори такива, които 

произвеждат тинктури и всички казват, че цената на спирта е двойна. А той е основен 

компонент. В един дезинфектант има над 60% спирт. Като се вдигне цената на спирта, 

естествено, че ще се вдигне и цената на дезинфектанта", коментира Костов. По думите 

му обаче вече започва да се нормализира пазарът. 

Различните институции си противоречат за рецептите и аптеките са по средата 

Костов заяви, че в момента искането на рецепти в аптеките сама затруднява излишно 

работата, защото пациентите не могат да ходят при личните си лекари, а в същото 

време трябва да се лекуват. Освен това различните институции, спускат различни 

директиви, които си противоречат, а аптеките се оказват между чука и наковалнята. 

"В момента от една страна НЗОК, която смята рецептата за финансово отчетен-

документ не иска рецепта, за да се облекчи отпускането на лекарства за хронично 

болни, от друга страна на хората им се казва да не ходят пред кабинетите на лекарите и 

не могат да си вземат рецепта, а в същото време проверяващите искат рецепти", 

коментира той. Костов посочи, че в момента никой в Западна Европа не обикаля по 

аптеките да ги проверява, защото ситуацията е форсмажорна. 

Истеричното пазаруване в аптеките е спряло 

По думите му ситуацията в аптеките в момента е спокойна, защото хората си седят 

вкъщи. 

"Положението няма нищо общо с предната седмица. Пикът беше миналия петък, когато 

съобщиха за извънредното положение. И всички хора се струпаха по аптеките, защото 

се изплашиха. Същите тези хора ги имаше и по другите магазини", заяви Костов. 

По думите му в момента няма дефицит на лекарства и аптеките са добре зарадени, а 

относно изчерпаните противогрипни продукти преди две седмици, той заяви, че 

изкупуването е съвпаднало с грипната вълна и че предишни години също се е случвало. 
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www.bnr.bg, 23.03.2020 г. 

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101245265/mag-farmacevt-konstantin-kachulev-

farmacevtite-sa-predi-parvata-linia-s-borbata-s-covid-19 

 

Маг.- фармацевт Константин Качулев: Фармацевтите са преди първата линия с 

борбата с COVID-19 

 

Константин Качулев е председател на Регионалната фармацевтична колегия 

Благоевград. За Радио Благоевград той коментира създалото се напрежение и 

отправените упреци за спекула към магистър-фармацевтите в страната. Регионалната 

фармацевтична колегия Благоевград се присъединява към апела на всички работещи 

аптеки в страната сподели Константин Качулев и подчерта, че фармацевтите са 

медицински специалисти, а аптеките – здравни заведенияи рискът при тях е повишен, 

защото са на първа линия. 

 По думите му към този момента няма осигурени предпазни средства за фармацевтите. 

 „Колегите се спасяват по места самостоятелно, който както може. Имаше информация, 

че такива средства ще бъдат осигурени за всички медицински специалисти, които са на 

първа линия. Аз мога да твърдя, че фармацевтите са даже преди първата линия, защото 

обикновено поемат тежкия удар на първата среща с пациенти, които могат трудно да 

бъдат диагностицирани. Евентуално трябва да се направи трияж (сортировка) едва ли 

не на външен вид по първоначални белези – кашля ли, зачервен ли е , има ли 

оплаквания“, каза председателят на РФК Благоевград Константин Качулев. 

Фармацевтите в цялата Благоевградска област работят ежедневно, обясни Качулев и 

отправи призив към всички граждани и държавни органи да се реагира уважително и с 

респект към фармацевтите – войниците, които са пред първата линия. 

  „Получавам обаждания не само от областта, но и от цялата страна, че фармацевтите 

изнемогват. Тези хора изпълняват своята длъжност пред обществото не само като 

фармацевти“, коментира Качулев. В ситуацията на пандемия и извънредно положение 

аптеките са здравното звено, което работи в пряк контакт с пациентите. Но как могат да 

бъдат предпазени фармацевтите, които обслужват и болни, и здрави и има ли 

осигурени лични предпазни средства, Качулев обясни: 

 „Има лични предпазни средства, които правителството пое ангажимент да осигури за 

медицинските специалисти. Нека бъдат така добри да ги осигурят възможно най-бързо! 

Лекарствоснабдяването е едно от най-регулираните звена. Ако има материали те могат 

да бъдат доставени веднага с един етикет „Не е за продажба“, само за предпазване на 

фармацевтите. Нека държавата влезе в своята роля и да осигури такива предпазни 

средства за първото звено в системата на здравеопазването. Да не ни третират като 

търговци. Крайно разочаровани и обидени са колегите от изказването на председателя 

на Националния оперативен щаб, че ще се отнемат лицензи. Отнемане на лицензи за 

даване на лекарство по лекарско предписание без рецепта не може да стане“ 

 Председателят на Регионалната фармацевтична колегия Благоевград Качулев отбеляза, 

че първоначалните препоръки на Оперативния щаб са били да не се струпват хора пред 

лекарските кабинети, за да не се създава предпоставка за разпространяване на COVID-

19, но в момента пациентите са изнесени на опашки пред аптеките. 

Той обърна внимание, че много от аптеките в момента са без предпазни стъкла. В 

някои се поставят сега, за да може да ограничат заразяването, което става по въздушно-

капков път. Много от аптеките  работят с удължено работно време, за да могат да 

покрият търсенето на лични предпазни средства, на лекарства без и с лекарско 

предписание, информира още Качулев. 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101245265/mag-farmacevt-konstantin-kachulev-farmacevtite-sa-predi-parvata-linia-s-borbata-s-covid-19
https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101245265/mag-farmacevt-konstantin-kachulev-farmacevtite-sa-predi-parvata-linia-s-borbata-s-covid-19
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  „Много от колегите работят извънредно, а извънредната работа води до стрес, който 

понижава имунната система. Те са най-сериозно изложени на развитие на заболяването. 

Масата от работещи фармацевти са на възраст над 55 години, което още по-силно 

застрашава тяхното здраве. Това са нашите притеснения. Колегите  бяха обидени на 

изявлението на Националния оперативен щаб. И тук сме категорични, че така не се 

процедира – с тежки проверки. Нека бъде уважен труда на фармацевта, да може да 

обслужи първо пациента. Ако заради проверка аптеката затвори в малкия град или на 

село, какво правим?!“,  обясни още за Радио Благоевград Константин Качулев. 

 

www.dariknews.bg, 23.03.2020 г. 

https://dariknews.bg/regioni/sofiia/prokuraturata-razporedi-proverka-na-aptekite-v-

sofijska-oblast-2218233 

 

Прокуратурата разпореди проверка на аптеките в Софийска област 

 

В Елин Пелин са констатирани четири случая на нарушения 

 

Окръжната прокуратура в София е разпоредила проверка, свързана с продажба на 

лекарствени продукти в аптечната мрежа на територията на Софийска област, 

съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура.  

Целта е да не се допусне спекула с цените на лекарствата. 
Извършването на проверката е било възложено на Регионална здравна инспекция, 

Регионална дирекция на комисията за защита на потребителите, Териториална 

Дирекция на НАП и ОДМВР София. 

Към момента контролните органи са проверили редица аптеки, избрани на случаен 

принцип в Ботевград, Ихтиман, Елин Пелин, Костинброд, Самоков Сливница, 

Божурище и Драгоман. 

В резултат на извършените проверки са били констатирани четири случая на 

нарушения в гр. Елин Пелин. Липсвали са обозначени цени на изложените 

продукти и е била установена разлика между наличните пари в касата на 

търговския обект и реално извършените продажби. Не са били установени случаи 

на спекула с цените на лекарствата. 

 

       VINF  16:07:01  23-03-2020  

       IS1603VI.027 

       проверки - аптеки 

        

       Четири нарушения са установени в аптеки в Елин Пелин 

        

       София, 23 март /Димитър Абрашев, БТА/ 

          Започнаха проверки в аптечната мрежа в Софийска област. Те са по разпореждане 

на прокуратурата.   

          От държавното обвинение обясниха, че целта е предприемане на мерки за 

предотвратяване на спекулата, в условията на усложнена епидемична обстановка в 

страната. Извършването на проверката е било възложено на РЗИ, регионалната 

дирекция на комисията за защита на потребителите, НАП и полицията. 

          До момента са проверени аптеки в Ботевград, Ихтиман, Елин Пелин, Костинброд, 

Самоков, Божурище и Драгоман. 

          В резултат на извършените проверки са били констатирани четири случая на 

нарушения в Елин Пелин. Те касаят липса на обозначени цени на изложените продукти 

http://www.dariknews.bg/
https://dariknews.bg/regioni/sofiia/prokuraturata-razporedi-proverka-na-aptekite-v-sofijska-oblast-2218233
https://dariknews.bg/regioni/sofiia/prokuraturata-razporedi-proverka-na-aptekite-v-sofijska-oblast-2218233
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и установена разлика между наличните пари в касата на търговския обект и реално 

извършените продажби. Не са били установени случаи на спекула с цените на 

лекарствата. 

 

 

www.bnr.bg, 23.03.2020 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101245197/deputatite-obsajdat-vetoto-na-prezidenta-varhu-

tekstove-ot-zakona-za-izvanrednoto-polojenie 

 

НС подкрепи частичното вето на президента върху Закона за извънредното 

положение 

 

Парламентът подкрепи ветото на президента Румен Радев върху Закона за 

извънредното положение. На извънредно заседание, след бурни дебати, депутатите 

отхвърлиха спорните текстове, след като държавният глава върна за преразглеждане 

разпоредбите за спекулата и разпространението на невярна информация за заразата. 

Така те на практика отпадат от закона. 

„За“ гласуваха 118 народни представители, 14 поискаха повторно гласуване на 

текстовете, а други 56 се въздържаха. При гласуването на ветото управляващите се 

разделиха. 

От ГЕРБ 35 депутати подкрепиха ветото, двама искаха текстовете да се приемат 

въпреки волята на президента, а 53 - се въздържаха. 

Мнозинството от депутатите от „Обединени патриоти“ - 12 - искаха текстовете да 

бъдат приети отново въпреки ветото. Трима патриоти го подкрепиха. 

БСП и ДПС единодушно подкрепиха ветото на президента. Депутатите от „Воля“ не 

бяха в пленарната зала. 

Разгорещеният дебат по-рано днес стана заради лични нападки между Спас Гърневски 

от ГЕРБ и Александър Симов от БСП 

Всички политически сили изразиха позициите си по ветото. Различава се единствено 

тази на ВМРО - те няма да подкрепят върнатите текстове. 

Опозицията обаче ще подкрепи ветото. Лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че 

цялата отговорност за кризата ще носят управляващите от ГЕРБ: 

"Очакваме, след като не приемате нашите предложения, да дадете ваши. Трябва да е 

ясно, дори и в извънредно положение, вие управлявате държава, вие носите 

отговорността за днешния ден и за последиците от кризата. Предложете план за 

действие! Нямате такъв! Само рестрикции, без стимули". 

Изправени сме пред предизвикателство в световен мащаб, заяви председателят на 

групата на ГЕРБ  Даниела Дариткова. Тя призова своите колеги  от ГЕРБ да гласуват в 

подкрепа на ветото и да демонстрират мъдрост: 

"Няма как да се забрави, че преди месец държавният глава неочаквано и немотивирано 

сне доверието си от правителството. Споменът за ироничните забележки и 

вирусологичните разсъждения от 3 март също е ярък. Фактът, че предложеният текст за 

параграф 12 е на БСП и ние го подкрепихме, след първоначално, отхвърляне заради 

желанието да се приведе по-бързо в действие Законът за извънредното положение. Но 

анализите ще оставим за бъдещето. Сега е време за незабавни и решителни мерки, за да 

дадем пример. Бог да пази България!" 

Александър Симов от БСП заяви, че не може в такава ситуация журналистите да бъдат 

поставяни под риск: 

"Винаги е време за свобода на словото и заради това, поздравявам ви, че ще се 

откажете от това правило. Това е стъпка напред към подобряване на ситуацията в 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101245197/deputatite-obsajdat-vetoto-na-prezidenta-varhu-tekstove-ot-zakona-za-izvanrednoto-polojenie
https://bnr.bg/horizont/post/101245197/deputatite-obsajdat-vetoto-na-prezidenta-varhu-tekstove-ot-zakona-za-izvanrednoto-polojenie
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България. Не е достатъчна, тепърва ще има да се борим с много други заплахи, но 

смятам, че свободата на словото е основна. Независимо от пандемии, независимо от 

опасности, хората трябва да имат правото да казват, каквото си мислят. Журналистите 

трябва да имат правото да се изразяват. Всички трябва да сме свободни, а не постоянно 

да чувстваме някаква заплаха от полицейска кубинка или репресия". 

Александър Сиди от "Обединени патриоти" не отрече активността на президента, но 

заяви, че групата им няма да подкрепи ветото: 

"Във време на криза, на извънредно положение, каквото не е имало от Втората световна 

война насам, да се опиташ да извлечеш политически дивиденти, най-малкото не е 

мъдро. Това правим ние всички последните три дни - и политиците в тази сграда, а и 

тези извън нея. Няма как да подкрепим ветото в частта му за борбата с фалшивите 

новини. Фалшивите новини са изключителен бич за съвременното ни общество". 

 

www.bnt.bg, 23.03.2020г. 

https://news.bnt.bg/news/shtabat-shte-predlozhi-na-mz-vsyaka-bolnica-da-ima-

obosobeni-otdeleniya-za-borba-s-covid-19-1045101news.html 

 

Щабът ще предложи на МЗ всяка болница да има обособени отделения за борба с 

COVID-19 

 

201 са вече регистрираните с коронавирус в България, 11 са за деня. Това заяви на 

редовния си брифинг ген. Мутафчийски, предсетадел на Националния оперативен щаб. 

Вече има случай в Дупница - един пациент и в Пазарджик - двама, които са семейство. 

Те са в пазарджишката болница. Има един контактен в Добрич, 7 лица в София. 

36 са хоспитализираните пациенти в момента. 

Днес има две по-големи дарение - от Банката за развитие 200 000 лв и за 

"Александровска болница" от Български енергиен холдинг също дарение 200 000 лв. 

Във връзка с увеличавне на случаите и изчерпване на капацитета на ВМА и "Пирогов", 

Щабът ще направи предложение на Министерството на здравеопазването да издаде 

заповед всяка една болница, независимо от вида на собствеността, в срок от 3 дни да 

представи обособени отделения, които да работят с коронавируса, оборудвани с 

реанимационни легла. 

ВМА и Пирогов са на пълен капацитет пациентите, стана също ясно. 

Има двама критично болни, които се намират в "Пирогов". 

На въпрос за неработещи тоалетни на бензиностанциите ген. Мутафчийски заяви, че 

никой не е издавал заповед те да бъдат затваряни. 

Той отново разясни симптомите на коронавируса - температура, отпадналост, суха 

кашлица, болки в гърлото, задух, чувство на натиск в гърдите, и около 10% - диария. 

Каза обаче, че не се съобщава за загуба на вкус като симптом. 

Ако има споменатите симптоми, човек се обажда на личния лекар, който трябва да 

прецени как да се лекува. Ако има задух и болка в гърдите - се обажда отново на 

личния лекар за болнично лечение. 

Можем да очакваме съдействие от китайски лекари и вече се водят разговори с 

китайското посолство, каза ген. Мутафчийски. 

Утре ще бъде изпратено новото ръководство на китайски медици към български 

колеги, присъединени към Щаба. 

Преди две седмици е направена среща на инфекционистите в България, които също са 

дали своите препоръки. 

Актуалният протокол в момента у нас е хлорикин с азитромицин. Хлорикинът в 

момента се снабдява от дарения, каза още ген. Мутафчийски. 

http://www.bnt.bg/
https://news.bnt.bg/news/shtabat-shte-predlozhi-na-mz-vsyaka-bolnica-da-ima-obosobeni-otdeleniya-za-borba-s-covid-19-1045101news.html
https://news.bnt.bg/news/shtabat-shte-predlozhi-na-mz-vsyaka-bolnica-da-ima-obosobeni-otdeleniya-za-borba-s-covid-19-1045101news.html
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При лечение на COVID-19 се използват същите средства както при лечение на 

интерстициална пневмония, но се използва по-рано в по-високи дози кислород. 

Утре ще бъде представен и последният ъпдейт на тестовете за коронавирус. 

 

www.bnt.bg, 23.03.2020г. 

https://news.bnt.bg/news/201-sa-potvardenite-sluchai-na-zarazeni-s-covid-19-u-nas-

obobshtenie-1045155news.html 

 

201 са потвърдените случаи на заразени с Covid-19 у нас (Обобщение) 

 

Само в дните от петък броят на потвърдените случаи на коронавирус у нас се удвои. 

201 са вече заразените с Ковид-19. Към картата на вируса от днес добавихме 

Пазарджик и Дупница. 11 са новите потвърдени случаи на инфектирани с коронавирус 

от днес. От оперативния щаб ще настояват всички болници да приемат пациенти с 

Ковид-19, защото капацитетът на "Пирогов" и ВМА се изчерпва. 

Един случай е от Добрич, един от Дупница, двама, които са семейство, са от 

Пазарджик. От болните двама са в тежко критично състояние и се лекуват в "Пирогов". 

От утре лекарите трябва да започнат работа по новите актуализирани протоколи за 

лечение, които са попадени от Световната здравна организация. В тях са включени и 

терапевтични схеми с хлорокин и азитромицин - лекарствената схема, която показа 

добра ефективност срещу вируса. 

От щаба ще настояват всички болници да се включат и да започнат да приемат болни с 

вирусни пневмонии. 

Ген.-майор проф. Венцислав Мутафчийски: Във връзка с увличаване на случаите и 

изчерпване на капацитета на ВМА и "Пирогов", щабът ще направи предложение на 

министъра на здравеопазването. Това е стъпка, обмислена отдавна, да издаде заповед 

всяка една болница, независимо от вида на собствеността ѝ в България, в срок от три 

дена да представи обособени отделения, които да работят с коронавирус. Оборудвани и 

с реанимационни легла. Не само с легла за леко болни и среднотежко болни. 

От щаба ще търсят също съдействие от вицепремиера Дончев за среща със Светия 

синод. 

 

 

VINF  10:02:31  23-03-2020  

       PP0958VI.003 

       лекарски съюз - кампания - защитни облекла и маски 

        

       Лекарският съюз започва кампания "За героите в бяло" за осигуряването на 

средства за купуване на маски,  предпазни облекла и дезинфектанти 

        

       София, 23 март /Десислава Пеева, БТА/ 

           Българският лекарски съюз /БЛС/ започва национална кампания "За героите в 

бяло", съобщиха от съсловната организация. Целта на инициативата е да се осигурят 

средства за купуване на маски, предпазни облекла, медицински изделия и 

дезинфектанти за болниците и медицинския персонал в цялата страна. 

           Лице на кампанията е футболистът Димитър Бербатов, който е направил и 

дарение. 

           Дарения може да се правят по банков път. Банковата сметка е публикувана на 

интернет страницата на БЛС. 

 

http://www.bnt.bg/
https://news.bnt.bg/news/201-sa-potvardenite-sluchai-na-zarazeni-s-covid-19-u-nas-obobshtenie-1045155news.html
https://news.bnt.bg/news/201-sa-potvardenite-sluchai-na-zarazeni-s-covid-19-u-nas-obobshtenie-1045155news.html
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www.bnt.bg, 23.03.2020 г. 

https://news.bnt.bg/news/nikolai-sharkov-balgarski-zabolekarski-sayuz-nyama-kak-da-

rabotim-ako-zashtitnite-ni-sredstva-svarshat-1045011news.html 

 

Николай Шарков, Български зъболекарски съюз: Няма как да работим, ако 

защитните ни средства свършат 

 

Медицинският съвет към правителството е необходим, правителството действа 

адекватно. България беше една от първите страни, които въведоха извънредно 

положение след Италия. Това заяви в студиото на Сутрешния блок д-р Николай 

Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз. 

Шарков каза, че ще има представител на Българския зъболекарски съюз в Медицинския 

съвет към МС, за да се установят ясни правила как да не се заразят стоматолози от 

своите пациенти и как да не се разнася заразата. 

Николай Шарков: Още на 9 март излязох с обръщение, че ние сме на първа линия, 

предпазните ни средства са почти изчерпани. За нас са необходими маски с първо ниво 

на защита, шапки, шлемове, престилки, гащеризони, дезинфектанти. 

Повечето стоматолози работят, но за да отидете на зъболекар, обадете се по телефона, 

за да може даден лекар, по специални правила, да вземе превантивни мерки срещу 

заразяване с Covid-19, призова Шарков и допълни, че сега хората е най-добре да ходят 

при зъболекар само при неотложна нужда. Ако защитните ни средства свършат, няма 

как да работим, категоричен беше Шарков. 

 

www.zdrave.net, 23.03.2020 г. 

https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8//

n12511 

 

МЗ: Трайно намалява броят на болните от туберкулоза в страната 

 

За последните 10 години в България e налице тенденция за намаляване заболяемостта 

от туберкулоза. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването по повод 

Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март, който тази година е под мотото 

„Време е – за свят без туберкулоза! Време е за действие!“ 

От 38,5 на 100 000 души население през 2008 г., през 2018 г. броят на лицата с 

туберкулоза вече е до 18,3 на 100 000 души население. Общият брой на регистрираните 

с туберкулоза лица през 2019 г. е 1 344, спрямо 1 358 за 2018 г. За сравнение, техният 

брой през 2008 г. е 3 150. Запазва се тенденцията броят на мъжете да е над два пъти по-

голям от този на жените. Най-засегнати са възрастовите групи, както следва: от 35 до 

44 г. (21%), над 65 г. (21%) и 55-64 г. (19%). 

През 2019 г. се отчита значително намаляване на случаите на туберкулоза сред децата 

от 0 до 17 г. Регистрирани са 67 случая или 5% от всички случаи на туберкулоза в 

страната. През 2018 г. са регистрирани 90 деца с туберкулоза, а за сравнение, през 2008 

г. техният брой е 282. 

Въпреки намаляването на заболяемостта у нас, все още има региони, в които тя е  над 

средната за страната. Такива са областите: Кюстендил – с 32,8 случая на 100 хил. души 

население, Враца – 33,2; Сливен – 28,4; Ямбол – 26,9;  Габрово – 27,7; Смолян – 26,6;  

Перник – 25,6. 

Намаляването на разпространението на заболяването у нас е резултат от изпълнението 

на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза 2017-2020 г.". По 

данни на програмата процентът на успешно излекуваните пациенти с бацилоотделяне 

http://www.bnt.bg/
https://news.bnt.bg/news/nikolai-sharkov-balgarski-zabolekarski-sayuz-nyama-kak-da-rabotim-ako-zashtitnite-ni-sredstva-svarshat-1045011news.html
https://news.bnt.bg/news/nikolai-sharkov-balgarski-zabolekarski-sayuz-nyama-kak-da-rabotim-ako-zashtitnite-ni-sredstva-svarshat-1045011news.html
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/n12511
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/n12511
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се увеличава от 80% през 2007 г. до 84% при пациентите, започнали лечение през 2017 

г., уточняват от МЗ 

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулоза са безплатни, 

независимо от здравноосигурителния статус на гражданите. За целта ежегодно 

Министерството на здравеопазването осигурява както финансов ресурс за 

противотуберкулозни лекарства от първи ред, медикаменти за химиопрофилактика, 

ваксини, диагностикуми и консумативи за лабораториите, така и финансиране на 

болниците за лечение на туберкулоза. 

В дейностите по изпълнение на националната програма активно участват 

специализираните лечебни заведения, регионалните здравни инспекции и 

неправителствените организации, работещи с уязвими групи. 

По Програмите за превенция на туберкулоза работят 29 лечебни заведения. Всички те 

ежегодно организират т. нар. седмици на „Отворени врати". В рамките на проведените 

за периода 2009 г. – 2019 г. такива кампании за туберкулоза са анкетирани 123 477 

лица. От тях 1 345 са диагностицирани с туберкулоза и са насочени за лечение, други 4 

589 са обхванати с химиопрофилактика след установена латентна туберкулозна 

инфекция. През 2019 г. броят на анкетираните за туберкулоза лица е 8 747. 103 от тях 

са диагностицирани с туберкулоза и са насочени за лечение, а при други 235 е 

установена латентна туберкулозна инфекция и са обхванати с химиопрофилактика. 

С финансовата подкрепа на Глобалния фонд и Световната здравна организация в 

периода 2009-2019 г. е осигурено лечението на 299 пациента с мултирезистентна 

туберкулоза (MDR-TB) в специализираната болница в Габрово, където е изграден 

специално оборудван сектор, съобразен със световните стандарти за инфекциозен 

контрол. 

За миналата година в сектора са лекувани 41 пациенти с резистентна форма на 

туберкулоза. 

В световен мащаб всеки ден над 4 000 души губят живота си от туберкулоза, а близо 30 

000 души се разболяват. По данни на СЗО през 2018 г. заболелите от туберкулоза в 

световен мащаб са над 10 милиона, 1,5 милиона са починалите, а 484 хил. са развили 

резистентни форми на заболяването. 

За периода 2014-2018 г. в Европейския регион на СЗО (общо 53 страни) се наблюдава 

тенденция за намаляване на заболяемостта от туберкулоза – от 34 до 28 на 100 хил. 

души население. За същия период смъртността от туберкулоза намалява от 3,7 до 2,5 на 

100 хил. души население. 

 „Важно е да знаем, че туберкулозата е лечима, стига да бъде открита навреме и да бъде 

проведено качествено лечение“, казват от министерството. 

 

 

www.btv.bg, 23.03.2020 г. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/denica-sacheva.html 

 

Деница Сачева: 1300 безработни са се регистрирали само за ден 

 

Част от бизнесите обаче се трансформират и има и търсене на хора, каза още 

министърът 

 

„Преди всичко не вреди“  – това е основен принцип в медицината, който трябва да се 

спазва от всички в тази ситуация. Така социалният министър Деница Сачева коментира 

ветото на президента Румен Радев върху Закона за извънредните мерки. 

http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/denica-sacheva.html
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„Можеше да не се губи времето и доверието на българските граждани. Не можем в 

момента заради политическа спекула да влизаме в по-големи кризи. Ще има още 

няколко дни забавяне по отношение на сроковете, които хората чакат“, отбеляза 

социалният министър. 

Надявам се законът още днес да бъде поправен, каза още тя.   

Според нея в Закона не се ограничава свободата на словото. „Когато говорим за 

разпространение на невярна информация за лечение, това е опасно за хората. Дори и за 

президентството се разпространи невярна информация – за заразени служители“, 

обясни Сачева.   

Системата за социално подпомагане не се осъществява от днес и не е създадена, защото 

има криза, категорична беше тя.   

„Над 20 000 получават топъл обяд, допълнителни мерки има в домовете за възрастните 

хора“, отбеляза Сачева. 

Тя съобщи, че се увеличава броят на хората, които се регистрират като безработни. По 

последни данни от петък по 1300 безработни се регистрират само за този ден. 

 „Част от бизнесите обаче се трансформират и има и търсене на хора. Имаме готовност 

да подпомогнем обезщетенията за безработица чрез оперативна програмата за развитие 

на човешките ресурси“, увери Деница Сачева. 

Тя потвърди мярката, обявена от правителството за изплащане на 60% от заплатата на 

тези, които временно не работят, но след кризата ще бъдат върнати на работа. 

„Ако работодателят не изплаща 40% или закрие мястото след този период, той ще 

връща пари на държавата“, категорична беше тя. 

По думите й има хора, които не могат да изоставят работата си и за тях се обмисля 

предложение за защитени детски градини. Лекарите ще получат обещаните по 1000 

лева, част от средствата за тях се намират вече в сметките на Министерството на 

здравеопазването, съобщи социалният министър. 

„Отделили сме на първо време 20 млн., но имаме готовност да стигне сумата до 60 

млн.“, каза Деница Сачева. 

 

www.bgonair.bg, 23.03.2020 г. 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/189210-lekar-hlorohinat-lekuva-no-e-

bezotgovorno-da-se-izpolzva-za-samolechenie 

 

Хлорохинът лекува, но било безотговорно да се използва за самолечение 

 

Проф. Иво Петров обясни, че този медикамент трябва да се приема в болнична 

обстановка 

 

Редактор: Ралица Братанова 

Световната здравна организация (СЗО) обяви клинично изпитване в различни страни на 

4 лекарства, които могат да осигурят лечение на Ковид-19. Едно от тях е хлорохин, 

използвано за лечение на малария. 

В "България сутрин" медицинският директор и кардиолог в УМБАЛ "Аджибадем Сити 

Клиник" проф. Иво Петров коментира, че тримата, излекувани от Ковид-19 у нас, са 

били с относително леко клинично състояние и са оздравели благодарение на 

стандартни медицински мерки. 

"За да бъде създадена специфична таргетна терапия ще отнеме 2 години. Неслучайно се 

обръща внимание на медикаменти, които имат друго стандартно приложение до този 

момент", допълни още той. 

http://www.bgonair.bg/
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/189210-lekar-hlorohinat-lekuva-no-e-bezotgovorno-da-se-izpolzva-za-samolechenie
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/189210-lekar-hlorohinat-lekuva-no-e-bezotgovorno-da-se-izpolzva-za-samolechenie
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По думите му хлорохинът лекува, тъй като възпрепятства проникването на вируса в 

човешките клетки. 

Д-р Петров обърна внимание, че тези медикаменти трябва да бъдат приемани в 

болнична обстановка и е абсолютно безотговорно да се използват от хората за 

самолечение.  

"Хлорофинът е производен на хинина. В България хининът е употребяван повече от 50 

г., в световен мащаб - повече от 70 г. като антималарийно средство", обясни още 

кардиологът пред Bulgaria ON AIR. 

Той обясни, че тези медикаменти са спрени на европейски ниво, тъй като са намерени 

други противовъзпалителни и антималарийни лекарства с по-малки странични ефекти. 

 

www.bnr.bg, 23.03.2020 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101244897 

 

Оглавяващият новосъздадения медицински съвет към правителството 

 

Проф. Коста Костов: Сега е мъжко време, не време за лични битки 

 

През първия месец мерките трябва да бъдат брутално стриктни, казва 

специалистът 

 

Все още сме в най-долната част на кривата. Очаквам тази и следващата седмица да 

започнем да се катерим по билото.” Това каза пред „Хоризонт” специалистът по 

белодробни болести проф. Коста Костов, който от днес е начело на новосъздадения 

медицински експертен съвет към правителството. Костов се надява билото на 

епидемията от коронавирус у нас да бъде по-полегато. 

Медицинският съвет включва специалисти от различни специалности, а задачите му са 

не да влиза в противоречние с Националния оперативен щаб, а да бъде „един паралелен 

съвет, който да надгражда постигнатото до тук”, уточни проф. Костов в предаването 

"Преди всички". 

Много ясно ще разграничим нашите функции от тези на Националния оперативен щаб, 

посочи Костов. „Сега е мъжко време, не е време за лични мъжки битки”, подчерта той. 

Проф. Коста Костов е привърженик на строгите мерки за ограничаване на заразата с 

коронавирус. 

„През първия месец тези мерки трябва да бъдат брутално стриктни. Колкото по-

стриктно се спазват мерките, толкова по-рано ще излезем от тях. Ако това се случи, 

може да имаме големия късмет да излезем леко от тази епидемия”, коментира 

специалистът. 

Медицинският съвет към правителството ще се съсредоточи върху медицинските 

аспекти на въпроса и ще отправи към лекарите в страната конкретни препоръки за 

работа. Идеята е да се създадат медицински алгоритми. „Да вкараме всичко, което 

знаем, в определени препоръки и всички специалисти да имат инструмент за работа.” 

Това, че няма специфични препарати за коронавируса, не означава, че няма лечение. 

"Това, че няма лечение, това че не може да се лекува, не е вярно”, изтъкна 

специалистът по белодробни болести. 

Една от целите на съвета ще бъде и да се вкарат „в медицински и професионални релси 

страховете и хаоса сред пациентите”. 

Проф. Костов съветва при обичайните сипмтоми на сезонна вирусна инфекция хората, 

които са у дома, да ползват обичайните средства и да не изпадат в паника. Ако след 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101244897
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третия ден те не затихват, хората могат да потърсят медицинска помощ. Много по-

чести са всички обичайни сезонни вирози, отколкото Covid, увери лекарят. 

Симптоматиката при коронавирус, когато настъпват усложнения, е доста изразена. 

Суха кашлица, задух, отпадналост, висока температура са характерни симптоми на 

новия вирус, обясни проф. Костов. При част от болните може да няма температура. 

 

www.dnevnik.bg, 23.03.2020 г. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/03/23/4044704_shefut_na_zdravnata_kasa_se_ot

kaza_da_ogranichava/ 

 

Шефът на здравната каса се отказа да ограничава правото на информация 

 

Диана Пеева 

Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Петко Салчев е 

отменил заповедта си от миналата седмица, с която ограничи достъпа до обществена 

информация. 

Това се разбира от съобщение на касата от 19 март. В него се посочва, че Салчев е 

отменил заповедта си като "недостатъчно прецизна и противоречаща на заявените от 

него принципи за прозрачност и обществен контрол върху дейността на институцията". 

На 18 март Салчев, който оглави касата дни по-рано, издаде заповед, с която под 

претекст извънредното положение временно удължи на до 30 дни срока за отговори на 

въпросите, зададени до НЗОК по Закона за достъп до обществена информация. Така на 

практика той направи опит да заобиколи закона, който задължава институциите да 

отговарят на зададените по неговия ред въпроси до 14 дни. 

В деня на издаване на заповедта адвокат Александър Кашъмов от Програма "Достъп до 

информация" я определи като произвол с властта и посочи, че тя е извън закона. "Точно 

в такава извънредна ситуация правото на информация придобива едно изключително 

значение на междинно право, без което нито едно друго основно човешко право не 

може да бъде защитено", коментира тогава Кашъмов. 

 

VINF  14:10:01  23-03-2020  

       PP1406VI.041 

       МС - извънредно заседание - решения 

        

       Правителството прие забрана за износ на предпазни средства, както и 

дезинфектанти и техни производни, без разрешение, издадено от министъра на 

здравеопазването 

        

       София, 23 март /екип, БТА/ 

              Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет 

проведох днес извънредно правителствено заседание чрез видеоконферентна връзка, 

съобщи пресслужбата на кабинета. В рамките на заседанието е било прието изменение 

на РМС 159/2020 за предприемане на мерки във връзка със заболяването COVID-19. 

            С Решение 159/2020 Министерският съвет е приел най-спешните и необходими 

към онзи момент мерки, като реакция на разпространението на заболяването COVID-

19. Точка 5 от РМС 159/2020 забранява износа на наличните запаси от предпазни 

медицински средства. Тази забрана е подлежала на нотификация съгласно Директива 

на Европейския парламент и на Съвета. България е нотифицирала тази забрана, както 

са направили и всички други държави - 

http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/03/23/4044704_shefut_na_zdravnata_kasa_se_otkaza_da_ogranichava/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/03/23/4044704_shefut_na_zdravnata_kasa_se_otkaza_da_ogranichava/
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       членки, на Европейския съюз, които са въвели подобни забрани, се посочва в 

прессъобщението. 

           На 15 март 2020 г. влезе в  сила Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 на 

Комисията за извършване на износ на определени продукти при условие на 

представяне на разрешение за износ. С Регламента се цели да се ограничи износа и по 

този начин да се предотврати евентуален недостиг на предпазни средства, чието 

търсене се изостри през последните дни и се очаква да продължи да нараства 

значително в близко бъдеще, с оглед задълбочаващата се епидемиологична обстановка, 

причинена от COVID-19. Регламентът предвижда компетентните органи на държавите 

членки да издават разрешение за износ извън Съюза на предпазни средства. 

           В тази връзка точка 5 от РМС 159/2020 се изменя, като се забранява износът на 

предпазни средства, както и дезинфектанти и техни производни, без разрешение за 

износ, издадено по реда и условията на Регламента от министъра на здравеопазването 

или оправомощено от него лице. Забраната е в сила за периода на действие на 

Регламента за изпълнение на Комисията.  

             На днешното правителствено заседание Министерският съвет е дал също така 

съгласие "Софийска вода" АД да предоставя водни количества на "Водоснабдяване и 

канализация" ООД - Перник, за осигуряване водоснабдяването на  Перник и 

прилежащите населени места. Решението дава възможност за срок от шест месеца ВиК 

- Перник, да получава вода от новоизградения авариен водопровод, който свързва 

водопреносната мрежа на Перник и водопровода от с. Мало Бучино.  

            Решението за изграждане на новия водопровод беше взето във връзка със 

засушаването и настъпилата водна криза на територията на Перник, намаления дебит в 

язовир "Студена" и въвеждането на режим на водоползване в града, се напомня в 

прессъобщението. По този начин се осигури довеждането на водни количества от 

събирателните деривации на язовир "Белмекен" - СД "Манастирска", и СД "Грънчар" 

до  Перник. 

 

 

 
 


