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ПРЕСКЛИПИНГ 

25 март 2021 г., четвъртък 

www.redmedia.bg, 24.03.2021 г. 

https://www.redmedia.bg/statii/bls-platformite-za-onlayn-konsultatsiya-s-lekar-ne-

nosyat-otgovornost-za-dannite-i-meditsinskite-litsa-7660 

 

БЛС: ПЛАТФОРМИТЕ ЗА ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ С ЛЕКАР НЕ НОСЯТ 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ДАННИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА 

 

Платформите, предлагащи онлайн консултации с лекар или възможност за записване на 

часове за преглед при специалист, не носят носят отговорност за верността, точността и 

актуалността на данните, публикувани в профилите на потребителите или медицинските 

лица, нямат и задължение да обновяват и актуализират данните. Това обявиха от 

Български лекарски съюз (БЛС) във връзка с множеството постъпили сигнали към 

съсловната организация за регистрирани немедицински лица в различни платформи и 

след направена проверка. 

"Във времена на пандемия, когато хората все по-често прибягват до подобни услуги е 

особено важно те да бъдат сигурни, че срещу тях стои специалист и че записват час за 

консултация при лице, което има право да упражнява лекарската професия у нас. Това е 

и едно от основните задължения отредено със Закон на БЛС – да гарантира, че 

практикуващите медицинската професия лица в страната действително са лекари. 

В тази връзка: Препоръчваме на всички потребители, ползващи подобни платформи, да 

се уверят, че специалистите, при които записват своя час за консултация или преглед 

имат право да упражняват лекарската професия на територията на Република България. 

Проверка може да бъде направена на: https://blsbg.eu/bg/medics/search с въвеждане на 

имената и/или УИН на конкретния специалист. В случай, че няма налични данни за 

лицето, това означава, че то няма право да упражнява лекарската професия у нас и има 

вероятност да не притежава необходимите квалификационни документи", казват от 

лекарския съюз. 

Сигнали за нарушения могат да бъда подавани на имейла на БЛС:  blsus@blsbg.com 

 

www.bnt.bg, 24.03.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/kak-mozhe-da-glasuvate-ako-ste-pod-karantina-ili-v-izolaciya-

na-izborite-1101583news.html 

 

Как може да гласувате, ако сте под карантина или в изолация на изборите 

 

Ако сте избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация 

съгласно Закона за здравето, ще можете да гласувате на изборите за народни 

представители на 4 април с подвижна избирателна кутия. 

Гласуването е в дома Ви по постоянен адрес. 

Ако вече сте заявили да гласувате по настоящ адрес и междувременно сте поставени под 

карантина или изолация, тогава можете да гласувате с подвижна избирателна кутия по 

настоящия Ви адрес. Гласувате с хартиена бюлетина. 

Какво да направите? 

Необходимо е да подадете заявление в общинската администрация в периода от 24 до 31 

март, включително. 

Заявлението по образец може да подадете по следните начини: 

саморъчно подписано от Вас, по пощата или по факс; 
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чрез пълномощник, упълномощен с пълномощно в свободен текст, на място, по пощата 

или по факс; 

чрез електронната поща на съответната общинска администрация, без да се изисква 

квалифициран електронен подпис; 

чрез електронната платформа на общинската администрация, ако има такава, без да се 

изисква квалифициран електронен подпис. 

Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен пълномощни. 

Съответната общинска/районна администрация извършва проверка, дали фигурирате в 

списъците на РЗИ или Националната информационна система. Ако това е така, Ви 

уведомява за включването Ви в избирателния списък за гласуване чрез подвижна 

избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението Ви. 

В изборния ден подвижната избирателна комисия ще Ви посети, за да упражните 

избирателните си права. Членовете на комисията ще бъдат оборудвани със защитен 

костюм, ръкавици, защитен шлем и защитна маска. 

Спазвайте противоепидемичните мерки, носете маска, спазвайте дистанция! 

За повече информация може да посетите сайта на ЦИК. 

 

www.bnt.bg, 24.03.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/sazdavat-specializirano-zveno-kam-mz-za-rodilki-s-covid-19-

1101615news.html 

 

Създават специализирано звено към МЗ за родилки с COVID-19 

 

Създава се специализирано звено към Министерството на здравеопазването, което ще 

решава всички проблеми с родилки с COVID-19 на територията на цялата страна. Това 

заяви здравният министър проф. Костадин Ангелов на брифинг в Бургас. 

"Организацията в Бургас е направена, на най-високо ниво на готовност. Увеличават се 

леглата със 100 за усложнени и неусложнени пациенти на територията на областта. Има 

родилка в тежко състояние, лекувала се е 10 дни вкъщи преди да постъпи в болница", 

допълни проф. Костадин Ангелов. 

По думите му ще бъдат изпратени допълнителни количества ремдесивир в Бургас. 

"В готовност сме да изпратим колеги от други лечебни заведения, няма забавяне на 

адреси от страна на Спешна помощ в Бургас", добави проф. Костадин Ангелов. 

По думите му Бургас ще издържи на тази трета вълна. Наблюдава се подмладяване на 

пациентите с коронавирус, призна още министърът. 

"На нито един пациент, който се нуждае, няма да му бъде отказано болнично лечение. 

Намалява броят на положителните медици", каза още здравният министър. 

Проф. Костадин Ангелов коментира новината, че 14 от ваксинираните срещу COVID-19 

обитатели на Дома за възрастни хора с деменция в добричкото село Опанец са с 

положителни PCR тестове така - "Доказа се, че тези, които са ваксинирани, могат да 

пренасят вируса. Всички научни твърдения се оказаха верни". 

Той отбеляза, че 63% от населението вече желае да бъде ваксинирано, а преди желаещите 

са били едва 30%. 

Въвеждат по-строги противоепидемични мерки в Бургас заради ръста на заболели в 

морския град. Областта от седмици държи второто място по заболеваемост след София. 

В града се въвежда вечерен час за непълнолетни. 

Маските ще се носят и на закрито, и на открито. Изключение за носенето на маски ще 

бъдат само за деца до 6-години. 

В Бургас не се допускат на празненства повече от 10 души. 

Забраняват се тържища и пазари, спират се всички спортни мероприятия. 
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Мерките влизат в сила от 18 ч. тази сряда и ще важат до 31 март. 

 

www.btv.bg, 24.03.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/uvelichiha-s-poveche-ot-edna-treta-intenzivnite-legla-v-

sofija.html 

 

Увеличиха с повече от една трета интензивните легла в София 

 

Към момента те се ползват от 264 пациенти 

 

Интензивните легла на територията на София се увеличават от 339 на 482 със заповед на 

директора на столичната РЗИ д-р Данчо Пенчев. 

Според отчет, предоставен на bTV, към момента заетите интензивни легла са 264. Това 

означава, че преди заповедта в цяла София е имало само 75 свободни места за пациенти 

в тежко състояние. 

Справка от вчера показа, че в основните столични болници има стотици пациенти с 

коронавирус, като в няколко от лечебните заведения заразените са трицифрени бройки. 

Днешният ден бележи рекорд от началото на годината с 4851 случая и 119 жертви. 

 

www.bnr.bg, 24.03.2021 г. 

https://bnr.bg/plovdiv/post/101442003/na-vaksinata-veche-se-gleda-kato-vhoden-bilet-

za-svoboda 

 

На ваксината вече се гледа като „входен билет“ за свобода 

 

Немалко българи преосмислят позициите си за ваксинирането срещу COVID-19, 

показват данни от национално изследване на "Екзакта Рисърч Груп" за пълнолетното 

население на страната, проведено в периода 12-20 март със собствени средства сред 1005 

пълнолетни лица в 123 гнезда в 90 населени места на страната. 

Нагласите за ваксиниране търпят развитие на фона на нестихващата пандемия и 

постоянно нарастващия брой на заразените у нас от началото на март, констатират 

социолозите. 

Вижда се значителна промяна от началото на март, когато започна трета вълна, стан ясно, 

че пандемята не стихва в световен мащаб, че щамовете се множат, коментира  Лидия 

Йорданова, собственик на агенция „Екзакта“. 

Всичко това според нея е накарало хората да се замслят, понеже динамичните процеси в 

пандемията водят до прагматизация на съзнанието. 

Голямата новина в изследването е, че колебаещите се, отпреди близо два месеца, дали да 

се ваксинират изобщо,  днес се превръщат  в крупен масив. Те, макар и с неохота 

признават, че ще трябва да се ваксинират, за да водят нормален живот.   Този дял е 

аналогично висок в различните обществени групи и прослойки от населението. 

Това довежда до тези  40,6 % процента от българите, които си казват – ще ми се наложи 

да се ваксинирам.  Към тях се добавят и другата група,  която поначало пристъпва с 

убеждене към имунизацията.  6,7 процента посочват, че вече са се ваксинирали, а 15,5 на 

сто са се записали и чакат да се ваксинират. 

Така, общо 62,8 на сто от интервюираните българи в настоящото изследване мислят, че 

пътят им към бъдещ нормален живот минава през ваксиниране, обобщават 

анализаторите. 

В момента страхът от неползването на ваксина е по-голям от притеснението от самите 

ваксини, казва Лидия Йорданова.   
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Сред желаещите имунизация преобладават хора образовани, работещи, над 40 г. и 

възрастовата група 60+.  Такива по-често са столичани,жители на големите градове,  

висшисти и хора на възраст над 30 години. 

Има и голяма група, с твърдо убеждение срещу ваксинацията.   

Техният дял е 37,2 %, главно  хора на възраст под 40 години и сред жители на малките 

градове и села в страната. Те са по-скоро млади, повечето са мъже, които се изживяват 

като  „безстрашни“, смята Лидия Йорданова. 

По думите и, сравнението на тези данни с предишни данни на "Екзакта" по темата, 

показва, че доскоро колебаещите се как да постъпят започват да възприемат все по-

отчетливо ваксинирането като условие за водене на нормален живот.  Според  нея, може 

да се очаква, че нагласите „За“ ваксинирането ще продължат да се променят именно в 

тази посока. 

Като цяло, на ваксината вече се гледа като „входен билет“ за свобода, обобщава 

социологът Лидия Йорданова. 

 

www.capital.bg, 24.03.2021 г.  

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2021/03/24/4189650_vecherni_no

vini_kabinetut_odobri_nad_75_mln_lv_po_dve/ 

 

Вечерни новини: Кабинетът одобри над 75 млн. лв. по две антиковид мерки, ЕК 

предложи ограничения за износ на ваксини 

 

И още: Обзор е най-новата община в България; Икономическата активност в 

еврозоната се връща към растеж през март; Нов рекорд на заболелите в България 

 

Ваксините и растящата в голяма част от Европа трета вълна на епидемията за пореден 

ден доминира новинарския поток. България отбеляза нов рекорд по брой случаи и 

хоспитализациите от началото на епидемията досега. За сметка на това според социолози 

нагласите и желанието за ваксиниране в страната леко се повишава, но доставките все 

още са оскъдни. Страната ни се надява на утрешната среща на лидерите на ЕС да получи 

добри новини за голяма преждевременна пратка от Pfizer за нашата и няколко други 

източноевропейски държави, които имат затруднения с темповете на имунизация. 

Ако това се потвърди, България може да получи в идното тримесечие над милион 

ваксини, но засега решението е несигурно, тъй като не всички членки са съгласни с него. 

От днес хората в изолация или под карантина могат да подават заявления за гласуване с 

подвижна избирателна кутия. Към момента над 120 хил. души са в това положение в 

цялата страна. Вероятно част от тях няма да могат да упражнят правото си на глас, 

защото ЦИК има трудности да формира мобилни избирателни екипи поради липса на 

желаещи. Заявления иначе се подават до 31 март, което означава, че изолираните в 

последните три дни преди вота изобщо няма да имат възможност да гласуват. 

Новият шпионски сюжет в България пък намери отзвук в НАТО. "Следим отблизо 

разследването на българските власти срещу предполагаемата руска шпионска мрежа, 

НАТО се отнася много сериозно към въпроса със защитата на поверителните данни", 

каза генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг след среща на външните 

министри на страните от пакта. Според военния министър Каракачанов обаче "трудно 

може да се каже, че е изнесена сериозна информация", като една част от нея по думите 

му била публична. 

НАЙ-ВАЖНОТО ОТ ДЕНЯ 

Кабинетът одобри над 75 млн. лв. по две антиковид мерки на предпоследното си 

заседание преди изборите 
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На предпоследното си заседание преди изборите правителството отпусна 52 млн. лв., с 

които да бъдат подпомогнати семействата с деца до 14 г., при които родителите се е 

наложило да останат вкъщи и да се грижат за тях, защото училищата и детските градини 

не работят. Премиерът, цитиран от пресслужбата на МС, казва, че така общата сума по 

мярката нараства до 73 млн. лв., а досега са подпомогнати над 41 хил. семейства. 

Помощта се изплаща за дните неплатен отпуск, като размерът за месец е 650 лв. за 

семейства с 1 дете и 975 лв. за семейства с 2 и повече деца. Мярката има подоходен 

критерий, при който семейство с едно дете трябва да има доход до 2925 лв., а с две и 

повече - до 3900 лв. 

Заедно с това кабинетът разреши бюджетът на програма "Развитие на човешките 

ресурси" да бъде надвишен с 24.6 млн. лв., с които да се правят плащания по 

антикризисната мярка "Запази ме". Тя е за бизнеси, чиято дейност е спряна със заповед 

на здравния министър. Одобреното наддоговаряне е временно и надвишаването на 

сумата ще бъде компенсирано от механизма REACT-EU. 

Обзор е най-новата самостоятелна община в България 

Обзор става най-новата, 266-а, община в България, след като днес кабинетът прие 

решение за отделянето от община Несебър на едноименния град и още шест околни села 

- Баня, Емона, Козница, Паницово, Приселци и Раковсково. Дотук се стигна след местен 

референдум в края на февруари, на който гласувалите поискаха отделяне на Обзор с 

голямо мнозинство от 73% при много висока активност - с участие на ¾ от имащите 

право на глас. Обявеният мотив за искането бе по-ефективно управление на тези 

населени места. Одобрението на кабинета идва, въпреки че новата община няма 

изискваните по закон над 6 хил. души население, но това не е факт и при почти ¼ от 

другите общини. Промяната ще влезе в сила след обнародване на указ на президента в 

Държавен вестник. 

Две нови ограничения за износ на ваксини от ЕС предлага Брюксел 

ЕК предложи да бъдат въведени две допълнителни временни изисквания за износа от ЕС 

на ваксини против COVID-19. Едното е изискване за реципрочност - дали страната, към 

която се изнасят ваксини, е наложила ограничения на износа на такива препарати или 

съставки за тяхното производство. Второто е за съразмерност - дали в държавата, 

получател на европейски ваксини, делът на имунизираните е по-висок, отколкото в ЕС, 

и дали там епидемията е по-силно или по-слабо разпространена. За да влезе в сила 

предложението, то трябва да бъде одобрено от Съвета на ЕС, който ще проведе онлайн 

срещата си утре и в петък, а после и от Европейския парламент. Предвижда се от 

допълнителните правила да бъде изключен износът за някои европейски страни, които 

са извън ЕС. Правилата за износ на ваксини и съставки за тях от страни в ЕС целят да се 

съобразяват с това дали Европа не би пострадала от експорта им. 

ГРАФИКА НА ДЕНЯ 

"Екзакта": Около 60% от българите имат намерение да се ваксинират рано или късно 

Делът на българите, склонни да се ваксинират, вече надхвърля 60%, като над 22% са 

направили постъпки за имунизация или вече имат ваксина, а други над 40% гледат на 

ваксинирането като на нещо предстоящо и неизбежно, което ще им осигури връщане към 

нормален живот. Въпреки това над 37% от населението твърдо е против имунизациите. 

Това са основно млади хора - под 40 г., от по-малки градове и села. Това е изводът от 

национално проучване на агенция "Екзакта рисърч груп" от периода 12-20 март. За 

сравнение, през декември според изследване на агенцията 41% са били категорични, че 

няма да се ваксинират, а през февруари на тази позиция са били малко над 35%. 

КОРОНА НОВИНИТЕ НАКРАТКО 

Рекордно висок от началото на епидемията брой новозаразени и брой направени тестове 

за денонощие показват данните в Единната информационна система. За последните 24 
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часа са изследвани 19 869 теста, като 24.4% от тях са положителни - т.е. новите 

установени случаи на COVID-19 са 4851. Така от миналия март досега в страната са 

потвърдени общо 312 741 случаи, от които активни в момента са 60 832. В болници към 

днешна дата са настанени 8927 души - също най-висок брой от началото на епидемията, 

като 729 от тях се лекуват в интензивни отделения. За денонощието са отчетени 119 

починали и 2571 излекувани. Поставените дози ваксина са 12 436. 

Огнище на коронавирус е установено в дом за възрастни хора с психични разстройства 

в смолянското с. Ровина, съобщи bTV. По данни на местната РЗИ в социалното 

заведението положителни проби са дали 21 от обитателите, с което общо случаите в дома 

стават 27. Те са с леки оплаквания, изолирани в дома, лекувани и наблюдавани от 

общопрактикуващ лекар. 

Здравните власти в област Бургас затягат противоепидемичните мерки от 18 ч. на 25 март 

до края на месеца. Според новите правила в областта, която е сред най-силно засегнатите 

в страната, се прекратява плановият прием в болниците и се забранява посещението на 

пазари и базари, с изключение на тези, които са за храни и са постоянни. Освен това се 

въвежда изискване за носене на правилно поставена маска и на открито, с изключение 

на децата до 6 г., както и забрана за непълнолетни да са навън между 20 ч. и 6 ч. без 

придружител. 

Община Русе ще освободи от дължимите вноски наемателите си за месеците февруари и 

март, съобщи БНТ. От мярката ще се възползват фитнеси, пенсионерски клубове, 

езикови школи, заведения. 

 

www.news.bg, 24.03.2021 г.  

https://news.bg/health/blizo-355-mln-lv-izplati-nzok-za-meditsinski-deynosti-za-

fevruari.html 

 

Близо 355 млн. лв. изплати НЗОК за медицински дейности за февруари 

 

Общо 354 961 511 лв. изплати Националната здравноосигурителна каса за 

здравноосигурителни плащания за медицинска и дентална помощ на договорните си 

партньори за дейност за февруари. 

В сумата влизат средства и по "Методиката за определяне на размера на сумите, 

заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ за работа при 

неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка" . 

За първична извънболнична медицинска помощ са изплатени 29 237 841 лв.; за 

специализирана извънболнична медицинска помощ - 26 144 280 лв.; за медико-

диагностична дейност - 12 129 942 лв.; за дентална помощ - 20 375 551 лв.; а за болнична 

медицинска помощ - 267 073 897 лв. 

По отношение на първичната извънболнична медицинска помощ за допълнителни 

възнаграждения за работа на първа линия са изплатени 5 638 485 лв., а за поставяне на 

профилактични ваксинации срещу COVID-19 през януари и февруари - 319 300 лв. 

Що се отнася до болничната медицинска помощ, за допълнителни възнаграждения за 

работа на първа линия са изплатени 28 487 453 лв., а за поставяне на профилактични 

ваксинации срещу COVID-19 през януари и февруари - 977 300 лв. 

 

www.investor.bg, 24.03.2021 г.  

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/noviiat-zavod-na-biovet-shte-moje-

da-proizvejda-i-covid-vaksini-324579/ 

 

Новият завод на „Биовет“ ще може да произвежда и Covid ваксини 

http://www.news.bg/
https://news.bg/health/blizo-355-mln-lv-izplati-nzok-za-meditsinski-deynosti-za-fevruari.html
https://news.bg/health/blizo-355-mln-lv-izplati-nzok-za-meditsinski-deynosti-za-fevruari.html
http://www.investor.bg/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/noviiat-zavod-na-biovet-shte-moje-da-proizvejda-i-covid-vaksini-324579/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/noviiat-zavod-na-biovet-shte-moje-da-proizvejda-i-covid-vaksini-324579/
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Компанията инвестира 120 млн. лева в нови производствени мощности. Ще се 

правят ваксини, които са вече създадени и регистрирани 

 

Бъдещият завод за ваксини на „Биовет“ – Разград ще има възможност за производство 

на различни видове ваксини. Няма проблеми да бъдат произвеждани и ваксини срещу 

Covid-19 по възлагане. Това каза пред БНР Теменуга Газдова, управител на „Биовет“ – 

Разград, след като миналата седмица стана ясно, че фармацевтичната компания за 

производство на лекарства за ветеринарната медицина „Биовет“ ще строи нов завод в 

Разград. 

Компанията стана инвеститор клас „А“, след като министърът на икономиката Лъчезар 

Борисов връчи сертификат по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на 

изпълнителния директор на фармацевтичната компания Ангел Желязков. 

Инвестиционният проект на „Биовет“, собственост на братя Домусчиеви, е за изграждане 

на нов завод на компанията в Разград за 400 млн. лева, като ще бъдат разкрити и 350 нови 

работни места. С инвестицията ще се разшири инсталацията за производство на 

междинни продукти, инсталацията за производство на имуногенни фармацевтични 

продукти и фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди. 

До няколко месеца в България ще е готов завод за ваксини, каза премиерът и Бойко 

Борисов при посещението си в „Биовет“ – Разград.  

Теменуга Газдова обясни, че в момента се реализира инвестицията за 400 млн. лева., 

която включва завод за ваксини на стойност около 120 млн. лева., разширение на 

съществуващи вече производствени мощности и фотоволтаична електроцентрала. 

По думите ú вложенията са изцяло собствени и евентуално с банкови кредити без 

държавна помощ. 

Газдова обясни, че фармацевтичният завод в Разград е проектиран за производство на 

различни видове ваксини. 

 „Могат да се произвеждат и ветеринарни, и хуманни ваксини. Целият проект и 

изпълнение отговарят на всички най-високи изисквания на добрата производствена 

практика, която се прилага във фармацевтичната промишленост. Могат да се 

произвеждат едновременно различни видове ваксини, защото площта на 

производствените помещения е около 8 хил. кв.м. Ваксините, които могат да се 

произвеждат, са бактериални, вирусни, живи и инактивирани“, посочи тя. 

Управителят на „Биовет“ - Разград уточни, че за да има ваксини, те трябва да бъдат 

създадени и регистрирани. 

 „Ние сме производствено предприятие, не сме научен институт. Затова на първо време 

ще произвеждаме ваксини, които са по договор за възлагане от други фирми. В някакъв 

момент ние също ще започнем да произвеждаме наши ваксини, но засега нямаме такива, 

които са регистрирани, така да се каже, наш научен резултат". 

Мощностите позволяват да бъдат произвеждани до 7000 ваксини на час, обясни тя. 

Според нея думите на премиера Бойко Борисов, че в Разград ще се произвеждат 

български ваксини, може би трябва да се тълкуват по-общо - че в България ще се 

произвеждат ваксини. Тя допълни, че ако се регистрира и българска ваксина, тя би могла 

да се произвежда в завода в Разград.  

По отношение на производството на ваксини в страната, анонсирано от премиера през 

уикенда, Костадин Ангелов уточни, че става въпрос за инициативата на ЕС - създаване 

на инкубатор HERA. Той включва обединяването на всички държави членки на 

политическо, експертно и регулаторно ниво. Всяка една държава ще може да 

кандидатства с производствените си мощности, които има.  
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 „Ние ще се възползваме от това. Знаете, че България има изключителен опит в 

производството на ваксини и се надяваме да бъдем одобрени в тази посока", каза 

министърът, но не се ангажира със срокове. 

По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Елена Илиева 

 

www.dir.bg, 24.03.2021 г.  

https://dnes.dir.bg/obshtestvo/nzok-puska-pateka-za-preboleduvali-covid-19-no-bez-

osigureni-pari-za-neya 

 

НЗОК пуска пътека за преболедували Covid-19, но без осигурени пари за нея 

 

13 санаториума ще приемат хора за рехабилитация, пациентите трябва да са 

карали инфекцията в болница 

 

Аделина Томова  

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще плаща за последващо лечение на 

COVID-19. Това предвиждат промени в Наредба №9 от 2019 г. за определяне на пакета 

от здравни дейности, гарантиран от бюджета на касата. 

От здравното министерство предлагат създаване на нова клинична пътека No 267 - 

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19. 

В проекта, предложен за обществено обсъждане, няма остойностяване на новата пътека. 

Здравният министър Костадин Ангелов коментира пред журналисти преди месец, че 

дневно най-вероятно ще има по 85 лв., а лечението на пациенти с постковид симптоми 

ще е най-много 10 дни. 

"Труд" научи, че НЗОК ще трябва да плаща и за новата пътека от бюджета си за 2021 г., 

в който средства за постковид лечение не са предвидени. Засега няма осигурени 

допълнителни средства за амбициозните намерения на здравно министерство. 

Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица с отрицателен PCR тест 

и остатъчни проблеми за здравето след проведено активно болнично лечение от COVID-

19. Това е записано в новите текстове на Наредбата. 

Има и ограничения за пациентите, които могат да се възползват от лечение на последици 

от COVID - те трябва да са преминали през болнична помощ в рамките на предходните 

3 месеца, т. е. за преболедували миналата година пътеката не работи. 

Новата клиничната пътека е с доста широк обхват. По нея се предлагат индивидуални 

рехабилитационни програми, програми за грижи, обучение на близките за осигуряване 

на грижи в домашна среда. Пациентите, които могат да се възползват от лечение след 

COVID трябва да имат следните остатъчни явления - кардиоваскуларни, белодробни, 

невромускулни, неврологични нарушения; ограничение във функционалния капацитет, 

пише в документа. 

Хората с усложнения след коронавирус ще могат да се лекуват в 13 санаториума, 

коментираха от здравно министерство. 

 

www.vesti.bg, 24.03.2021 г. 

https://www.vesti.bg/bulgaria/novo-prouchvane-dava-nadezhda-za-po-byrzo-

vyzstanoviavane-na-pacienti-s-covid-19-6123170 

 

Ново проучване дава надежда за по-бързо възстановяване на пациенти с COVID-19 

 

http://www.dir.bg/
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/nzok-puska-pateka-za-preboleduvali-covid-19-no-bez-osigureni-pari-za-neya
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/nzok-puska-pateka-za-preboleduvali-covid-19-no-bez-osigureni-pari-za-neya
http://www.vesti.bg/
https://www.vesti.bg/bulgaria/novo-prouchvane-dava-nadezhda-za-po-byrzo-vyzstanoviavane-na-pacienti-s-covid-19-6123170
https://www.vesti.bg/bulgaria/novo-prouchvane-dava-nadezhda-za-po-byrzo-vyzstanoviavane-na-pacienti-s-covid-19-6123170
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В края на февруари в Пловдив приключи клинично проучване изследващо 

възможността за прилагане на продуктите Виузид и Асбрип 

 

Екип под ръководството на Проф. Петър Петров изследва 60 пациенти с леки и средни 

симптоми на COVID-19. 

Пациентите са разделени на 2 групи: 

Едната група получава Виузид и Асбрип в допълнение към основното лечение, а другата 

– контролна група, получава само основното лечение. 

Продължителността на терапията е в продължение на 21 дни и започва с 

хоспитализиране на болните, продължено с домашно лечение. 

Проследени и оценявани са основно 4 симптома – температура, кашлица, задух и умора, 

обобщени с крайна оценка. 

Резултатите се оказват повече от обнадеждаващи. При групата приемаща Виузид и 

Асбрип симптомите отшумяват по-бързо от контролната група, общата оценка е значимо 

по-добра още от 4-тия ден и до края, времето за възстановяване е скъсено с 27%, 

болничният престой е по-кратък с 29%. 

Няма регистрирани странични ефекти от приложението на Виузид и Асбрип. 

Виузид и Асбрип са естествени хранителни добавки, наложени в употреба в България и 

по света от години. Виузид е имуномодулатор с антивирусно действие, а Асбрип е сироп 

за кашлица с бронхолитично и откашлящо действие. Произвеждани в Испания от 

Catalysis S.L. 

След предварителните добри резултати от приложението на Виузид и Асбрип при 

COVID-19 в България и по света, e решено да се проведе това клинично проучване, което 

да докаже ефикасността на продуктите. 

Резултатите от направеното проучване  показват, че Виузид и Асбрип могат да бъдат 

едно добро допълнение към терапията на пациенти с COVID-19, като могат да 

допринесат за по-леко протичане на заболяването, за по-бързо отшумяване на 

симптомите и възстановяване на болните, при добра безопасност и поносимост. 

Източник: Клинично проучване проф. Петър Петров и екип     

 

www.zdrave.net, 24.03.2021 г.  

https://www.zdrave.net/-/n17031 

 

МЗ купува ваксини срещу тетанус, туберкулоза и други заболявания за 1,2 млн. лв. 

 

Министерството на здравеопазването е възложило обществена поръчка за закупуване на 

ваксини и биопродукти за предотвратяване на различни заболявания на стойност 1 248 

220,66 лв. 

Поръчката е обявена на 23-ти март и е за „Доставка на ваксини за извършване на 

задължителни и целеви имунизации и реимунизации, биопродукти за извършване на 

постекспозиционна профилактика и медицинските изделия за приложението им по 

прекратени позиции“. 

Чрез нея МЗ ще закупи 600 000 дози ваксина срещу тетанус и дифтерия, 400 000 срещу 

туберкулоза, 1500 срещу кримска хеморагична треска, 300 000 дози туберкулин, както и 

30 дози противодифтеритен серум и 50 противотетаничен серум. Останалата част от 

поръчката на МЗ е за специфични спринцовки и инжекционни игли, чито общо 

количество е 900 000. 

Дозите от поръчаните ваксини трябва да бъдат доставени по определен график, като 

първите дати за доставка са април тази година, а последните - в началото на 2023 година. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n17031
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От проекта на договор на МЗ се разбира, че остатъчният срок на годност на 

биопродуктите към датата на доставка следва да бъде не по–малък от 30% от обявения 

от производителя. Ако той е до 20%, са предвидени неустойки, а при по-малък от 20% 

доставка не се допуска и няма да се заплати от МЗ. 

Срокът за получаване на оферти е 19.04.2021 г. 

 

www.clinica.bg, 24.03.2021 г. 

https://clinica.bg/16235-MU-Varna-s-virtualni-otvoreni-vrati 

 

МУ-ВАРНА С ВИРТУАЛНИ ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

 

Желаещите ще могат да кандидатстват за обучение и в две нови специалности – 

„Биомедицинска техника и технологии 

 

Oнлайн платформата „Отворени врати в МУ-Варна 2021" вече е достъпна за всички 

желаещи да я посетят. Там те могат да намерят информация за предлаганите 

специалности, студентския живот, учебните бази и как се кандидатства в МУ-Варна. 

Традиция е университетите да правят присъствени "Отворени врати", но заради 

пандемията те започнаха да организират онлайн алтернативи. Както clinica. bg вече писа, 

в МУ-Плевен пък се стартираха виртуални срещи между кандидат-студенти и 

представители на висшето училище. 

Кандидат-студентите, които искат предварително да се ориентират и запознаят с 

възможностите, които предлага МУ-Варна, ще имат възможност да получат пълна 

информация като посетят виртуално четирите факултета към университета – Медицина, 

Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване. Тази възможност важи и 

за Медицинския колеж и филиалите в Шумен, Велико Търново и Сливен и да разгледат 

учебните бази за клинично обучение. 

Варненският медицински университет предлага 

обучение в 26 различни специалности. Интересът към всички тях е устойчиво висок, а 

конкуренцията продължава да държи челни позиции, като за едно място се борят 5-6 

кандидати. От учебната 2021/2022 година желаещите ще могат да кандидатстват за 

обучение и в две нови специалности – „Биомедицинска техника и технологии" и 

„Клинична логопедия". 

 С всяка година кандидатстудентските кампании за чуждестранни студенти протичат в 

условията на все по-нарастваща конкуренция. Към момента в МУ-Варна се обучават над 

6000 студенти, специализанти и докторанти от България и от над 50 държави по света, 

отчетоха от висшето училище. 

Веднъж прекрачили прага на мултинационалния 

университет, студентите попадат в среда с много възможности да учат избраната 

специалност и да се развиват. Класическите модели на преподаване в МУ-Варна умело 

се съчетават с най-модерните технологии на обучение. 

Висшето училище предлага цяла палитра от интересни извънучебни дейности, които 

студентите могат да организират и участват – присъствено или онлайн: 

здравноинформационни и благотворителни кампании, студентски научни конференции, 

спортни турнири; фестивали с различна насоченост и др.  

 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/16235-MU-Varna-s-virtualni-otvoreni-vrati

