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ПРЕСКЛИПИНГ 

25 октомври 2021 г., понеделник 
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https://btvnovinite.bg/bulgaria/zaradi-covid-19-izvanredna-sreshta-na-prezidenta-

rumen-radev-sas-sluzhebni-ministri.html 

 

Заради COVID-19: Извънредна среща на президента Румен Радев със служебни 

министри (ОБЗОР) 

 

Според Радев не е било дадено достатъчно време, за да се адаптират влезлите в 

сила мерки 

 

Държавният глава Румен Радев свика служебните министри на среща в 

Президентството. Поводът - разпространението на COVID-19 у нас. 

Според Радев не е било дадено достатъчно време, за да се адаптират влезлите в сила от 

четвъртък мерки и това е предизвикало стрес сред хората. Постави и въпроса за 

връщането на учениците в клас. 

По думите на Радев предишните управляващи са насадили трайно недоверие към 

ваксините. Последва остър коментар от лидера на ГЕРБ - Бойко Борисов. 

На извънредната среща се обсъдиха належащи въпроси, вързани с COVID-19. 

Президентът Румен Радев се съгласи с въвеждането на зелен сертификат, но отправи 

критики към липсата на достатъчен период за адаптация. Присъстващите се съгласиха 

и че е необходим по-стриктен контрол. 

Обсъжда се и връщането на по-малките ученици в присъствена форма на обучение. 

Трябва обаче да се осигури безопасна среда, защото броят  на карантинираните деца и 

учители се увеличава постоянно. 

От утре - към дистанционно обучение преминават и учениците във Варна. 

И държавният глава, и служебният кабинет се обединиха около идеята учениците от 1. 

до 4. клас да се върнат възможно най-бързо в класните стаи. Това обаче може да се 

случи само при осигуряване на безопасна среда.   

 „Има щадящи тестове - близалки или със слюнка, които всяко дете може само да 

направи“, заяви здравният министър Стойчо Кацаров. 

Карантинираните ученици са се увеличили 5 пъти от началото на учебната година. 

 „В този баланс между здраве и присъствено обучение няма как да пренебрегваме 

елементът здраве. Смятам, че разумът ще надделее, и болшинството от родителите ще 

предприемат тази форма", каза служебният образователен министър Николай Денков. 

Според училищни директори редовното изследване може да се осигури присъственото 

обучение. В 51. училище вече имат опит с такива тестове на контактни ученици. 

 „Успяхме да ги убедим, че е по-добре да им направим този тест, отколкото да бъдат 

карантинирани. Родителите ако искат децата на училище, трябва да подкрепят тази 

мярка“, заяви Асен Александров, директор на 51. СУ „Елисавета Багряна“. 

Според математика Лъчезар Томов дистанционното обучение трябва да остане, защото 

ще намали заболеваемостта. 

 „В България с заразяват първо децата. Една до две седмици - всички останали. Това 

връщане вкъщи ще доведе до края на следващата седмица много видим спад в броя на 

заразените деца“, смята математикът. 

На срещата Радев заяви, че подкрепя въвеждането на зеления сертификат като 

алтернативна мярка, но отправи критики към министрите. 
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 „Подкрепих вашето решение. То оставя обществото и икономическият живот 

отворени.  Начинът на въвеждане обаче търпи сериозна критика. На хората не беше 

дадено достатъчно време да адаптират тези мерки“, каза Радев. 

 „Критиките, че само 20% а ваксинирани и затова не е подходяща. Ами именно, това я 

прави подходяща. Каква е другата мярка? Локдаун и после пак локдаун“, коментира 

Кацаров. 

По искане на президента ще се проучи дали и тестът за антитела не може да се използва 

като зелен сертификат, както и дали има заболявания, при които ваксината срещу 

COVID-19 не е препоръчителна. Кацаров увери, че в кратката характеристика на всеки 

от одобрените препарати няма посочени подобни противопоказания. 

Гратисният период, в който глоби за липса на зелен сертификат няма да се налагат, 

изтича днес. От утре нарушителите ще се санкционират. 

Отново от утре хората, които са преболедували COVID-19, ще могат да изтеглят 

сертификата си от портала his.bg. Tой е с валидност една година от боледуването и 

важи за диагностицираните както с PCR, така и с антигенен тест. 

 

www.bnt.bg , 24.10.2021 г.  

https://bntnews.bg/news/akad-petrunov-nezhelaeshtite-da-se-vaksinirat-da-si-plashtat-

testovete-1172920news.html 

 

Акад. Петрунов: Нежелаещите да се ваксинират - да си плащат тестовете 

 

Мерките със "зеления сертификат" бяха въведени късно, това трябваше да се случи 

през лятото. Логистиката не беше организирана добре. Това заяви пред БНТ акад. 

Богдан Петрунов. Според него мярката е доказано работеща. 

Антителата много бързо изчезват - до 6-ия, 8-ия месец. Клетъчният имунитет е този, 

който е важен. Няма никакво противопоказание да се имунизирате, след като имате 

високо ниво на антитела, каза акад. Петрунов. 

Относно евентуалното връщането на присъствена форма на обучение при по-големите 

ученици той призова това да се реализира на ротационен принцип, тъй като рискът за 

разпространение на вируса се повишава два пъти. 

Нежелаещите да се ваксинират трябва да си плащат тестовете, каза акад. Петрунов. 

 

www.btv.bg , 24.10.2021 г.  

https://btvnovinite.bg/predavania/120-minuti/anton-kutev-za-covid-merkite-

pravitelstvoto-napravi-vsichko-vazmozhno-za-da-ne-zatvarja.html 

 

Антон Кутев за COVID мерките: Правителството направи всичко възможно, за да 

не затваря 

 

Лъжа е, че у нас се поставят ваксини с изтекъл срок на годност, категоричен е 

говорителят на служебния кабинет 

 

Правителството направи всичко възможно, за да не затваря. Това каза в интервю за 

предаването „120 минути“, говорителят на служебния кабинет Антон Кутев. 

 „Не смятам, че подценихме ситуацията, въпросът е какво можехме да направим. Едно 

от нещата, за които непрекъснато говорихме, е кампанията за ваксинирането, но тази 

кампания има и чисто финансови измерения“, уточни говорителят на правителството. 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/akad-petrunov-nezhelaeshtite-da-se-vaksinirat-da-si-plashtat-testovete-1172920news.html
https://bntnews.bg/news/akad-petrunov-nezhelaeshtite-da-se-vaksinirat-da-si-plashtat-testovete-1172920news.html
http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/predavania/120-minuti/anton-kutev-za-covid-merkite-pravitelstvoto-napravi-vsichko-vazmozhno-za-da-ne-zatvarja.html
https://btvnovinite.bg/predavania/120-minuti/anton-kutev-za-covid-merkite-pravitelstvoto-napravi-vsichko-vazmozhno-za-da-ne-zatvarja.html


Page | 3 

3 

По думите му последното Народно събрание е отказало да отпусне средства за 

информационна кампания в полза на ваксинацията срещу COVID-19 при 

актуализацията на бюджета за тази година. 

Вариантът със зеления сертификат е много по-лек от пълното затваряне, изтъкна Кутев. 

Относно налагането на нови COVID мерки в последния момент той каза: „Направихме 

един план още през лятото и казахме при толкова заразени се затварят училищата, при 

толкова заразени се затварят кръчмите и т.н.“ 

Според него нито президентът Румен Радев, нито служебното правителството бягат от 

отговорност. 

Антон Кутев е категоричен, че у нас не се поставят ваксини с изтекъл срок на годност. 

По думите му е недопустимо бившият премиер Бойко Борисов да разпространява 

подобна невярна информация. 

 

www.btv.bg , 24.10.2021 г.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/kulturata-i-merkite-mobilni-laboratorii-testvat-za-covid-

19-pred-koncertnite-zali.html 

 

Културата и мерките: Мобилни лаборатории тестват за COVID-19 пред 

концертните зали 

 

Краткия срок за въвеждането на мерките обаче внесе сериозен смут в 

провеждането на събитията 

 

Дългоочаквани музикални събития в София. Те обаче ще се случат на фона на новите 

противоепидемични мерки. 

След последната лента от култовата поредица за Джеймс Бонд, Софийската 

филхармония и компания от редица изявени изпълнители пренасят публиката в една 

изцяло тематична вечер с музика от филмите за Агент 007. 

Краткия срок за въвеждането на мерките обаче внесе сериозен смут в провеждането на 

събитията.  Все пак организаторите им намериха начин да ги изпълнят, за да не губят 

публика. Обособена е мобилна лаборатория за тези, които не разполагат със зелен 

сертификат. Всички, които са закупили билет, могат да се тестват, а цената е 10 лв. 

Новите мерки изправиха на нокти артистичните среди у нас. Възникнаха и десетки 

въпроси на хора, закупили предварително билети. 

 „Имаше отлив от публика, няма да го отричаме, хората в един момент, освен билета, 

който трябва да заплатят, те трябва да заплатят, евентуално и тест“, казва Рут Колева. 

 „Беше доста стресиращо, защото още първия ден имахме концерт. Щастлива съм, че 

успяхме да реагираме на момента, успяхме да организираме подвижна лаборатория, 

която да тества публиката без сертификати“, заяви Кремена Николова, PR на Софийска 

филхармония. 

Освен за публиката мерките създадоха трудности и за артистите. Налага се екип от 80 

души да се сдобие с документа - буквално за часове. 

 „Такива мерки се обявяват не от днес за днес, а от днес за няколко месеца. Аз съм в 

една патова ситуация, тъй като съм ваксинирана в Америка още края на април…, но се 

оказва, че хората, ваксинирани извън ЕС, не могат да си изкарат този въпросния зелен 

сертификат“, споделя Колева. 

Все пак културата спечели нещо - автоматичното отпадане на ограниченията за 

капацитет. 
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Само след ден, един от най-обичаните български певци ще отпразнува рождения си ден 

с грандиозен концерт. В "Арена Армеец" ще има мобилна лаборатория, в която всеки 

без сертификат ще може да се тества преди събитието. 

Изпълнителят призова всички да приемат медицината с малко повече доверие. 

 

www.nova.bg , 24.10.2021 г.  

https://nova.bg/news/view/2021/10/24/343974/ 

 

Търсят доброволци за РЗИ - София 

 

Здравните власти са на предела на силите си 

 

Ивелина Николова 

Здравните власти у нас са на предела на силите си. В пика на заразата от Регионалната 

здравна инспекция търсят доброволци.  

Зорница Димитрова среща редица препятствия в опита да извика мобилен екип, който 

да ваксинира баба й, която е с 95% ТЕЛК и чужда помощ. Преди няколко месеца 

възрастната жена прекарва коронавируса, но иска и ваксина.  

"Организация абсолюно никаква. Една тоална неяснота и хаос. Не можеха да ми дадат 

отговор в какъв срок ще се сформира група. Започнах да се притеснявам, защото 

обстановката в страната се влошава", разказва Зорница. 

Столичната здравна инспекция и Спешна помощ работят в координация. От РЗИ 

признаха, за проблеми в тази посока.  

"Това се е случило в момент, когато не е имало много желаещи. Когато желаещите са 

малко, се нуждаем да се събере достатъчен брой хора. Трябва да се съобразим и със 

съхранението на флакони, знаете, те са многодозови, не е разумно да отворим един 

флакон за един човек", разяснява д-р Ирина Гайтаневска, директор „Надзор на 

заразните болести“, СРЗИ. 

В крайна сметка бабата на Зорница получава първа игла от ваксината на Janssen, която 

е пожелала.   

"Дни след това се появи мобилният екип на Спешна помощ, държа да отбележа, че бяха 

добри професионалисти", казва Зорница. 

В пика на заразата желаещите да се ваксинират с мобилен екип скачат в пъти.   

А на този фон от РЗИ търсят доброволци. Работата им ще е свързана с това, да 

попълват карти за епидемиологично проучване на заразно болни, да обработват данни 

за заразени и контактни лица, както и да въвеждат данни в Регистъра, част от 

Националната информационна система.  

Заплащане за извършената дейност няма да има, но може да останете на работа в РЗИ. 

 

www.dnes.bg, 24.10.2021 г. 

https://www.dnes.bg/politika/2021/10/24/atanas-pekanov-govoreneto-protiv-vaksinite-e-

opasno-za-cialoto-ni-obshtestvo.508034  

 

Атанас Пеканов: Говоренето против ваксините е опасно за цялото ни общество 

 

Според него Кацаров е взел правилните решения 

 

Нели Христова 

бсолютна подкрепа за министър Кацаров, "зеленият сертификат" е един от начините да 

живеем относително нормално в тази много тежка ситуация. Ваксините са 
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единственото ни оръжие срещу пандемията, ситуацията е много трудна". Това заяви 

пред БНТ вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов.  

Може би бяха прекалено бързо наложени мерките, но "зеленият сертификат" е 

ефективен инструмент да успокоим ситуацията и да стимулираме процеса по 

ваксинация, коментира Пеканов. По думите му принуда няма - тъй като има 

възможност и чрез тестове хората да си набавят "зелен сертификат". 

Според Пеканов министър Кацаров е взел правилните решения. Много граждани се 

притесняват, защото не са информирани правилно, в целия свят са се ваксиниали 2,7 

млрд. души, това не е довело до сериозни негативни последици, каза вицепремиерът. 

Той заяви, че разбира притесненията на гражданите, но не и когато политическите 

лидери се възползват от страховете на хората в най-неподходящия момент. Говоренето 

против ваксините е опасно за цялото ни общество, каза Пеканов. 

 

www.actualno.com, 24.10.2021 г. 

https://www.actualno.com/healthy/prof-nikolaj-mladenov-moje-da-vyznikne-problem-s-

kisloroda-ako-se-pretovari-zdravnata-sistema-news_1659915.html  

 

Проф. Николай Младенов: Може да възникне проблем с кислорода, ако се 

претовари здравната система 

 

Качествените интензивни звена в София се броят на пръстите на едната ръка. Това каза 

проф. Николай Младенов, който е началник на Клиника по анестезиология и 

интензивно лечение, УМБАЛ "Токуда" пред БТВ. Според него трябва и качествен 

персонал, който у нас е малко, а условията по думите му са зверски, и неговият екип е 

принуден да работи на 200%. 

Една от неговите пациентки, които екипът му спасява от тежка форма на коронавирус, 

каза, че е необходимо да се ваксинираме, за да спасим децата си и цялото общество. 

Директорът на Търговско-банковата гимназия Емилия Иванова разказа как е преминала 

през ужаса на осъзнаването, че е в болница с COVID-19 и как се е борила след това за 

всяка крачка при възстановяването си. 

В края на ноември миналата година тя се заразява с COVID-19. Иванова е 

хоспитализирана по спешност и интубирана веднага. Това е един от най-тежките 

случаи, спомня си професор Николай Младенов. След завръщането си на работа успява 

да убеди 50% от учителите да се имунизират, 20% го преболедуват, а училището й е 

едно от първите в София, което преминава онлайн заради много отсъстващи деца и 

учители. 

Според проф. Младенов терапевтичните ни възможности са доста ограничени що се 

каса до лечението на коронавируса. Затова е важно да се ваксинираме, допълни той. 

"Колкото по-рано се започва лечението с ремдесивир, толкова по-голям резултат ще 

има. Ще излязат скоро на пазара и рекомбинантни антититела, чиято цена е огромна. 

Това е лекарството, с което е лекуван Доналд Тръмп, но терапията е много скъпа", 

обясни Младенов. 

Според него може да възникне и проблем с кислорода, ако се претовари здравната 

система. "При нас имаме контейнер, който събира около 9 милиона л кислород, дневно 

разходите са около 500 000 л. Нараснали са около 5-6 пъти. Нормално един контейнер 

се харчеше за 22 дни. Сега го консумираме един контейнер за няколко дена. Вероятно 

може проблемът при процеса продукция и доставка да стане явен“, коментира лекарят. 

 

 

 

http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/healthy/prof-nikolaj-mladenov-moje-da-vyznikne-problem-s-kisloroda-ako-se-pretovari-zdravnata-sistema-news_1659915.html
https://www.actualno.com/healthy/prof-nikolaj-mladenov-moje-da-vyznikne-problem-s-kisloroda-ako-se-pretovari-zdravnata-sistema-news_1659915.html


Page | 6 

6 

www.profit.bg, 24.10.2021 г. 

https://profit.bg/balgariya/imunizatsionniyat-tsentar-na-pirogov-shte-vaksinira-vseki-den-do-

polunosht/  

 

Имунизационният център на „Пирогов“ ще ваксинира всеки ден до полунощ 

 

От понеделник (25 октомври) имунизационният център на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, 

разкрит в медицинския център на болницата, ще работи с променено работно време, 

информираха от здравното заведение.  

Желаещите да си поставят ваксина могат да го направят всеки ден от 08:00 до полунощ. 

За удобство на гражданите са осигурени 3 медицински екипа в Имунизационния 

център, които ще работят включително събота и неделя при посоченото работно време.  

Центърът разполага с достатъчни количества от регистрираните на територията на 

Република България ваксини: Comirnaty (Pfizer), Moderna и Janssen, като зареждането 

се осъществява чрез РЗИ – град София.  

За последните четири дни в Имунизационния център на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ са 

поставени 1 846 ваксини. 

Също от утре УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ променя цената на бързите антигенни 

тестове. Гражданите ще заплащат само такса за вземането на пробата, която ще е в 

размер на 10 лв. Обособените за целта пунктове се намират пред входа на 

мултипрофилното спешно отделение на болницата и са с работно време между 08:00 и 

18:00 часа. 

 

 
25.10.2021 г., с. 4-5 

 

Глобяват за сертификати от днес  

 

57 000 учители без ваксина  

 

Жалби срещу зелени паспорти заливат съда 

 

Райна Харалампиева, Захари Белчев 

Над 57 000 са учителите без ваксина срещу коронавирус в школа и забавачки към 

момента. Това показа проверка на „Телеграф“, базирана на данни на МОН и 

синдикатите.  

Статистиката на образователното министерство показва, че 36% от преподавателите са 

ваксинирани към момента, а според тази на профсъюзите техният общ брой е около 90 

000. Преболедувалите коронавирус са 20% от педагозите. Това означава, че със защита 

от коронавирус са 56%, а 44% нямат такава. Според директори обаче много от 

ваксинираните са именно тези, които вече са изкарали коронавируса. Вчера 

образователният министър проф. Николай Денков разясни, че част от учителите не са 

разбрали, че зелен сертификат не означава задължително да са ваксинирани.  

Безопасно 

„Това означава да си ваксиниран, да си преболедувал или редовно да си правиш тест. 

За част от учителите, които не искат да се ваксинират, ще си правят тест два пъти в 

седмицата. Зеленият сертификат е един от начините училищата да бъдат безопасни“, 

каза проф. Денков пред БНР. Само преди няколко дни той обеща на учителите, че 

докато е министър, няма да бъде въведена задължителна ваксинация за тях. Също така 

http://www.profit.bg/
https://profit.bg/balgariya/imunizatsionniyat-tsentar-na-pirogov-shte-vaksinira-vseki-den-do-polunosht/
https://profit.bg/balgariya/imunizatsionniyat-tsentar-na-pirogov-shte-vaksinira-vseki-den-do-polunosht/
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предупреди, че прибързаното въвеждане на сертификати за гилдията може да доведе до 

криза. За това алармираха и от синдикат „Образование“ към „Подкрепа“. 

Проучване 

Според тяхно проучване близо 35% от българските учители казват, че биха напуснали 

системата при въвеждане на зелен сертификат. Неодобрението на въвеждането на зелен 

сертификат в образователната система е 86% срещу едва 12% одобрение. “Неговото 

неочаквано въвеждане ще блокира образователната система, ще доведе до отлив на 

учители и ще създаде брутални трудности на българските родители“, написаха от 

синдикат "Образование" в отворено писмо до министъра на здравеопазването Стойчо 

Кацаров. От днес започват да се налагат глоби за неспазване на изискването за достъп 

до обществени места със зелен сертификат. Такъв важи за молове, заведения, фитнеси, 

кина, театри. Министър Кацаров заяви, че контролът ще бъде засилен и ще бъдат 

създадени съвместни групи между МВР, РЗИ и Агенцията по храните. Служебният 

министър на вътрешните работи Бойко Рашков потвърди, че имат готовност да 

участват в тях. 

Недоволство 
Още в първите два дни от действието на заповедта на здравния министър за налагане на 

зелените сертификати като средство за достъп до обществени места са пуснати 13 

жалби в Административен съд София-град и Върховния административен съд. Отделно 

граждани са пуснали жалби срещу новите мерки като цяло. Родители оспорват 

заповедта на просветния министър за въвеждане на онлайн обучение, търговци пък 

обжалват разпоредбите за влизане в търговските им обекти. Сред пусналите жалби има 

и политици, които се възползват от ситуацията, за да засилят предизборната си 

кампания. В АССГ в четвъртък и петък до края на работния ден са постъпили 7 жалби. 

Последната жалба е от гражданин, който оспорва забраната за провеждането на всички 

масови мероприятия, освен ако не се провеждат според новите изисквания. Срокът за 

разглеждане на всички жалби е 2 месеца. В жалбите до Върховния административен 

съд се оспорва заповедта на министъра на здравеопазването, както и заповедта на 

министъра на образованието, с която се регламентира кога учениците минават в онлайн 

среда и кога продължават да учат присъствено или в смесена форма. 

 

Тунис иска PCR. Англия пуска и с антигенен 

Англия облекчава режима за пристигащи ваксинирани в страната. Те ще могат да си 

правят антигенен вместо PCR тест, съобщиха от Министерството на външните работи. 

Тунизийските власти също актуализират режима на влизане в страната. По информация 

на посолството ни в Тунис от 27 октомври всички пътници, независимо дали са 

ваксинирани, трябва да представят отрицателен PCR тест с QR код, направен не по-

рано от 72 часа към момента на регистрация. Пътуващите, които нямат поставена пълна 

ваксина, включително туристите от организирани пътувания, подлежат на 

задължителна седемдневна карантина в определени от властите хотели. Разходите са за 

сметка на пътниците, които трябва да представят ваучер. От вчера и Германия затегна 

правилата за българи, тъй като обяви България за високорискова зона. Държавата 

въведе 10-дневна карантина за неваксинирани и непреболедували пътници. 

 

Заразяват се по 500 деца на ден 

"След стартиране на учебната година заболеваемостта сред учениците се е увеличила 

два пъти. През последната седмица имаме до 500 деца на ден, които се разболяват от 

коронавирус“, съобщи образователният министър Николай Денков пред БНР. Към 

началото на учебната година 6% от всички заболели са били до 19-години, а към 30 

септември те вече са били 12%. „При над 2500 болни деца седмично се създава риск от 
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хоспитализация. Ако се запълнят болниците след 2 седмици, може се окаже, че няма да 

има кой да ги лекува“, каза проф. Денков. 

 

 
25.10.2021 г., с. 2 

 

СПОРЕД ДОГОВОРИТЕ НА MЗ С ЛАБОРАТОРИИТЕ 

 

Плащаме 10 лв. за бърз „безплатен тест“ 

 

Преразглеждат становища 

 

Най-много 10 лева ще струва пробовземането с бързите антигенни тестове, осигурени 

от Министерството на здравеопазването. Това заяви още на срещата Стойчо Кацаров. 

По думите му това са „безплатни тестове, купени от M3 и предоставени на 

лабораториите, с които вече се сключват договори“. В договорите било указано, че 

пределната цена е 10 лв. 

 „Закъсняхме с тестовете, приемам тази критика“, склони Кацаров. 

В Планът за ваксинация, който беше приет миналата година, възрастните хора бяха 

предвидени за ваксиниране в последната група, каза той в отговор на въпрос на 

вицепрезидента Илияна Йотова. Сега задължихме личните лекари, от понеделник до 

четвъртък, да ваксинират с предимство хората над 60-годишна възраст, добави 

Кацаров. 

Експертните съвети отново ще преразгледат становищата си за ваксинирането срещу 

коронавирусната инфекция, допълни служебният министър в отговор на въпрос на 

президента Радев за ваксиниране на пациенти, страдащи от определени заболявания. 

Ако специалистите от съветите посочат определено заболяване, което е 

противопоказно или съществува висок риск за тях при ваксинация, на тези пациенти ще 

им бъде позволено да участват активно в обществения и стопанския живот, независимо 

че не притежават съответния сертификат, каза Кацаров. Той добави, че контролът за 

зелени сертификати щял да бъде насочен към злонамерените и недобросъвестните. 

 

 

 

 


