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Заболеваемостта в страната от COVID-19 вече е 785 заразени на 100 000 души 

 

Ситуацията с разпространението на COVID-19 в цялата страна продължава да се 

влошава. Заболеваемостта вече стигна 785 заразени на 100 000 души население. 

Данните са на Националния център по заразни и паразитни болести. За последното 

денонощие новите случаи са близо 7 000. Лекари, болници и училища са под натиск. 

Все по-тревожна става картината на разпространение на заразата у нас. Нов рекорд 

отчитаме днес - 6 816 са заразените за последните 24 часа. Положителни са 13,5% от 

направените 50 356 теста. За последното денонощие са починали 124 души, като над 

94% от тях са били неваксинирани. Натискът върху болниците също се увеличава - над 

1100 са новоприетите пациенти с Ковид. Общият брой на хоспитализираните вече е 

7325 души. На този фон заместник здравният министър увери, че за момента проблем с 

леглата за лечение на ковид пациенти няма. По думите му натискът е само върху 

интензивните. Затова се обмисля разкриването на още 70 легла. Отбеляза и недостига 

на медици, който е навсякъде. Най-голям е проблемът с анестезиолозите. Обмисля и 

вариант за командироване на екипи от малки болници в големи. 

В Инфекциозна болница в София има 2 отделения за лечение на ковид. В ранния 

следобед настанените пациенти с коронавирус бяха 117, при максимум разкрити легла 

120. Има и 10 заразени деца, 2 от тях кърмачета. 

"Ситуацията е динамична. Не мога да кажа, че има върнат пациент и някой е върнат, 

който се нуждае от хоспитализация", коментира проф. д-р Татяна Червенякова, 

директор на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София. 

В болницата реанимационни легла няма. 

"Няма достатъчно анестезиолози", акцентира проф. д-р Татяна Червенякова. 

Трудно е и е по-трудно и е несравнимо с това, което сме преживяли до момента. 

"Специалистите като мен сме голям дефицит без пандемия, а сега ние сме разделени на 

групи, които трябва да полагат грижи за болници от ковид, а същевременно останалите 

болести не са спрели да функционират. От тази гледна точка дефицитът на кадри е 

изключително остър", каза д-р Иван Колчаков, анестезиолог и член на УС на "София 

Мед" 

И макар най-сериозен да е проблемът с анестезиолозите, медици липсват навсякъде, 

отбеляза заместник-министърът на здравеопазването Димитър Петров. Затова се 

обмисля вариант за командироване на екипи от малки болници в големи. За момента 

интензивни легла има в АГ-болниците. 

"Но те не могат да се използват за други. Има още легла, но очакваме следващите дни 

те да свършат, затова целта е те да се увеличат още повече", каза д-р Димитър Петров, 

заместник-министър на здравеопазването. 

Анестезиолози има ли достатъчно? 

"Искаме да отворим още около 70. Анестезиолози никога не е имало достатъчно", 

допълни д-р Петров. 

Лекари признават, че при тази вълна има по-добра организация при разпределението на 

болните, но въпреки това лечебните заведения са на предела на силите си. 
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Кантарджиев: Здравната система може да издържи още 1 седмица 

 

По думите му от страна на Министерство на здравеопазването трябва да има 

строг контрол на настоящите мерки 

 

„При сегашния темп на заразяване, при който 1000 души заразяват 1300, здравната 

система може да издържи още една седмица. Но трябва да се направи нещо“, каза проф. 

Тодор Кантарджиев. 

„Цифрите, които виждаме са уникални. Досега от 20 месеца не е имало такава дневна 

заболеваемост и за съжаление много хора изгубиха живота си. Народът ще трябва да 

плати много висока цена“, каза още Кантарджиев. 

По думите му от страна на Министерство на здравеопазването трябва да има строг 

контрол на настоящите мерки. 

„Не мисля, че на този етап локдаун ще свърши работа. Когато се въвежда частичен 

локдаун, той трябва да се въведе в този етап на развитието на епидемията, че неговият 

ефект да се види след 2 седмици. За съжаление не виждам такова желание на 

управляващите кризата“, допълни Кантарджиев. 

Той уточни, че към момента има около 38 подварианта на „Делта“, като 7-8 от тях се 

откриват у нас, най-често в София. 

 

www.btv.bg, 27.10.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/d-r-hasardzhiev-lokdaun-njama-zashtoto-darzhavata-

ne-mozhe-da-si-go-pozvoli-finansovo.html 

 

Д-р Хасърджиев: Локдаун няма, защото държавата не може да си го позволи 

финансово 

 

Никой не си е взел урок от досегашните COVID вълни, казва той 

 

„В момента сме в пъти по-тежка ситуация, отколкото в началото на кризата, защото 

икономическите резерви на страната са изчерпани. Това е и причината държавата да не 

обявява пълен локдаун, защото не може да си го позволи“, смята д-р Станимир 

Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация. 

Пред БНР той коментира, че до момента никой не си е взел урок от досегашните 

COVID вълни. По думите му държавата е бездействала през двете години на 

пандемията. 

„Не бяха предприети необходимите мерки и действия, за да не стигаме до тази 

национална катастрофа. Истинската КОВИД епидемия настъпва сега в България“, каза 

още Хасърджиев. 

Той определи разделението в обществото като следствие на целенасочена 

дезинформационна кампания от страна на институциите. 

„Системата е безпомощна и не е успяла да обясни на хората и да повиши доверието им 

във ваксините. Няма такъв прецедент, описан в световната научна литература, в който 

за толкова кратък период да бъде приложена ваксина на такава огромна маса хора. Това 

не беше обяснено“, каза още той. 
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Хасърджиев смята, че всички дейности, които могат да се осъществяват в дома на 

пациента, трябва да се изведат извън болниците. Трябва да се въведе и дистанционно 

наблюдение на болните и на лекарите да им бъде заплащано за това. 

 

www.bgonair.bg, 27.10.2021 г.  

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/243754-ial-v-balgariya-ne-se-prilagat-vaksini-s-

iztekal-srok-na-godnost 

 

ИАЛ: Неизползваните ваксини ще бъдат бракувани и унищожени 

 

"В България не се прилагат ваксини с изтекъл срок на годност", увери Богдан 

Кирилов 

 

В България не се прилагат ваксини срещу коронавирусната инфекция, които да са с 

изтекъл срок на годност, каза пред журналисти директорът на Изпълнителната агенция 

по лекарствата Богдан Кирилов. По думите му неизползваните остатъчни количества от 

флакони ще бъдат бракувани и унищожени, съгласно процедурата в България. 

"По отношение на ваксината, произведена от Pfizer, Европейската агенция разгледа 

документацията, предоставена от производителя, и препоръча срокът на годност да 

бъде променен от шест на девет месеца и това беше одобрено от ЕК през септември", 

припомни Кирилов. Това ще важи за всички ваксини, произведени след септември, 

както и за произведените след юни 2021 година. 

"Това, което довежда до объркване, е разликата в информацията в кратката 

характеристика на ваксината и реално одобрения срок на годност", каза още Кирилов, 

цитиран от БТА. 

 

www.bnr.bg, 27.10.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101547886/prof-ilko-getov-vaksinata-sreshtu-covid-19-

predpazva-ot-smart 

 

Проф. Илко Гетов: Ваксините срещу Covid-19 предпазват от смърт 

 

Бустерна доза може да се поставя при специфични групи пациенти 

 

„Към момента има официално разрешение само и единствено за ваксината на Pfizer / 

BioNTechда се прилага трета доза и минимум 28 дни след втората и бустерна доза, 

която е между 6 и 8 месеца след поставяне на втората доза за подсилване на имунитета 

при специфична група пациенти, при хора, които работят при рискови условия с 

вирусна контаминация със заразно болни такива, които са с нарушен имунитет“, каза за 

БНР проф. Илко Гетов - българският представител в Европейската агенция по 

лекарствата. 

Поставянето на бустерна доза на ваксината Spikevax (Спайквакс) срещу Covid-19 на 

компанията „Модерна“ може да се препоръча за хора на възраст от 18 години нагоре, 

според обявеното заключение на Европейската агенция по лекарствата 

Той припомни, че в Италия е прието решение на всички над 65 години от 1 януари 2022 

година да се поставя трета доза ваксина. 

"В България също очаквам това да се случи и да има препоръка от министерството на 

здравеопазването и експертния съвет по имунология", допълни в предаването 

"Хоризонт до обед" проф. Илко Гетов. 
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Той бе категоричен, че ваксинираните срещу Covid-19 дори и да стигнат до болнично 

лечение те прекарват по-леко вируса. 

"Дори и да стигнат до болница, тези пациенти не се нуждаят от механична вентилация,  

единици са смъртните случаи и техният престой в болница  е изключително съкратен. 

Ваксините по принцип в клинични изпитвания показват 90 и над 90% ваксинална 

ефикасност, но в реални условия, когато има и други съпътстващи фактори тази 

ваксинална ефикасност намалява с 4-5-7 максимум 10 процента и това го показват 

реалните данни от практиката. Ако ние имаме ваксинална ефикасност  93 - 94% , то 85-

90 % от постъпилите в болница са неваксинирани. Имаме сигурна защита за 

ваксинираните по отношение на тежко изкарване на заболяване и смъртен изход, което 

е задачата“, подчерта лекарят. 

 

www.btv.bg, 27.10.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/naprezhenie-mezhdu-partnyori-nzok-i-bls-s-vzaimni-

obvinenija.html 

 

Напрежение между партньори: НЗОК и БЛС с взаимни обвинения 

 

Според директора на НЗОК важни решения в съюза се вземат "на чаша уиски" 

 

Напрежението между лекарския съюз и здравната каса продължава. 

Според директора на НЗОК важни решения в съюза се вземат "на чаша уиски". 

Лекарите пък го обвиниха, че безплатните рецепти за хората с COVID-19 не стигат до 

тях. 

Според здравната каса безплатните лекарства за COVID-19 стигат до пациентите, а 

според Лекарския съюз това не е факт. 

"Обвинение, че няма издадени рецепти в COVID зоните - вчера бях в командриовка, но 

имам данинте - от момента на стартиране на COVID зоните са издадени 980 рецепти", 

заяви проф. д-р Петко Салчев, управител на НЗОК. 

"Звучи несериозно - за 2 месеца 900 рецепти – 150 COVID зони, не смея да дори да си 

направя труда да пресметна колко са. Това означава една-две рецепти от COVID зона", 

отговори д-р Иван Маджаров, председател на УС на БЛС. 

Според управителя на касата проблемите са другаде. 

"Да, има проблем, че в момента мълча и не казвам всичките неща – за мен преговорния 

процес не представлява разговора в една стая на чаша уиски и след това управителят 

като секретарка да оформя решението. Искам ясни параметри на преговорите, които ще 

бъдат между УС на БЛС и надзорния съвет", заяви още проф. д-р Салчев. 

"Управителят на НЗОК ни казва, че някога, някъде веднъж или много пъти е присъсвал 

на задкулисни разговори за взимане на решения, които касаят цялото здравеопазване на 

чаша уиски с незанайно кой. Лекарският съюз никога не е искал решения да се взимат 

на чаша уиски", отговори д-р Маджаров. 

От съсловната организация настояват парите, които са останали неразходвани от касата 

досега, да се насочат там, където е необходимо. 

 

www.nova.bg, 27.10.2021 г. 

https://nova.bg/news/view/2021/10/27/344337/ 

 

Д-р Маджаров: Личните лекари не издават безплатни лекарства за COVID-19 

 

По думите му проф. Салчев е забранил на експертите на НЗОК да говорят с БЛС 
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"Много от COVID зоните нямат софтуер за изписване на безплатни лекарства и се 

налага личният лекар да изписва лекарства, наредени от друг. Нещо, с което от БЛС не 

сме съгласни. Личните лекари не са секретарки, пътят на пациента е само един, затова 

няма да го правят". Това заяви в "Денят на живо" председателят на БЛС д-р Иван 

Маджаров. 

Той смята, че предложението, ако имаш поне 10% заети легла с пациенти от COVID, да 

получаваш 100% от своя бюджет е кризисен PR от страна на НЗОК. 

"Ще го подпишем и въпреки това ще останат пари. Така октомври, ноември и декември 

болниците ще получат целите си бюджети, независимо от заработката" каза д-р 

Маджаров. 

Относно това, че Лекарският съюз сезира прокуратурата за преговорите с НЗОК за 

съмнение за злоупотреби и опит за прикриване на средства от тяхна страна, той заяви, 

че е сигурен, че експертите нямат вина за случващото се в НЗОК, а отговорността е на 

Салчев. 

"Проведохме три срещи с НЗОК. На първата среща присъстваше проф. Салчев и бе 

съгласен с нашите предложения, но забрани на експертите на НЗОК да говорят. 

Седмица след това бяхме отново на среща, но без него, не е вярно, че сме искали той да 

присъства. Разбрахме се, че на 18 октомври ще представим методиката за 

здравноосигурителни плащания. На самата дата всички експерти си мълчаха, подадоха 

ни две листчета с неизпълними неща. Имаше указания за формално водене на 

преговори.Не е вярно, че проф. Салчев е само организатор, управителят на НЗОК 

определя политиката, не е технически секретар", обясни д-р Маджаров. 

По думите му има излишък от 200 млн. лв., които трябва да отидат при лекарите.  

"Касата плаща за дейност, но по време на пандемията тя не можеше да се осъществи, 

затова предложихме 100% от бюджетите на болниците независимо от заработката", 

припомни д-р Маджаров. 

Според него има 30 млн. за направления на пациентите. 

"По закон сме задължени целогодишно да работим заедно с НЗОК, така че парите от 

здравноосигурителните вноски да достигнат по най-добрия начин до всички в 

системата", подчерта проф. Маджаров. 

По темата с изнесената днес информация от здравното министерство за ваксината на 

"Пфайзер" и противопоказанията й, медикът сподели, че производителят е съобщил 

същата информация, но МЗ го превежда на по-достъпен език. А съобщението има и 

друга роля – да елиминира дезинформацията. 

За имунизационната кампания професорът коментира, че не знае къде е учил и какви 

учебници е чел лекар, който говори срещу ваксините. 

"Каквото и да е чуждото тяло, постъпило в организма, срещу него се образува имунна 

памет. 75% от лекарите са ваксинирани", завърши проф. Иван Маджаров. 

 

www.cross.bg, 27.10.2021 г.  

https://www.cross.bg/dopulnitelni-razmer-covid--1675287.html#.YXmNDp5Bzcs 

 

Одобриха допълнителни средства за здравеопазване 

 

/КРОСС/ Министерският съвет прие проект на постановление за одобряване на 

допълнителни разходи в размер на 12 500 000 лв. по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2021 г. 

Средствата са за поддържане на резерв от лекарствени продукти в лечебните заведения 

за болнична помощ и готовност при възникване на недостиг в следствие на 

http://www.cross.bg/
https://www.cross.bg/dopulnitelni-razmer-covid--1675287.html#.YXmNDp5Bzcs


Page | 6 

6 

извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19. 

Целта е достъп на всички пациенти, нуждаещи се от спешно осигуряване на 

качествени, ефективни и достъпни лекарства. 

Списъкът на лекарствените продукти, съдържащи се в резерва, лечебните заведения, в 

които ще се съхраняват, както и указания за осигуряване, отчетност и контрол на 

разходването на тези лекарствени продукти са определени в заповед на министъра на 

здравеопазването. 

С друго правителствено постановление са одобрени допълнителни разходи и трансфери 

по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 38 600 000 

лв. Приемането на Постановлението се налага поради удължения срок на извънредната 

епидемична обстановка до 30 ноември 2021 г. и необходимостта да се осигури 

устойчивост на мярката за предоставяне на допълнителни възнаграждения на 

медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, 

свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19. 

Осигуряването на ежемесечно допълнително възнаграждение за медиците на първа 

линия в размер на 1 000 лв. нетно е ефективна и устойчива мярка за справяне с 

разпространението на COVID-19 и съществен фактор за мотивация на медицинските 

кадри. 

По бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. са одобрени също така 

допълнителни разходи в размер на 13 000 000 лв., с които се предвижда да се закупят 

неинвазивни бързи антигенни тестове подходящи за изследване на деца, при които се 

използва слюнка вместо назофаренгиален секрет за откриване на SARS-Co V-2. 

Препоръката за скрининг на децата в училищата е включена в Насоките за обучение и 

действия в условията на извънредна епидемична обстановка. Там е посочено, че при 

осигурени безплатни тестове и съгласие най-малко на 90% от родителите в конкретното 

училище, децата ще бъдат изследвани поне веднъж седмично. 

Регулярното тестване на ученици в условията на епидемично разпространение на 

COVID-19 е широко разпространена практика в редица европейски и други държави, с 

което се цели да не допускат асимптомни и пресимптомни носители на новия 

коронавирус в училищна среда и да се гарантира безопасно и присъствено обучение. 

Предвижда се да се провежда изследване на учениците от начален курс на обучение 

преди началото на учебните часове. 

Със средствата се предвижда да се закупят около 1 600 000 бързи антигенни теста, 

което ще позволи тестване на децата от началния курс на образование ( от I до IV клас) 

два пъти седмично, в рамките на един месец. 

 

www.bnt.bg, 27.10.2021 г.  

https://bntnews.bg/news/mz-publikuva-spisak-na-sastoyaniya-pri-koito-da-ne-se-

postavya-vaksinata-na-pfaizer-1173214news.html 

 

МЗ публикува списък на състояния, при които да не се поставя ваксината на 

"Пфайзер" 

 

Министерството на здравеопазването публикува в профила си във фейсбук списък със 

състояния, при които не е препоръчително поставянето на ваксината на "Пфайзер". 

Лица, които НЕ трябва да се ваксинират с Comirnaty ("Пфайзер") срещу COVID-19: 

Всеки с тежка алергия към компонент на ваксината (т.е. такъв, който причинява 

анафилаксия или изисква медицинска намеса); 

Тези на възраст под определената в кратките характеристики на продуктите; 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/mz-publikuva-spisak-na-sastoyaniya-pri-koito-da-ne-se-postavya-vaksinata-na-pfaizer-1173214news.html
https://bntnews.bg/news/mz-publikuva-spisak-na-sastoyaniya-pri-koito-da-ne-se-postavya-vaksinata-na-pfaizer-1173214news.html
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Хора, които в момента са в изолация или имат симптоми на COVID-19; те могат да се 

ваксинират, след като приключат с изолацията и след преустановяването на всичките 

им симптоми; 

Хора, които могат да се ваксинират след обсъждане на ползите и рисковете и/или след 

консултация с техния наблюдаващ/лекуващ лекар: 

Лица с анамнеза за тежка алергия към някоя ваксина или към инжекционен лекарствен 

продукт; 

бременни; 

лица с имунокомпрометиращи заболявания; 

кърмещи жени; 

лица на терапия с антикоагуланти 

Хора, които трябва да следват специални процедури: 

Лица с анамнеза за тежка алергия (изискваща медицинска намеса) към нещо различно 

от ваксина или инжекционно лекарство може да получи ваксината, но трябва да остане 

за медицинско наблюдение в продължение на 30 минути след получаване на ваксината. 

Хората, които наскоро са боледували от COVID-19 и са били лекувани с антитяло-

базирани терапии (напр. с моноклонални антитела или реконвалесцентна плазма), 

трябва да изчакат до 90 дни след лечението, за да бъдат ваксинирани. 

От министерството подчертават, че хората, контактни на болни от COVID-19 трябва да 

изчакат, докато карантината им приключи, преди да се ваксинират (освен ако не живеят 

в места с множество хора, като старчески дом, поправителен дом или приют за 

бездомни, в този случай те могат да бъдат ваксинирани по време на период на 

карантина). 

Хората, които са си поставили друга ваксина, която не е срещу ковид трябва да изчакат 

поне 14 дни, преди да получат ваксина срещу COVID-19. По същия начин, ако човек е 

получил ваксината срещу COVID-19, той трябва да изчака най-малко 14 дни, преди да 

получи други ваксини. 

 

www.mediapool.bg, 27.10.2021 г. 

https://www.mediapool.bg/kabinetat-otpusna-dopalnitelno-64-mln-lv-za-parva-liniya-

antigenni-testove-za-uchenitsite-i-lekarstva-news328077.html  

 

Кабинетът отпусна допълнително 64 млн. лв. за първа линия, антигенни тестове 

за учениците и лекарства 

 

Министерският съвет одобри допълнителни средства в размер на 64 млн. лв. за 

закупуването на лекарства, пари за работа на първа линия и антигенни тестове за 

учениците. 

По бюджета на Министерството на здравеопазването се превеждат 13 000 000 лв., с 

които се предвижда да се закупят неинвазивни бързи антигенни тестове, подходящи за 

изследване на деца, при които се използва слюнка, вместо назофаренгиален секрет за 

откриване на SARS-Co V-2. МЗ обяви обществената поръчка за закупуването на 400 

000 теста за учениците, като срокът за подаването на оферти е до 29.10.  

Предвижда се да се провежда изследване на учениците от начален курс на обучение 

преди началото на учебните часове. Със средствата ще се закупят около 1 600 000 

бързи антигенни теста, което ще позволи тестване на децата от началния курс на 

образование ( от I до IV клас) два пъти седмично, в рамките на един месец.  

С друго правителствено постановление са одобрени допълнителни средства в размер на 

38 600 000 лв. за допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския 

персонал, пряко ангажиран в борбата с Covid-19.  

http://www.mediapool.bg/
https://www.mediapool.bg/kabinetat-otpusna-dopalnitelno-64-mln-lv-za-parva-liniya-antigenni-testove-za-uchenitsite-i-lekarstva-news328077.html
https://www.mediapool.bg/kabinetat-otpusna-dopalnitelno-64-mln-lv-za-parva-liniya-antigenni-testove-za-uchenitsite-i-lekarstva-news328077.html
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12 500 000 лв. сe отпускат за поддържане на резерв от лекарствени продукти в 

лечебните заведения за болнична помощ и готовност при възникване на недостиг в 

следствие на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на 

Covid-19. Целта е достъп на всички пациенти, нуждаещи се от спешно осигуряване на 

качествени, ефективни и достъпни лекарства. Списъкът на лекарствените продукти, 

съдържащи се в резерва, лечебните заведения, в които ще се съхраняват, както и 

указания за осигуряване, отчетност и контрол на разходването на тези лекарствени 

продукти са определени в заповед на министъра на здравеопазването. 

 

www.dnes.bg, 27.10.2021 г. 

https://www.dnes.bg/koronavirus/2021/10/27/farmacevt-bezplatnite-recepti-za-covid-

oshte-ne-sa-osigureni.508318 

 

Фармацевт: Безплатните рецепти за COVID още не са осигурени 

 

От бранша обясняват, че не получават финанси за работа на първа линия 

 

Вече втора година фармацевтите работят на първа линия. Също така преди месец НЗОК 

обяви, че ще бъдат осигурени безплатни лекарства за болните от COVID-19 в страната, 

но до този момент това не е станало. 

"Още нямаме рецепти за безплатни лекарства, надяваме се да се разреши скоро 

проблемът с личните лекари, за да можем и ние да изписваме", заяви пред БНТ 

Николай Костов, председател на Асоциацията на собственици на аптеки. 

Според него, фармацевтите са изложени директно на опасност от зараза, защото всеки 

ден в аптеките влизат много хора, включително болни от COVID-19. Много от тях 

нямат близки, които да им купят лекарствата и принудително трябва да нарушат 

карантината си. 

"Другите медицински специалисти така или иначе получават заплащане на първа 

линия, но фармацевтите - не. Разбира се, то може да бъде направено под различна 

форма, защото ние не извършваме дейности, а изписваме лекарства. Затова вчера 

колегите от Българския фармацевтичен съюз апелираха за увеличаване на таксата, 

която е смешна и не е променяна от 2012 година", каза още Костов. 

По думите му в момента аптеките инвестират в лекарства, за които получават много 

малко надценка. Неведнъж се е налагало да бракуват лекарства с изтекъл срок на 

годност, които са стрували много скъпо. "Имате лекарства за над 30 хиляди лв и ви 

дават 1.60 ДДС. Тази такса е малка и винаги е била малка. Говорим за напълно 

безплатните лекарства, при които няма надценка. Неведнъж са изтичали срока на 

лекарства и не се компенсира загубата. В останалата част на Европа таксите са 

значително по-големи". 

В бранша не е голям процента на неваксинирани и има доста голям процент 

преболедували хора, които имат имунитет и това е причината, която ги задържа да се 

имунизират. 

Очертават се и липса на антикуаголантите.По публикацията работи: Петя Славова 

 

www.clinica.bg, 27.10.2021 г. 

https://clinica.bg/18720-Rumen-Radev-shte-iznese-lekciq-v-MU-Plovdiv 

 

РУМЕН РАДЕВ ЩЕ ИЗНЕСЕ ЛЕКЦИЯ В МУ-ПЛОВДИВ 

 

http://www.dnes.bg/
https://www.dnes.bg/koronavirus/2021/10/27/farmacevt-bezplatnite-recepti-za-covid-oshte-ne-sa-osigureni.508318
https://www.dnes.bg/koronavirus/2021/10/27/farmacevt-bezplatnite-recepti-za-covid-oshte-ne-sa-osigureni.508318
mailto:media.petya.slavova@gmail.com
http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/18720-Rumen-Radev-shte-iznese-lekciq-v-MU-Plovdiv
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Президентът Румен Радев ще гостува утре в МУ-Пловдив и ще изнесе лекция на 

тема „Здравеопазването в Плана за възстановяване и устойчивост - акценти". 

Събитието е част от традиционното за академичната общност на университета 

тържествено отбелязване на Деня на народните будители – 1 ноември. 

"Независимо от трудното време на върлуваща пандемия, икономически и политически 

предизвикателства, академичната общност на Университета ще спази своята традиция 

и ще засвидетелства признателността си към делото на великите българи, завещали ни 

своята смелост и любов към знанието и родината", казаха от МУ-Пловдив.  

Лекцията на президента Румен Радев 
ще бъде изнесена в зала „Тракия" на хотел Рамада Пловдив ТРИМОНЦИУМ от 10.30 

часа. Стриктно ще бъдат спазени противоепидемичните мерки, като всички 

присъстващи, които ще са в ограничен състав, ще бъдат допускани след представяне на 

сертификат за ваксиниране, преболедуване или отрицателен PCR / Антигенен тест. 

Медицинският университет – Пловдив е осигурил възможност за онлайн участие.  

Повече от 160 научни проекти 
на български учени ще бъдат финансирани от Фонд „Научни изследвания" (ФНИ), 

съобщиха междувременно оттам. Те са от всички научни области и са на обща стойност 

над 21.5 млн. лв. Общо 34 от проектите, за които ще бъдат отпуснати средства, са на 

млади учени и постдокторанти. Сред изследванията са теми, свързани с ефектите на 

комбинирано прилагане на антивирусни съединения срещу ентеровируси, със слабо 

изследвани катаклизмични системи в Млечния път и близките галактики и други. 

Част от темите на останалите научни 
проекти са: нови математически модели за анализ на големи данни с приложения в 

медицината и епидемиологията; продължителност на имунната памет след имунизация 

срещу КОВИД-19, дигиталното разделение и социалните неравенства, комплексна 

оценка на генетични и екологични фактори, свързани със загубите на медоносни пчели 

в България; жените в българската литература; интердисциплинарни методи и средства 

за изследване на ръкописни паметници и други.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


