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ПРЕСКЛИПИНГ
22 февруари 2021 г., понеделник
www.bnt.bg, 19.02.2021 г.
https://bntnews.bg/news/nov-vid-kontrabanda-hvashtat-pratki-s-nestandartni-maskirakavici-i-dezinfektanti-1096741news.html
Нов вид контрабанда: Хващат пратки с нестандартни маски, ръкавици и
дезинфектанти
Тихомир Игнатов
Нов вид контрабанда, свързан с предпазните средства срещу COVID-19. През януари са
засечени две пратки с общо 4 милиона и 400 хиляди маски, които не отговарят на
стандартите на Европейския съюз. На този фон се задържат и медикаменти,
предназначени за пазара на черно.
Опитите за нелегален трафик на предпазни средства започва миналата година още в
първата фаза от пандемията, когато се появяват и първите новини за недостиг.
"Имахме случаи на маски за прахово боядисване или на костюми за боядисване, които
са укривани. В самото начало и потребителите, и контрабандистите не са били наясно
кое какво е и кое би свършило работа", заяви Вяра Генова от Агенция "Митници".
В началото на пандемията на граничен пункт "Капитан Андреево" са задържани над 1
милион и 500 хиляди защитни маски за лице, малко над 54 хиляди опаковки
антибактериален гел, както и 40 хиляди ръкавици и защитни костюма. Задържаните
стоки, за които разследванията са приключили с отнемане в полза на държавата и
отговарят на стандартите, са предоставени за ползване на Министерството на
здравеопазването и БЧК.
"Основните пратки идват от Турция и са предназначени за Западна Европа. Укриват се
по всякакви възможни начини в тайници особено когато става въпрос за медикаменти в
областта на наркотрафика - между багаж, между друга легална стока, кабини на
шофьори", обясни Генова.
При лекарствата трафикът е основно два типа. Единият е свързан с медикаменти, които
се продават легално в трети държави, но не са одобрени за използване в ЕС, цените на
черно са по-ниски. Най-често тези продукти са сексуални стимуланти, както и някои
видове препарати, които се използват в бодибилдинга. През 2020 г. на "Капитан
Андреево" са задържани малко над 25 хиляди разфасовки.
Вторият тип са медицински препарати под особен контрол, като например някои
успокоителни. Те съдържат упойващи вещества и са предназначени за черния пазар,
включително като суровина за наркотични вещества.
www.nova.bg, 19.02.2021 г.
https://nova.bg/news/view/2021/02/19/316371/
Проф. Ангелов обяви кога започва дистанционното записване за ваксините
Това съобщи здравният министър във Facebook
В началото на март стартира дистанционното записване на желаещите да се ваксинират.
Това написа в профила си във Facebook здравният министър проф. Костадин Ангелов
след срещата си с екипа на „Информационно обслужване“ АД.
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Записването ще става в 4 лесни стъпки – попълване на лични данни /име и ЕГН/, избор
на място за ваксиниране, дата и час, предпочитана ваксина, обясни здравният министър.
www.bnr.bg, 19.02.2021 г.
https://bnr.bg/varna/post/101424757/nzok
НЗОК публикува разяснения как личните лекари да отчитат направена ваксина
заради десетте лева
Стартира разпределението на постъпващите дози и поставянето на ваксини при
общопрактикуващите лекари (ОПЛ), съобщиха от Здравната каса, откъдето публикуваха
на сайта си уточнения за начина, по който личните лекари ще се отчитат за поставените
от тях ваксини срещу COVID-19.
Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прие правилата,
по които на общопрактикуващите лекари ще бъдат заплащани по 10 лв. за всяка
апликация на ваксината.
Имунизацията срещу Covid-19 може да бъде включена в имунизационния паспорт на
всеки гражданин в частта „Препоръчителни имунизации“, казват от касата.
www.bnr.bg, 19.02.2021 г.
https://bnr.bg/horizont/post/101424813/angelov-dopusna-porachka-na-covid-vaksini-otrusia
Ангелов допуска поръчка на Covid ваксини от Русия
Ако България изпита недостиг на ваксини от общите европейски поръчки, ще се
възползва от възможността да поръча от Русия - обяви в парламента здравният министър
Костадин Ангелов:
"Разбира се, ако ние виждаме проблем с логистиката, забавянето на ваксините и ако от
Русия могат да доставят ваксини по-бързо, отколкото е планът за доставка в България,
да, страната ни би се възползвала от тази възможност. Но към настоящия момент ние се
придържаме към сключените споразумения от Европейската комисия с фирмитедоставчици".
www.zdrave.net , 19.02.2021 г.
https://www.zdrave.net/-/n16574
Министърът: Ваксинираните и преболедувалите са преносители на вируса
Ако ЕМА одобри руската и китайската ваксина, може и да ги ползваме
Надежда Ненова
„Когато се достигне нивото от 70% ваксинирани, се постига т. нар. колективен
имунитет, който пречи на разпространението на вируса, тогава ще паднат маските и ще
бъдат махнати всичките противоепидемични мерки и тогава ще си върнем живота
обратно“. Така отговори министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов по
време на днешния парламентарен контрол на реплика на депутата от БСП Румен
Георгиев защо трябва ваксинираните и преболедувалите да носят маски.
Министърът уточни, че всички хора, които са получили ваксина или са препоболедували
и имат титър на антителата, който няма да им позволи да се разболеят или ако се
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разболеят - да имат усложнения, могат да пренасят вируса. „Това е мнение на световни
експерти и именно затова влизането в страната не е обвързано с ваксината или с
преболедуването, а с изискване за отрицателен PCR-тест“, отсече той.
Георгиев упрекна министъра и че не е отишъл в парламента миналия петък, за да
отговори на въпросите относно тревожното повишаване на броя на новозаразените с
COVID-19 в област Кюстендил. „Посетих болницата в Кюстендил точно, когато това се
налагаше. Тогава обаче не бяха излезли още резултатите от секвенирането в НЦЗПБ.
Вече отговорът е ясен - доказан е британският вариант на вируса в Кюстендил, който е
бил там още от края на миналата година. Това, което трябва да се направи, вече е
направено. Мерките, които са взети от областния щаб - носене на маски на открито,
термометриране на влизане в поликлиниката и бързи антигенни тестове, дават резултат.
В лечебното заведение няма натиск и са осигурени всички нужни средства“, отговори
проф. Ангелов.
„Разбирам, че обикаляте страната, но трябваше миналия петък да сте тук и да отговаряте
на въпросите на кюстендилци. Защо се затварят заведения, а работи шивашки цех с над
300 души на едно място? Защо не се освобождават от носене на маски хора, които са
ваксинирани или преболедували?“, репликира Георгиев.
„Вашата предизборна кампания явно вече е започнала. Успех! Дано кюстендилци ви
изберат. Нашата логика в мерките винаги е една - това, което ни казва науката. По
отношение на всичко, което се случва в Кюстендил, отговорната институция е РЗИ, която
аз ще сезирам, за да извърши проверка и да вземе мерки“, отвърна министърът.
В отговор на въпрос на социалистите доц. Георги Йорданов, Илиян Тимчев и д-р
Десислав Тасков относно ваксинационния план и неговото бавно реализиране министър
Ангелов заяви, че при старта на синхронното изпълнение на втора и трета фаза е отчетена
една недобра тенденция.
„Във ваксинационните центрове се явяват много по-малко хора, отколкото са заявили
желание. Това създава изключително сериозни логистични затруднения по отношение
на съхраняването на ваксината и как в много кратко време да бъдат осигурени хора, на
които тя да бъде поставена. Решението да стартираме и четвърта фаза на ваксинация
беше взето, защото изпадаме в ситуация да имаме ваксини, хора, които са се записали,
да не искат да се ваксинират, а да има хора, които чакат. Тъй като броят на ваксините е
достатъчен, стартираме четвърта фаза. Ще бъдат направени „зелени коридори“ за хората,
попадащи и в четирите фази, за да можем да достигнем по-бързо до колективен
имунитет“, каза здравният министър.
Според доц. Йорданов обаче броят на ваксините за България не е достатъчен и би
следвало да се намери начин да бъдат доставени и руската, и китайската ваксина. „Не
мога да се съглася, че броят на ваксините не е достатъчен. Той е определен по вид
ваксина - с всеки от видовете да могат да бъдат ваксинирани по 3 млн. български
граждани. Темпът на доставка на ваксините не зависи от България. Освен това в момента
в ЕМА са входирани документи за оценка и изпитване на технологиите на ваксините от
Русия и Китай. Когато ЕМА даде разрешение за употреба на тези ваксини в ЕС, ако от
Русия могат да ги осигурят по-бързо, отколкото компаниите, с които сме сключили
договори чрез ЕК, ще се възползваме от тази възможност“, каза министърът.
www.zdrave.net , 19.02.2021 г.
https://www.zdrave.net/-/n16576
Сметната палата ще предоставя доклад на министъра за механизма на НЗОК
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Сметната палата ще изготвя доклад по контрола на Механизма, гарантирантиращ
предвидимост и устойчивост на НЗОК. Това е предложила председателката на здравната
комисия д-р Даниела Дариткова между двете четения на промените в Закона за здравното
осигуряване.
Припомняме, че депутатите приеха на първо четене в ЗЗО министърът на
здравеопазването да осъществява контрол върху прилагането на механизма чрез планови
и внезапни проверки, които ще се извършват от назначена от него комисия. При
приемането на тази възможност обаче редица институции изразиха отрицателни
становища по отношение на създаването на такава комисия, а при първото четене в зала
от ГЕРБ посочиха, че ще търсят друг начин за проверка на изразодхването на разходите
на НЗОК за лекарства.
Според предлаганите промени сега Сметната палата ще изразява становище за начина на
прилагане на механизма, който все пак ще бъде изпращан за сведение на здравния
министър. Той от своя страна ще има възможност да отправя предложение до Надзорния
съвет за измение или допълнение на механизмите. Отпадат текстовете, които даваха и
възможност за внезапни проверки от страна на министъра.
Друго предложение на д-р Дариткова между двете четения засяга лекарствените
продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв или т. нар. имуноглобулини.
Според него разходите за тези лекарства над определените целеви средства в Закона за
бюджета на НЗОК за съответната година не подлежат на възстановяване от
притежателите на разрешение за употреба или техни представители.

20.02.2021 г., с. 2
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ РАЗПОРЕДИ:
БЪРЗА ПИСТА ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ВАКСИНИРАТ
Борисов: Наблюдавате процеса лично, в събота и неделя да се работи на макс
Целта е на ден да се имунизират по 100 000 души, мерките са ни перфектни, заяви
премиерът
Едновременно с четвъртата фаза от ваксинационния план да се създаде зелен коридор за
всички желаещи да се ваксинират срещу COVID-19.
Това разпореди министър-председателят Бойко Борисов на работно съвещание със
здравния министър проф. Костадин Ангелов и представители на двата щаба националния и ваксинационния.
Така болниците в страната ще създадат бърза писта за хората, които искат да се
имунизират. „Защо хора, които желаят, да не могат да си сложат днес ваксина, а ние да
молим“, коментира премиерът, като изтъкна, че голям процент от записаните не се явяват
в деня за имунизацията си. Със създаването на „зелените коридори“ обаче процесът ще
се ускори и процентът на ваксинираните ще се повиши много, посочи Борисов и допълни
„Ще имаме още по-голям щит срещу пандемията и няма да се налага допълнително
затваряне, каквото има в другите държави“.
Мерки
„Отивате по регионите в страната, за да наблюдавате процеса лично. Всеки един от вас от ваксинационния щаб, ти като министър и заместниците - единият във Варна, другият
в Бургас, Русе, Видин, Монтана, Враца. Кунчев отива в Пловдив, където също слабо
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ваксинират. Стои там събота и неделя, за да наблюдава процеса“, разпореди още Борисов
и допълни, че кабинетите в събота и неделя трябва да работят на макс. „Искам по 10 000
минимум на ден да се ваксинират“, заръча министър-председателят, за да може
ваксините, за които са дадени стотици милиони, да не стоят по складовете или да се
бавим във ваксинирането. По-късно във Фейсбук Борисов отново подчерта, че са
осигурени достатъчно количества за българските граждани. „С масовата имунизация, с
адекватното лечение, което нашите медицински специалисти осигуряват на пациентите,
със спада на смъртността няма да се налага въвеждане на допълнителни ограничения и
рестрикции. Данните показват, че мерките са ни перфектни“, написа премиерът.
Резултат
По време на работното съвещание той цитира данни за заболеваемостта в страната, като
ги сравни с тези на съседни държави. В четвъртък у нас са регистрирани 1086 нови
случая, а в Гърция въпреки локдауна имало 1400. В съседна Сърбия пък били 2561.
„В България хората не знаят какво е пандемията и какво е да бъдат затворени“, коментира
Борисов. На свой ред главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев докладва,
че у нас се наблюдава повишаване на заболеваемостта, но то е плавно и ако се задържи
такова, няма опасност за здравната система. Председателят на Националния оперативен
щаб генерал-майор проф. Венцислав Мутафчийски пък отбеляза спад на смъртността в
страната. По думите му това е резултат както от натрупания опит на медицинските екипи
при лечението на COVID-19, така и заради намаления натиск върху здравните заведения.
100 000 души вече с първа доза
Броят на ваксинираните у нас достигна близо 100 000 души. От тях над 25 400 са
получили и втора доза. Това отчете здравният министър проф. Костадин Ангелов по
време на срещата с Борисов. Междувременно у нас вчера пристигна нова доставка от
„Астра Зенека“ с 57 600 дози. Шефът на Изпълнителната агенция по лекарствата
магистър-фармацевт Богдан Кирилов заяви, че е създадена организация още днес
сутринта тези количества да бъдат разпределени до всички 28 РЗИ в страната.
„Следващата седмица очакваме нови 180 000 дози от трите разрешени за употреба
ваксини. Информацията, която имаме за месец март от производителите и от ЕК, е поне
за 500 000 дози, което позволява да бъде стартирана и четвъртата фаза от Националния
ваксинационен план“, докладва по-рано Кирилов на премиера. Той добави, че
Европейската агенция по лекарствата стартира финалния етап от оценката на
документацията на четвъртата очаквана ваксина - на компанията „Джонсън и Джонсън“.
Четвъртата фаза започна, бум на кандидати в Пирогов
Най-голямата спешна болница у нас „Пирогов“ започна изпълнението на четвъртата фаза
от Националния ваксинационен план. В нея попадат хората над 65 г. и тези с хронични
заболявания. От лечебното заведение се похвалиха с бум на желаещи, като още в първия
ден на място отидоха десетки хора. По време на срещата при премиера Борисов
директорът на „Пирогов“ проф. Асен Балтов отчете, че в болницата активно започват да
работят 5 ваксинационни пункта. И всеки, който желае да се ваксинира с „Астра Зенека“
и попада в една от четирите фази, може да го направи дори през почивните дни. Проф.
Балтов заяви, че целта е да се даде тласък на хора, които дълго са чакали. Сред първите
ваксинирани в „Пирогов“ вчера бе 73-годишната Анна Кръстева, съобщиха от спешния
институт.
Създават клинична пътека за пациенти след COVID
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Създадена е клинична пътека за последващо лечение на пациенти, прекарали COVID.
Това обяви здравният министър проф. Костадин Ангелов по време на вчерашния
парламентарен контрол. В отговор на депутатски въпроси министърът посочи, че
пътеката вече е разработена съвместно с болниците по рехабилитация и предстои да бъде
публикувана като допълнение на Наредба 9 за определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК. Ангелов посочи още, че M3 работи и по създаването
на национална програма при натрупването на достатъчно знания за грижа за пациентите
с пост-COVID синдром.
Записваме се за инжекция онлайн от началото на март
Здравният министър посети държавното дружество „Информационно обслужване“ и се
запозна с приложението, което ще дава възможност за онлайн записване за ваксинация.
„Лично се убедих в смисъла и качеството на приложението“, написа във Фейсбук
министър Костадин Ангелов и обяви, че дистанционното записване ще стартира в
началото на март. То ще е в 4 лесни стъпки - попълване на лични данни - три имена и
ЕГН, избор на място от пунктовете за имунизации, желаните дата и час за поставяне на
ваксината и предпочитаната ваксина.
Касата с указания за бонусите на лекарите
По време на работното съвещание премиерът Борисов заръча шефът на НЗОК бързо да
се разплаща с болниците, лекарите и сестрите. Малко по-късно от касата публикуваха и
указания за начина, по който ще се отчитат поставените ваксини, за които медиците също
ще получават бонус. Надзорният съвет на фонда прие правилата, според които на
лекарите ще се полагат по 10 лв. за всяка апликация на ваксината. Освен това от НЗОК
уточниха, че ваксинацията срещу COVID-19 може да бъде включена в имунизационния
паспорт на всеки гражданин в частта „Препоръчителни имунизации“.

20-21.02.2021 г., с. 5
ПРОФЕСИЯТА ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВА САМО С КВАЛИФИКАЦИЯ
1000 лева глоба за неетични психолози
Съсловната организация на психолозите, условията за упражняване на професията, както
и етичните й стандарти се уреждат с новоприетия в парламента на първо четене проект
на закон за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите.
Според новия закон професията ще може да се упражнява само от лица, придобили
професионална квалификация - степен бакалавър, магистър, доктор по психология или
доктор на психологическите науки. Специалистите ще бъдат вписани в регистър на
правоспособните психолози, а с това пък ще станат и членове на Дружеството на
психолозите.
Чрез общо събрание съсловната организация ще приема стандартите за изпълнение на
психологическите дейности и ще следи за спазването им. За тази цел се приема Етичен
кодекс. Предвидени са санкции за престъпването му - от порицание през глоба от 200 до
1000 лева до заличаване от регистъра за срок от 3 месеца до 2 години.
Сред мотивите си вносителите посочват необходимостта психологическата професия да
бъде регулирана. Целта на закона е да предпази потенциалните пациенти от
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некомпетентно въздействие от лица без необходимата квалификация и да постави
нормативните основи на професионалната организация на специалистите. Подчертава
се, че е почерпен опит от законодателните решения, възприети от други страни с развити
психологически дейности.
www.nova.bg, 21.02.2021 г.
https://nova.bg/news/view/2021/02/21/316556/
Д-р Брънзалов: Масовата ваксинация е голяма стъпка в борбата с пандемията
Вижте какво още каза той в студиото на „Неделята на NOVA"
Масовата ваксинация е една голяма стъпка, за да се пребори пандемията. Това заяви зам.председателят на Българския лекарски съюз на д-р Николай Брънзалов.
„Най-често задаваните въпроси, свързани с COVID-19, ги зададохме към
министерството и към съответните експерти бордове по специалности. Отговориха ни
на голяма част от тях. Те вече са публикувани и са обществено достъпни”, каза още той.
„В отговорите никъде не пише, че някоя от ваксините не е препоръчителна за даден
контингент хронично болни хора. Това дава спокойствие на мен и на колегите ми да
работим”, допълни д-р Брънзалов.
По думите му е препоръчително хората с тежки реакции при алергии, да бъдат
консултирани предварително със съответния специалист. „Ако човек знае, че към този
момент е алергичен, е добре да се тества предварително при алерголог и да се прецени
дали да му се сложи ваксина”, каза още той.
www.dariknews.bg, 21.02.2021 г.
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/prof.-angelov-zapoviada-imunizirane-nazhelaeshtite-denem-i-noshtem-2261253
Проф. Ангелов заповяда имунизиране на желаещите денем и нощем
Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов разписа заповед към 28-те
РЗИ в страната, в която се посочват дните и часовете за масовата имунизация срещу
коронавируса.
„Във връзка с допуснатата възможност ваксиниране срещу COVID-19 да се провежда
през събота и неделя и на лица, които не попадат в целевите групи на фаза I - V, при
условие, че са изразили желание за имунизиране и при наличие на ваксини срещу новия
коронавирус, моля да създадете следната организация на териториално ниво“, се казва в
заповедта на министъра.
„Ваксинации срещу COVID-19 на горепосочените лица да се провеждат от временни
имунизационни пунктове в лечебни заведения и от РЗИ, както следва:
- целодневно през почивните дни (събота и неделя);
- в следобедните часове на работната седмица (от понеделник до петък);
- денонощно в лечебни заведения за болнична помощ в областните градове, определени
от РЗИ при необходимост.
За създадената организация, реда и начина на записване на желаещите лица за
ваксинация срещу COVID-19 информирайте населението чрез средства за масово
осведомяване и на място.
В допълнение, при необходимост, органите на Министерство на вътрешните работи ще
оказват съдействие на регионалните здравни инспекции при транспортирането на

7

Page | 8
разпределени количества ваксини срещу COVID-19 до лечебни заведения, провеждащи
ваксинации срещу новия коронавирус, в т.ч. и до общопрактикуващи лекари", завършва
заповедта, подписана от проф. Ангелов.
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