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Нови, по-строги мерки от този петък – за три седмици 
БНТ, Новини в 23:00 часа  

 
Нови, по-строги мерки от този петък – за три седмици. Те влизат в сила половин час преди 
полунощ на 27 и ще останат до 21 декември. Решението правителството взе след съвещание с 
НОЩ, за да бъде ограничено нивото на заболеваемост и смъртност. За разлика от извънредното 
положение през пролетта, няма да има КПП-та, няма да има и вечерен час, а парковете ще 
останат отворени. Ето какви са мерките – преустановяват се присъствените учебни занятия във 
всички образователни институции – училища и университети, извънкласните дейности и 
занимания, присъствените групи занятия в обучителни центрове и школи, посещения в детски 
ясли, всички организирани мероприятия също така. Удължава се забраната за работа на 
дискотеките и нощните барове. Забраняват се още посещенията в заведения за хранене и 
развлечения. Допускат се само доставки на храна по домовете. Затварят моловете. Там остава 
да работят само аптеки, оптики, банки и застрахователи, зоомагазини, доставчици на 
съобщителни услуги. Спират се екскурзиите с организиран транспорт в страната и чужбина. 
Забранени са посещенията във фитнес центрове и всички спортни колективни мероприятия за 
деца под 18 г., с изключение на заварените международни спортни състезания. Всички други 
спортни мероприятия се провеждат без публика. Преустановяват се всички групови културни и 
развлекателни мероприятия. Изключение – театри при капацитет от 30%. Не се допуска 
организирането на частни събирания и тържества с повече от 15 души. В търговските центрове, 
както ви казах, остават отворени магазините за хранителни стоки, аптеки, дрогерии, банки, 
застрахователи, извън моловете – кварталните магазини. Парковете ще са отворени. Остават 
отворени също църкви, джамии и синагоги. Променят се зелените коридори за пазаруване на 
възрастни хора. Според новата заповед те ще са сутрин между 8.30 и 10.30. Мерките, според 
щаба, остават едни от най-либералните в Европа. 
Мерките се въвеждат, за да бъдат подкрепени медиците на първа линия, обясни премиерът 
Бойко Борисов. 
Бойко Борисов: Доказан ефект срещу ковид-19 е само един – намаляване на социалните 
контакти или карантина. Ние слагаме в три сфери, където, според докторите, е най-бързо или 
най-много се разпространяват заразата. 
Мерките са сред най-либералните в Европа. 
Бойко Борисов: Хората могат да се движат, да пазаруват, това, което в другите държави става 
само ако се обадиш по телефона и кажеш – искам да излизам днес. 
Здравната система ще получи шанс да реагира на високия ръст заболели, обясни премиерът. 
Бойко Борисов: Това е като наводнението – когато извали огромно количество дъжд, не може 
да бъде поет от системите и затова стават наводнения навсякъде в света. 
Целта на по-строгите ограничения е да намалят темпа на заболеваемост в период на няколко 
седмици. 
Ген.-майор Венцислав Мутафчийски: Целта е да се намали нивото на заболеваемостта, което 
ще настъпи най-рано към края на втората седмица от въвеждането на мерките, и намаляване на 
смъртността, което се очаква между втората и края на третата седмица. 
Мерките ще важат до 21 декември, като тогава ще бъде решено дали да бъдат отхлабени. 
Здравният министър подчерта, че заповедта със забраните не изчерпва всички възможни 
конфликтни ситуации, в които може да има неясноти кое е забранено и кое – разрешено. 
Проф. Костадин Ангелов: Всичко, което не е включено в настоящата заповед, е разрешено. Тук 
сме написали всичко, което е забранено. 
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Мерките се прилагат сега, защото България е минала заболеваемостта от 600 на 1000 000 души, 
2000 медици са заразени, има легла, но няма лекари. Доставен е вече ремдесивир – 17 000 
флакона. 
Проф. Асен Балтов: Подготвени сме за лечението, включително се разкриват три нови центъра 
за набиране на плазма – в Пловдив, в Стара Загора, в Плевен. Знаете, че в момента има два 
действащи в София и един във Варна. 
Триседмични ограничения, приложени в Израел и други страни от ЕС, са намалили в пъти нивото 
на заболелите. Щабът призова да внимаваме по празниците. 
Доц. д-р Ангел Кунчев: Най-добрите приятели са ни тези, с които не се срещаме. Не правете 
огромни събирания. 
Браншовете, които ще пострадат от мерките, ще бъдат компенсирани с две нови мерки. Първата 
е за служителите. 
Деница Сачева: Тези, които са осигурени на 8-часов работен ден, ще могат да разчитат на 24 
лева на ден. На практика за тази помощ ще може да се кандидатства още от понеделник. 
Втората мярка осигурява 156 млн. лева за компенсация на засегнатите бизнеси. 
Лъчезар Борисов: Предложенията за компенсация са в сферата на това да бъдат покрити техни 
фиксирани разходи или чрез процент от оборота тези бизнеси да бъдат подпомогнати. 
Общо 356 000 души, засегнати в секторите, ще бъдат подпомогнати, обясни и премиерът. 
Бойко Борисов: И ние няма да похарчим по-малко от 350-400 млн. за компенсация. 
Репортер: Лидерът на НФСБ Валери Симеонов поиска промяна на мярката 60:40 – затворените 
обекти да бъдат компенсирани с до 80% от миналогодишните им обороти. 
Валери Симеонов: При задължение за запазване на работните места. 
Премиерът заяви, че участваме солидарно във всички обществени поръчки за ваксини в ЕС и 
болниците ни са готови, щом пристигне медикамент, да бъде приложено лечение.  
Кое налага всичко това? Още 4 382 души с ковид-19 през последното денонощие. От 
направените близо 10 500 пср-теста, положителни са близо 42% от изследваните. В болница са 
над 600 души. Излекуваните са 1 876, жертвите за денонощието обаче също са много – 157. Над 
6 000, извинявайте, са в болница. 
Просветното министерство ще предложи удължаване с две седмици на учебната година за 
учениците от 1-ви до 6-и клас. Така ще се учи и през юни. А за трите седмици от петък, в които 
учениците ще са онлайн, училищата ще могат да избират – да ги използват или за уроци, или за 
проектни дейности и занимания по интереси. 
Според министър Красимир Вълчев в последните дни много учители са предложили следващите 
седмици на дистанционно обучение да са ваканционни. Министерството обаче предлага. 
Красимир Вълчев: Да удължим учебната година, първи-шести клас, с две седмици на този етап, 
като в същото време обаче трябва да имаме предвид, че следващите седмици не е добре децата 
да нямат ангажираност. 
Затова се предлага още – дните от 30 ноември до 21 декември да са за дистанционни проектни 
дейности и занимания по интереси. Оценки за това няма да се пишат. В този случай учебните 
занимания ще бъдат отложени за месец юни. Възможен е и обратният вариант – сега учене, а 
допълнителните две седмици през юни за проектни дейности и екскурзии. Решението ще е на 
Педагогическите съвети. Удължаването ще важи само за учниците от 1-ви до 6-и клас. 
Красимир Вълчев: 7.-12. клас не искаме да навлизаме в юли месец, толкова ни е буфера, от 
две седмици. 
Това е 1. Е клас на 125-о училище – вече два пъти са учили онлайн заради карантина.  
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Румяна Иванова: Даде отражение както върху дисциплината в класа, така и върху усвояването 
на материала от децата. Налага се с всяко дете да има и родител вкъщи. Не всеки родител е с 
възможността да обясни това, което детето не е разбрало. 
- Тя, когато съм онлайн, винаги е вкъщи. Понякога ни забиват камерите и много трудно се 
виждаме. 
- На мен ми харесва повече живо училище. 
Тук, преди да знаят за предложението на министъра, имаха подобно. 
Венелина Николова: Може да се обмисли решение, в което те да учат в юни месец, тъй като те 
приключват в края на май. 
Иначе, всички са съгласни, че в тази ситуация, за да спасят учителите, децата трябва да останат 
вкъщи. От 125-о училище дават пример – болните ученици от 5. до 12. клас, които са вкъщи, са 
само 11. А от 1. до 4. клас, които ходят на училище, 122. 
Напрежение в триъгълника на властта заради по-строгите ограничителни мерки. Протестиращи 
се опитаха да влязат в сградата на МС. Стигна се до спречкване с полицията, хвърляне на 
бомбички и димка. Няма задържани при демонстрациите.  
Докато властта съобщаваше по-строгите мерки за овладяване на епидемията от ковид-19, отвън 
скандираха „оставка". Напрежението ескалира след призив за нахлуване в сградата на МС. Част 
от протестиращите се опитаха да пробият полицейския кордон. Сред протестиращите бяха 
представители на „Орлов град", движение „Възраждане“, АБВ и майките от „Системата ни убива". 
Отправени бяха остри критики към действията на здравния министър. Сигнал е изпратен и до 
прокуратурата с посочени закононарушения. Към протеста се присъединиха и от националния 
отбор по фигурно пързаляне. 
Ина Лутай: Ние искаме просто да ни се разреши да тренираме. Тази година е предолимпийска и 
съответно се взимат олимпийски квоти. 
Протестиращите обградиха за кратко входа на НС, а майките от „Системата ни убива" 
продължиха към социалното министерство, където бяха изсипани боклуци, яйца полетяха към 
сградата. Екипът на БНТ за пореден път стана обект на словесна агресия. 
 
Зелена светлина за издаване на направления за пср-тестове от личните лекари 
БНТ, Новини в 23:00 часа  

 
Зелена светлина за издаване на направления за пср-тестове от личните лекари. Достатъчни са 
два симптома за ковид. След тежките преговори Здравната каса и Лекарският съюз се разбраха. 
Анексът към Националния рамков договор вече е подписан, съобщиха за „По света и у нас" от 
Надзорния съвет на касата.  
Личният лекар може да издаде електронно направление за пср-тест след дистанционна 
консултация. 
Д-р Николай Брънзалов: Имате 2 или 3, или 4 от тези 11 симптома от тези, които суспектират 
евентуално ковид. Аз издавам електронното направление, то отива някъде и вие без хартия 
може да посетите всякаква лаборатория. 
Лекарят трябва да ви даде номера на направлението, за да го намерят в лабораторията. Не е 
ясно обаче каква част от медиците и лабораториите са технически подготвени да работят с 
електронното направление. 
Д-р Иван Маджаров: Аз как да кажа дали е готово. Това го казват IT специалистите. На нас ни 
казват – готово е. Чакаме с вас и виждаме колко е готово. 
От Информационно обслужване отказаха среща с екипа ни, но обясниха, че електронното 
направление е готово. А как ще се използва зависело от разпоредбите на здравното 
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министерство. В телефонен разговор семейни лекари обясниха, че софтуерът им още не е 
пригоден за издаване на електронно направление. 
Д-р Николай Брънзалов: Аз съм лекар, не съм софтуерист. Аз трябва да работя по същия 
начин, както досега, но вместо принт трябва да натискам иконка сенд. 
Лимит за издаване на направления няма да има. Касата ще плаща по 60 лева за пср-тест. 
Очаква се анексът да бъде обнародван в „Държавен вестник" в петък. Тогава на практика ще 
влезе в сила със задна дата 1 ноември. С него се променят и други правила в здравната 
система. 
Д-р Иван Маджаров: Ще може лекар с вътрешни болести да сключва договора в малките 
болници. Ще може бързо и оперативно да се променя броят на леглата в зависимост от това 
дали има необходимост от посрещане на ковид болни. 
Предстоят преговори за анекс към Националния рамков договор за следващата година. Oт 
Лекарския съюз казаха, че не е изключено да поискат оставката на управителя на Здравната 
каса, защото преговорите били несигурни и двете страни не били равнопоставени. 
 
Първите ваксинации срещу ковид-19 могат да бъдат направени в ЕС преди края на 
годината 
БНТ, Новини в 23:00 часа

 
Лъч надежда – първите ваксинации срещу ковид-19 могат да бъдат направени в ЕС преди края 
на годината. Това каза днес председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на дебат в ЕП. 
А редица държави в Европа вече предложиха конкретни мерки за безопасни Коледно-
Новогодишни празници.  
Досега Европейската комисия е подписала шест договора с фармацевтични компании. Общо за 
всички страни са осигурени над 800 млн. дози за население от около 460 млн.  
Урсула фон дер Лайен: Първите европейски граждани могат да бъдат ваксинирани преди края 
на декември. Най-после виждаме светлина в края на тунела. Ваксините са важни, но това, което 
е по-важно, е процесът на ваксинация. Държавите-членки трябва да се подготвят.  
Преди да бъдат въведени в употреба, различните ваксини ще трябва да получат одобрение от 
Европейската агенция за лекарствата, че са безопасни и ефикасни. А как ще празнуваме Нова 
година и Коледа? Италианците традиционно карат ски. Вече е ясно, че на тази традиция ще бъде 
сложен край – големите ски курорти остават затворени. Италия забрани и коледните базари на 
открито. Френският президент Еманюел Макрон обяви, че до Коледа в страната ще отворят 
магазините, кината и театрите. Ресторантите обаче ще заработят едва в края на януари. 
Затворени ще останат и ски курортите в страната. От 15 декември се въвежда вечерен час, който 
няма да важи единствено на Бъдни вечер и 31 декември. От 28 ноември ще бъдат разрешени и 
литургиите, но само в присъствието на не повече от 30 души. Във Великобритания - в дните 
между 23 и 27 декември ще бъде позволен т.нар. "коледен балон". По време на празниците 
британците ще могат да се събират по домовете си, както и на открити пространства, където 
спазването на дистанция е възможно. Временно ще отпаднат и забраните за пътуване. Проекто-
план представи и Германия. От 1 декември ще могат да се събират по две домакинства от по 
максимум пет души, бройката не включва децата под 14 години. Между 23 декември и 1 януари е 
възможно да се увеличи броят на хората и домакинствата, но това ще зависи от боря заразени в 
страната. В Испания общо ще могат да празнуват максимално шест души. А препоръките са 
всички празненства по възможност да се провеждат на открито. Добрата новината е, че въпреки 
усложнените възможности за пътуване, Дядо Коледа ще успее да разнесе всички подаръци. 
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Нови, по-строги мерки от този петък – за три седмици 
БНТ, Новини в 20.00 часа 

 
Нови, по-строги мерки от този петък – за три седмици. Те влизат в сила половин час преди 
полунощ на 27-и. Затварят се всички учебни заведения, кина, фитнес зали, ресторанти и молове. 
Преустановяват се всички колективни мероприятия. Затягането на мерките доведе до протести и 
напрежение пред МС. На фона на всичко това единственият лъч надежда дойде от ЕП. Първите 
ваксини срещу ковид-19 могат да бъдат направени в ЕС преди края на годината. Решението за 
по-строги мерки правителството взе след съвещание с НОЩ. Ограниченията ще останат в сила 
до 21 декември. Извънредната епидемична обстановка се удължава до 31 януари догодина. Още 
по темата сега, от Александър Марков. Добър вечер, Сашо. Маркирахме накратко ограниченията, 
но в детайли какви са те. 
Александър Марков: Здравейте. Няма да има вечерен час, нито КПП-та. Мерките биват 
затягани, за да спадне смъртността и заболеваемостта, обясниха здравният министър и 
Националният оперативен щаб. По същество мерките са следните. Преустановяват се 
присъствените занятия в училища и университети, образователни школи и всякакви центрове. 
Преустановяват се всички организирани колективни мероприятия. Удължава се забраната за 
работа на дискотеки, нощни барове и заведения. Ще бъдат забранени още посещенията в 
заведения за хранене и развлекателни заведения. Те ще могат да организират доставки по 
домовете. Затварят се всички нехранителни магазини. В моловете ще затворят те. Ще останат 
да работят само телекомуникационни компании, банки, застрахователни компании, хранителни 
магазни, аптеки и дрогерии. Забраняват се вътрешните и външни екскурзии. Забраняват се 
посещенията на фитнес центрове и зали, както и организирането на спортни мероприятия за 
лица под 18 години. Спортните мероприятия за лица над 18 години ще се провеждат без публика. 
Преустановяват се всички културни мероприятия, с изключение на театрите, които ще могат да  
работят при капацитет от 30%. Забраняват се частните тържества с над 15 души. В търговските 
центрове стана ясно кои магазини ще затворят. Извън търговските центрове ще могат да 
продължат да работят кварталните магазини. Отворени ще останат парковете и молитвените 
храмове. Зеленият коридор за възрастните хора за магазините ще се измести сутрин от 08:30 до 
10:30. Зеленият коридор за аптеките ще отпадне. Мерките, според премиера и щаба, дори и в 
този си вариант са едни от най-либералните в Европа. 
Мерките се въвеждат, за да бъдат подкрепени медиците на първа линия, обясни премиерът 
Бойко Борисов. 
Бойко Борисов: Доказан ефект срещу ковид-19 е само един – намаляване на социалните 
контакти или карантина. Ние слагаме в три сфери, където, според докторите, е най-бързо или 
най-много се разпространяват заразата. 
Репортер: Мерките са сред най-либералните в Европа. 
Бойко Борисов: Хората могат да се движат, да пазаруват, това, което в другите държави става 
само ако се обадиш по телефона и кажеш – искам да излизам днес. 
Репортер: Здравната система ще получи шанс да реагира на високия ръст заболели, обясни 
премиерът. 
Бойко Борисов: Това е като наводнението – когато извали огромно количество дъжд, не може 
да бъде поет от системите и затова стават наводнения навсякъде в света. 
Репортер: Целта на по-строгите ограничения е да намалят темпа на заболеваемост в период на 
няколко седмици. 
Ген.-майор Венцислав Мутафчийски: Целта е да се намали нивото на заболеваемостта, което 
ще настъпи най-рано към края на втората седмица от въвеждането на мерките, и намаляване на 
смъртността, което се очаква между втората и края на третата седмица. 
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Репортер: Мерките ще важат до 21 декември, като тогава ще бъде решено дали да бъдат 
отхлабени. Здравният министър подчерта, че заповедта със забраните не изчерпва всички 
възможни конфликтни ситуации, в които може да има неясноти кое е забранено и кое – 
разрешено. 
Проф. Костадин Ангелов: Всичко, което не е включено в настоящата заповед, е разрешено. Тук 
сме написали всичко, което е забранено. 
Репортер: Мерките се прилагат сега, защото България е минала заболеваемостта от 600 на 
1000 000 души, 2000 медици са заразени, има легла, но няма лекари. Доставен е вече 
ремдесивир – 17 000 флакона. 
Проф. Асен Балтов: Подготвени сме за лечението, включително се разкриват три нови центъра 
за набиране на плазма – в Пловдив, в Стара Загора, в Плевен. Знаете, че в момента има два 
действащи в София и един във Варна. 
Репортер: Триседмични ограничения, приложени в Израел и други страни от ЕС, са намалили в 
пъти нивото на заболелите. Щабът призова да внимаваме по празниците. 
Доц. д-р Ангел Кунчев: Най-добрите приятели са ни тези, с които не се срещаме. Не правете 
огромни събирания. 
Репортер: Браншовете, които ще пострадат от мерките, ще бъдат компенсирани с две нови 
мерки. Първата е за служителите. 
Деница Сачева: Тези, които са осигурени на 8-часов работен ден, ще могат да разчитат на 24 
лева на ден. На практика за тази помощ ще може да се кандидатства още от понеделник. 
Репортер: Втората мярка осигурява 156 млн. лева за компенсация на засегнатите бизнеси. 
Лъчезар Борисов: Предложенията за компенсация са в сферата на това да бъдат покрити техни 
фиксирани разходи или чрез процент от оборота тези бизнеси да бъдат подпомогнати. 
Репортер: Общо 356 000 души, засегнати в секторите, ще бъдат подпомогнати, обясни и 
премиерът. 
Бойко Борисов: И ние няма да похарчим по-малко от 350-400 млн. за компенсация. 
Репортер: Лидерът на НФСБ Валери Симеонов поиска промяна на мярката 60:40 – затворените 
обекти да бъдат компенсирани с до 80% от миналогодишните им обороти. 
Валери Симеонов: При задължение за запазване на работните места. 
Репортер: Премиерът заяви, че участваме солидарно във всички обществени поръчки за 
ваксини в ЕС и болниците ни са готови, щом пристигне медикамент, да бъде приложено лечение. 
Мерките бяха анонсирани на фона на 4382 новозаразени с коронавирус през изминалото 
денонощие от около 10 400 направени пср-теста. 42% са положителните, 1876 души са се 
излекували, 157 са загубили живота си, за съжаление. Сред тях и тримесечно бебе. 
 
Зелена светлина за издаване на направления за пср-тестове от личните лекари, 
достатъчни са два симптома за ковид 
БНТ, Новини в 20.00 часа 

 
Зелена светлина за издаване на направления за пср-тестове от личните лекари, достатъчни са 
два симптома за ковид. След тежките преговори Здравната каса и Лекарският съюз се разбраха. 
Анексът към Националния рамков договор вече е подписан, съобщиха за „По света и у нас" от 
Надзорния съвет на касата. Личният лекар може да издаде електронно направление за пср-тест 
след дистанционна консултация. 
Д-р Николай Брънзалов: Имате 2 или 3, или 4 от тези 11 симптома от тези, които суспектират 
евентуално ковид. Аз издавам електронното направление, то отива някъде и вие без хартия 
може да посетите всякаква лаборатория. 



 

 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
10 

Репортер: Лекарят трябва да ви даде номера на направлението, за да го намерят в 
лабораторията. Не е ясно обаче каква част от медиците и лабораториите са технически 
подготвени да работят с електронното направление. 
Д-р Иван Маджаров: Аз как да кажа дали е готово. Това го казват IT специалистите. На нас ни 
казват – готово е. Чакаме с вас и виждаме колко е готово. 
Репортер: От Информационно обслужване отказаха среща с екипа ни, но обясниха,че 
електронното направление е готово. А как ще се използва зависело от разпоредбите на 
здравното министерство. В телефонен разговор семейни лекари обясниха,че софтуерът им още 
не е пригоден за издаване на електронно направление. 
Д-р Николай Брънзалов: Аз съм лекар, не съм софтуерист. Аз трябва да работя по същия 
начин, както досега, но вместо принт трябва да натискам иконка сенд. 
Репортер: Лимит за издаване на направления няма да има. Касата ще плаща по 60 лева за пср-
тест. Очаква се анексът да бъде обнародван в „Държавен вестник" в петък. Тогава на практика 
ще влезе в сила със задна дата 1 ноември. С него се променят и други правила в здравната 
система. 
Д-р Иван Маджаров: Ще може лекар с вътрешни болести да сключва договора в малките 
болници. Ще може бързо и оперативно да се променя броят на леглата в зависимост от това 
дали има необходимост от посрещане на ковид болни. 
Репортер: Предстоят преговори за анекс към Националния рамков договор за следващата 
година. Oт Лекарския съюз казаха, че не е изключено да поискат оставката на управителя на 
Здравната каса, защото преговорите били несигурни и двете страни не били равнопоставени. 
 
Пореден здравен абсурд. 
БНТ, Новини в 20.00 часа  

 
Пореден здравен абсурд. Часове на ред близките на пациент не могат да открият в коя столична 
болница е настанен, а когато най-накрая разбират, се оказва, че той вече е починал. Кой трябва 
да уведоми семейството до кое лечебно заведение е транспортиран болният – Спешна помощ, 
болницата или диспечерите от 112. 
- Дни наред, понякога седмица, близки на хора, които са настанени в болници в София, не знаят 
къде са те. 
Репортер: В нощта на 12-ти срещу 13-ти ноември 69-годишният Стефчо Стойков не се чувства 
добре, има проблеми с дишането и сърцето. Но не му е правен тест за коронавирус. В 03:30 
семейството позвънило на 112, линейка обаче не дошла. 
- За съжаление се бави твърде много. В 06:30 на същата сутрин ние се чухме с него за последен 
път в този живот, баща ми каза, че той разчита и вярва на линейката, на спешните медици и ще 
си изчака. 
Репортер: Линейка идва в ранния следобед на следващия ден – близо 12 часа след 
първоначалното повикване. 
- Вземат го и не могат да кажат къде ще бъде настанен. 
Репортер: Къде е баща ми, започва да пита Ива и се оказва, че няма кой да отговори. 
- При позвъняване на 112 те отказват да дадат такава информация. Отидохме в Спешна помощ, 
за да изискаме оттам някаква следа, къде е баща ми. Те казаха, че за да получим такава 
информация, трябва да подадем писмена молба,това се случва в късния следобед в петък. 
Предстоят събота и неделя, вероятно такава информация можехме да получим едва в началото 
на следващата седмица. 
Репортер: Чрез познати, след часове, семейството разбира в коя болница е настанен. Минути 
след това става ясно, че Стефчо Стойков е починал. 
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- Не можем да разчитаме на личните си връзки, контакти, приятели или просто познати на 
познати.Това, което ми казаха в частен разговор в болницата, че много хора дни наред вероятно 
поради същата причина не могат да открият къде са близките им. 
Репортер: От Окръжна болница отказаха коментар пред камера, но обясниха, че са направили 
всичко по силите си да спасят Стойков. Потърсили са семейството, когато мъжът е починал. От 
пресцентъра на телефон 112 заявиха, че те само подават сигнала към Спешна помощ и нямат 
задължение да уведомяват близките къде е настанен пациентът. Спешна помощ и здравното 
министерство не отговориха на въпросите ни. Назначена е проверка, която да установи защо 
линейката е закъсняла и защо близките разбират в коя болница е Стойков едва след смъртта му. 
- Това за мен е усещането за хаос. За липса на подреденост. при положение, че има всякакви 
начини това да бъде организирано. 
 
Първата изцяло ковид болница у нас „Свети Мина“ в Пловдив вече надхвърли 
определения от Здравната каса лимит 
БНТ, Новини в 20.00 часа 

 
Първата изцяло ковид болница у нас „Свети Мина“ в Пловдив вече надхвърли определения от 
Здравната каса лимит. И от днес лекува пациентите са своя сметка. В здравното заведение са 
нужни допълнителни средства и за специализирана апаратура, за да се подсигури обслужването 
на всички новооткрити легла. В същото време Белодробната болница в Русе е препълнена и там 
места за пациенти с коронавирус няма. Как се справят и лекарите, и болните в тези ситуации, 
обобщава Деница Торньова. Добър вечер. 
Деница Торньова: Здравейте. Приключи трансформирането на болница „Свети Мина" като 
първото изцяло ковид лечебно заведение у нас. Разкрити са общо 137 легла, като половината 
вече са заети. Но заради изчерпания лимит, финансовата ситуация се усложнява значително. 
Здравното заведение е общинско и кметът на града започва преговори с Касата за увеличаване 
на договорените обеми. А пари за техника се събират по дарителска сметка. Нужен е и 
допълнителен медицински персонал както тук, така и в болницата в Русе, където медиците карат 
тежки дежурства, а леглата не достигат. В това се увери и операторът Светослав Шаламанов, 
който влезе в ковид отделението на Белодробната болница. Как се работи на ръба на фалита и 
как лекари и доброволци обслужват по над 200 души дневно? 
Заради изчерпания лимит, болница „Свети Мина" няма да получава заплащане за 
новопостъпилите пациенти. 
Проф. Петър Петров: Това сериозно застрашава болницата от фалит и от невъзможност да 
закупуваме лекарства, консумативи да плащаме към контрагентите и всичко необходимо за 
дейността ни. 
Репортер: За този месец „Свети Мина“ получава от Касата 325 000 лв., изчислени на база 
миналогодишния прием. За новата ѝ функция като изцяло ковид болница обаче е необходимо 
повече от двойно увеличение на парите. Освен това са нужни 75 000 лв. за ремонт на 
кислородната система, за да може тя да достига до всички разкрити легла. Търсят се и още 6 
лекари и 22 сестри. В момента в болницата помагат и 8 доброволци. 
- Най- голямото изпитание за мен е, когато видя млади хора да се влошават. 
Репортер: От допълнителен медицински персонал имат нужда и в Белодробната болница в 
Русе, където ежедневно се преглеждат над 200 пациенти със съмнения за ковид. 
Д-р Светослав Дачев: Във вихъра на ковид инфекцията в момента в нашия град ние работим на 
максимални обороти. При разкрити 36 легла, можем да поддържаме 52-ма до 54-ма пациенти с 
ковид, като това уплътнява максимално легловата база и максимално усилието на персонала. 
Репортер: В момента 20 души от персонала са под карантина. 
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Д-р Светослав Дачев: Това наистина е една истинска война. Това е една малка рота от 70 
души, 20 от които са ранени в момента, и срещу тях е един безкрайно обемен и агресивен враг – 
самото заболяване, и много съм благодарен на целия екип на нашата болница, че нито един не е 
подгънал крак. Но умората е много голяма. 
Репортер: Всеки от лекарите ежедневно преглежда между 30 и 40 болни. И тук помагат 
доброволци, но лекарите се надяват и на помощ от стажанти. 
Водещ: „Пирогов“ вече има апарат за извличане на кръвна плазма от преболедували 
коронавируса. За момента той е разположен в кръвния център на ВМА. А от столичната община 
ще осигурят две дежурни детски градини за децата на лекари, сестри и санитари, работещи в 
ковид отделения. 
 
Лъч надежда – първите ваксинации срещу ковид-19 могат да бъдат направени в ЕС преди 
края на годината 
БНТ, Новини в 20 часа 

 
Лъч надежда – първите ваксинации срещу ковид-19 могат да бъдат направени в ЕС преди края 
на годината. Това каза днес председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на дебат в ЕП. 
А редица държави в Европа вече предложиха конкретни мерки за безопасни Коледно-
Новогодишни празници. 
Досега Европейската комисия е подписала шест договора с фармацевтични компании. Общо за 
всички страни са осигурени над 800 млн. дози за население от около 460 млн. 
Урсула фон дер Лайен: Първите европейски граждани могат да бъдат ваксинирани преди края на 
декември. Най-после виждаме светлина в края на тунела. Ваксините са важни, но това, което е 
по-важно, е процесът на ваксинация. Държавите-членки трябва да се подготвят. 
Репортер: Преди да бъдат въведени в употреба, различните ваксини ще трябва да получат 
одобрение от Европейската агенция за лекарствата, че са безопасни и ефикасни. А как ще 
празнуваме Нова година и Коледа? Италианците традиционно карат ски. Вече е ясно, че на тази 
традиция ще бъде сложен край – големите ски курорти ще останат затворени. Италия забрани и 
коледните базари на открито. Френският президент Еманюел Макрон обяви, че до Коледа в 
страната ще отворят магазините, кината и театрите. Ресторантите обаче ще заработят едва в 
края на януари. Затворени ще останат и скикурортите в страната. От 15 декември се въвежда 
вечерен час, който няма да важи единствено на Бъдни вечер и 31 декември. От 28 ноември ще 
бъдат разрешени и литургиите, но само в присъствието на не повече от 30 души. Във 
Великобритания - в дните между 23 и 27 декември ще бъде позволен т.нар. "коледен балон". По 
време на празниците британците ще могат да се събират по домовете си, както и на открити 
пространства, където спазването на дистанция е възможно. Временно ще отпаднат и забраните 
за пътуване. Проекто-план представи и Германия. От 1 декември ще могат да се събират по две 
домакинства от по максимум пет души, бройката не включва децата под 14 години. Между 23 
декември и 1 януари е възможно да се увеличи броят на хората и домакинствата, но това ще 
зависи от боря заразени в страната. В Испания общо ще могат да празнуват максимално шест 
души. А препоръките са всички празненства по възможност да се провеждат на открито. Добрата 
новината е, че въпреки усложнените възможности за пътуване, Дядо Коледа ще успее да 
разнесе всички подаръци. 
 
Разговор с проф. Асен Балтов, директор на “Пирогов” 
БНТ, Още от деня
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Резюме: “Не мисля, че сме закъснели с мерките. Щом заразените станаха над 600 на 100 хил. 
население, веднага сигнализирахме“. Това заяви директорът на "Пирогов" проф. Асен Балтов в 
"Още от деня" по БНТ. По думите му линейките се лутат, защото натискът върху системата е 
голям. “Съгласен съм, че трябва да се мисли за икономиката, но трябва да има и живи хора, 
които да работят в тази икономика“, каза проф. Балтов. Според него мерките у нас не са 
прекомерно строги и даде за пример Франция, където голяма част от бизнеса остава затворен до 
20-и януари. Проф. Балтов се обяви за безплатни бързи тестове и 14-дневна карантина Проф. 
Балтов се обяви за безплатни бързи тестове и 14-дневна карантина Проф. Асен Балтов, 
директор на Пирогов и член на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса, се обяви 
за безплатни бързи ... Прочети повече “Мерките ще дадат възможност системата да си вземе 
глътка въздух и да прекараме едни хубави празници със семейството си“, допълни той. "Ще се 
ваксинирам и ще дам пример", каза проф. Балтов и допълни, че изключително важна ще бъде 
защитата на хората на първа линия. Той заяви още, че напоследък сме на челно място по 
починали от коронавирус, тъй като мерките не са били спазвани. 
 
По-строги мерки в страната от петък 
БНТ, Новини в 12.00 часа 

 
По-строги мерки в страната от петък. Това реши правителството след съвещание с Националния 
оперативен щаб. 
Мерките ще влязат в сила в петък вечерта - на 27 ноември и ще останат в сила 3 седмици, до 21 
декември. 
Извънредната епидемична обстановка се удължава до 31 януари догодина. 
Репортер: Преустановяват се учебните занятия във всички образователни институции - ученици 
от 1 до 12 клас, извънкласни дейности и занимания, занимални, детски градини, ясли; 
Преустановяват се всички колективни организирани мероприятия. Удължава се забраната за 
работа на дискотеките и нощните барове. Забраняват се посещенията в заведения за хранене и 
развлечения. Допуска се само доставка на храна по домовете. Забраняват се посещенията в 
търговски центрове, където ще работят само хранителните магазини, аптеки, оптики, банки, 
зоомагазини, доставчици на съобщителни услуги. Забраняват се екскурзиите с организиран 
транспорт в страната и чужбина. Затварят се фитнесцентровете, преустановяват се всички 
спортни мероприятия за деца под 18 години, с изключение на заварените международни 
състезания. Всички мероприятия за лица на д18-годишна възраст за лица над 18 години се 
провеждат без публика. 
Преустановяват се всички групови културни мероприятия, изключение ще правят театрите при 
капацитет от 30%. Не се допуска събирането и празненства от частен характер с повече от 15 
души. 
Парковете остават отворени. Отворени остават църквите, джамиите и синагогите. Целта е на 
втората седмица от влизането на тези мерки е да спадне заболеваемоста в България, а на 
третата смъртността. 
Костадин Ангелов: Въвеждаме следните противоепидемични мерки на територията на 
България, считано от 27, 11, от петък до 21. 12 2020г. 
Не сме казали, че всички мерки, които сме взели ще отпаднат автоматично на 21 декември, а 
казахме, че ще започнем да разхлабваме мерките. Основната ни идея е празниците, които 
предстоят, хората да ги прекарат спокойно, без напрежение. 
Венцислав Мутафчийски: Целта е да се намали нивото на заболеваемостта, което, според 
нашите анализи и наблюдения, ще настъпи най-рано към втората седмица от въвеждането на 
мерките и намаляване на смъртността, което се очаква между втората и третата седмица. 
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При нас постижение би било ако спадне с 30 до 50%. Това говори за хиляди човешки животи. 
Ангел Кунчев: Излезе един на оксфордския университет, който направи една класация за т. нар. 
строгост на мерките, който е от 0 до 100. С въвеждането на сегашните мерки за 3 седмици, ние 
попадаме в групата на страните с между 70 и 75 по този показател, досега бяхме доста по-ниско 
и моето убеждение е, че това ще ни помогне да достигнем до плато и в заболеваемостта и в 
смъртността. 
На какво се базира това? На опита на три страни – Италия, Испания и Франция, които успяха да 
го постигнат. 
Асен Балтов: Подготвени сме за лечението, включително се разкриват и 3 нови центъра за 
набиране на рековалесцентна плазма – в Пловдив, Стара Загора, Плевен. В момента има два 
действащи в София и един във Варна. 
Водещ: А какви мерки приема правителството в подкрепа на бизнеса и хората? 
Репортер: Остават в сила мерките 60:40 и 80:20, както и мярката за родителите, които гледат 
децата си в тези условия. Две нови мерки ще бъдат активирани в подкрепа на работещите в 
секторите, които ще бъдат засегнати от по-строгите мерки. От понеделник, работещите в тези 
сектори ще получават по 24 лева през Агенцията по заетостта. Ще бъдат отблокрани 156 
милиона лева по европрограми за ефективна подкрепа на тези браншове. Помощта в тези 
браншове може да достигне до 400 милиона лева. 
Бойко Борисов: Медицинският ни експертен потенциал, настоява за 3 седмици. Моловете ще 
отворят магазините си на 21 декември и ресторантите, фитнесите по начина, по който плавно да 
заработят. Яслите детските градини, училищата ще могат да ходят на училище. Тези мерки, по 
наши изчисления, за тези 3 седмици, ще станат за около 300 000 души. И ние няма да похарчим 
по-малко от 350-400 милиона за компенсация на тези бизнеси, които ограничаваме за 3 седмици. 
На 21-ви отново започваме да връщаме нормалния живот. 
Деница Сачева: Това, което днес приехме, с колегите, на МС е нова мярка за затворените 
бизнеси. Ще могат да разчитат работещите, тези които са осигурени на 8-часов работен ден, ще 
могат да разчитат на 24 лева на ден. За тази помощ може да се кандидатства още от 
понеделник, като ще се изплаща помощта директно на работещите и служителите. Най-вероятно 
обезпечаването на всички мерки ще ни струва между 350 и 400 милиона. 
Репортер: Целта на мерките е да дадат глътка въздух на здравната система, в която вече 2 000 
медици са заразени, както и възможност на хората да посрещнат по-спокойно коледните и 
новогодишните празници. 
 
Протест пред сградата на МС 
БНТ, Новини в 12.00 часа  

 
Новите рестрикции бяха обявени на фона на протест пред сградата на МС. Стигна се до 
напрежение между демонстранти и полиция. 
Репортер: Протестът започна в 10 часа пред Министерския съвет и е под надслов ,,Да спасим 
държавата от фалит". Тук има представители на "Орлов град" , както и майките от "Системата ни 
убива". 
От трибуната на протеста бяха отправени остри критики към здравния министър, беше поискана 
и прокурорска проверка. Според протестиращите новите мерки ще доведат до масови фалити. 
Около 11 часа се стигна до напрежение между протестиращите и полицията след като беше 
отправен призив за влизане в сградата на Министерския съвет. 
Част от хората се опитаха да пробият полицейския кордон. След това бяха хвърлени няколко 
бомбички и една димка. 
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Личните лекари вече ще могат да издават направления за PCR тест за коронавирус 
БНТ, Новини в 12.00 часа 

 
Личните лекари вече ще могат да издават направления за PCR тест за коронавирус. 
Условието е пациентът да има минимум два от 11 симптома. До края на деня се очаква да бъде 
подписан анекса към Националния рамков договор. 
Репортер: Личният лекар ще може да издаде електронно направление за PCR тест след 
консултация по телефона. 
- Имате 2 или 3, или 4 от тези 11 симптома от тези, които суспектират COVID. Аз издавам 
електронното направление, то отива някъде и вие без хартия може да посетите всякаква 
лаборатория. 
Репортер: В лабораторията ще трябва да се идентифицирате най-вероятно с код, който лекарят 
ще ви каже по телефона. 
- Няма да има лимит за тестовете, които се назначават. . 
Репортер: Каква част от лекарите и лабораториите са технически подготвени за електронното 
направление не стана ясно. Не беше уточнено и кога на практика ще започне издаването му. 
 
Актуалната картина на КВ 
БНТ, Новини в 12.00 часа 

 
Продължаваме с актуалната картина на КВ, която днес показва, че още 4382 души са носители 
на заразата. От направените 10474 ПСР теста, положителни са близо 42% от изследваните. В 
болница са 6365 пациенти, излекуваните това денонощие отново са много – 1876, жертвите на 
щама са 157. 
Водещ: Първата изцяло COVID болница у нас вече надхвърли определения от Здравната каса 
лимит и от днес трябва да лекува пациенти за своя сметка. 
Затова алармираха от болница "Свети Мина" в Пловдив. Здравното заведение е общинско и 
затова кметът на града започва преговори с НЗОК за увеличаване на договорените обеми. 
Репортер: Приключи и последният етап от трансформирането на болница "Св. Мина" в изцяло 
COVID болница и в нея вече са разкрити общо 137 легла, разпределени в три отделения. Те са 
заети почти на 50%, но от днес за всеки новопостъпил пациент, здравното заведение няма да 
получи заплащане от НЗОК, защото лимитът вече е изчерпан. 
Проф. Петър Петров, директор на болница "Св. Мина" - Пловдив: Това сериозно застрашава 
болницата от фалит и от невъзможност да закупуваме лекарства, консумативи да плащаме към 
контрагентите и всичко необходимо за дейността ни. 
Репортер: За този месец болницата получава от касата 325 000 лв., изчислени на база 
миналогодишния прием. За новата й функция на единствена изцяло COVID болница в областта 
обаче е необходимо повече от двойно увеличение на този бюджет и затова ръководството на 
общината започва спешни преговори с НЗОК. Здравното заведение се нуждае и от 75 000 лв. за 
ремонт на кислородната система, за да може тя да достигне до всички разкрити легла. 
Шестокурсничката по медицина Мария Бончева е един от 8-те доброволци тук. 
Мария Бончева: Най-голямото изпитание за мен е, когато видя млади хора да се влошават. От 
какво имате нужда? В момента имаме всички необходими предпазни средства, най-необходимо е 
ремонта на кислородната инсталация 
Репортер: Нужни са още 6-ма лекари и 22 медицински сестри. Болницата има разкрита 
дарителска сметка за закупуване на специализирана апаратура. 
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Белодробната болница в Русе е препълнена 
БНТ, Денят започва 

 
Резюме: Белодробната болница в Русе е препълнена. На ден се преглеждат над 200 пациенти 
със съмнения за COVID. 20 души от медицинския персонал са под карантина. Въпреки 
трудностите нито един лекар не е напуснал, а на помощ са се притекли двама медици от друга 
поликлиника, стажанти и доброволци. Операторът ни Светослав Шаламанов влезе в COVID 
отделението на Белодробната болница. Как изглежда то отвътре и как се справят лекари и 
пациенти със ситуацията, вижте: 
"Във вихъра на COVID инфекцията ние работим на максимални обороти. При разкрити 36, 
можем да поддържаме 52-за до 54 пациента с КОВИД, като това уплътнява максимално 
легловата база и максимално усилието на персонала", споделя д-р Светослав Дачев – управител 
на Белодробната болница в Русе. 
Самият д-р Светослав Дачев също се е заразил с коронавирус. Но приема това като част от 
предизвикателствата на професията. 
"Изкарах го сравнително леко. Пневмония, истинска пневмония, която вторият скенер беше по-
лош от първия, както е характерно за всички наши болни", разказа той. 
Оздравял, д-р Дачев отново е на линия, защото натоварването в Белодробната болница е 
огромно. На ден всеки от лекарите преглежда между 30 и 40 болни. 
"Това са около 200 души на ден. Работят между 3 и 4, четири и половина кабинета. Аз самият 
влизам да помагам от 11 до два. Това наистина е една истинска война. Това е една малка рота 
от 70 души, 20 от които са ранени в момента и срещу тях е един безкрайно обемен и агресивен 
враг - самото заболяване. 
Тези 200 души на ден трябва някой да ги посрещне и в това отношение много съм благодарен на 
целия екип на нашата болница, че нито един не е подгънал крак. Но умората е много голяма", 
призна д-р Дачев. 
А пред болницата е пълно с хора, дошли да се прегледат. Сред тях е Деница Недева с 
направление от личния си лекар. 
Не е задължително всеки болен с белодробни проблеми да идва на преглед тук или да влиза в 
болница, казва д-р Дачев. Затова разчитат и на компетенциите на личните лекари. Както и на 
колегите си от другите региони, които често изпращали пациенти без да питат има ли свободни 
легла. 
"Голяма част от тях имат добра подготовка. По-леките случаи, в които няма трайно повишена 
температура, няма промяна в сатурацията, няма рентгенови или много малки рентгенови 
изменения, те биха могли и в стандарта, препоръчан от министерството, да бъде започнато 
лечение, да бъдат контролирани", каза д-р Дачев. 
Затова на входа има доброволци, които помагат да се прецизират кои са по-тежките случаи. 
Ивайло Ангелов се занимава с програмиране, но решил че има време и да помогне. Казва, че не 
се притеснява за здравето си, защото е добре екипиран. 
"Ако е по-тежък случаят – изчакват тук. И ако има възможност при някой лекар да преминат, ги 
изпращаме там. Отделно – дезинфекцираме... мерим температура", сподели Ивайло Ангелов. 
"Страхотен екип от доброволци събрахме. На портала двама от тях всеки ден от 8 сутринта до 2 
след обяд регулират потока от хора, успокояват ги, насочват ги, обясняват с човешки думи. 
Имаме помощ от стажанти. Безценна, бих казал, помощ от много добре работещи младежи. 
Който не иска нещо да направи, намира оправдание. А който иска – намира начин да го направи", 
каза още д-р Светослав Дачев – управител на Белодробната болница в Русе. 
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Разговор с доц. Сотир Марчев, началник по клиника за кардиология 
БНТ, Денят започва

 
Резюме: Едни и същи неща причиняват нарушен имунитет и хипертония - обездвижване, 
наднормено тегло, нездравословно хранене и недоспиване. Високото кръвно е белег, че хората 
водят нездравословен начин на живот. Това заяви в "Денят започва" доц. Сотир Марчев, 
началник на Клиниката по кардиология на Медицинския институт на МВР. 
В условията на изолация доц. Марчев посъветва хората да спортуват, дори у дома - поне 35-40 
минути физически натоварвания всеки ден. 
Тези, които спят под 6 ч. по-често страдат от сърдечно-съдови заболявания. Защитните сили се 
синтезират по време на сън, допълни доц. Марчев. И още препоръки: 
Контакт с близките - колкото повече близки контакти има един човек, толкова по-дълго живее; 
Избягване на негативните новини и коментари; 
Консумиране на повече варива, пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци, ядки и риба; 
Сърдечно болните с COVID-19 трябва да се приготвят психически да се борят с инфекцията в 
рамките на 2 седмици, да не се страхуват от температурата до 38 градуса например, защото тя 
стимулира защитните сили на организма. 
Месец и половина след преболедуването на COVID-19 хората не трябва да се претоварват, каза 
още доц. Сотир Марчев. 
 
Какво мисли обществото за ковид-19 
БНТ, Денят започва 

 
Резюме: Конспирациите по отношение на коронавируса продължават да тежат с голяма сила, 
това показват данни от проучване на изследователския център "Тренд", проведено през 
ноември. Социологът от "Тренд" Евелина Славкова обясни, че 52% от българите са съгласни, 
чце коронавирусът е изкуствено създадена болест, като уточни, че през юни този дял е бил 43%. 
Тя обобщи данните от изследването, като посочи, че се запазва процентът на българите - 40 на 
сто, които са на мнение, че COVID-19 е биологично оръжие, създадено с цел да бъде намалено 
населението на земята. 
45% от българите считат, че коронавирусът е изкуствено създадена болест, която цели 
обогатяване на фармацевтичните компании. 25% от анкетираните са убедени, че ваксина за 
COVID-19 има, но тя се крие, за да се разпространи още повече болестта и фармацевтичните 
компании да спечелят още повече. През април този дял е бил 39%. 
33% мислят, че коронавирусът не е по-опасен от сезонния грип. 17% обаче смятат, че 
коронавирусът не съществува и че това е световна измама. През юни този дял от анкетираните е 
бил 23%. 
Намаляват хората, които споделят конспирацията, че с ваксината за коронавирус ще се поставят 
чипове с цел контролиране на населението. 14% от участвалите в проучването все още вярват, 
че Бил Гейтс стои зад пандемията, за да чипира хората. 53% от българите не са съгласни, че 
вирусът се разпространява чрез 5G технологията. 10% обаче са на противоположното мнение, 
отбеляза Евелина Славкова. 
 
Пандемията в Италия 
БНТ, Денят започва 

 
Резюме: Ситуацията в Бергамо сега е много по-спокойна и контролирана. Местната болница 
помага в борбата с коронавируса на Милано. Това заяви в "Денят започва" д-р Анелия 
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Първанова, която живее в Италия повече от 20 години. Тя и съпругът ѝ работят в институт за 
фармакологични изследвания. 
Специализирани екипи лекуват по домовете леките и средни форми, а болниците не са 
пренаситени. Няма я тази тежест на клиничната картина от пролетта, каза д-р Първанова. 
Допълни, че цяло лято хората в Бергамо са носели маски, а отношението към коронавируса 
коренно се е променило и е станало по-отговорно. 
 
Диагноза: паркинсон 
БНТ, Денят започва 

 
Резюме: В България има около 15 000 пациента с диагноза Паркинсон, каза пред БНТ акад. 
Иван Миленов, директор на болница "Св. Наум". Според него диагностицираните не трябва да се 
притесняват в настоящата ситуация. Той обясни, че е важно хората редовно да посещават своя 
невролог и да не се страхуват да ги посещават заради пандемията. 
 
Тервел Пулев отново доброволец 
БНТ, Денят започва 

 
Резюме: Боксьорът Тервел Пулев отново става доброволец в борбата с COVID-19. Той влиза в 
болницата, за да помага на лекарите в едно от най-тежкие звена - Спешната помощ. 
"Готов съм, защото пак имат нужда, пак има пик на заболелите от коронавирус. Аз съм насреща", 
каза пред БНТ спортистът. 
Както и предишния път българската надежда в бокса помага на лекарите с приема на пациенти и 
тяхното транспортиране до скенери, рентгени. 
"Ние се гордеем с него и със спортисти като него, защото той е шампион не само в спорта. Той е 
шампион и в живота", каза директорът на Спешна поощ на болница "СофияМед" д-р Иван 
Христов. 
 

 
 
Частичен локдаун в страната от петък 
бТВ, новини в 23.30 часа  

 
Частичен локдаун в страната от петък. Властта обяви мек вариант на рестриктивни и 
ограничителни мерки. Предвижда се те да продължат да действат три седмици и да помогнат да 
бъде преодолян натискът върху здравната система. Управляващите обявиха и как ще бъдат 
компенсирани засегнатите от рестрикциите и забраните. Очаква се за тази цел да бъдат 
изразходвани 350 – 400 млн. лв. 
Мерките влизат в сила в петък вечерта, в 23.30 часа. Затваря се всичко, свързано с 
образованието - училища, детски градини, ясли и университети, спират се спортни състезания и 
тренировки за лица под 18 г., спира работата и на фитнес центровете. Забранени са частните 
партита, културните мероприятия и екскурзиите. Затварят се всички заведения за хранене и 
развлечение, затварят и търговските центрове тип мол. Има и изключения – в моловете ще 
продължат да работят магазините за хранителни стоки, аптеките, оптиките, дрогериите, 
зоомагазините, банковите и застрахователни офиси и офисите на телекомуникационни 
оператори и съобщителни услуги, ще продължат да се провеждат спортни състезания и 
тренировки за лица над 18 г. Условието е на тях да няма публика и да се спазват всички 
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противоепидемични мерки. Тетралните представления остават, но само с 30% заети места. От 
заведенията се допуска вземане на храна за вкъщи или офиса, малките квартални магазини 
също няма да затварят. Всичко това ще продължи поне до 21 декември, тоест три дни преди 
Коледа. 
Заболяемостта на намалее до две седмици, а смъртността до три. Това са очакванията а 
правителството и щаба след въвеждането на мерките.  
Проф. Костадин Ангелов: Наистина в лечебните заведения в много градове в страната 
ситуацията е изключително сериозна и напрегната. Имаме лекари, които работят, и студенти в 
болницата в Свищов, включително и в Ловеч.  
Над 2000 души от първата линия са с ковид.  
Ген. майор проф. Венцислав Мутафчийски: човешкият живот е най-голямата ценност. Ние 
като лекари не може да изповядваме друга ценност освен тази. Трябва да се намалят до 
минимум контактите.  
Доц. Ангел Кунчев: За последните 14 дни в Европа, по-скоро в ЕС, се заразиха и се разболяха 3 
млн. души, а починаха 50 000. Няма отговорно правителство, което пасивно да наблюдава тези 
данни и да не предприеме никакви мерки. Това би било безотговорно.  
Час по-късно министърът на образованието обясни, че се обмисл удължаване на учебната 
година с 2 седмици за децата от 1-ви до 6-ти клас.  
Красимир Вълчев: Да разширим всъщност учебната година по линия на проектните седмици. 
Тоест, ако училищата решат следващите седмици да провеждат дейности по интереси, проектни 
дейности, всякакъв тип занимания в електронна среда, да отложат учебните седмици за юни 
месец.  
В петък за последен път учениците ще влязат в класна стая, подобна на тази. До 21 декември те 
ще се обучават дистанционно. Столичното 51-во училище смята, че дистанционното обучение, 
макар не толкова ефективно, колкото присъственото, е неизбежно.  
Веселин Стефанов: Със сигурност тази изолация, която ни предстои, ще се отрази на 
психическото ни здраве. Но в крайа сметка, за да забравим здравето и живота на всички 
останали, трябва да се съобразим с тези мерки.  
В петък отворени остават всички малки търговски обекти, макар и нехранителни. Въпреки че 
остава отворен, този фризьорски салон вече е на загуба.  
- Процентът на работа е изключително намалял. Ние на практика не знаем клиентът, който 
влезе, дали е болен или не е. Съответно задължително подлежи на дезинфекция и сме 
поставили уреди за пречистване на въздуха.  
Затварянето на трговските центрове и оставането на малките магаизни отворени предизвика 
възмущение в първите.  
- Ограничението на дейността на голяма част от търговците на дребно, които оперират в 
търговските центрове, е напълно непропорционално и необосновано. Заддаваме си логичния 
въпрос, по какъв начин търговският център представлява по-риското място от големите 
търговски монобранд магазини, които оперират самостоятелно извън територията на търговските 
центрове.  
Настояват и за поемане на част от разходите им от държавата. Новите мерки предизвикаха 
недоволство и в хотелиерския бизнес. В този хотел утре вкъщи си остават всиччки 70 служители. 
- Хотелът без ресторант няма как да функционира. В следващите 3 седмици нашият хотел 
смятаме да бъде затворен.  
Въпреки, че официално имат право да работят, много от хотелите доброволно затварят.  
Правителството обясни как възнамерява да компенсира затворения след петък бизнес. 50 млн. 
лв. ще бъдат разпределени между 50 хил. души в неплатен отпуск. 
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Бойко Борисов: Тези мерки по наши изчисления за тези 3 седмици ще поемат, ще стигнат за 
около 350 000 души. И ние няма да похарчим по-малко от 350-400 млн. за компенсация на тези 
бизнеси, които ограничаваме за 3 седмици. В същото време, все пак да спомена, че за миналия 
месец от ДДС са влезли със 70 млн. по-малко в бюджета, затова много ясно подчертаваме – като 
кажем 3 седмици, трябва да е 3 седмици. Болниците през това време трябва да излекуват и 
изпишат хиляди, хиляди оздравели. 
Деница Сачева: За тази помощ може да се кандидатства още от понеделник, като ще се 
изплаща помощта директно на работещите и служителите. Работодателите ще трябва да 
предоставят списък на работниците. Работниците съответно ще трябва да са в неплатен отпуск.  
Лъчезар Борисов: Облекчени кредити чрез банките-партньори ще получават всички малки и 
средни компании до 1 млн. кредита, а гоелмите компании – до 2 млн., при по-облекчени условия 
от досегашните. 
Протест пред МС срещу новите мерки минути след обявяването им. По време на 
демонстрацията напрежението ескалира. Бяха хвърляни бомбички, имаше сблъсък между 
демонстрантите и десетки охраняващи сградата полицаи. Срещу мерките се обявиха майки от 
Системата ни убива, активисти на партия Възраждане и АБВ. Лозунгът на протестиращите беше 
– Да спасим България от фалит. 
 
Управляващите очакват първите реални резултати от новите мерки до няколко седмици 
бТВ, новини в 23.30 часа  

 
Управляващите очакват първите реални резултати от новите мерки до няколко седмици, а към 
момента данните за разпространението на болестта у нас остават тревожни. Новите случаи, 
регистрирани в рамките на 24 часа са почти 4 400 при извършени близо 10 500 PCR теста. Това 
означава, че около 41% от тестовете са положителни. Отново е висок и броят на починалите с 
ковид за денонощие – 157. Така жертвите с доказан вирус от началото на пандемията у нас вече 
са 3 226. Сред починалите през изминалото денонощие е и бебе на три месеца, за което има 
съмнения за придружаващо заболяване. Доза оптимизъм вдъхва броят на излекуваните през 
денонощието, който също е много голям – 1 876. За лечение от вируса в болница обаче са 
настанени над 6 300 души. 392 от тях се намират в интензивни отделения. 
 
Почина жената, приета в Сливенската болница след няколко отказа на линейка 
бТВ, новини в 23.30 часа   

 
Почина жената, приета в Сливенската болница след няколко отказа на линейка. Близките ѝ 
упрекват медиците за забавено лечение. Според тях в изолатора на Спешното отделение се 
чака с часове. От болницата в Сливен обясниха, че работят на предела на силите си. 
2 дни след като е хоспитализирана в тежко състояние с ковид, 67-годишната жена издъхва.  
- Ако бяха я прибрали навреме в болницата нямаше да се стигне дотук. Кой е виновен? Тяхното 
безотговорно отношение. Друго нищо.  
Освен отказ да бъде докарана с линейка, жената губи четири часа в изолатора на Спешното, 
твърдят близките й. 
- Набутани, с извинение, като прасета. Те не бяха като болни, няма нормално обгрижване на 
тези болни. 
Клип от изолатора показва как хора със съмнения за ковид чакат в препълнена стая. Авторът 
придружавал баща си, който бил с коронавирус и двустранна пневмония. 
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- Великият изолатор се състои от стая, може би 3х2, вътре беше натъпкано като… Не знам. 
Хората са на заколение просто вътре. Никой не им обръща внимание. Хвърлени са вътре на 
произвола на съдбата. 
От болницата в Сливен казаха, че всички ковид легла в четири отделения са пълни и работят на 
предела на силите си. 
Д-р Васислав Петров: Ако не искат да чакат, да отидат в друга болница, но в момента такова е 
състоянието. Ние сме във военно положение. Хора, не разбирате ли, че се умира „яко“, както 
каза генералът. 
Само за една седмица 22 пациенти с коронавирус са починали в сливенската болница. 
 
До броени дни личните лекари ще могат да издават електронни направления за безплатни 
PCR тестове 
бТВ, новини в 23.30 часа   

 
До броени дни личните лекари ще могат да издават електронни направления за безплатни PCR 
тестове за коронавирус. Това става възможно след продължили седмици наред преговори между 
Лекарския съюз и Здравната каса.  
Пср-тестовете ще се правят само в лаборатории, които работят със Здравната каса. Те ще са 
безплатни за пациентите с поне два симптоми за ковид, а личните лекари ще ги издават 
електронно след консултация с пациента. Направленията ще се издават без лимит и по 
телефона. Издаването им административно вече е възможно, след като анексът към НРД беше 
подписан днес, а в най-скоро време се очаква системата да заработи и технически. 
Д-р Николай Брънзалов: Аз издавам електронното направление, то отива някъде и вие без 
хартия може да посетите всякаква лаборатория, да се идентифицирате. Най-вероятно ще ви се 
дават 4 цифри накрая по телефона и там ще отидете и ще ви бъде направен безплатен пср-тест.  
Д-р Иван Маджаров: Тестовете ще са 60 лева и не защото ние спекулираме с цената, а защото 
няма доказателства, че би се намерила лаборатория, която да изпълнява такова направление с 
по-ниска цена. 
… ще бъде обнародван в петък, той ще влезе в сила със задна дата от 1 ноември. 
 
Най-засегнатите от коронаируса европейски държави започват да разхлабват мерките 
бТВ, новини в 23.30 часа

 
След втората вълна на пандемията най-засегнатите от коронаируса европейски държави 
започват да разхлабват мерките, за да осигурят нормално честване на Коледа. Същевременно 
Турция обяви трета вълна на заразата. 
Най-засегнати са големите градове, като Истанбул и Измир, а в много райони ръстът на 
новозаразените надхвърля 50%. 
Фехретин Коча: Положителните случаи за днес са 28 351, цели 28 351. Подписахме договор с 
една от фармацевтичните компании за доставка на 50 млн. ваксини.  
След четириседмична пълна карантина Франция започва поетапно разхлабване на мерките. 
Както в Австрия и Испания, властите предприемат мащабна кампания за имунизация. 
Емануел Макрон: Процесът на ваксиниране трябва да е ясен и прозрачен. Във всеки етап ще се 
взимат предвид вече известните ни данни, но и тези, които все още не познаваме. Искам да съм 
напълно ясен – аз няма да направя ваксината задължителна. 
ЕК днес одобри сделка за закупуване на васкини Модерна. Американската фармацевтична 
компания Нова вакс е шестата, с която Брюксел сключва договор за доставки. 
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Нови, по-строги мерки срещу разпространението на коронавируса влизат в сила от петък 
БТВ, Новини в 19.00 часа 

 
Нови, по-строги мерки срещу разпространението на коронавируса влизат в сила от петък. В 
доста по-мек вариант от първоначално предложения от петък влиза в сила частично затваряне 
на много обекти. Засега е предвидено ограничителните мерки да са поне до 21 декември. 
Подробностите от репортерите на бТВ Новините. Първо към Габриела Керемедчийска за 
ограниченията, които реши да наложи здравният министър. Добър вечер. 
Габриела Керемедчийска: Добър вечер. В петък вечерта влизат в сила новите мерки, но 30 
минути преди полунощ – в 23:30. Което означава, че през деня учениците и студентите са на 
училище, а иначе освен, че петък е последен учебен ден за ученици и студенти, както и за 
детските градини, от петък вечерта с преустановяват всички спортни мероприятия с изключение 
на състезанията, които са започнали преди новата заповед да влезе в сила. Частните 
празненства, конгресите, както и работата на заведенията също е забранена от петък вечерта. А 
сега и към изключенията. Изключение правят малките магазини, които не са в търговски център. 
Всички ще работят, дори и тези, които не са хранителни. Аптеките, оптиките, дрогериите и 
банките също няма да бъдат затваряни, а театрите пък ще работят при максимум капацитет не 
повече от 30%. Спортните събития ще са без публика, а заведенията ще могат да доставят само 
храна за вкъщи. 
Заболяемостта на намалее до 2 седмици, а смъртността до 3. Това са очакванията а 
правителството и щаба след въвеждането на мерките. 
Проф. Костадин Ангелов: Наистина в лечебните заведения в много градове в страната 
ситуацията е изключително сериозна и напрегната. Имаме лекари, които работят, и студенти в 
болницата в Свищов, включително и в Ловеч. 
Репортер: Над 2000 души от първата линия са с ковид. 
Ген. майор проф. Венцислав Мутафчийски: човешкият живот е най-голямата ценност. Ние като 
лекари не може да изповядваме друга ценност освен тази. Трябва да се намалят до минимум 
контактите. 
Доц. Ангел Кунчев: За последните 14 дни в Европа, по-скоро в ЕС, се заразиха и се разболяха 3 
млн. души, а починаха 50 000. Няма отговорно правителство, което пасивно да наблюдава тези 
данни и да не предприеме никакви мерки. Това би било безотговорно. 
Репортер: Час по-късно министърът на образованието обясни, че се обмисл удължаване на 
учебната година с 2 седмици за децата от 1-ви до 6-ти клас. 
Красимир Вълчев: Да разширим всъщност учебната година по линия на проектните седмици. 
Тоест, ако училищата решат следващите седмици да провеждат дейности по интереси, проектни 
дейности, всякакъв тип занимания в електронна среда, да отложат учебните седмици за юни 
месец. 
Репортер: В петък за последен път учениците ще влязат в класна стая, подобна на тази. До 21 
декември те ще се обучават дистанционно. Столичното 51-во училище смята, че дистанционното 
обучение, макар не толкова ефективно, колкото присъственото, е неизбежно. 
Веселин Стефанов: Със сигурност тази изолация, която ни предстои, ще се отрази на 
психическото ни здраве. Но в крайна сметка, за да забравим здравето и живота на всички 
останали, трябва да се съобразим с тези мерки. 
Репортер: В петък отворени остават всички малки търговски обекти, макар и нехранителни. 
Въпреки че остава отворен, този фризьорски салон вече е на загуба. 
- Процентът на работа е изключително намалял. Ние на практика не знаем клиентът, който 
влезе, дали е болен или не е. Съответно задължително подлежи на дезинфекция и сме 
поставили уреди за пречистване на въздуха. 
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Репортер: Затварянето на трговските центрове и оставането на малките магаизни отворени 
предизвика възмущение в първите. 
- Ограничението на дейността на голяма част от търговците на дребно, които оперират в 
търговските центрове, е напълно непропорционално и необосновано. Заддаваме си логичния 
въпрос, по какъв начин търговският център представлява по-риското място от големите 
търговски монобранд магазини, които оперират самостоятелно извън територията на търговските 
центрове. 
Репортер: Настояват и за поемане на част от разходите им от държавата. Новите мерки 
предизвикаха недоволство и в хотелиерския бизнес. В този хотел утре вкъщи си остават всиччки 
70 служители. 
- Хотелът без ресторант няма как да функционира. В следващите 3 седмици нашият хотел 
смятаме да бъде затворен. 
Репортер: Въпреки че официално имат право да работят, много от хотелите доброволно 
затварят. От щаба допълниха, че ще се разкрият и нови центрове за даряване на кръвна плазма 
в Пловдив, Плевен и Стара Загора. Нека отново да кажем, към този момент мерките са валидни 
до 21 декември, като след това може да се очаква и разхлабване. 
 
Протест пред МС срещу новите мерки 
БТВ, Новини в 19.00 часа  

 
Протест пред МС срещу новите мерки, минути след обявяването им. По същото време кабинетът 
обяви и още средства за компенсиране на пострадалите в пандемията. Християния Червенкова е 
на Дондуков 1. Добър вечер. 
Християния Червенкова: Добър вечер. Намирам се в Триъгълника на властта, където 
ситуацията е спокойна. Не такава обаче беше по-рано сутринта, когато се организира протест 
срещу въвеждането на по-строги мерки. Той беше организиран от участници с 
антиправителствените протести от майките от „Системата ми убива“, от партия АБВ и 
възраждане. Стигна се в един момент и до ескалация на напрежението, тъй като протестиращите 
граждани се опитаха да пробият стриктния полицейски кордон и да влязат в сградата на МС, но 
не успяха. Имаше и хвърлени димки и пиратки, затова се стигна до напрежение и физически 
контакт между протестиращи и полиция. Задържани няма, а вътре, докато хората отвън 
недоволстваха и протестираха, вътре правителството решаваше какви ще бъдат мерките за 
бизнеса. 
Бойко Борисов: Тези мерки по наши изчисления за тези 3 седмици ще поемат, ще стигнат за 
около 350 000 души. И ние няма да похарчим по-малко от 350-400 млн. за компенсация на тези 
бизнеси, които ограничаваме за 3 седмици. В същото време, все пак да спомена, че за миналия 
месец от ДДС са влезли със 70 млн. по-малко в бюджета, затова много ясно подчертаваме – като 
кажем 3 седмици, трябва да е 3 седмици. Болниците през това време трябва да излекуват и 
изпишат хиляди, хиляди оздравели. 
Деница Сачева: За тази помощ може да се кандидатства още от понеделник, като ще се 
изплаща помощта директно на работещите и служителите. Работодателите ще трябва да 
предоставят списък на работниците. Работниците съответно ще трябва да са в неплатен отпуск. 
Лъчезар Борисов: Облекчени кредити чрез банките-партньори ще получават всички малки и 
средни компании до 1 млн. кредита, а гоелмите компании – до 2 млн., при по-облекчени условия 
от досегашните. 
Репортер: Една от малкото конкретни мерки, за която спомена мин. Сачева преди малко, е 
всъщност това служителите от затворени бизнеси да получават по 24 лв. на ден с условието да 
са осигурени на 8-часов работен ден. Но има и такива служители, които са заети на 4 часа и от 
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работодателите настояват и те да получават помощ, така че продължаваме да следим мерките, 
които правителството предлага и ще приложи след въвеждането на по-строгите мерки от петък. 
 
Отново висок брой починали с коронавирусна инфекция за денонощието 
БТВ, Новини в 19.00 часа 

 
Отново висок брой починали с коронавирусна инфекция за денонощието – 157. Така жертвите от 
началото на пандемията с доказан вирус вече са 3226. Сред жертвите през изминалото 
денонощие е бебе на 3 месеца, за което има съмнения за придружаващо заболяване. Новите 
случаи за денонощието са близо 4400, а настанените в болница българи са 6365. България е 
първа по смъртност в света от ковид-19, алармира епидемиологът д-р Петър Марков, който 
работи в Оксфорд. Той интерпретира данните на Европейския център за профилактика и контрол 
върху заболяванията. Според плаващата 7-дневна крива в България има средно 16,18 смъртни 
случая на 1 млн. души, а в Босна и Херцеговина 16,07 на млн. Така вече официално човек, 
живеещ в България, има средностатистически най-висок риск да умре от ковид-19, в сравнение с 
гражданите на която и да било друга държава по света, коментира д-р Петър Марков. 
Почина жената, приета в Сливенската болница след няколко отказа на линейка. Близките ѝ 
упрекват медиците за забавено лечение. Според тях в изолатора на Спешното отделение се 
чака с часове. От болницата в Сливен обясниха, че работят на предела на силите си. 
2 дни след като е хоспитализирана в тежко състояние с ковид, 67-годишната жена издъхва. 
- Ако бяха я прибрали навреме в болницата нямаше да се стигне дотук. Кой е виновен? Тяхното 
безотговорно отношение. Друго нищо. 
Репортер: Освен отказ да бъде докарана с линейка, жената губи четири часа в изолатора на 
Спешното, твърдят близките й. 
- Набутани, с извинение, като прасета. Те не бяха като болни, няма нормално обгрижване на 
тези болни. 
Репортер: Клип от изолатора показва как хора със съмнения за ковид чакат в препълнена стая. 
Авторът придружавал баща си, който бил с коронавирус и двустранна пневмония. 
- Великият изолатор се състои от стая, може би 3х2, вътре беше натъпкано като… Не знам. 
Хората са на заколение просто вътре. Никой не им обръща внимание. Хвърлени са вътре на 
произвола на съдбата. 
Репортер: От болницата в Сливен казаха, че всички ковид легла в четири отделения са пълни и 
работят на предела на силите си. 
Д-р Васислав Петров: Ако не искат да чакат, да отидат в друга болница, но в момента такова е 
състоянието. Ние сме във военно положение. Хора, не разбирате ли, че се умира „яко“, както 
каза генералът. 
Репортер: Само за една седмица 22 пациенти с коронавирус са починали в Сливенската 
болница. 
 
Столични полицаи спасиха пациентка с коронавирус. 
БТВ, Новини в 19.00 часа  

 
Столични полицаи спасиха пациентка с коронавирус. Жената била върната от столична 
поликлиника без преглед и без изследвания. Двама униформени се погрижили тя да получи 
навременна помощ в друго лечебно заведение. Публикацията за постъпката им предизвика 
бурна реакция в социалните мрежи. 
Преди седмица заразената с коронавирус Дани Йорданова от София виак линейка, а на сигнала 
ѝ се отзовават не медици, а полицаи. „Полицай Антон Веселинов – 03 сектор, отдел СПС-СДВР, 
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това е моят ангел. Публикацията е преразказана от приятелите на Йорданова и направо 
взривява Фейсбук: „Помогнал ѝ, когато медиците от 12-то ДКЦ буквално са я оставили в ръцете 
на Бога, тъй като имала положителен тест и отказали да правят снимка на дроба, въпреки че тя 
се е задушавала. Веселинов, вместо да я върне вкъщи, както му казали онези „доктори", я 
закарал в „Пирогов“. Полицай Антон Веселинов и колегата му помагат в столичната Спешна 
помощ, а днес са с извънредно дежурство на протеста. Неочакваната благодарност в социалните 
мрежи ги изненадала. 
Антон Веселинов: Жената видимо се движеше малко по-трудно заради заболяването, 
придружихме я, направихме всичко възможно да ѝ бъде помогнато. Общо взето, така се 
отнасяме към всички, които превозваме, не относно само към тази жена. Гледаме, колкото 
можем да помогнем, затова сме там. 
Благой Палакарчев: Колегата я придружаваше в болницата навсякъде, даже до тях ѝ помогна да 
се прибере. И радвам се, че сигурно вече е по-добре. 
Репортер: Казват, че хората им се доверяват, без значение, че ги возят с полицейски бус вместо 
с линейка. 
Антон Веселинов: Трябва да помагаме на хората, това е. 
Благой Палакарчев: Тя болестта е навсякъде, така че не може да го няма страха, но го 
преодоляваш. 
Репортер: Дежурствата им в Спешното ще продължат, а един от коментарите за постъпката им, 
е много специален – че отношението към болните също лекува. 
 
Личните лекари ще могат да издават електронни направления за безплатни ковид тестове 
БТВ, Новини в 19.00 часа  

 
Личните лекари до дни ще могат да издават електронни направления за безплатни ковид 
тестове. Това става възможно след продължили седмици наред преговори между Лекарския 
съюз и Здравната каса. При какви условия ще се издават електронните направления, ще 
разберем от Анна Мария Конова. Добър вечер. 
Анна Мария Конова: Добър вечер. Пср-тестовете ще се правят в лаборатории като тази, които 
работят със Здравната каса. Те ще са безплатни за пациентите със симптоми, и ще  се издават 
електронно от личните лекари, след телефонна консултация с пациентите. Административно 
това вече е възможно, след като днес беше подписан анексът към рамковия договор, но 
технологично все още не е ясно кога системата ще заработи. Очакванията на лекарите са това 
да се случи до дни, но и самите лаборатории имат притеснения дали системата ще заработи 
успешно. 
Пациентът ще трябва да е с поне два симптома на ковид и да се консултира с личния си лекар 
по телефона: 
Д-р Николай Брънзалов: Аз издавам електронното направление, то отива някъде и вие без 
хартия може да посетите всякаква лаборатория, да се идентифицирате. Най-вероятно ще ви се 
дават 4 цифри накрая по телефона и там ще отидете и ще ви бъде направен безплатен пср-тест. 
Репортер: Направленията ще се издават без лимити. Цената на пср-а ще е 60 лева и ще се 
поема от Здравната каса. 
Иван Маджаров: Последният анекс, който ни изпратиха преди 2 седмици, беше – променя се 
цената на пср-а с „точки,точки, точки". Няма цена. Тестовете ще са 60 лева и не защото ние 
спекулираме с цената, а защото няма доказателства, че би се намерила лаборатория, която да 
изпълнява такова направление с по-ниска цена. 
Репортер: Първата демонстрация на новата система за електронно здравеопазване направиха 
от държавната фирма Информационно обслужване още преди дни пред бТВ. За да заработи 
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системата обаче, към нея трябва да се интегрират и софтуерите на всички лични лекари. A каква 
част от лекарите и лабораториите са технически подготвени, днес не стана ясно. 
Иван Маджаров: Аз как да кажа дали е готово, това го казват ИТ специалистите. На нас ни 
казват готово е. Чакаме с вас и виждаме колко е готово. 
Репортер: Заради липсата на протокол как да се лекуват пациентите с коронавирус, личните 
лекари разработват свои правила. И призоваха властите за по-бързи действия и решения в 
условията на пандемия. 
Д-р Любомир Киров: Чудесно е да имаме нещо близко до локдаун, то има своето значение, но 
десетки пъти по-голям щеше да бъде ефектът, ако бяха вкарани антигенните тестове на ход. 
Репортер: Очаква се анексът да се обнародва в петък. Той ще влезе в сила със задна дата от 1 
ноември. А заради проточилите се преговори, които са се водили „с изключително високомерие 
от страна на Здравната каса“, от Българския лекарски съюз обмислят да поискат оставка на 
директора ѝ – проф. д-р Петко Салчев. 
Водещ: В разгара на разпространението на ковид у нас, жителите на две общини – Каварна и 
Шабла, може да останат без болница. Причината – управителят на здравното заведение, както и 
5 медицински сестри са подали молби за напускане. В момента в болницата работят 6 лекари, а 
управителят на лечебницата е единственият хирург в Каварна. Медицинските сестри са 
критичният минимум, след заповедта на министъра за разкриване на ковид отделение във всяка 
болница. В Каварна легла и отделение има, но лекари – не. Затова пациенти с ковид инфекция 
се лекуват само в болниците в Балчик и Добрич. Под риск обаче остават всички нуждаещи се от 
болнично лечение. 
Д-р Евгени Чобанов: Ако няма болници, разбира се, ще страдат най-вече пенсионерите и 
социално слабите, тъй като те в момента са трудно мобилни. Тук става въпрос за мобилност, 
където всеки един от джоба си трябва да изкара пари, за да стигне до Варна или Добрич. 
Елена Балтаджиева: Каня всички лекари, които искат, да дойдат в нашия град, в МБАЛ Каварна, 
да живеят със семействата си и общината ще направи всичко възможно да ги обезпечи. 
 
След 4-седмична пълна карантина, Франция започва поетапно разхлабване на мерките 
БТВ, Новини в 19.00 часа 

 
След 4-седмична пълна карантина, Франция започва поетапно разхлабване на мерките. 
Облекчения и в Германия заради Коледните празници, но там частичната карантина се 
удължава. Подробностите от кореспонентите ни във Франция и Германия. Първо към Десислава 
Минчева в Париж, добър вечер. 
Десислава Минчева: Първият етап започва в събота и отварят магазините. Според амбициозен 
сценарий, в който новозаболелите на ден намалеят с 10 пъти спрямо пика отпреди няколко дни, 
вторият етап ще започне в средата на декември. Също през декември Франция започва и да 
ваксинира, а има и промяна относно финансовата държавна помощ за най-засегнатите от 
карантината. 
Първата добра новина е за търговците, чийто бизнес изцяло зависи от Коледа. Магазините ще 
работят още в събота. Условието за начало на втори етап в средата на декември е – под 5000 
новозаразени на ден. Тогава ще отпадне каранитана, но ще остане в сила вечерен час. Ще 
отворят театрите и кината. Ресторантите обаче ще трябва да чакат 20 януари и ще отворят само 
ако тенденцията за намаляване на новите случаи се потвърди. Съобщението за начало на 
ваксиниране през декември внесе неочаквана изненада по време на последното президентско 
изявление. Първи в списъка са медицинските служители и възрастните хора. 
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Еманюел Макрон: Процесът на ваксиниране трябва да е ясен и прозрачен. Във всеки етап ще 
се взимат предвид вече известните ни данни, но и тези, които все още не познаваме. Искам да 
съм напълно ясен – аз няма да направя ваксината задължителна. 
Репортер: Най-засегнатите от карантината предприемачи могат да избират между държавна 
помощ от 10 000 евро или 20% от оборота им за миналата година. Три тежки последствия от 
карантината, заради които Франция сега започва да отделя средства – психологическа помощ 
заради депресия и изолация, както и помощ заради много увеличения брой на случаи на 
домашно насилие, над жени и над деца. 
Водещ: Деси, благодарим ти. А Германия удължава частичната карантина поне с още 3 
седмици. Очаква се обаче да има известни облекчения в страната за предстоящите Коледни 
празници. Каква е обстановката и как германците ще посрещнат Рождество, предава Натали 
Пашева. Здравей. 
Натали Пашева: Здравейте. След поредната среща между канцлера Меркел и регионалните 
премиери се очаква за празниците да бъдат разрешени срещите до десет души от две 
домакинства. Препоръчителна е обаче самоизолация седмица преди коледните празници. И за 
голямото пазаруване – в Германия то ще изглежда по следния начин. В големите магазини до 
800 квадрата ще бъде разрешено до един клиент на 20 кв. метра, а в по-малките – по един 
клиент на 10 кв. метра. Три седмици след наложената частична карантина в Германия все още 
не са постигнати желаните резултати. Броят на новозаразените не расте, но и не намалява. Това 
води до удължаването на карантината. За декември се предвижда помощ около 17 млрд. евро за 
засегнатите браншове. Коледната ваканция за учениците в Германия тази година ще започне по-
рано. 
 
Учени във Великобритания предупреждават за възможна трета вълна 
БТВ, Новини в 19.00 часа

 
Учени във Великобритания предупреждават за възможна трета вълна, след като правителството 
на страната облекчи мерките срещу коронавируса около Коледните празници. Как британците ще 
посрещнат празниците, ще разберем от кореспондента ни в Обединеното кралство, Васил 
Христов. Добър вечер. 
Васил Христов: Добър вечер. До три домакинства ще могат да се събират в частни домове, 
църкви и открити обществени пространства от 23 до 27 декември. Но, както се разбра, няма 
посочено ограничение на броя хора от тези домакинства, което може да означава както 5, така и 
45 души на едно място. Ще бъдат отменени и ограниченията за пътуване през този период. 
Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, които разполагат с автономия в отделни области, 
в това число здравеопазването, предприеха различни подходи за овладяване на епидемията, но 
бе постигнато споразумение в Лондон за общи правила, които ще важат за празниците. Проф. 
Андрю Хеуърд, един от водещите правителствените учени предупреди, че тези мерки могат да 
„налеят масло в огъня на пандемията“ и облекчаването на ограниченията за коронавирус през 
Коледа може да доведе до трета вълна, с повишено предаване на заразата и ненужни смъртни 
случаи. 
 
ЕК одобри шести договор за потенциална ваксина срещу коронавируса 
БТВ, Новини в 19.00 часа

 
ЕК одобри шести договор за потенциална ваксина срещу коронавируса. Така Съюзът вече 
разполага с по две дози за всеки от 430-те млн. европейци, които доброволно ще решават искат 
или не да се ваксинират. Най-новият одобрен договор е между комисията и фармацевтичното 
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предприятие „Модерна“. С него Брюксел купува 80 млн. дози ваксина с възможност за 
допълнителни 80 млн. До този момент Еврокомисията е подписала още 5 договора за 
потенциална ваксина срещу ковид-19. Това са с „АстраЗенека“, „Санофи-Глаксо-Смит-Клайн“, 
„Янсен Фармасютикълс“, „БионТех“ – „Пфайзер“ и „Кюрвак“. Ефикасността на всяка от кандидат-
ваксините ще се провери от Европейската агенция по лекарствата. Според фармацевтичните 
компании, за да се предпази човечеството от коронавируса, поне 60-70% от населението на 
земята трябва да бъде ваксинирано. 
На този етап първоначално произведените ваксини вероятно няма да са достатъчни за цялото 
население на света. 
Д-р Золтан Киш: Имаме толкова голяма нужда и от трите ваксини. 7,8 млрд. души живеят на 
планетата, а от всяка ваксина са нужни по 2 дози, така че нуждата е огромна. „АстраЗенека“ ще 
произведат 3 млн. дози, „Пфайзер“ ще произведат 1,3 млрд. дози. Количеството няма да бъде 
достатъчно за цялото население. Не е изключено вирусът да мутира. Ако това е случаят, ще 
трябва да се произвеждат нови ваксини всяка година. 
Репортер: В момента никой от учените не може да даде гаранция, че може да разчитаме на 
доживотен имунитет. 
Майкъл Уотсън: Отговорът е, че не знаем. Добрата новина е, че ако погледнем ваксината на 
„Модерна“, например, нивото на антитела след ваксинация са по-високи от това след инфекция 
на коронавирус. 
Репортер: При такъв развой ще се наложи реваксинация на населението през определен 
период от време. 
 
Новите, по-строги мерки срещу КВ влизат в сила от този петък 
БТВ, Новини в 12.00 часа 

 
Новите, по-строги мерки срещу КВ влизат в сила от този петък. Засега е предвидено локдаунът 
да остане в сила до 21 декември. Здравните експерти уверяват, че рестрикциите ще намалят 
драстично настъплението на вируса. 
Репортер: Новите мерки влизат в сила от петък ве1ерта, което означава, че учениците са в час в 
петък. В петък е последния учебен ден за студентите, детските градини също затварят след 
петък. Забранени са посещенията на всчики заведения, те ще останат затворени до 21 декември. 
Всички спортни състезания, с изключение на състезанията, които вече са започнали, преди 
влизането в сила на новата заповед, също са забранени. Частните празненства, конгресите и 
работата на заведенията също се преустановяват. 
Театрите остават да работят, но при максимален капацитет не повече от 30%. Аптеките, малките 
магазини и дрогериите и мобилните оператори също са сред услугите, които ще останат да 
работят. Мерките са в сила до 21 декември. 
Правителството и щабът очакват с новите мерки, заболеваемостта да намалее до 2 седмици, а 
смъртността до 3. 
Костадин Ангелов: Наистина в лечебните заведения, в много градове в страната, ситуацията е 
изключително сериозна и напрегната. Имаме лекари, които работят, включително и в болницата 
в Свищов, включително и в Ловеч. 
Репортер: Към момента над 2000 души от първата линия са с КВ. 
Венцислав Мутафчийски: Човешкият живот е най-голямата ценност. Ние като лекари не можем 
да изповядваме друга ценност освен тази. Ние сме призвани да браним човешкия живот. Според 
нас трябва да се намалят до минимум контактите. 
Израел въведе подобни мерки, при заболеваемост 6000 души на ден. Излезе от този 3-седмичен 
период със забо9леваемост 400 души на ден. 
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Ангел Кунчев: За последните 14 дни в Европа се заразиха и се разболяха 3 милиона души, а 
починаха 50 хиляди. Няма отговорно правителство, което пасивно да наблюдава тези данни и да 
не предприеме никакви мерки. Това би било безотговорно и абсолютно неоправдано от всяка 
гледна точка. 
Асен Балтов: Подготвени сме за лечението, включително се разкриват и 3 нови центъра за 
набиране на рековалесцентна плазма – в Пловдив, Стара Загора, Плевен. 
Репортер: Професор Балтов заяви още, че ремдесивирът ще продължи да бъде безплатен за 
лекуващите се. 
В момента се провежда и протест в центъра на столицата срещу въвеждането на новите мерки, 
организиран от АБВ и Възраждане. Малко по-рано се стигна до ескалация на напрежението, но 
задържани до този момент няма, уточниха от МВР. 
4382 са положителните ПСР тестове, при направени близо 10 500. Това означава, че около 41% 
от направените тестове са положителни. Много голям е броят на излекуваните – те 1876 души. В 
болница за лечение от вируса са настанени над 6300 души, като около 400 от тях са настанени в 
интензивни отделения в страната. 
 
Почина жената, приета в сливенска болница след няколко отказа на линейка 
БТВ, Новини в 12.00 часа

 
Почина жената, приета в сливенска болница след няколко отказа на линейка. Близките й 
обвиняват медиците за забавено лечение. 
Според тях в изолатора на спешното отделение се чака с часове. От болницата в Сливен 
обясниха, че работят на предела на силите си. 
Репортер: Два дни, след като е хоспитализирана в тежко състояние и с коронавирус, 67-
годишната жена издъхва. 
- Ако я бяха прибрали навреме в болницата, нямаше да се стигне дотук. 
Репортер: Освен отказ да бъде докарана с линейка, жената губи четири часа в изолатора на 
спешното, твърдят близките й. 
- Набутани като прасета, те не бяха като болни. Няма нормално обгрижване на тези болни. 
Репортер: Клип от изолатора показва как хора със съмнения за коронавирус чакат в препълнена 
стая. Авторът придружавал баща си, който бил с COVID-19 и двустранна пневмония. 
- Великият изолатор се състои о стая 3Х2. Вътре беше натъпкано като… Хората са на заколение, 
никой не им обръща внимание, хвърлени са на произвола на съдбата. 
Репортер: От болницата в Сливен казаха, че всички COVID легла в четири отделения са пълни и 
работят на предела на силите си. 
Васислав Петров: Ако не искат да чакат, да отидат в друга болница, но в момента такова е 
състоянието. Ние сме във военно положение. Хора, не разбирате ли, че ще се умира яко, както 
каза генерала. 
Репортер: Само за една седмица 22-ма пациенти с коронавирус са починали в сливенската 
болница. 
 
Велков: В следващите 2-3 седмици смъртността у нас ще скочи с 50 до 100%. 
БТВ, Новини в 12.00 часа

 
В следващите 2-3 седмици смъртността у нас ще скочи с 50 до 100%. Прогнозата направи 
математикът Петър Велков. В предаването Тази сутрин той обясни, че едва след това се очаква 
натискът върху системата да намалее. 
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Петър Велков: Умопомрачително високи стойности и те ще нарастват. Следващата седмица ще 
скочи смъртността с още 50%, тъй като тогава ще е смъртността от предната седмица, която е 
рекордна от КВ. А тази седмица ще е нов рекорд от смъртни случаи от КВ. 
На милион население по смъртност България е в целия свят в момента, което е ужасяваща 
тенденция. В момента човек да почине от КВ, ние сме мястото, където това е най-вероятно да се 
случи, според статистиката. 
Хиляди животи бяха загубени, поне 50% от смъртните случаи можеха да бъдат спасени, ако не 
бяхме изпуснали положението след лятото и със сигурност много смъртни случаи ще има в 
следващите 14 дни, независимо, че сега взимаме мерки. 
 
По късно днес с е очаква да бъде подписан анекс към националния рамков договор 
БТВ, Новини в 12.00 часа 

 
Остава висящ въпроса кога личните лекари ще започнат да издават направления за ПСР 
тестове по електронен път. 
Репортер: Общо практикуващите лекари подкрепят по-строгите мерки, но смятат, че ефектът ще 
е по голям, ако в официалната статистика влизат и бързите антигенни тестове. 
По късно днес с е очаква да бъде подписан, постигнатият с тежки преговори, по думите на 
лекарите, анекс към националния рамков договор. 
С него най-после ще се позволи на джипитата да издават електронни направления за ПСР 
тестове на пациентите, които имат симптоми на КВ. 60 лева от цената на теста ще се поема от 
здравната каса. И няма да има лимити в издаването им, нещо, за което изрично настояваха 
лекарите. Оказва се обаче, че все още не е ясно кога ще могат да се издават тези направления. 
Николай Брънзалов: Вие сте мой пациент, обаждате ми се и имате 2-3 или 4 от тези 11 
симптома. Аз издавам електронното направление, то отива някъде и вие, без хартия, можете да 
посетите всяка лаборатория, да се идентифицирате, най-вероятно ще ви се дават 4 цифри 
накрая, по телефона и там ще отидете и ще ви бъде направен безплатен ПСР тест. 
Аз трябва да работя по същия начин както работя досега, но вместо принт, трябва да натискам 
иконка сенд. 
Иван Маджаров: Аз как да кажа дали е готово? Това го казват ИТ специалистите. На нас  ни 
казват „готово е“, чакаме с вас и виждаме колко е готово. 
Репортер: След като се подпише анекса, той ще влезе със задна дата от 1.11. От БЛС обявиха 
още, че няма сигурност в преговорите и се водят с „едно високомерие от страна на здравната 
каса“. Затова са готови да поискат оставката на директора й – проф. Петко Салчев. 
 
За мерките на НОЩ и правителството 
бТВ, Лице в лице 

 
Резюме: Продължителността на новите мерки до, 21 декември, не е уловка, ако сработят и 
постигнем намаляване или задържане на заболеваемостта – това ще бъде достатъчно и ще 
дадем възможност на хората да си посрещнат празниците нормално. Това заяви в „Лице в лице“ 
главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев. 
По думите му в Италия, Франция и Испания по-строгите забрани вече са дали резултат. Той 
поясни, че мерките у нас са с индекс на строгост около 70, докато в Израел този индекс е 85, а в 
Гърция – 82. 
„Получи се рязко намаляване в тези страни. Ние не търсим само намаляване на случаите, а да 
позволим този ръст да не пречи на лечението, като максимално запазим работните места. С 
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Гърция, с която имахме сходни резултати, в момента е доста назад от и по заболеваемост, и по 
смъртност“, коментира доц. Кунчев. 
Според него ефектът от мерките ще се усети най-рано след 10 дни при новозаразените и след 3 
седмици – при смъртността. „Дори да постигнем плато, това ще е успех“, уточни той. 
Доц. Кунчев коментира, че няма как да се спре епидемията с тези забрани, защото това е 
въздушно-капкова инфекция. По думите му COVID-19 е също толкова заразен, колкото грипа, но 
при него има по-сериозни усложнения и по-висока смъртност. 
Той беше категоричен, че са проведени сериозни дискусии за затварянето на училищата и 
детските градини, но последните проучвания сочат, че именно децата са се превърнали в 
сериозен разпространител на заразата. 
„Децата станаха доста сериозен разпространител на заразата. Това важи за всички възрасти, не 
само за учениците, но и при най-малките. Положителното на този вирус е, че щади децата, но те 
пренасят заразата. Забележете, че без да има ограничителни мерки за училищата – половината 
от тях не учат, защото ги е страх“, посочи главният държавен здравен инспектор. 
Доц. Кунчев беше категоричен, че при тази висока смъртност и растящата заболеваемост – няма 
как държавата да не предприеме мерки. Той посочи, че за последния месец смъртността у нас се 
е увеличила над 3,5 пъти, като това е най-високият ѝ ръст от 5 години насам. 
Относно конспиративните теории за вируса, той заяви, че няма значение как е създаден COVID-
19, важното е, че трябва да се борим с него. Доц. Кунчев посочи, че пандемията е била стрес-
тест за здравната ни система и е показала къде са слабостите в нея и кои сектори трябва спешно 
да се реформират. 
По въпроса за евентуалната загуба на работни места заради ограниченията, доц. Кунчев 
коментира, че столичната болница „Пирогов“ търси над 80 санитари, на които предлага около 3 
000 възнаграждение, но желаещи няма. 
 
Разговор с Анастас Стефанов, изследователски център „Тренд” 
БТВ, Тази сутрин 

 
Резюме: Всеки 4 от 10 българи смятат, че коронавирусът е биологично оръжие, създадено за да 
намали населението на Земята, сочи последното проучване на агенция "Тренд" през ноември по 
поръчка на вестник "24 часа". 
"Това не е български феномен. Конспиративните теории са лесен обяснителен режим – нещо 
като реванш срещу това, което трудно можем да си обясним. Подобни са процентите на 
вярващите в тези теории в САЩ и в различни страни от ЕС", коментира в предаването "Тази 
сутрин" политологът от "Тренд" Анастас Стефанов. 
52% от анкетираните смятат, че коронавирусът е изкуствено създадена болест. Наблюдава се 
увеличаване на дела спрямо нагласите преди 5-6 месеца, уточни политологът. 
Привържениците на конспиративни теории са готови и с конкретен виновник, който стои зад 
измислянето на заразата – американският бизнесмен и милиардер Бил Гейтс. 
14% от анкетираните смятат, че тайната цел на Гейтс е да контролира хората чрез чипове. Те от 
своя страна ще бъдат поставени заедно с ваксината срещу вируса. 
Според политолога хората са объркани от разнопосочната информация, която получават за 
вируса, дори от експерти. 
Много широко разпространена е и версията, че ваксина вече е измислена. Тя обаче се крие, за 
да може заразата да се разпространи повече и това да доведе до големи печалби за 
фармацевтичните компании. 
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Забавено лечение – болна жена чака линейка 4 дни 
БТВ, Тази сутрин 

 
Резюме: Остава тежко състоянието на 64-годишната жена с диабет и два инсулта, която чака 
четири дни линейка, за да бъде откарана в болница. 
След два отказа на тел. 112 тя е транспортирана от близките си до спешното отделение на 
областната болница в Сливен, където въпреки критичното си състояние е оставена да чака с 
часове. 
Жена с диабет и два инсулта чака 4 дни линейка, за да я закара до болницата 
Жената е с опасност за живота, а според близките причината е забавеното лечение. 
По думите на сина й Красимир Йорданов тестът за коронавирус на жената е положителен. Той 
разказа, че сагата започнала миналия четвъртък, когато майка му се почувствала зле. Обадил се 
на тел. 112, но му отказали линейка и му казали сам да я закара в болница. 
В понеделник обаче състоянието й се влошило и Красимир отново се обадил на спешния 
телефон. Отново обаче му било обяснено, че няма линейки и ще се наложи да чакат. 
Екипът на bTV потърси за коментар д-р Васислав Петров, който е директор на областната 
болница в Сливен. Той обаче не се включи на живо в „Тази сутрин“. По телефона вчера той 
обясни, че са много натоварени. 
Междувременно Красимир разказа, че до момента никой не се е свързал с него, за да каже какво 
е състоянието на майка му. Дори не знаел в кое отделение е. 
 
Ще намалее ли заболеваемостта след затварянето 
БТВ, Тази сутрин 

 
Резюме: През следващите седмици смъртността от коронавирус ще скача с 50 до 100%. Тази 
седмица ще има и нов рекорд на починали. Това прогнозира в „Тази сутрин“ математикът Петър 
Велков. 
„В момента смъртните случаи от коронавирус на ден реално са над 200, защото имам 
нерегистрирани. Това показва и статистиката на НСИ – 1800 души повече са починали през 
изминалите две седмици в сравнение с последните пет години“, каза той. 
По думите му една от основните причини да се взимат твърди мерки навсякъде в държавите е 
невъзможността на здравните системи да поемат нарастването на случаите, което води до 
смъртност от всякакви заболявания. 
„Във всички страни, в които се прилагат строги мерки, между 14 и 28 дни има рязък спад на 
новите случаи. От там задължително спада хоспитализацията и със закъснение спадат и 
смъртните случаи“, обясни математикът. 
Петър Велков заяви, че митът, че в Швеция няма мерки е рухнал. По думите му те дори 
продължават да затягат мерките и те са по-тежки от българските. Самите хора също така ги 
спазват. 
Според него предложените от здравния министър по-строги мерки са абсолютният минимум, 
който трябва да бъде взет, за да има ефект. 
„Много е важно обаче как ще ги приложим, защото ние като общество, ако решим, че ще ги 
заобиколим и ще си правим тайни партита, ще направим така, че няма да има ефект от тях. А 
ефект ще има след 14 до 28 дни. Смъртността ще продължава да расте в следващите поне 14-21 
дни“, обясни Петър Велков. 
Според него поне 50% от смъртните случаи е можело да бъдат предотвратени, ако не бяхме 
изпуснали положението след лятото. 
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В памет на проф. Александър Чирков 
БТВ, Тази сутрин 

 
Резюме: На 24 ноември почина светилото на българската кардиология проф. Александър 
Чирков. 
Той беше кардиохирургът, извършил първата трансплантация на сърце в България и в Източния 
блок през 1986 г. 
„Всички ние скърбим за него. Всички, които успяхме да се докоснем до неговия гигантски  дух“, 
каза в предаването „Тази сутрин“ кардиологът проф. Иво Петров, ученик на проф. Чирков. 
По думите му именно Чирков е наложил стандарти за отношението към пациента, отношението 
между колегите, както и между специалностите. 
„Един то най-добрите хора, които познавам, помагаше дори и финансово на пациентите“, каза 
още проф. Петров. 
„Той не чакаше абсолютно нищо от пациентите си, за пари да не говорим, дори дарове не 
приемаше“, обяви Ани Дочинова, майка на пациент на проф. Чирков. Нейният син – Йордан, е 
претърпял сърдечна операция, когато е бил 5-годишно дете (през 1997 г.). 
Жената е виждала кашоните с даренията от чужбина с консумативи, с които проф. Чирков е 
оперирал пациентите си. 
 
Ковид отделение без лекари 
БТВ, Тази сутрин 

 
Резюме: Неясно бъдеще пред болницата в Каварна. В разгара на COVID заразата у нас 
лечебното заведение в града остана без персонал – директорът на болницата, както и пет 
медицински сестри са депозирали оставките си. 
„Мотивите на д-р Зафиров са ясни – липса на персонал. Основно в нашата болница работят 
хора, които са в пенсионна възраст, с хронични заболявания и разбира се у тях има страх за 
техния живот, за което не можем да ги виним“, коментира в „Тази сутрин“ председателят на 
общинския съвет Йордан Стоянов. 
Според него проблемът, който днес е факт, е назрявал години наред – заради липса на програма 
за набиране на млади кадри и недостатъчно финансиране. 
В болницата, съгласно разпоредбите на здравното министерство, беше разкрито и COVID 
отделение, което обаче не работи, защото няма лекари. 
Кметът на Каварна – Елена Балтаджиева, заяви, че не е в правомощията ѝ да набира лекарски 
персонал, но използва случая в ефира на bTV, за да покани лекари в Каварна заедно със 
семействата им, да лекуват хората. 
Тя обеща, че общината ще се погрижи за медиците, които дойдат на работа там. 
 

 
 
Държавата затваря частично до 21 декември 
Нова телевизия, Новини в 23.00 часа 

 
Държавата затваря частично до 21 декември. Окончателно здравното министерство издаде 
новата заповед, която влиза в сила от 23.30 часа този петък. Какво обаче се променя? Всички 
деца си остават вкъщи. Поне още един месец ще живее без ясли, без детски градини, без 
училища и без университети. Затварят всички заведения, ще работят само доставките за вкъщи. 
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Празни ще останат и големите търговските центрове. Правителството обаче обеща да насочи 
нови милиони в подкрепа на бизнеса. Беше гласувано и удължаване на извънредната 
епидемична обстановка, но не с четири месеца, какъвто беше предварителният план, а с два – 
до края на януари 2021 г. 
Очакванията на правителството са мерките да дадат резултата за по-малко от месец. Ако това 
стане, то непосредствено преди Коледа, ще има разхлабване на правилата. 
Проф. Венцислав Мутафчийски: Целта е да се намали нивото на заболеваемостта, което, 
според нашите анализи и наблюдения, ще настъпи най-рано към края втората седмица от 
въвеждането на мерките и намаляване на смъртността, което се очаква между втората и края на 
третата седмица. 
Проф. Костадин Ангелов: Не налагаме вечерен час в нито една сфера на територията на 
Република България, няма и други строги мерки, които са характерни за държавите на 
територията на ЕС и някои от нашите съседи. 
Надеждата е ограниченията да дадат глътка въздух на здравната система и здравните 
работници на първа линия. 
Проф. Венцислав Мутафчийски: Ние имаме достатъчно болнични легла, но намалява броя на 
медицинските екипи, които могат да се грижат за тях. В момента имаме над 2000 души 
медицински персонал, който иначе работи на предна линия извън строя.  
През вчерашния ден са проведени срещи с много от засегнатите браншове. Обсъдени са както 
различните мнения, така и препоръките на бизнеса, за да се гласуват новите мерки. 
Доц. Ангел Кунчев: Такива решения не се взимат нито на база емоции, нито на база личните 
виждания на един или друг. Те се вземат на базата на факти и на статистическа информация. 
Вече са готови и два инструмента, с които да се помогне на хората, които ще останат без работа 
заради затварянето. Работещите в ресторанти и заведения ще имат възможност да 
кандидатстват за помощ от 24 лева на ден до 21 декември. 
Деница Сачева: Най-вероятно обезпечаването на всички мерки ще ни струва между 350 и 400 
милиона. 
Преди брифинга, здравният министър написа емоционално послание във ФБ профила си, че не 
е време за разделение и противопоставяне на хората. „Време е да си помогнем и заедно да 
спечелим битката“. Генерал Мутафчийски също призова за разум. 
Проф. Венцислав Мутафчийски: Човешкият живот е абсолютната ценност. Предполагам, че за 
всеки здравомислещ човек е така. Независимо какви са другите щети, човешкият живот е най-
голямата ценност. Ние, като лекари, не можем да изповядваме друга ценност, освен тази.  
И така, вече е ясна цялата картина. Да видим обаче, какво още се променя? Важна информация 
около зелените коридори и около начина, по който ще пазаруваме в отворените магазини. 
Изцяло отпадат ограниченията за пазаруване в аптеките от петък, 23.30 часа. Променят се и 
т.нар. зелени коридори за пазаруване в хранителните магазини. Всяка сутрин от 8.30 до 10.30 
часа няма да се допускат хора под 65-годишна възраст. Това на практика е времето, отделено за 
възрастните хора. Те обаче ще могат да изберат и останалите часове от деня, тоест за хората 
над 65 г. ограничения няма да има. И още малко около мерките, които държавата сложи на 
масата на прага преди частичното затваряне. 156 млн. лв. се отделят за финансова помощ на 
работници в неплатен отпуск и родители, които трябва да гледат децата си у дома заради 
онлайн обучението и са останали без заплата. Първи коментар дойде и от премиера Бойко 
Борисов. 
Бойко Борисов: Дори при сегашните мерки, които въвеждаме – свободното движение, паркове, 
градини, планини, движение между градовете, без ресторантьорския на практика бизнес и част 
от развлекателния, всичко друго продължава да работи на 100%. Хората могат да се движат, да 
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пазаруват. Това, което в другите държави става само, ако се обадиш по телефона и кажеш – 
искам да излизам днес. Много ясно подчертавам – това, което сме се договорили, че като кажем 
три седмици, трябва да е три седмици. И болниците трябва през това време да излекуват, да 
изпишат хиляди, хиляди оздравели. На 21 по план започваме да възвръщаме отново нормалния 
живот. 
На този етап собствениците на много от малките магазини и бизнеси въздъхнаха с облекчение, 
след като стана ясно, че ще бъдат затворени само големите молове. Но при заведенията 
например напрежението все още остава. 
Заведенията и ресторантите вече обмислят как да запазят служителите си. 
Иван Манчев: Затваряме бизнеса си, минаваме на командно дишане. Не всички могат да правят 
доставки. Ако ни позволяват да идват тука хората да си ги вземат, ще го правя. При мен има 
доста хора, които могат да работят. Ще бъдат само 10 процента от тях, ще бъдат на смени, ще 
се въртят, за да може поне някакви пари да изкарват. 
За една от веригите магазини работят 120 души, които не разбират защо точно техният бизнес 
трябва да спре работа. 
Георги Бебечев: Ако трябва да се прави локдаун, то би следвало да бъде генерален за всички. 
Както при предното затваряне, така и този път ще си запазим всички служители, защото те най-
важният ни ценен капитал. 
За да опитат да наваксат, ще работят повече часове до петък. А след новата заповед на 
здравния министър има и бизнеси, които ще продължат да обслужват клиенти. Като този 
фризьорски салон. 
- Може да се каже, че сме късметлии в случая, но ще видим до кога. Надявам се да минат по-
бързо тези времена на пандемия и да започне всички наново. 
При вземането на решения как точно да бъде подпомогнат бизнесът, работодателите също са 
участвали активно в разговорите с правителството. 
Евгени Иванов: В едно открито писмо бяхме поискали да се поемат преките разходи, 
фиксираните разходи на затворените предприятия. Очевидно има проблем с верификацията и се 
предлага вариант, който да стъпи на оборота, процент от оборота. Няма лошо, стига това да се 
направи веднага. 
Рекорден брой излекувани пациенти от коронавирус. За последните 24 часа – 1 876 души са 
оздравели. Висок остава броят и на новите заразени – 4 382, при направени близо 10 500 PCR 
изследвания. Това означава, че отново говорим за над 42% положителни проби. През 
последното денонощие битката с вируса за загубили 157 души, за жалост сред тях е и бебе на 
три месеца със съмнение за придружаващо заболяване. На практика това е и най-младата 
жертва на коронавируса в България. На този фон след тежки и тромави преговори, личните 
лекари получиха зелена светлина по темата електронни направления за PCR тестове. Все още 
обаче не е ясно кога ще заработи самата система. 
 
Държавата в частичен локдаун до 21 декември 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
Държавата в частичен локдаун до 21 декември. В петък вечерта затварят ясли, ДГ, училища и 
университети. 
Затварят всички заведения, ще работят само доставките за вкъщи. Празни ще останат големите 
магазини. Правителството обеща да насочи нови милиони в подкрепа на бизнеса. 
Беше гласувано и удължаване на извънредната епидемична обстановка, но не с 4 месеца, а с 2, 
до края на месец януари. 
Затягането на мерките е на фона на нови 4382, заразени с КВ. 
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Вече е факт и най-малкият пациент, починал с КВ, това е тримесечно бебе. 
Репортер: вече е факт и заповедта на здравния министър, така от този петък в 23:30 влизат в 
сила новите ограничения, които ще продължат до 21 декември. В тази заповед стана ясно, че 
има и промяна при зелените коридори. Възрастните хора над 65 години ще могат да пазаруват в 
магазините само сутрин между 8:30 и 10:30, тогава няма да ма смесване с останалите клиенти. 
Отпада обаче зеленият коридор за аптеките. 
На днешния брифинг в МС, на който бяха приети мерките стана ясно, че затварят училищата, 
детските градини и яслите. Така учениците ще учат само онлайн. Освен това се затварят 
моловете, хранителните заведения също ще имат ограничителен режим – те няма да могат да 
работят, ще работят единствено за доставки. Нехранителните магазини, обаче ще останат 
отворени. 
Промяна има и при спортните събития, първоначално се предвиждаше да има пълен локдаун, но 
сега се реши само децата под 18 години да не могат да спортуват организирано. Това означава, 
че спортните първенства у нас ще продължат. 
За сектор култура – 30% от салоните на театрите ще могат да се заемат. Забраняват се всички 
останали културни мероприятия. 
Очакванията на правителството са мерките да дадат резултата за по-малко от месец. Ако това 
стане, то непосредствено преди Коледа, ще има разхлабване на правилата. 
Венцислав Мутафчийски: Целта е да се намали нивото на заболеваемостта, което, според 
нашите анализи и наблюдения, ще настъпи най-рано към края втората седмица от въвеждането 
на мерките и намаляване на смъртността, което се очаква между втората и края на третата 
седмица. 
Костадин Ангелов: Не налагаме вечерен час в нито една сфера на територията на Република 
България, няма и други строги мерки, кито са характерни за държавите на територията на ЕС и 
някои от нашите съседи. 
Репортер: Надеждата е ограниченията да дадат глътка въздух на здравната система и 
здравните работници на първа линия. 
Венцислав Мутафчийски: Ние имаме достатъчно болнични легла, но намалява броя на 
медицинските екипи, които могат да се грижат за тях. В момента имаме над 2000 души 
медицински персонал, който иначе работи на предна линия извън строя. 
Репортер: През вчерашния ден са проведени срещи с много от засегнатите браншове. 
Обсъдени са както различните мнения, така и препоръките на бизнеса, за да се гласуват новите 
мерки. 
Ангел Кунчев: Такива решения не се взимат нито на база емоции, нито на база личните 
виждания на един или друг. Те се вземат на базата на факти и на статистическа информация. 
Репортер: Вече са готови и два инструмента, с които да се помогне на хората, които ще останат 
бе з работа заради затварянето. Работещите в ресторанти и заведения ще имат възможност да 
кандидатстват за помощ от 24 лева на ден до 21 декември. 
Деница Сачева: Най-вероятно обезпечаването на всички мерки ще ни струва между 350 и 400 
милиона. 
Репортер: Държавата ще се опита да помогне и на родителите, които трябва да си останат 
вкъщи, за да гледат децата си, след затварянето на училищата, детските градини и яслите. 
От една страна те могат да кандидатстват за МРЗ за времето, в което са принудително у дома. 
Правилата са разписани на сайта на Агенцията за социално подпомагане. Има и други опции.  
Деница Сачева: Могат да кандидатстват за детегледачка, която също да използват в рамките на 
следващия месец. 
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Репортер: Преди брифинга, здравният министър написа емоционално послание във ФБ 
профила си, че не е време за разделение и противопоставяне на хората. „Време е да си 
помогнем и заедно да спечелим битката“. Генерал Мутафчийски също призова за разум. 
Венцислав Мутафчийски: Човешкият живот е абсолютната ценност. Предполагам, че за всеки 
здравомислещ човек е така. Независимо какви са другите щети, човешкият живот е най-голямата 
ценност. Ние, като лекари, не можем да изповядваме друга ценност, освен тази. 
Репортер: Вместо първоначалната идея извънредната епидемиологична обстановка да 
продължи до 31 март, тя ще продължи до края на януари. 
Водещ: Двете мерки, за работници в неплатен отпуск и родители, които трябва да гледат децата 
си вкъщи, ще бъдат осигурени със 156 милиона лева. Парите са ОП Иновации и 
конкурентоспособност, но ще бъдат пренасочени към покриването на тези разходи. 
Водещ: Първи коментар на премира Борисов. Според него приетите мерки са едни от най-
либералните в цяла Европа, но надеждата е те да дадат резултат до Коледа 
Репортер: През март страната ни е била първата с най-строгите мерки в цяла Европа. 
Бойко Борисов: Срещу нас имаше лавина от упреци, че се прави това нещо. Такава яростна 
кампания срещу мерките за закрила на здравето и живота на хората, протече месеци наред. 
Нека напомня, че в парламента не искаха да носят маски. 
Репортер: Затова през лятото и есента страната ни станала страната с най-либерален режим 
срещу пандемията. 
Бойко Борисов: Нищо различно от думата карантина, нищо различно от думата намаляване на 
социалния контакт, няма в никоя друга държава. И нито една не се е справила в света и няма и 
как да се справи. 
Репортер: Мерките не са закъснели, категоричен е премиерът. 
Бойко Борисов: В много от най-напредналите държави не стигнаха леглата, не стигнаха 
болниците, тези които сме ги имали за пример в медицината. И там ли не са били подготвени? 
Няма и как да се подготвят, защото това е като наводнението. Когато извали огромно количество 
дъжд, не може да бъде поет от системите. И затова стават наводнения навсякъде по света. 
Репортер: И въпреки това у нас мерките отново остават сред най-леките. 
Бойко Борисов: Много ясно подчертаваме, това което сме се договорили и като кажем 3 
седмици, трябва да е 3 седмици. И болниците през това време трябва да изпишат хиляди 
оздравели. НА 21 по план започваме отново да възвръщаме нормалния живот. 
 
Издаването на електронни направления от личните лекари е въпрос на дни  
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
Рекорден брой излекувани от КВ, отчита единния информационен портал. За последните 24 
часа, това са 1876 души. Висок остава броят и на новите заразени, те са 4382, при направени 
близо 10 500 ПСР теста. Това означава, че 42 на сто от пробите са положителни. Над 6300 са 
настанените в болници пациенти, като 392 са в интензивни отделения. През последното 
денонощие битката с вируса за загубили 157 души, сред тях е и бебе със съмнение за 
придружаващо заболяване, това е и най-младата жертва на КВ. 
След тежки и тромави преговори, зелена светлина за дълго чаканите електронни направления за 
ПСР тестове. Все още не е ясно кога ще заработи системата. 
Наша проверка показа, че има различни спънки, които вероятно е забавят издаването им. 
Репортер: От БЛС заявиха, че от тук нататък издаването на електронни направления е буквално 
въпрос на дни. Наша проверка обаче показа, че част от личните лекари не са готови, тъй като не 
са инсталирали специализирания софтуер на компютрите си, а лабораториите, с които 
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разговаряхме също не са напълно готови, но са в процес на подготовка, но заявиха, че не са 
напълно наясно с процеса. 
Късно снощи от Лекарския съюз получиха последната корекция на Анекса към Рамковия договор. 
И обявиха – този път го одобряват. 
Иван Маджаров: Ще го подпишем. Да! Снощи го получихме във вариант, който е такъв, какъвто 
трябва да бъде. 
Репортер: Така – с подписите, документът дава законова основа да се издават електронни 
направления за PCR тестове. Само това обаче не стига - от Информационно обслужване ще 
пуснат програмата в експлоатация след обнародване на анекса в Държавен вестник. След това е 
нужно още време, защото част от личните лекари още не са готови със софтуера. 
Иван Маджаров: Аз как да кажа дали е готово? Това го казват ИТ специалистите. На нас ни 
казват „готово е“, чакаме с вас и виждаме колко е готово. 
Репортер: Проверка на NOVA в големите лаборатории показа, че те вече са в тестов период и с 
готовност да издават направления в момента, в който това стане възможно. Но и там има спънки. 
Благовеста Пенчева: Работим по въпроса повече от седмица. Основният въпрос е, че не знаем 
какъв електронен подпис ще ни бъде необходим. Както стана ясно, трябва да имаме 400 
електронни подписа. Физически, за да ги издадем, ни трябва известно време. 
Репортер: След като всички пречки се преодолеят, безплатен PCR или антигенен тест ще могат 
да си направят само пациенти с поне два симптома на COVID-19. А консултациите ще стават по 
телефона. 
- Как Ще знаете, че симптомите са реални, когато консултацията е по телефона? 
Николай Брънзалов: Винаги има рискове и за съжаление повечето от симптомите са 
субективни. 
Репортер: Личните лекари призоваха за бърза реакция и преодоляване на спънките, тъй като в 
момента изнемогват, а пред кабинетите всеки ден имало струпване на болни: 
Николай Брънзалов: Няма общо практикуващ лекар, който ежедневно да не преглежда 
пациенти с КВ вътре в кабинета. Не казвам, че е правилно. Да, заповедта се касае до нас и ние я 
спазваме. Ние не трябва да ходим в домовете на пациенти, които са болни от КВ. Никой от нас 
не може с ресурса, който разполага – една сестра, максимум още един сътрудник, ние да 
направим регулация на този поток. 
Репортер: Лекарите продължават да настояват бързите антигенни тестове да бъдат 
алтернатива на PCR тестовете, за да могат на база и на тях да изпращат хора под карантина. 
От БЛС още веднъж се обявиха твърдо за затягане на мерките, а като най-голям проблем в 
момента отчетоха факта, че обществото е разделено по въпроса трябва или не трябва да се 
спазват. 
 
Разговор с проф. Николай Габровски, зам.-председател на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” 
Нова телевизия, Здравей, България 

 
Водеща: Наш следващ гост е професор Николай Габровски, заместник-шеф на „Пирогов“. Доста 
теми има, ще започнем от плашещите и тревожни данни. 
Водещ: Добре дошли, добро утро. 
Проф. Николай Габровски: Добро утро. 
Водещ: Има ли кратък отговор на въпроса – защо сме първи по смъртност в света при 
положение, че по заболеваемост видяхме, бяхме средно-европейско ниво, 13-ти, колкото със 
средния европеец се заразяваме, а умираме най-много, 27.3 човека на един милион население, 
според данните от онзи ден, и за седем дни се оказва, че сме първенци и сме изпреварили 
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абсолютно всички, което означава, че в България най-вероятно да се заразиш и да умреш от 
всички континенти и държави в света. 
Проф. Николай Габровски: Аз не мисля, че едно подобно разсъждение трябва да се базираме, 
кратка статистика – това заболяване изисква малко повече време и наблюдение преди да правим 
обобщение и заключение. Но, аз бих казал, че не съм сигурен, че аз съм човекът, който трябва 
да ви отговори на този въпрос. Според мен въпросът – защо имаме толкова много смъртност, 
трябва да бъде зададен към хората, които твърдяха, че такъв вирус няма, хората, които 
твърдяха, че маските са напълно излишни, хората, които горяха маски по площадите. Защото 
ние лекарите, лекарският съюз, повечето експерти от началото на този проблем твърдим, че той 
е сериозен, че той е потенциално смъртоносен, че трябва да взимаме мерки, да се грижим за 
себе си и трябва да спазваме едни не чак толкова сложни правила, но да бъдем стриктни в тях. 
Водещ: Какви данни имате за заразени ваши колеги, да речем в „Пирогов“, имате ли…? 
Проф. Николай Габровски: Имаме разбира се, много сериозна статистика, поддържа се 
постоянно, в постоянен режим е проследяването на нови колеги дали има такива. Има такива, 
почти на ежедневна база се откриват, но за щастие тази бройка вече е по-малка. Контролът, 
който имаме е изключително висок. Връщам ви към една друга тема, че всъщност преди особено 
няколко месеца, основният брой заразени се заразяваха извън болниците. В болниците, когато 
се спазват правилата вероятността да се заразиш е относително ниска. 
Водеща: Като говорим за смъртността и за контрола вътре в болниците да поговорим и за 
мерките. Закъсняха ли тези строгите мерки? Редица държави европейски преди нас го 
направиха, Белгия отчете спад 40 процента. Самият Тодор Кантарджиев заяви пред БНТ още в 
края на октомври, когато върнахме задължителните маски „В България след дъжд качулка, като 
се нахлупи качулката се нахлупва много яко, сега ще има страшни мерки за контрол.“ Къде беше 
този контрол преди три седмици, а днес е още по-страшен контрол? 
Проф. Николай Габровски: Не мога да се съглася с вас, за мен лично основният проблем е 
доколко въведените мерки се спазват. България е имало винаги един относително, освен за 
много кратък период разбира се, относително либерален режим, но ми се струва всички тези 
изказвания и целия този натиск, че едва ли не и тези мерки са в повече, че и те ни тежат, че тях 
не можем да ги направим, доведоха до това, че повечето хора бяха недисциплинирани. Всички 
ние знаем, че мерките са ефективни само и тогава когато се спазват от цялото общество. Ако от 
100 човека 10 не спазват меките са застрашени и останалите 90. Всъщност, за това че примерно 
10 човека не искат да носят маски, сега едва ли не всички ще трябва да ходим в скафандри. Така 
че, за мен това е основният проблем на нашето общество – не сме единни в спазването на 
мерките. 
Водещ: Точно поради тази причина трябваше ли категорична намеса отгоре, която по някакъв 
начин да регламентира и контролира тези, които не спазват правилата? Защото, ако някой ги 
спазва на сто процента за себе си той не може да ги спазва на двеста и да компенсира 
неспазването на този до него без маска? 
Проф. Николай Габровски: Това по принцип е така и е правилно, но съгласете се, че ние 90-те 
процента ще бъдем наказани заради останалите 10, ние, които ги спазваме, които можем да 
водим сравнително нормален, макар и с ограничения живот, ще трябва да бъдем наказани 
заради останалите 10. 
Водеща: Въпросът е виждате ли грешка в плахите стъпки на властта да наложат по-сериозни 
мерки, закъсняха ли? 
Водещ: А не след дъжд качулка? 
Проф. Николай Габровски: Аз лично като лекар със сигурност и каквато е позицията на 
Лекарския съюз смятаме, че по-сериозни мерки трябва да бъдат въведени, но причина за това е, 



 

 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
40 

че най-вече не се спазват тези, които са въведени досега. В този ред на мисли трябва да се 
съобразят изключително много фактори, но от чисто медицинска гледна точка това е 
наложително, за да се въведе под контрол това заболяване. 
Водещ: Както бяха дадени примери, нощни заведения продължаваха да функционират и се 
заключват отвътре докато някой се опитва да провери какво се случва вътре. 
Проф. Николай Габровски: Но трябва ли заради това всички ние да останем заключени по 
къщите си, защото едно заведение не спазва тези правила. 
Водеща: Вкъщи, но не в заведенията. 
Водещ: Ако има контрол и то драконовски. 
Проф. Николай Габровски: Да, това е проблемът, спазване на правилата. 
Водещ: Няколко въпроса, които вълнуват зрителите ни като пациенти. Имаше една ситуация с 
брой заболели лекари в „Пирогов“, при която, аз с изненада чух това откровение, не можехте да 
посрещнете дори случай елементарен на инсулт. Не работеше неврологията ли в един момент? 
Решен ли е този проблем с обслужването на болни, спешни от друго? 
Проф. Николай Габровски: Абсолютно категоричен съм, че този проблем е решен. Имаше 
малък период, когато на практика цялата клиника по неврология беше карантинирана поради 
наличие на заболели. Но, имайте предвид, че ние имаме невроанимация, имаме неврохирурзи, 
тоест на практика имаме възможност да посрещаме такива случаи, да се ориентираме, да се 
поставят диагнози, да се осъществи първа помощ, така че „Пирогов“ никога не е спирал да 
оказва такава първа помощ. Ще ви кажа само, че дори във вчерашния ден, когато имаше до обяд 
може би 15 линейки, бяха преминали още десетки други хора търсещи помощ за Ковид, се случи 
този инцидент с падналата козирка. През другия вход, другата шокова зала, тъй като знаете 
нашите потоци са отделени, беше оказана помощ на човек с изключително тежки травми. Тоест, 
много е важно да имаме предвид това – „Пирогов“ продължава да функционира, макар и в тежки 
условия. Това продължават да го правят и другите големи болници, така че разчитайте, че няма 
да има заплаха за вашето здраве и обслужване. На всички ни е по-трудно, моля ви се, бъдете 
малко по-търпеливи. 
Водеща: Чуваме всичко това, чуваме че има достатъчно легла от здравния министър. Няколко 
дни по-късно видяхме едни хора, които лежат на стълбище в болница в Пловдив, получаваме 
още сигнали за хора, на които им се отказва прием, че се пренасят с линейка от болница в 
болница. Какво е вашето обяснение? Не говорим само конкретно за „Пирогов“ и случаите със 
затвореното за кратко отделение и отказания прием на човек с инсулт, защо? 
Проф. Николай Габровски: Да, такива случаи безспорно има, пациентите понякога се налага да 
се пренасочват от болница към болница, причините са няколко. Едното е, че понякога по 
система, централна на Бърза помощ се вижда, че някоя болница има свободни легла, насочва 
натам линейка, за периода, докато линейката пристигне, леглото може да бъде заето от друг 
пациент, който е нуждаещ и тази информация да е закъсняла. Това е първият вариант. Вторият 
вариант, имайте предвид, че много пациенти идват наистина на самоход и се струпват 
обикновено в големите болници. Колкото и да са големи, колкото и да са подготвени големите 
болници те няма как да издържат. Тук за съжаление трябва да спомена, че има по-малки 
лечебни заведения, а за съжаление и не съвсем малки лечебни заведения, които не поемат 
равностойно своята отговорност. Те пренасочват пациенти, които биха могли да поемат и по този 
начин да обременят другите претоварени в момента лечебни заведения. За съжаление понякога 
с малко лека ръка се пренасочват пациенти към една или друга по-голяма болници. 
Водещ: А иначе се обясняваше, че имаме най-много легла в Европа, говореше се за 26 хиляди 
легла осигуреност на 100 хиляди души, най-високо от ЕС почти, 759 на 100 хиляди души. Това се 
оказа невярно? 
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Проф. Николай Габровски: Тези цифри са абсолютно категорични. Въпросът е, че както всички 
знаем, леглото не лекува само, то трябва да бъде обезпечено. За съжаление голяма част от тези 
легла по принцип не са обезпечени като легло… 
Водещ: Трябва да броим на лекари и сестри… 
Проф. Николай Габровски: Но, в някои случаи, за съжаление отново казвам и от болници 
имаме… Вчера пак така се случи, от голяма болница с доста претенции пренасочен пациент за 
който с определението – „Ние тук нямаме кардиолог, отивайте в „Пирогов“. Това е лечебно 
заведение, което работи по едни от най-добрите и печеливши пътеки, клинични пътеки през 
останалото време, а сега изведнъж се оказва, че няма кардиолог. За мен такива случаи са една 
абдикация, която е недопустима в нашата професия и се надявам контролните органи да имат 
много внимателен поглед в подобни лечебни заведения. Защото това е причината големите 
структури да са претоварени, това е причината да се чака понякога с часове. 
Водещ: Къде настанявате хора с пневмония, но без тест? Те може да имат Ковид, може и да 
нямат Ковид, и ако си сложите в отделение за Ковид ще ги заразите. Къде ги настанявате в 
момента тези неясни случаи, докато се изяснят? Или е вярно това, което каза вчера шефът на 
общопрактикуващите в София, болниците продължават да връщат хора без PCR тест? 
Проф. Николай Габровски: Не съм чул точно какво е казал, специално в „Пирогов“ има буферни 
зони, които са за точно такива пациенти, ние ги третираме като болни, без да ги смесваме с 
доказано болните. Третираме ги като болни без да ги смесваме. Представете си една отделна 
стая, в която стои пациентът, докато излезе резултата. 
Водещ: Има ли проблем в момента от това струпване към болниците, вие казвате даже и към 
големите болници, заради абсолютно скъсаната верига и объркан път на пациента до 
болничната помощ? Давам пример с хора, които може да имат месечен доход от 300 лева у нас, 
за съжаление има такива много, и изследването на PCR теста струва 120 лева, я няма 
електронна рецепта все още, и по тестване знаете къде сме в класацията. Нямаш тест, нямаш 
възможност и да си купиш лекарство без рецепта, което би било е правилно, но ги няма тези 
антибиотици, не може да се лекуваш вкъщи и накрая отиваш в „Пирогов“? 
Проф. Николай Габровски: Безспорно това са немалка част от случаите. Бих казал, че 
последните две-три седмици се усеща гигантска трансформация в системата на 
здравеопазването в условията на много голям натиск и наплив на такива пациенти. Всички ние 
разбира се сме знаели и в някаква степен сме били подготвени, но както съм го казвал и друг път 
– ние и март и април месец сме мислили, че сме подготвени, докато не влезе първият пациент 
през вратата. Тогава разбираш, че някои неща трябва да се…както се казва – оръжието трябва 
да се прогърми. Аз мисля, че колегите, които са общопрактикуващи лекари също трябваше да 
направят огромна трансформация в начина, по който работят, тъй като безспорно основните 
случаи, с които те се срещат са потенциална зараза.. 
Водещ: Те са в най-незащитена също среда, защото не знаят… 
Проф. Николай Габровски: Мисля, че те направиха всичко необходимо, за да могат да се 
адаптират към тези нови условия, но нека не се лъжем това не може да стане отведнъж. Въпреки 
всичко смятам, че усилията общите и на Лекарския съюз, на Сдружението на 
общопрактикуващите лекари, на администрация ние успяхме това нещо да направим, за да може 
този път да се подобни. Не всичко е идеално и нека не се лъжем. Основното нещо, с което 
трябва да се съобразяваме е броя на болните, които търсят помощ. Ако този брой върви нагоре 
и ние няма как да се справим, няма система здравеопазване в света, която може да се справи и 
това го доказаха всички и в Европа и извън нея. Затова трябва да бъдем солидарни. 
Водеща: Говорейки си за броя на болните вчера анализаторът Тихомир Безлов заяви, как 
здравната система е запушена и не изключва сценария, в който да стигнем полевите легла в 
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„Арена Армеец“. Вие изключвате ли такъв сценарий и при каква заболеваемост би било дори 
разумно на едно място да са всички болни и да има отделен капацитет от лекари, които да 
лекуват? 
Проф. Николай Габровски: От самото начало става дума, че ние трябва да се готвим за най-
мрачния сценарий и да направим всичко възможно той да не се случи. „Арена Армеец“ е най-
мрачния сценарий, нека не се лъжем в едни подобни полеви условия оказването на медицинска 
помощ няма как да бъде същата, както в най-добрите реанимации на най-добрите ни болници. 
Не ми се мисли за такъв сценарий, но ние имаме подготовка и се мисли в тази посока. Отново 
казвам, от нас всички зависи дали този сценарий ще се случи, това не зависи от министъра на 
здравеопазването, не зависи от директора на болницата… 
Водещ: Напротив, зависи от мерките на властите в голяма степен… 
Проф. Николай Габровски: В това съм съгласен, но спазването на мерките виждате, че зависи 
от гражданите. Ние просто като общество трябва да разберем, че е в наша полза да спазваме 
определени неща и колкото по-добре ги спазваме толкова по-леки ще бъдат тези мерки. 
Водещ: Отзоваха ли се достатъчно млади лекари, специализанти, доброволци, имахте такъв 
един призив, има ли ги тези хора? Ние виждаме добри примери, но глобално? 
Проф. Николай Габровски: С голямо задоволство ще кажа – да, отзоваха се. На практика за 
„Пирогов“ знаем и точните цифри, защото там има близо 280 специализанти, огромната част се 
отзоваха. Имаме от студентските сдружения кампания към БЛС, в която също имаше голям 
наплив. Това ме кара да мисля, че не трябва да се притесняваме за бъдещето на  българската 
медицина. Точно тези хора, които са на първа линия, не само че ще натрупат огромен опит, но аз 
мисля, че те в момента получават своята закалка на истински лекари. 
Водеща: Благодарим, на вас, благодарим на всички лекари не само в „Пирогов“, а в цялата 
страна за това което правят днес за всички нас. 
Водещ: Благодаря ви. 
 
България в частичен локдаун от петък вечерта 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа 

 
България частичен локдаун от петък вечерта. Здравните власти решиха да изпратят всички деца 
по домовете им, а молове, фитнеси и ресторанти да бъдат затворени. Решенията идват на фона 
на нов скок на заразени с КВ у нас. За пореден ден процентът на положителните проби е над 40. 
Починалите също са много -157, като сред тях има и бебе на 3 месеца с придружаващо 
заболяване. Рекорден обаче е и броят на излекуваните. 
Репортер: Решенията бяха взети на днешното заседание на МС. Така се налага частичен 
локдаун за много отрасли, който ще продължи до 21 декември. Влиза в сила от петък вечер, така 
че реално ефективно от събота. 
Затварят се учебните заведения – училища, университети, детски градини, ясли. Също така се 
забранява на ресторантите да работят, както и на нощните заведения, които вече не работят. 
Ресторантите ще могат да извършват единствено доставки и кетъринг. Спортът на открито 
остава, но се забраняват груповите занимания за лица под 18-годишна възраст. Футболното 
първенство не се прекратява, то ще продължи без публика. Също така се затварят фитнесите. 
Ще останат да работят хотелите, както и някои магазини. Затварят се моловете, както и 
магазините за техника. Магазините за хранителни стоки ще работят, ще работят също така 
аптеките, дрогериите, застрахователите, както и банките. 
Амбицията на правителството е до 21 декември да бъде овладяно положението и отново да има 
разхлабване на мерките 
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Новите мерки ще са с ясен срок – до 21 декември. Очакванията на правителството и щаба са те 
да дадат резултат до Коледа и случаите да намалеят. 
Костадин Ангелов: Не налагаме вечерен час в нито една сфера на територията на страната. 
Няма и други строги мерки, които са характерни за някои от държавите на територията на ЕС и 
някои от нашите съседи. 
Репортер: Целта на новите ограничения е да се даде глътка въздух на здравната система. 
Венцислав Мутафчийски: Ние имаме достатъчно болнични легла, но намалява броя на 
медицинските екипи. В момента имаме над 2000 души медицински персонал, който иначе работи 
на предна линия извън строя. Това намалява възможностите на здравната система. Няма как да 
заменим живата сила – хората, които се справят със заболелите. 
Репортер: Новите мерки са обсъждани и с работодателските организации, като някои от 
първоначалните идеи за по-строго затваряне са отпаднали напълно. 
Ангел Кунчев: Защо точно сега вземаме тези мерки? Около половината от обществото счита, че 
те трябва да бъдат по строги и да бъдат още по-рано приложени. Другата половина от 
обществото твърди, че няма нужда от мерки и няма нужда да затрудняваме икономиката и 
социалния живот. Такива решения не се взимат нито на база емоции, нито на база личните 
виждания на един или друг. 
Деница Сачева: Това, което ще се постараем да направим, така че в следващите 3 седмици да 
продължим всички мерки за подкрепа и да направим така, че да помагаме на всички, които имат 
нужда от помощ и никой да не бъде оставен сам. 
Репортер: Още от понеделник затворените заведения ще могат да разчитат на финансова 
помощ. 
Деница Сачева: Тези, които са осигурени на 8-часов работен ден ще могат да разчитат на 24 
лева на ден. На практика за тази помощ ще може да се кандидатства още от понеделник, 
работодателите ще трябва да предоставят списък на работниците, работниците ще трябва да са 
в неплатен отпуск и да се представят и банковите им сметки, така че Агенцията по заетостта 
директно да превежда тези средства на тях. 
Това, което сме отделили за тази мярка е за около 50 000 души, 50 милиона. 
Репортер: А генерал Мутафчийски отправи нов призив и към хората и към колегите си. 
Венцислав Мутафчийски: Човешкият живот е абсолютната ценност. Ние, като лекари, не 
можем да изповядваме друга ценност, освен тази. 
Репортер: Промяна има и в първоначалната идея докога да продължи извънредната 
епидемиологична обстановка. Предвиждаше се тя да бъде до края на март, но сега се реши да 
бъде до 31 януари 2021г. 
Водещ: Първи коментар на премира Борисов. Според него приетите мерки са едни от най-
либералните в цяла Европа, но надеждата е те да дадат резултат до Коледа 
Репортер: През март страната ни е била първата с най-строгите мерки в цяла Европа. 
Бойко Борисов: Срещу нас имаше лавина от упреци, че се прави това нещо. Такава яростна 
кампания срещу мерките за закрила на здравето и живота на хората, протече месеци наред. 
Нека напомня, че в парламента не искаха да носят маски. 
Репортер: Затова през лятото и есента страната ни станала страната с най-либерален режим 
срещу пандемията. 
Бойко Борисов: Нищо различно от думата карантина, нищо различно от думата намаляване на 
социалния контакт, няма в никоя друга държава. И нито една не се е справила в света и няма и 
как да се справи. 
Репортер: Мерките не са закъснели, категоричен е премиерът. 
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Бойко Борисов: В много от най-напредналите държави не стигнаха леглата, не стигнаха 
болниците, тези които сме ги имали за пример в медицината. И там ли не са били подготвени? 
Няма и как да се подготвят, защото това е като наводнението. Когато извали огромно количество 
дъжд, не може да бъде поет от системите. И затова стават наводнения навсякъде по света. 
Репортер: И въпреки това у нас мерките отново остават сред най-леките. 
Бойко Борисов: Затова много ясно подчертаваме, това което сме се договорили и като кажем 3 
седмици, трябва да е 3 седмици. И болниците през това време трябва да изпишат хиляди 
оздравели. НА 21 по план започваме отново да възвръщаме нормалния живот. 
 
Протест под наслов „Да спасим България от фалит“ 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа  

 
Докато правителството решаваше за новите мерки, пред МС се събра протест под наслов „Да 
спасим България от фалит“. Недоволството е инициирано от няколко политически и граждански 
организации и е срещу по-строгите мерки. А искането – оставка на кабинета. На няколко пъти се 
чу гръм от бомбички, а след 11:30 протестът се премести пред НС. 
Водещ: Последните цифри. Рекорден брой излекувани отчита Единния информационен портал. 
За последните 24 часа това са 1876 души. Висок остава броят и на новите заразени, те са 4382, 
при направени близо 10 500 ПСР теста. Това означава, че 42 на сто от пробите са положителни. 
Над 6300 са настанените в болници пациенти, като 392 са в интензивни отделения. През 
последното денонощие битката с вируса за загубили 157 души, сред тях е и бебе със съмнение 
за придружаващо заболяване, това е и най-младата жертва на КВ. 
 
До дни личните лекари в страната ще могат да издават електронни направления за ПСР 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа  

 
До дни личните лекари в страната ще могат да издават електронни направления за ПСР и 
антигенни тестове. Това става възможно след, продължили седмици наред, тежки преговори и 
обвинения. 
Репортер: След продължилите дълги преговори, лекарите са на крачка да подпишат анекса към 
рамковия договор, а уверението на БЛС е, че това ще стане до края на днешния ден. Когато 
стане факт, до дни, личните лекари ще имат възможност да дават направления за ПСР или 
бързи антигенни тестове, но на тях ще имат право само пациенти със определени  симптоми на 
КВ. Личните лекари призоваха, бързите антигенни тестове, вече да са алтернатива на ПСР-те. 
След като късно снощи са получили последния вариант на анекса, от БЛС обявиха – дават 
зелена светли и го подписват. Така лекарите уверяват, че е само формалност до дни джипитата 
да имат възможност да издават електронни направления. 
Иван Маджаров: Няма да има лимит за ПСР тестовете, които се назначават. 
Безплатни ПСР и антигенни тестове ще се издават само на хора, които имат поне 2 от 
симптомите на КВ. ПСР тестовете ще се правят само в лабораториите, които работят със 
здравната каса, а антигенните ще се извършват в КВзоните пред самите ДКЦ-та. 
- Как Ще знаете, че симптомите са реални, когато консултацията е по телефона? 
Николай Брънзалов: Винаги има рискове и за съжаление повечето от симптомите са 
субективни. 
Репортер: Все още няма алгоритъм за лечение, разписан от личните лекари, което те определят 
като огромен проблем. Той водел до хаос и струпване на болни и здрави пациенти пред 
кабинетите. 
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Иван Маджаров: От пролетта до сега нямаме нито едно подписано указания, с което да решим 
бързо въпроса, например как да се сключва договор за КВ пътека, колко легла да могат да 
разкриват болниците, колко интензивни легла да могат временно за извънредното положение. 
Репортер: Затова личните лекари предлагат свое решение – макар да трябва да отидат до 
лаборатория или КВ зоната за тест, пациентите да избягват физическото посещение на 
кабинетите. Там трябва да ходят само хрони1но болните, а всички със симптоми на КВ да търсят 
консултация само по телефона. 
Николай Брънзалов: Няма общо практикуващ лекар, който ежедневно да не преглежда 
пациенти с КВ вътре в кабинета. Не казвам, че е правилно. Да, заповедта се касае до нас и ние я 
спазваме. Ние не трябва да ходим в домовете на пациенти, които са болни от КВ. Никой от нас 
не може с ресурса, който разполага – една сестра, максимум още един сътрудник, ние да 
направим регулация на този поток. 
Репортер: Лекарите продължават да настояват, бързите антигенни тестове да бъдат 
алтернатива на ПСР-те, за да могат, на база и на тях, да изпращат хора под карантина. 
От БЛС заявиха, че към този момент контролните органи няма да са толкова стриктни и няма да 
глобяват пациенти, които издават рецепти, дадени по телефона. 
 
В Обединеното кралство се споразумяха за облекчаване на ограниченията срещу COVID-19 
за Коледа 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа 

 
Четирите съставни части на Обединеното кралство се споразумяха за облекчаване на 
ограниченията срещу COVID-19 за Коледа. 
Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия взимат самостоятелни решения в областта на 
здравеопазването и предприеха различни подходи за овладяване на пандемията. Сега обаче те 
се обединиха за общи правила, които ще важат за празниците. 
От 23 до 27 декември до три домакинства ще могат да се събират в частни домове, църкви и 
открити обществени пространства. През този период ще бъдат отменени и ограниченията за 
пътуване. 
Майкъл Гоув: Всички си даваме сметка, че Коледа тази година няма да е каквато е била досега. 
Всички правителства се съгласихме, че трябва да търсим равновесие между нуждата да опазим 
общественото здраве и това, че хората искат да бъдат с близките си за този най-важен празник 
за годината. Ограниченията, които налагаме – само пет дни и три домакинства – са, за да 
съчетаем нуждата да сме с близките и предпазливия подход. 
 
Директорът на болницата в Каварна подаде оставка 
Нова телевизия, Здравей, България

 
Резюме: Директорът на болницата в Каварна, който е единственият лекар в COVID-отделението 
там, хвърли оставка. А медици заплашват да напуснат. Състоянието на лечебното заведение е 
критично, заради натрупани задължения и липса на персонал. 
Наскоро в болницата беше открито и COVID-19 отделение, в което обаче нямаше лекари, които 
да лекуват пациентите. Голяма част от персонала на лечебното заведение е на пенсионна 
възраст. Съществува ли реална опасност болницата да бъде закрита? 
„Мотивите на управителя на болницата са ясни, като най-големият е липсата на персонал. Тук 
останаха да работят само възрастни хора, които са в рисковата група. До това състояние на 
болницата в Каварна се стигна след недостатъчно финансиране през годините“, заяви 
председателят на ОС Йордан Стоянов. 
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Той добави, че поради липса на персонал изграденото COVID-19 отделени все още не работи. 
По негови думи хората са притеснени за здравето си и искат да напускат. Той обеща, че всичко 
възможно в помощ на лечебното заведение ще бъде направено. 
 
Разговор с Димитър Ганев, политолог 
Нова телевизия, Здравей, България 

 
Резюме: „Няма засилване или охлабване в конспиративните теории относно коронавируса. Все 
още има висок процент от хора, които смятат, че COVID-19 не съществува. Това притеснява и 
здравните власти”, това заяви в ефира на „Здравей, България” политологът Димитър Ганев по 
повод последното проучване на Изследователския център "Тренд". 
„По принцип в българското общество има сериозен процент на хора, които вярват на 
конспирации и суеверия и тн. Коронавирусът просто засили това. Когато напарвахме 
проучването се разровихме из Facebook групите. Стана ясно, че социалните мрежи засилват 
конспиративното мислене, те са инкубатор на фалшиви новини”, поясни той. 
Ганев коментира и мнението на хората относно ваксините. 
„Немалка част от обществото няма да си сложи ваксина. Има голям проблем с имунизационния 
календар у нас. Има майки, които не желаят да ваксинират децата си”, заключи политологът. 
 

НАЦИОНАЛНИ РАДИА 

 

 
 
Разговор с д-р Иван Маджаров 
БНР, Преди всички  

 
Водещ: Защо се бави подписването на анекса към Националния рамков договор 2020-2022 г. 
Това ще е една от темите на пресконференция по-късно на БЛС. Сега имаме връзка с д-р Иван 
Маджаров, председател на БЛС. Здравейте, д-р Маджаров. 
Д-р Иван Маджаров: Здравейте, добро утро. 
Водещ: Очакваме официалните решения на правителството по отношение на мерките, но както 
каза вчера и вашият заместник д-р Брънзалов, мерките са важни, но има и други важни въпроси, 
които да бъдат решени, за да можем да се опитаме все пак да вземем някакъв реванш на Ковид-
19. От седмици говорим за този анекс към НРД, сигурно вече и нашите слушатели  станаха 
специалисти. Какъв е проблемът все още подписването му да не се е случило? 
Д-р Иван Маджаров: Аз бих казал, че повече от седмица, защото необходимостта от създаване 
на възможност на общопрактикуващите лекари, на лекарите от извънболничната помощ, които 
посрещат големия поток пациенти, да могат да диагностицират Ковид, беше поставена още в 
края на август от нас, заедно с показателните, на които трябваше да отговаря пациентът, за да 
бъде насочен към ПСР тест, който да си направи безплатно. От тогава досега, въпреки 
решението на - практически това е решение на Министерски съвет, транслирано към нас от 
министъра на здравеопазването, че това трябва да се случи, одобрено е - от тогава досега се 
занимаваме с дистанционни разговори, не сме имали в сградата на НЗОК нито една среща. 
Дистанционни разменяния на документи, като в един момент ни се изпраща проект за анекс, в 
който има цена 25 лева, на което ние няма как да се съгласим, защото това означава да обречем 
пациентите да обикалят по лаборатории, които ще им отказват да им изпълнят направлението. 
Знаем, че няма такава лаборатория, която да прави ПСР тест за 25 лева. След това ни пращат 
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анекс, в който пък нямаше никаква цена - това беше преди две седмици - на което ние отново 
отговаряме писмено. Всичко това отнема много време. Затова днес на тази пресконференция ще 
обясним, че в крайна сметка дочакахме новата година с един бюрократичен, ритъм, с който като 
че ли живееш извън условията на кризата, извън условията на тази катастрофа, в която вече 
навлизаме. 
Водещ: Д-р Маджаров, това за цената е много важно. Трябва ли да бъде фиксирана непременно 
цена? Защото ние чухме колко плаща НЗОК. Тя плаща 60 лева за ПСР, нали така? 
Д-р Иван Маджаров: Точно за това говоря. НЗОК досега плаща 60 лева и се опитва през този 
анекс да промени цената на 25. След това пък не знаем на колко, защото ни изпращат празен 
анекс, на който няма цена, при положение, че се знае, че в момента е 60 лева. Ако предлагаш 
промяна, трябва да посочиш каква е тази промяна и да си носиш отговорността. 
Водещ: Тоест това е една от причините да се бави анекса. Има ли някакви други неприемливи 
условия, които поставят? 
Д-р Иван Маджаров: Днес колегите, общопрактикуващите лекари, разказват всичко това. Имаше 
предложение да бъде част от регулативния стандарт, от лимитите на самите общопрактикуващи, 
които са мизерни. Те всъщност служат за това да ви изпратят на кръвна картина, на рентгенова 
снимка - такива евтини изследвания. Което означава, че днес като изпратите за ПСР двама-
трима човека, няма да имате повече възможност, а всъщност целокупният български народ ще 
знае, че неговите лични лекари имат право... 
Водещ: Имат право, а не го правят. И негативното ще отиде за тях. 
Д-р Иван Маджаров: Това е изместване на гнева и на проблема в кабинета на лекаря. Той ще 
трябва ежедневно да води разговори, да се кара, всичко неприятно да прави, за да обяснява на 
своите пациенти, че всъщност не е вярно това, което са чули от медиите, че може да насочва за 
ПСР, защото може да насочва само двама-трима човека. 
Водещ: Казвате, че ще кажете днес при какви условия ще подпишете този НРД. Адекватна цена 
- аз така ви разбирам - и да няма лимит. Това ли е нещото, за което няма да отстъпите? 
Д-р Иван Маджаров: Да, борбата с епидемията не може да се прави с лимит. Тя трябва да се 
прави планирано, трябва да се прави разумно и стратегически. Тоест ние трябва максимално 
бързо да се опитаме да (...) тези, които имат вирус в себе си. И включително с бързите антигенни 
тестове, за които аз лично съм благодарен, че там пък се взе решение да се купуват, изплащат и 
снабдяват ДКЦ-тата и болниците от страна на Министерството на здравеопазването, за да бъде 
по-оперативно и по-бързо. 
Водещ: Кажете, д-р Маджаров, приключи ли поне онази част от сагата, която беше свързана с 
Информационно обслужване - софтуерната част на електронните направления, поне изчистена 
ли е? Само това ли се чака, подписването на анекса? 
Д-р Иван Маджаров: Не, не. Информационно обслужване, ако трябва да бъда откровен с вас, 
полага огромни усилия в изключително кратки срокове. Защото ние само за два-три месеца 
успяхме, заедно с тях в работни групи, практически да финализираме електронната рецепта и тя 
е готова. Остава само индивидуалният софтуер, на отделните лекари, да си настроят 
програмите. 
Водещ: Това колко време отнема? 
Д-р Иван Маджаров: Аз не съм IT специалист. Смятам, че би трябвало, след като знаят 
протоколите, да се справят. Правили са го и друг път, не само за електронна рецепта. Всяка 
година в НРД има промени и те много бързо се справят. Но не бих искал да им се меся за тези 
неща... 
Водещ: Аз ви питам, защото очевидно всеки ден е важен. Ние чуваме, че на практика през 
кабинетите на личните лекари са минали два пъти повече хора от тези, които реално 
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статистиката отчита, че имат Ковид. Тоест, за да имаме реална представа каква  е точно 
заболеваемостта в България, е важно да могат личните лекари да получат тази възможност и да 
пращат хората... 
Д-р Иван Маджаров: Да, разбира се, важно е. Много е важно. 
Водещ: И аз затова ви питам за срокове, защото годината свършва. 
Д-р Иван Маджаров: Искам да ви кажа, че има един инструмент, който много години и винаги 
сме го използвали, заедно с НЗОК. Т. нар. указания, подписани от двете страни - БЛС и НЗОК. Те 
се използват, когато трябва да решим нещо бързо оперативно. И не са незаконни и дават 
възможност да бъдем гъвкави, защото подписването на анекс, това виждате какво нещо и бавене 
става. От началото на кризата до сега нямаме подписано нито едно указания. Това показва 
отношение към нас, БЛС, от страна на НЗОК. Друго нищо не показва. 
Водещ: Странно, защото д-р Салчев, гледах в едно интервю скоро по БТВ, беше много 
добронамерен, обясняваше как няма да има лимити, как лекарите ще получат тази възможност. 
Даже коментираше как ще се увеличи цената на пътеката за пневмония, защото според него ПСР 
не трябваше да е вход за болница, пневмонията, тази пътека можеше да се ползва. Сега 
изведнъж се оказва, че вие сте затънали в бюрокрация. 
Д-р Иван Маджаров: Аз гледах това предаване. Но документите, които ние сме получавали като 
предложения говорят друго. И лимити имаше, и цената беше друга. Що се отнася до клиничната 
пътека, решението да има клинична пътека Ковид е още от пролетта. Лятото решението на щаба 
беше много болници да разкрият поне 10% от леглата си. Трябва да ви кажа, че от лятото до 
октомври месец нови договори за Ковид легла НЗОК не беше сключила. Отказваше на 
болниците, защото не отговарят на изискванията, въпреки решението да се снижат изискванията 
и да не се взимат под внимание, защото ни очаква вълна от Ковид. 
Водещ: Може би това обяснява защо сега сме на такова дередже. Всъщност вие потвърждавате 
по друг начин, че системата не се е готвила, за да посрещне това, което се случва. 
Д-р Иван Маджаров: Аз казах, че оперативни решения на щаба не получаваха развитие след 
това, на следващото място. Защото едва октомври се взе решение наистина НЗОК да сключва 
договори с новите отделения по Ковид с решение на РЗИ, за да може максимално бързо всяка 
болница да променя броя на леглата. В този анекс чак е записано, че всяка болница ще може да 
си променя леглата, независимо от това какво досега е декларирала в НЗОК, с цел осигуряване 
на повече пространство за прием на Ковид болни. 
Водещ: Този анекс, който е неподписания анекс. 
Д-р Иван Маджаров: Да кажем, че днес ще го подпишем, защото, доколкото имаме 
информация, късно снощи ни е изпратен вариант, в който са удовлетворени тези… Аз не бих 
казал, че са наши желания, половината от тях са решения на щаба. 
Водещ: Тоест има раздвижване, очевидно след като е станало ясно, че вие ще говорите днес 
ли? 
Д-р Иван Маджаров: Ние, разбира се, само ще поясним днес на пресконференцията, какво се е 
случвало през тези месеци и защо неща, които трябваше да бъдат факт преди няколко месеца, 
са факт едва сега. 
Водещ: Добре, но аз пак ще ви питам - ако наистина днес подпишете този анекс, кога личните 
лекари ще могат да започнат на практика да дават тези направления за ПСР? 
Д-р Иван Маджаров: Ако го подпишем днес - доколкото знам колегите, които работят в 
работната група за електронното направление, там дейността е приключила - в рамките на 
няколко дни би трябвало да могат да стартират да ги издават. 
Водещ: Бърз въпрос по повод вчерашно ваше интервю. Емоция ли беше изказването ви за 
жертвените агнета и да не се лекуват хора, които се отнасят скептично към вируса? Защото не 
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знам дали видяхте едно проучване от вчера, те са мнозинството в тази държава. Между впрочем, 
само да вметна, защото е важно да кажем, че такива скептици има сред вас, г-н Маджаров, сред 
лекарите. И ще припомня маската от септември в джоба на д-р Мангъров. 
Д-р Иван Маджаров: Аз няма да продължавам да коментирам доц. Мангъров. На неговата 
съвест лежат много неща, защото той казваше, че няма и болни, но не съм чул да се е 
изпразнила клиниката, която ръководи в момента, а продължава да ги лекуват. Иначе, аз пак ще 
го повторя, ако някой си мисли в тази държава и има такъв такъв атавизъм от ония отминали 
времена на комунизма, че българските лекари и сестри са просто здравни работници и са 
длъжни на всички останали, просто е сгрешил. Никой от нас не е длъжен, българските лекари и 
сестри ще вземат правилното решение да продължат да лекуват хора, които ги уважават в 
другите държави. 
Водещ: Могат ли да откажат да лекуват човек, който има… Тоест как се проверява? 
Д-р Иван Маджаров: Могат да напуснат нашата държава и да лекуват там, където бъдат 
уважавани 
Водещ: Тоест как се проверява дали някой е горил маска, или е скептичен към вируса, или 
смята, че ще му сложат чип с ваксина? 
Д-р Иван Маджаров: Разбира се, че в реална обстановка не се проверява. Българските лекари 
ежедневно - и не само те, и санитари, и шофьори, ежедневно преглеждат, лекуват и са изморени 
до смърт. Няма смисъл да се хващаме за думите. Това са силни думи, които трябва да бъдат 
чути от обществото. Ако някой смята, че ще се въртим около тях и ще си говорим за това  дали 
ще отказва лекарят, или няма - никой лекар, който види болен, или който е паднал на улицата и 
страда, няма да бъде оставен, ако покрай него мине лекар. Но това не бива да се възприема 
като някаква слабост и като нещо, с което може обществото да си играе. 
Водещ: В никакъв случай, разбира се. 
Д-р Иван Маджаров: Има някакъв край, в който физически и психически като не издържаш, няма 
как да си свършиш работата добре. 
Водещ: Аз абсолютно съм съгласна - не с това, че не трябва да се лекуват хората, но че 
наистина трябва по някакъв начин да се покаже на обществото, което не вярва, че - и вие най-
добре го виждате - че този вирус е страшен. Но сега, след този разговор, в който вие казахте 
колко решения на НОЩ след това са били бавени процедурно от органа НЗОК, хората си задават 
въпроса - само ние ли сме виновни със своя скепсис, дали тези некоординирани и забавени 
решения всъщност не са причината за този голям процент заболеваемост. Затова искам един 
откровен отговор от вас... 
Д-р Иван Маджаров: Разбира се, че не само обществото е виновно. Но има една максима - 
всеки трябва да дава своето зрънце за общото благо. И тогава се случва това, което трябва да 
се случи - да живеем всички добре и да имаме един по-добър живот. Така че няма как да 
обвиняваме една група или друга група. Всички сме част от обществото, включително и лекарите 
и здравеопазването са част от това общество. И ние сме едно огледало на това, което се случва 
в страната. 
Водещ: И сме допринесли за статистиката, която в момента ни показва на негативните челни 
места. 
Д-р Иван Маджаров: Всеки има своя малък принос в това, което виждаме. Всеки от нас има 
своя малък принос. Или някой не е обяснил добре, или друг пък... 
Водещ: Е забавил решенията или не е преценил риска. 
Д-р Иван Маджаров: … или трети решава, че трябва да разпространява конспиративни теории и 
това му е някакъв отдушник на вътрешното напрежение, защото това е една неизвестна заплаха, 
която имаме. Всеки човек реагира по различен начин. Вие го казахте - в целия свят има 
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скептицизъм, не е само в България. Но аз смятам, че в крайна сметка виждаме, защото аз 
наблюдавам с очите си как хора, които познавам, които са били скептично настроени, в момента, 
в който... 
Водещ: Минат през вируса... 
Д-р Иван Маджаров: … до техни близки, всичко се променя. Стават съвсем други хора. 
Водещ: Само едно финално изречение, за да не ви забавя прекалено. Допускате ли, че е 
възможно да има отстъпление на политическо ниво от здравните мерки, които анонсира 
здравният министър в понеделник? Днес трябва да чуем какво ще реши Министерски съвет, има 
страшно много опозиция, особено от бизнеса, срещу ограниченията, които ще наложат тези 
мерки. 
Д-р Иван Маджаров: Аз допускам всичко. Но това ще бъде един лакмус за отношенията към 
българските медици. Това го казах вчера в ефир, ще го повторя пак. Защото не може 
непрекъснато да се отстъпва под натиска на лобита от различни бизнеси. Разбира се, всички 
мерки трябва да бъдат разумни. Ако някъде магазин може да осигури и да спазва правилата, 
могат да влязат не повече от двама човека в магазин, да речем за строителни материали, не 
представлява проблем, ако не е огромен мол, в който влизат голямо количество хора. Ако си 
фризьорски салон и работиш с часове и вътре има само един човек, също не мисля, че трябва да 
бъде ограничавано това. Това са отделни малки бизнеси, които все пак дават живец в нашата 
икономика. И е безсмислено да затваряме абсолютно всичко, без да го премислим. 
Водещ: Разбрах ви. Чакаме тези решения. Това беше д-р Иван Маджаров, председател на БЛС. 
След малко ще е пресконференцията, която ще коментира забавянето на анекса към рамковия 
договор, свързан с възможностите, които ще направят по-оперативни и личните лекари. От него 
чухте, че всъщност има напредък и може би днес ще е факт този рамков договор, а до дни и тези 
електронни направления за тестове и за рецепти. Благодаря ви. 
 
Пълно затваряне на образователните институции и заведенията, частично на магазините 
БНР 

 
Пълно затваряне на образователните институции и заведенията, частично на магазините. 
Новите ограничителни мерки заради коронавируса ще влязат в сила в 23:30 в петък и ще 
продължат поне до 21 декември, а извънредната епидемична обстановка остава в сила до края 
на януари. Какво включват мерките? 
Репортер: Учениците от 1 до 12 клас минават на онлайн обучение от понеделник, 30 ноември, а 
детските градини и яслите затварят също оттогава. Няма да работят и обучителните центрове за 
деца, защото са рискови. Затварят моловете с изключение на хранителните магазини, аптеките, 
офис на банки, застрахователи и телекоми в тях. 
Костадин Ангелов: Магазините, които са малки, т. е. които са в кварталите, продължават да 
работят. 
Репортер: Отворени ще останат големите магазини за черна и бяла техника, мебели и други. 
Затварят фитнесите и заведенията за развлечение и хранене. Последните ще могат да работят 
за доставки по домовете и офисите. Преустановяват се културните мероприятия, но театрите 
остават отворени с 30% капацитет. Спортните занимания се преустановяват само за децата до 
18 години. За по-големите спортните занимания и състезания се запазват, но ще са без публика. 
Преустановяват се семинарите, както и организираните групови пътувания и екскурзии в 
страната и чужбина. Няма да се допускат частни тържества и събирания с повече от 15 човека. 
Костадин Ангелов: Всичко, което не е включено в настоящата заповед, е разрешено. Църкви, 
джамии, синагоги ще бъдат отворени. Парковете, градините остават отворени. Не налагаме 
вечерен час. 
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Репортер: Като следствие от мерките, се очаква спад на заболелите с повече от 50% и 
намаляване на смъртните случаи до края на ограничителния период, тъй като ще се намалят 
рисковите контакти. 
Венцислав Мутафчийски: Да дадем възможност на нашите сънародници да посрещнат по-
спокойно предстоящите светли коледни празници. Намалените нива на заболеваемост ще 
забавят темпа на пандемията и ще даде възможност повече здрави хора да посрещнат 
ваксините, които са вече на прага. Това е голямата цел. 
Репортер: Правителството започва и подпомагане на заетите от затворените бизнеси. По 24 лв. 
на ден ще се изплащат. Схемата се отваря от понеделник. 
Деница Сачева: Ще се изплаща помощта директно на работещите и служителите. 
Работодателите ще трябва да предоставят списък на работниците, работниците съответно ще 
трябва да са в неплатен отпуск, да се представят и банковите им сметки, така че АЗ директно да 
превежда тези средства на тях. 
Репортер: Родителите, които ще са в неплатен отпуск, за да гледат децата си, също има право 
на помощи. А за затворените фирми се обмисля компенсиране. 
Лъчезар Борисов: Това да бъде процент от оборота, който са загубили компаниите, които няма 
да работят тези три седмици. 
С 80% от оборота на затворените търговски обекти и фирми да е компенсацията за затварянето 
им, предлага ПГ на НФСБ. Тази мярка трябва да смени прилаганата сега 60/40. 
Валери Симеонов: Има, съгласно решението, около 400 млн. заделени като компенсаторни 
финансови средства. Добре би било те да бъдат този път добре насочени по отношение на 
бизнесите, които са с ощетени функции. 
Премиерът Бойко Борисов определи ограничителните мерки като средностроги в сравнение с 
тези, въведени в други европейски държави. 
Бойко Борисов: Като кажем три седмици, трябва да е три седмици. И болниците трябва през 
това време да излекуват, да изпишат хиляди, хиляди, хиляди оздравели. В България дори при 
сегашните мерки, които въвеждаме, свободното движение, паркове, градини, планини, движение 
между градовете, без ресторантьорския на практика бизнес и част от развлекателния, всичко 
друго продължава да работи на 100%. Хората могат да се движат, да пазаруват – това, което в 
другите държави става, само ако се обадиш по телефона и кажеш „Искам да излизам днес“. На 
21-и по план започваме да възвръщаме отново нормалния живот. Един месец да бъдем единни. 
 
Недоволните от мерките протестиращи обявиха, че правителството трябва да подаде 
оставка 
БНР

 
От т. нар. Отровно трио определиха като поредно неадекватно действие на Бойко Борисов 
решението за по-строги противоепидемични мерки. Според тях, липсата на уточнен регламент за 
цели сектори в икономиката ще породи нов хаос и свободен санкционен режим. Протест под 
надслов „Да спасим народа от фалит“ имаше днес в София. 
Репортер: Недоволните от мерките протестиращи обявиха, че правителството трябва да подаде 
оставка. Хората се опитаха да влязат в МС, а след това шествието премина през МЗ. Пред МТСП 
и МЕ майките от „Системата ни убива“ разсипаха боклуци. Българският флаг беше свален от 
пилоните пред социалното министерство, европейският – свален и стъпкан. На негово място 
протестиращите издигнаха черно знаме. Сградата на министерството беше замеряна с ябълки и 
яйца. Пред МС сутринта имаше и момичета от националния отбор по фигурно пързаляне. 
Ограниченията поставят под въпрос подготовката на състезателки. 
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Ина Лутай: Целият национален отбор се подлага на изключително тежки условия. Александра 
Хегин, която зае 11-о място на ЕП преди една година, няма да има къде да се готви и да тренира, 
че да участва на европейското и световно. Абсолютно никоя държава във фигурното пързаляне 
не е преставала да тренира, тъй като не са отменени големите ни първенства. 
Репортер: Със заповедта от днес спортните мероприятия се спират, но изключение правят 
тренировките за международните състезания, които са започнали към датата на влизане в сила 
на заповедта. 
 
Ппациентите с поне два симптома на COVID-19 ще могат да бъдат насочвани за PCR 
тестове от личните лекари 
БНР

 
42% от изследванията вчера за COVID-19 са показали зараза. 4382 са новите случаи. 6465, 
застигнати от коронавируса, са хоспитализирани. В интензивни отделения са 392. Рекордно 
много излекувани са отчетени през миналото денонощие – 1876 души. Жертви на COVID-19 са 
станали 157 души. 
От петък, 27 ноември, се очаква пациентите с поне два симптома на COVID-19 да могат да бъдат 
насочвани за PCR тестове от личните лекари. Това ще стане възможно след подписване на 
анекс към НРД между БЛС НЗОК и обнародване на промените в „Държавен вестник“. 
Репортер: Въвеждането на направления за PCR изследване, които да бъдат издавани от 
личните лекари, се е забавило заради спор между БЛС и НЗОК в анекса по няколко точки. Имало 
е разногласия за цената на изследването, при колко симптома да се издава и дали да има лимит 
на направленията. Анексът ще влезе в сила със задна дата от 1 ноември. 
Иван Маджаров: Няма лимити, няма да подпишем с лимити. Махнати са лимитите. Цената 
остава 60 лв. Там е записано, че влиза в сила от 1 ноември, независимо че се подписва толкова 
късно, макар че какво значение има, след като от 1 ноември до 25-и нямаше тестван пациент, 
който е посетил кабинета на личния си лекар. 
Репортер: От НСОЛ заявиха, че договореностите са постигнати по много труден начин и 
припомниха, че те са настоявали за конкретни действия още през лятото. 
Любомир Киров: Основна мярка, противоепидемична, е бързата идентификация и изолиране на 
заразените хора. тук имаше голямо забавяне, въпреки нашите настоявания и предложения. 
Репортер: След събиране на всички подписи от страна на БЛС и НЗОК анексът ще бъде 
обнародван в петък в ДВ. 
15 млн. лв. в подкрепа на училищните бюджети се очаква да бъдат отпуснати идната седмица. 
Средствата са предназначени за купуване на дезинфектанти и устройства за пречистване на 
въздуха, компютри и таблети. Възможно е да бъде удължена с две седмици учебната година за 
учениците от 1 до 6 клас. 
Красимир Вълчев: Тоест, ако училищата решат следващите седмици да провеждат проектни 
дейности, всякакъв тип занимания в електронна среда, да отложат учебните седмици за юни 
месец. 1 – 6 клас имаме две седмици маневреност през юни месец. 7 – 12 клас не искаме да 
навлизаме през юли месец. надеждата ни е, че до Коледа ще бъде пълното преустановяване на 
учебния процес в образователните институции. След НГ най-вероятно пак ще имаме 
необходимост от преустановяване. То ще бъде частично, с редуване. 
 
МРЗ става 650 лв. от началото на следващата година, реши днес правителството 
БНР
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МРЗ става 650 лв. от началото на следващата година, реши днес правителството. Увеличението 
е с 6,6 на сто. Вече шести час в пленарната зала на Народното събрание продължава 
разискването на окончателните параметри на бюджета за следващата година. В него депутатите 
заложиха дефицит от над 5,48 млрд. лв. Повече пари спрямо тазгодишната финансова рамка 
има за МТСП, МОН и МЗ. 
Репортер: Макар че бюджетът на МВР бе увеличен, мнозинството в пленарната зала отхвърли 
предложението на БСП за увеличаване на възнагражденията на полицаите с 30 на сто за 
догодина. Именно това бе искането и на синдикатите в МВР, тъй като полицаите, също като 
медиците, са на първа линия. Ръстът на заплатите им обаче ще бъде 15 на сто, както бе 
договорено между ръководството на министерството и синдикатите. 
Смиляна Нитова: Опитахте се мимоходом да противопоставите техните искания като разменна 
монета с исканията на майките и детските. 
Репортер: Друго отхвърлено предложение на опозицията бе свързано с увеличаването на 
парите за БДЖ, с които да се закупят нови локомотиви и вагони. Тези средства е можело да се 
осигурят и от европейските фондове. 
Халил Летифов: Изтървахме два програмни периода, в които не успяхме да набавим така 
необходимите средства, за да може ние да имаме едно нормално развитие. 
Репортер: Преди малко депутатите гласуваха 32 млн. лв., които да бъдат насочени към 
компаниите, които осъществяват превози по нерентабилни маршрути. В момента дебатът в 
пленарната зала е фокусиран върху бюджетите на отделните общини, а до края на 
законопроекта народните представители ще трябва да преминат и през ключови текстове, 
например като размера на новия възможен държавен дълг. Според законопроекта, максимално 
през 2021 г. ще може да бъде поет нов дълг от 4,5 млрд. лв. Новите държавни гаранции могат да 
бъдат 840 млн., като по-голямата част от тази сума ще бъдат гарантирани програми през ББР. 
Също друг важен акцент е и помощите за отглеждането на деца и деца с увреждания, както и 
промените в данъчните облекчения за родителите. 
 
Прибързано облекчаване на противоепидемичните мерки може да увеличи риска от трета 
вълна на COVID-19 
БНР 

 
Прибързано облекчаване на противоепидемичните мерки може да увеличи риска от трета вълна 
на COVID-19. За това предупреди днес в Европарламента председателката на Еврокомисията 
Урсула Фон Дер Лайен. А първите ваксинации срещу коронавируса в Европа може да започнат 
според нея още през декември. 
Урсула Фон Дер Лайен: Ваксините са важни, но решаваща е ваксинацията. Страните членки 
трябва да подготвят логистикта за доставката на стотици милиони дози ваксина, защото това е 
ключът към преодоляването на пандемията. 
1,6 млрд. евро компенсации ще плаща месечно френската държава на понасящите загуби 
заради COVID затварянето бизнеси в страната, докато им бъде позволено да заработят пак. 
Това заяви днес финансовият министър Бруно Льомер по повод обявеното снощи от президента 
Еманюел Макрон предстоящо постепенно вдигане на противоепидемичните ограничения. Близо 
200000 фирми ще могат да вземат необлагаеми 10000 евро на месец от държавата или 20% от 
печалбите им по същото време миналата година, но не повече от 100000 евро месечно. 
Облекчаването на мерките във Франция се планира да стане на три етапа. 
Германия е в карантина от началото на ноември, но броят на заразените и починалите там не 
спада. В момента канцлерът Ангела Меркел и премиерите на 16-те федерални провинции 
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обсъждат удължаване на карантината до 20 декември. Целта е облекчаване на мерките за 
Коледа. 
Британският министър на финансите Риши Сунак представи в Камарата на общините отчет за 
разходите през 2020 г., както и бюджетния разходен план за следващата година, който е насочен 
изключително към преодоляване на последиците от COVID-19. Свиване на британската 
икономика с 11,3 на сто тази година и 2,6 млн. безработни през идната са само част от 
изнесените данни. 
 
Разговор с Красен Станчев, икономист 
БНР, Нещо повече 

 
Резюме: "Това, което ще се случи при новите мерки, е същото като случилото се през март, 
април и май", така икономистът Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика и 
доцент в Софийския университет, коментира пред БНР икономическите последствия от новите 
рестриктивни противоепидемични мерки, които ще влязат в сила от 27-и ноември. 
"До края на годината спадът ще е около 6-7% от БВП, което означава около 7 млрд. лева по-
малко доход", уточни той и подчерта, че това може да не е само заради мерките. 
По думите му има ускорение на т.нар. мерки от септември и посочи, че половината от 
бенефициентите на програмата "60 на 40" са от втората половина на септември до днес. 
"Онова, което не се случи, особено в здравния сектор, се прави сега панически. Беше ясно, че 
ще има напрежение там, но вместо април да се отпуснат за сектора около 600-700 милиона лева 
за всичко, което трябва да се прави - от тестове и обучение на персонал до заплати, това се 
прави сега с бюджета за 2021-ва година", обясни икономистът. 
Той посочи, че най-голямата помощ до момента е дошла от отлагане на плащания по договори 
за кредит - вероятно около 10 млрд. лева, което е около 3,5 пъти повече от направеното от 
правителството. 
"Добре е, че отпаднаха идеите за даване на едни и същи суми на родители с деца. От тази 
промяна ще има и недоволни, но новата схема е по-добра от раздаването на пари на калпак", 
коментира доц. Станчев. 
Според него заложените в Бюджет 2021 по-високи разходи за заплати на администрацията не са 
обосновани, защото те не са застрашени да загубят работата си, а и не може да се каже, че 
вършат работата си добре. 
 
Извънредната епидемична обстановка се удължава с 2 месеца 
БНР

 
Извънредната епидемична обстановка се удължава с 2 месеца – до края на януари догодина, 
реши правителството. От петък вечер влизат в сила новите ограничителни мерки, планирано е 
да действат до 21 януари. Започва и ново подпомагане на работещите от засегнатите бизнеси, 
ще се изплащат и компенсации за загубен оборот на фирмите. 
Преустановяват се присъствените занятия от 1-и до 12-и клас, всички извънкласни дейности, 
занимални, висшите училища, езиковите центрове, образователните центрове и школи, детските 
градини и ясли. Преустановяват се конгреси, семинари, тиймбилдинги, обучения. Всички групови 
културни мероприятия също преустановяват, с изключение на посещенията на театри с 
капацитет до 30 процента и с маски. Спират се и всички частни тържества с над 15 човека. 
Преустановяват се всички колективни и индивидуални мероприятия, тренировки и състезания за 
лица до 18 години, както и посещенията във фитнесцентровете. Затварят всички заведения за 
хранене и кафенетата могат да доставят само по домовете и офисите. Ще затворят игралните 
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зали и казината, търговските центрове и моловете, с изключение на магазините за хранителни 
стоки, аптеките, банките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, застрахователните, офиси на 
телекомуникационните оператори. Магазините, които са по-малки в кварталите ще продължат да 
работят. Големите вериги магазини за електроуреди няма да бъдат затворени. Преустановяват 
се и груповите туристически посещения в страната и чужбина. Министър Ангелов подчерта: 
Костадин Ангелов: Всичко, което не е включено в настоящата заповед, е разрешено. Всички 
институции от религиозен характер – църкви, джамии, синагоги и други на територията на 
страната, ще бъдат отворени. Парковете, градините остават отворени. Не налагаме вечерен час. 
От понеделник тези, които са в неплатен отпуск могат да кандидатстват за помощ от 24 лева за 
всеки от дните, в които са в неплатен отпуск, обяви социалният министър Деница Сачева. 
Деница Сачева: Ще се изплаща помощта директно на работещите и служителите. 
Работодателите ще трябва да предоставят списък на работниците, работниците съответно ще 
трябва да са в неплатен отпуск и да се представят и банковите им сметки, така че Агенцията по 
заетостта директно да превежда тези средства на тях. Това, което сме отделили в момента за 
тази мярка е за около 50 хиляди души – 50 милиона лева. Постановлението днес е за първите 50 
хиляди, но разбира се, ние имаме готовност, ако се наложи, да увеличим бюджета на това 
постановление. 
Продължават да действат и всички досегашни мерки за подпомагане на бизнеса, заетите и 
семействата с деца, които ще си останат по домовете. Министърът на икономиката Лъчезар 
Борисов обяви, че засегнатите фирми от затварянето със заповедта на здравния министър ще 
получават ликвидна подкрепа. 156 милиона лева са отделени за това. 
Лъчезар Борисов: Това да бъде процент от оборота, който са загубили компаниите, които няма 
да работят тези 3 седмици. 
4382 са новите случаи на коронавирус при направени малко под 10 500 PCR теста. 
Положителните проби са близо 42 процента от изследваните. Пациентите в интензивни 
отделения са вече близо 400. Излекуваните през последното денонощие са рекордно много – 
1876 души, по данни на Единния информационен портал. Броят на починалите също се задържа 
висок – за вчера те са 157 души. 
 
Днес се очаква да бъде подписан анексът за PCR тестовете 
БНР

 
Днес се очаква да бъде подписан анексът за PCR тестовете към Националния рамков договор 
между Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Това обяви 
председателят на лекарската организация доктор Иван Маджаров. в Текста ще бъде записано, 
че личните лекари ще издават направления за PCR тест при наличие на два симптома. 
От Българския лекарски съюз са категорични, че няма да има лимити за направления за PCR 
изследвания, съобщи още доктор Маджаров. 
Д-р Иван Маджаров: Ние няма да подпишем никога лимити за направления за PCR. Най-
вероятно днес ще го подпишем. Там е записано, че влиза в сила от 1 ноември, независимо, че се 
подписва толкова късно. 
От Българския лекарски съюз не са доволни от начина на водене на преговори с Националната 
здравноосигурителна каса, съобщи доктор Стоян Борисов – главен секретар на организацията. 
Д-р Стоян Борисов: Всичко това ми дава основание в Управителния съвет да обсъдим 
възможността да искаме оставки на управителя на Здравната каса. 
От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари подготвят протокол за 
терапевтично лечение за извънболничната помощ, каза председателят на съсловната 
организация доцент Любомир Киров. 
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Доц. Любомир Киров: Много се говори, че общопрактикуващите лекари нямат протокол за 
поведение и за лечение. Как да има протокол, когато няма яснота какви са правилата? Ние сме 
се концентрирали и подготвяме протокол за терапевтично поведение в извънболничната помощ. 
От Българския лекарски съюз още веднъж настояха антигенните тестове да се приравнят на 
PCR изследването. 
 
Бойко Борисов смята, че ограничаването на социалните контакти или карантината имат 
доказан ефект 
БНР

 
Според премиера Бойко Борисов ограничаването на социалните контакти или карантината имат 
доказан ефект срещу COVID-19. По време на редовното правителствено заседание Борисов 
отново обясни как ще приключат обявените днес мерки. 
Бойко Борисов: Моловете ще отворят магазините си – 21 декември, и ресторантите, фитнесите 
по начина, по който плавно да заработят. Яслите, детските градини и училищата ще могат да 
ходят на училище. Тези мерки, по наши изчисления, за тея 3 седмици ще станат за около 350 
хиляди души и ние няма да похарчим по-малко от 350-400 милиона за компенсация на тези 
бизнеси, които ограничаваме за 3 седмици. 
Протестиращи срещу обявените от правителството ограничителни мерки се събраха на 
демонстрация тази сутрин пред министерския съвет. След неуспешен опит да влязат в сградата, 
недоволните изместиха протеста пред входа на народното събрание: 
– Това, което искат те да правят по-скоро да затворят държавата, да ликвидират държавата, да 
фалират държавата – ние няма да го допуснем. Оставка! 
Нашият репортер предаде, че недоволните от действията на властите отново се отправят към 
министерския съвет. 
 
Ще облекчат ли новите мерки здравната система 
БНР, Нещо повече

 
Гост: д-р Цветелина Спиридонова, изп. директор на частна болница; д-р Десислава Кателиева, 
председател на Асоциация на медиците в СП 
Резюме: "Няма излишни мерки. В такъв етап на пандемията сме, че каквато и мярка да се 
предприеме, ще има някакъв ефект", каза пред БНР д-р Цветелина Спиридонова, лекар на първа 
линия и изпълнителен директор на частна болница в Пазарджик, в която има и Covid отделение . 
По думите ѝ българите са разделени за и против мерките и не ги спазват, затова сме се 
провалили в борбата с коронавируса. 
По думите на лекарката здравната система ще се облекчи с правилна организация на 
проследяване на пациентите - ранна диагноза и ранно отсяване на пациентите, които да 
постъпят на болнично лечение и подготвяне на тези болнични структури да поемат само 
пациенти, които са определени за лечение в болнични условия: 
"Системата изпитва трудност в болничния сектор, защото само той е натоварен", подчерта д-р 
Спиридонова и заяви, че който добре диагностицира, добре лекува, а на здравната система сега 
първите два етапа липсват. 
Според д-р Цветелина Спиридонова проблем има преди всичко с пациенти в тежко състояние, 
при които не е бил проведен на време PCR тестът и те остават неуточнени, а имат нужда от 
болнично лечение, но не могат да бъдат вкарани в Covid отделение. Затова специализираните 
сектори за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция не са така препълнени, както 
останалите болнични отделения. 
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"Пациентите трябва да знаят, че до трети, четвърти ден от заболяването трябва да им се 
направи PCR тест, независимо дали след това им предстои болнично лечение, или ще си 
останат вкъщи", обясни тя. 
Д-р Спиридонова обобщи, че проблемът на здравната система в момента е липса на 
своевременна диагноза и тестуване на пациентите. 
Тя беше категорична, че очакваната ваксина ще е с много добър ефект върху заболеваемостта. 
В предаването "Нещо повече" д-р Десислава Кателиева от Националната асоциация на 
работещите в спешната медицинска помощ коментира, че натовареността върху структурите на 
спешната помощ е непоносима: 
"Нямаме физическата възможност да обработим тази лавина от пациенти, много от които нямат 
и направени PCR тестова. ... Единственият начин да се намали бройката на заразените и на тези 
от тях, които ще стигнат до лечебни заведения, е да се затегнат противоепидемичните мерки". 
По думите ѝ лечението по телефона е довело до това, че спешните медици са първите лекари, с 
които се среща пациентът. 
 
Весислава Танчева: Мерките за ограничаване на вируса трябва да бъдат вземани навреме 
БНР, Преди всички 

 
Резюме: За пореден път днес ще се проведе протест под наслов "Правосъдие без каскет" пред 
Съдебната палата в София. Акцията е организирана от инициатива "Правосъдие за всеки", ще 
участват и представители на Гражданското сдружение БОЕЦ. 
"Ние през цялото време твърдяхме, че трябва да се взимат мерки за ограничаване на 
разпространението на вируса и да бъдат взимани навреме". Това каза за БНР Весислава 
Танчева от Сдружение БОЕЦ във връзка с предложените от министъра на здравеопазването 
Костадин Ангелов по-строги ограничителни мерки за намаляване на разпространението на 
коронавируса. 
"Това, срещу което протестираме и продължаваме да настояваме и да изискваме оставката на 
правителството, е не невземането на мерки, а тяхното отлагане до безкрайност", допълни 
Танчева. 
Във Франция заговориха за връщане към нормалността след план за ваксинация, каза 
Весислава Танчева. 
"По същия начин говорят в Германия, в Белгия, във Великобритания, навсякъде, където хората 
си правят дългосрочни стратегически планове. Тук говорим как тепърва ще затваряме държавата 
и как, ако статистиката, която е изцяло под контрола на Щаба и на правителството, продължи да 
дава негативни резултати, тези мерки трябва да станат още по-сложни", подчерта Весислава 
Танчева. 
Предложеният от ГЕРБ проект на нова Конституция и решение за произвеждане на избори за 
Велико Народно събрание за приемане на Конституцията, ще бъдат обсъдени от депутатите. 
"Заместваме реалността с фалшиви дебати", коментира Танчева. 
 
Разговор с Анастас Стефанов, Изследователски център „Тренд“ 
БНР, Преди всички

 
Резюме: Конспиративната теория на психологическо равнище е своеобразен реванш за големи 
части от обществата по света – реванш спрямо нещо, което не може лесно да бъде обяснено, че 
е разкрито, демистифицирано. Това каза пред БНР политологът Анастас Стефанов от 
Изследователски център „Тренд“. 
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Последното проучване на центъра показва, че 40% от българите смятат коронавируса за 
биологично оръжие, създадено за намаляване на населението на земята. Малко над една трета 
(33%) споделят мнението, че Covid-19 не е по-опасен от сезонния грип. 880 хиляди българи са на 
мнение, че чрез ваксината за коронавирус ще бъдат поставени чипове в хората с цел контрол 
над тях. 
„Конспиративните теории често са обяснителен модел под лесна форма на сложни процеси и 
явления, които нямат напълно изяснен вид, характер, дефиниция. Тоест нещо, което привидно 
зад него може да бъде разкрит задкулисен договор“, отбеляза Стефанов. 
Българското общество е съществено подвластно на конспирации, но не е единствено. В редица 
западни общества проучвания от подобен характер отчитат съществени дялове, споделящи 
подобни твърдения, които касаят коронавируса, подчерта изследователят. В някои 
западноевропейски държави, които са водещи икономики, доминира мнението, че щамът е 
нарочно разработен от Китай, за да се удари западният либерален икономически ред. 
Анастас Стефанов посочи някои от причините за подхранването на конспиративните вярвания: 
„Разнопосочното публично говорене по темата, недоизяснените епидемиологични детайли, 
здравни детайли се явяват нещо като кислород за огъня в контекста на конспиративните теории, 
подхранват ги. Фактът, че все още, почти година след появата на Covid на световната сцена 
имаме неизяснени неща. Тази дезориентация, в която са изпаднали не само българските власти, 
а и световната политическа сцена, призвана да се справи с този проблем, подхранва именно 
такова мислене – че това лутане е част от един заговор, от един хаос, който изкуствено иска да 
ни въвлече в криза. Там много лесно се завъртат обяснителни модели.“ 
Дяловете на привържениците на конспиративни теории у нас са значителни, коментира Анастас 
Стефанов. „Особено по някои от твърденията, които сме тествали, но това не значи, че сред 
значителна част от обществото същевременно няма тревожност относно тази втора вълна на 
масово заразяване.“ 
Балансът на ограничителните мерките ще е много труден, подчерта политологът. Значителна 
част от мерките, анонсирани в понеделник, ще се потвърдят, но ще има и нюанс на 
преосмисляне от дебатите с различни заинтересовани страни, каза той преди правителственото 
решение, което се очаква днес. 
„От една страна има натиск към здравната система, има и натиск от здравната система за 
налагането на определени мерки, а от друга страна зависят всички тези браншове и 
икономически сектори, които така или иначе от пролетта насам търпят загуби и не са се 
възстановили. Не съм сигурен, че може да се намери златна среда. Малко или много като 
общество трябва да приемем факта, че ще има потърпевши извън здравно засегнатите.“ 
 
Протестът на недоволните срещу мерките на правителството се премести пред МТСП  
БНР, 12+3  

 
Резюме: Протестът на недоволните срещу мерките на правителството се премести пред 
Министерството на труда и социалната политика. 
Протестиращите свалиха наполовина българското знаме, поставения на входа флаг на 
Европейския съюз е свален, а сградата е замервана с яйца и ябълки. 
По-рано демонстрацията премина пред Министерството на здравеопазването, където за кратко 
беше затворено движението на бул."Мария Луиза" и "Стамболийски". 
Протестиращи срещу обявените по-рано днес по-строги противоепидемични мерки се опитаха да 
влязат в сградата на Министерския съвет, предаде репортер на БНР. 
След неуспешния опит да проникнат в сградата участниците в протест се събраха пред входа на 
Народното събрание. 
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Преди това организатори на акцията призоваха хората от площада да вземат оставката на 
премиера, „защото той не иска да я дава“. 
„Това, което искат те да правят по-скоро - да затворят държавата, да ликвидират държавата, да 
фалират държавата. Ние няма да го допуснем. Оставка!“, заяви говорител на протеста. 
Протестиращите смятат, че обявените днес ограничения обричат на гладна смърт хиляди 
българи, които бяха призовани също да се присъединят към протеста. 
Ще бъде внесен и сигнал до Върховната касационна прокуратура срещу министъра на 
здравеопазването заради наложената през пролетта карантина. 
Гражданите бяха обявили начален час на протестните действия 10 часа, но изявлението на 
властите за налаганите от петък ограничения изпревари събитието. 
По-рано демонстрантите затвориха движението по бул. „Дондуков“. 
 
Новите мерки срещу ковид 
БНР, 12+3 

 
Резюме: "Необходими бяха тези допълнителни противоепидемични мерки, в никакъв случай не 
са крайни". Това каза пред БНР проф. Йорданка Стоилова, ръководител на катедра 
„Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“ в МУ в Пловдив. По думите ѝ страната е 
влязла в епидемичната крива и се е изкачила нагоре към много високо ниво на заболеваемост, 
защото не са се спазвали леките предпазни мерки - носене на маски и дистанция между хората. 
"Когато се носят правилно маските, предпазват от приемане на високи дози вирусен  товар, а при 
поемане на малки дози дават антитела. Медицината, базирана на доказателства, не показва 
вредности от носене на лицеви предпазни средства", обясни проф. Стоилова. 
Тя не беше категорична в твърдението, че мерките са закъснели, но посочи, че може би е 
трябвало да се въведат, когато бяха наложени в страните от Западна Европа. 
"Масовото изследване с тестово има своето значение, но трябва политическо решение за това. 
... След тестването следва една много важна стъпка на изолация и карантиниране. Тук вече 
много голямо значение има самосъзнанието на обществото, защото като си заразен, трябва да 
се изолираш. Това не знам как ще стане. Трябва да се набележат мерки, които са наложителни". 
По думите на проф. Йорданка Стоилова има научни изследвания, че в училищата е трудно да се 
спазва необходимата дистанция от 2 метра между учениците и затова се смята, че там вирусът 
се разпространява, но подчерта, че е много крайно определението, че училищата са развъдник 
на заразата. 
"Добра ваксина, приложена на голям процент от населението, може да създаде колективен 
имунитет. А не да хвърлим хората да се заразяват и да има неконтролиран епидемичен протест, 
това е недопустимо! Дори не е хуманно!", заяви проф. Стоилова. 
 
Разговор с  Петър Москов 
БНР, 12+3 

 
Резюме: "Всяка политика, която води до пълното разпищолване или пълно затваряне, е 
погрешна". Констатацията направи бившият здравен министър д-р Петър Москов, лидер на 
партия КОД. По думите му решението за налагане на новите мерки, които определи като 
затваряне, е грешно. 
"За половината от общество тези мерки са прекомерни, но за другата част, които са притеснени 
от заразата, те са недостатъчни. Резултатът отново ще е лош", заяви той и обясни: 
"Разбирането, приемането и съпричастността на голяма част от обществото за това какъв е 
проблемът и какви са стъпките за преодоляването му е първото нещо, което трябва да се 
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гарантира за управлението на една криза. Това се постига не с надцакване с данни и числа, а с 
политическа лидерство, което да даде план, стъпки и цел. Това не се случва в момента". 
Според него политическите лидери се държат като "спекуланти и следят кой е по-висок - курсът 
на страха за здравето или курсът на страха за хляба - и кешират там, където ще получат по-
голяма електорална печалба. Той определи това като пагубно и водещо до грешни решения. 
"Нужен е политически щаб, който да възстанови политическия авторитет и доверие. Призовавам 
ръководството на парламента и председателите на парламентарните групи да сформират още 
тази седмица такъв политически щаб и той да постигне съгласие около план, стъпки и мерки за 
решаване на кризата. Ако не могат да направят това, да се разпускат и да отиваме на избори". 
Д-р Москов посочи, че политическите лидери трябва да са обединени около обща цел, а тя не е 
как да се спечелят изборите през март, а как да умрат по-малко хора. Според него всички 
политически решения сега се вземат с хоризонт до изборите. 
Петър Москов беше категоричен, че философията, която трябва да се приеме, е да се запази 
социалната и икономическата активност, но при контрол на нивото на заразата: 
"Целта е не да се затворим всички, а да изолираме носителите на заразата. ... Трябва 
предварително подготвена от държавата процедура по масово тестване". 
 
Без лимити за направления за PCR изследвания 
БНР, 12+3 

 
Резюме: Днес се очаква да бъде подписан анексът към Националния рамков договор между 
Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса, обяви председателят на 
лекарската организация д-р Иван Маджаров. 
В текста ще бъде записано, че личните лекари ще издават направления за PCR тест при 
наличие на два симптома. 
От Българския лекарски съюз са категорични, че няма да има лимити за направления за PCR 
изследвания, съобщи още д-р Маджаров: 
„Ние няма да подпишем никога лимити за направления за PCR. Най-вероятно днес ще го 
подпишем. Там е записано, че влиза в сила от 1 ноември, независимо, че се подписва толкова 
късно“. 
От БЛС не са доволни от начина на водене на преговори с Националната здравноосигурителна 
каса, съобщи д-р Стоян Борисов - главен секретар на организацията: 
„Всичко това ни дава основание в Управителния съвет да обсъдим възможността да искаме 
оставки на управителя на Здравната каса“. 
От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари подготвят протокол за 
терапевтично лечение за извънболничната помощ, каза председателят на съсловната 
организация доц. Любомир Киров: 
„Много се говори, че общопрактикуващите лекари нямат протокол за поведение и за лечение. Как 
да има протокол, когато няма яснота какви са правилата? Ние сме се концентрирали и 
подготвяме протокол за терапевтично поведение в извънболничната помощ“. 
 
Само един триажен център работи в Бургас 
БНР, 12+3 

 
Резюме: Само един триажен център работи в Бургас. Пациенти чакат по 3 часа в линейки, за да 
бъдат приети. Всички легла в единствено работещия център са заети, болни стоят на пейките, в 
носилките и по инвалидните столове, докато чакат да бъдат прегледани. 
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Още в края на септември, макар и трудно, в Бургас бяха открити 2 триажни центъра - в 
областната болница и в частната университетска многопрофилна болница “Дева Мария“. Тяхната 
функция е да преглеждат и преценяват къде трябва да се лекуват болните. 
В началото всичко тръгна добре. От две седмици обаче от областната болница в Бургас 
сигнализираха, че натискът върху тях е огромен, за разлика от частната болница, където 
линейките на практика не водят пациенти. 
Днес 30 души чакат от сутринта за преглед в триажния център в Бургас, а в частната болница са 
приели само един пациент. Той е пристигнал с линейка от Карнобат, но вместо да го прегледат, 
от частното здравно заведение го пренасочват към триажния център в областната болница, 
обясни лекарят от Спешния център в Карнобат д-р Петър Янев. 
 

 
 
Правителството затваря детски и учебни заведения, търговски центрове, заведения за 
хранене и развлечения и забранява груповите културни мероприятия 
Дарик радио

 
Правителството затваря детски и учебни заведения, търговски центрове, заведения за хранене и 
развлечения и забранява груповите културни мероприятия, както и спортните колективни и 
индивидуални тренировки и състезания за лица до 18-годишна възраст. Това са част от новите 
ограничения срещу разпространението на COVID-19, които влизат в сила от този петък вечерта и 
ще действат до 21 декември. Кабинетът удължи извънредната епидемична обстановка с още два 
месеца – до края на януари. Целта на мерките е да се намалят заболеваемостта и смъртността 
от вируса. Намаление в броя на болните може да се очаква най-рано в края на втората седмица, 
а спад на смъртността в края на третата. Отворени за посещение остават театрите, 
религиозните институции, парковете и градините. След три седмици може да се мисли за 
разхлабване на мерките. 
Репортер: Този петък ще бъде последният присъствен ден за децата в яслите, детските градини 
и училищата, както и за студентите, които не са преминали на дистанционно обучение. От 
вечерта в сила влиза затварянето на тези заведения, както и на школите и занималните, за срок 
от три седмици. За същия срок се спира работата в заведенията за хранене и развлечения, които 
ще могат да правят доставка по домовете. Във фитнесите, казината и моловете с изключение на 
разположените в тях хранителни магазини, банки, аптеки, застрахователни услуги. Забраняват се 
спортните мероприятия за лица до 18 години, индивидуални и колективни, с изключение на вече 
започналите международни спортни състезания, които ще се провеждат без публика. От 
културните събития изключение се прави само за посещение на театрални постановки заради 
гарантираната, по думите на здравния министър, дисциплина на публиката там. Условието е да 
са пълни до 30% от капацитета на залата. 
Костадин Ангелов: Защото в театрите се спазва разстояние, дистанция от 1,5 м, тя е описана, 
носят се маски, разстоянието между хората е по-голямо и то може да бъде проследено. Хората 
стоят статично по време на театър и т. н. Това е уточнено с министър Банов. 
Репортер: Като най-опасни за разпространение на коронавируса места председателят на НОЩ 
посочи училищата, заведенията, моловете и фитнес залите. 
Венцислав Мутафчийски: Ограничаването на контактите в тези места ще доведе до голям спад 
на рисковите контакти. Няма да ги изключи напълно, това трябва да бъде ясно, но това ще даде 
резултат и този резултат няма да бъде с магическа пръчка. Той ще дойде към края на втората 
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седмица, като нива на заболеваемост, и на края на третата седмица ще има намаляване и 
нивата на смъртността. 
Репортер: От своя страна главният държавен здравен инспектор обърна внимание на частните 
събирания, които, според заповедта, ще бъдат ограничени до 15 души на едно място. 
Ангел Кунчев: Идват светли и любими на всички празници. Не правете огромни събирания! 
Контактът между хора, когато седнат на маса и са на няколко питиета и настроението е добро, е 
изключително тесен и там се получават най-ефективните заразявания. 
Репортер: Както и по време на извънредното положение, въведено през март, отворени ще 
бъдат всички магазини извън големите търговски центрове. В болниците се запазва спирането на 
плановите операции с изключение на трансплантациите, инвитро процедурите, лечението на 
онкологични заболявания, дейностите на продължително лечение, психиатричната помощ и 
рехабилитацията. 
В току-що излязлата заповед на здравния министър се разпорежда началото на по-строгите 
противоепидемични мерки да бъде от 23:30 в петък. В нея т. нар. зелени коридори за пазаруване 
на възрастните хора отново се местят сутрин между 8:30 и 10:30. 
Право на помощ от 24 лв. на ден ще имат служителите на трудов договор в бизнесите, които ще 
бъдат принудително затворени в следващите три седмици. В сила е и възможността за помощ в 
размер на една МРЗ за родители, които ще трябва да излязат в неплатен отпуск заради 
затварянето на училищата и детските градини. Разработва се и схема за ликвидна подкрепа на 
затворените бизнеси от МИ. 
Репортер: Наред с въвеждането на ограничения от МС днес обявиха и мерките за подкрепа на 
засегнатите от тях работодатели и служители. Родителите, които трябва да излязат в неплатен 
отпуск заради затварянето на училищата и детските градини, могат да кандидатстват за 
компенсация в размер на една МРЗ, но при следните условия. 
Деница Сачева: Средният доход на член на семейство трябва да бъде 915 лв. и съответно 
родителите, ако са в неплатен отпуск, могат да ползват 610 лв., МРЗ. Могат още сега всеки, 
който иска, да влезе в сайта на АСП, да си види условията. И от АЗ със схемата за детегледачки, 
тя продължава, така че родителите в заетост, така се казва тази програма, могат да 
кандидатстват за детегледачка, която също да използват в рамките на следващия месец, тъй 
като специално училищата вероятно ще продължи до малко повече при тях, тъй като ще има и 
коледна ваканция и знаете, че вероятно училищата и детските градини по-скоро ще отворят след 
НГ. Нова мярка, нова помощ, която е за затворените бизнесът. Знаете, че я обсъждахме преди 
това. Това е постановление за определяне на реда и условията за изплащане на компенсации на 
работещите в икономически дейности, чиято дейност е временно преустановена с акт на 
държавен орган. Ще могат да разчитат работещите, тези, които са осигурени на 8-часов работен 
ден, ще могат да разчитат на 24 лв. на ден, като ще се изплаща помощта директно на 
работещите и служителите. Работодателите ще трябва да предоставят списък на работниците, 
работниците съответно ще трябва да са в неплатен отпуск и да се представят и банковите им 
сметки, така че АЗ директно да превежда тези средства на тях. 
Репортер: За най-новата мярка пък ще може да се кандидатства още от понеделник. Към 
затворените в следващите три седмици бизнеси е насочена работата на МИ. 
Лъчезар Борисов: Тези мерки ще работят само три седмици и това обещаваме на бизнеса. 
Сектор търговия остава изцяло отворен, а не каквито предложения имаше, с изключение на 
работата на моловете, за което беше казано. Разработваме схема за ликвидна подкрепа на 
бизнеса по най-облекчени индикатори. Единият от индикаторите, по които бихме могли да 
използваме, това са фиксираните разходи, но ние считаме на този етап – разбира се, това ще 
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бъде съгласувано – това да бъде процент от оборота, който са загубили компаниите, които няма 
да работят тези три седмици. 
Репортер: Конкретните параметри на тази мярка обаче все още не са ясни, като за нея ще бъдат 
пренасочени 156 млн. лв. от ОПИК. 
Спортни събития без публика, посещения на театър при строги мерки и посещения на малки 
търговски обекти, както и на басейни остава разрешено. Това стана ясно от анонсирания днес 
окончателен вариант на мерките, които предстои да бъдат въведени от петък вечерта. За 
разлика от първоначалния вариант, обявен в понеделник, епидемичната обстановка ще се 
удължи с два месеца, до 31 януари, а мерките засега ще важат до 21 декември. 
Репортер: За конкретните параметри по въвеждането на втория, този път частичен, локдаун у 
нас се заговори още в понеделник, когато НОЩ даде извънредна пресконференция. След 
многократните уверения на премиера от предните седмици, че държавата няма да се затваря 
отново, на брифинга преди два дни здравният министър обяви. 
Костадин Ангелов: Удължаване срока обявената извънредна епидемична обстановка с четири 
месеца, до края на месец март 2021 г. Второ, преустановяване на присъствените занятия, 
практики, стажове и други във всички университети, училища, детски градини и ясли, както и 
всички форми на извънкласни дейности и занимания по интереси. Трето, преустановяване на 
всякакъв вид колективни спортни мероприятия, конгресно-конферентни мероприятия, семинари, 
конкурси, културни и други развлекателни мероприятия, включително частно организирани 
тържества. Четвърто, продължаване на забраната за посещение в дискотеки, пиано барове, 
нощни барове, бар вариете и бар клубове. Пето, преустановяване работата на заведенията за 
хранене и развлечения, ресторанти, заведения за бързо обслужване, увеселителни и игрални 
зали, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове и други. Същите могат да работят само за 
доставки по домовете. Шесто, преустановяване работата на всички нехранителни магазини, 
включително търговски центрове и големи центрове от типа молове, с изключение на аптеки, 
дрогерии, доставчици на пощенски услуги, банки, застрахователи и доставчици на платежни 
услуги. Седем, преустановява се организирането и провеждането на вътрешни и … екскурзии. 
Няма ограничения в дейността на обществения транспорт. 
Репортер: Всички тези мерки обаче първо ще се съгласуват и на МС в сряда ще бъдат 
гласувани в окончателен вариант, уточни Ангелов. А още в 9:30 ч. днес, отново на извънредна 
пресконференция, беше обявено и окончателното решение. Според него, от анонсираните в 
понеделник мерки останаха някои основни неща, но пък други бяха променени. Извънредната 
епидемична обстановка у нас се удължи до 31 януари, а засега мерките са в сила до 21 
декември. Според днешния им вариант се забраняват само спортните събития с участници до 18 
години, а останалите ще се провеждат, но без публика. Затварят се всички обучителни 
институции, включително ясли и детски градини, фитнеси, молове и търговски центрове, но не и 
търговските обекти извън тях, както и басейните. От културните институции остават отворени 
единствено театрите, но при 30% от общия си капацитет, спазвайки дистанция между 
посетителите, както и при изискването за носене на маски. Остават отворени религиозните 
храмове, както и градините. Допускат се и частни събирания, но на, цитирам, „до 15 човека“. А за 
тези, чиито бизнеси не влизат в изредените… 
Костадин Ангелов: Всичко, което не е включено в настоящата заповед, е разрешено. 
Малко по-рано днес столичният кмет Йорданка Фандъкова обяви, че предлага в София да бъдат 
обособени две детски градини, които децата на работещите в здравната система да посещават. 
Да се удължи учебната година за учениците от 1 до 6 клас с две седмици през юни, обмислят от 
МОН. Те ще са за проектни дейности, занимания по интереси, по време на които не се пишат 
отсъствия. Училищата ще имат право сами да решат дали тези седмици да са в края на юни или 
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сега, по време на дистанционното обучение. Окончателното решение ще бъде взето до няколко 
дни. 
Репортер: Идеята е удължаването на учебната година да се отнася само за учениците от 1 до 6 
клас и да е по линия на проектните седмици. 
Красимир Вълчев: Обмисляме да разширим всъщност учебната година по линия на проектните 
седмици. Знаете в момента, че имаме регламентирана такава проектна седмица за учениците в 1 
– 3 клас. Тоест, ако училищата решат следващите седмици да провеждат дейности по интереси, 
проектни дейности, всякакъв тип занимания в електронна среда, да отложат учебните седмици 
за юни месец. 1 – 6 клас имаме две седмици маневреност през юни месец. 
Репортер: Решението дали проектните седмици ще бъдат в края на юни или сега ще вземат 
педагогическите съвети на училищата в зависимост от това какви са възможностите за 
дистанционно обучение. 
Красимир Вълчев: Имаме различни училища. Имаме училища, в които в по-голяма степен може 
да се проведе ефективно обучение в електронна среда, но имаме училища, в които много по-
трудно. За всички ще се удължи, но останалите могат да вземат проектните седмици в края на 
учебната година. В 7 – 12 клас не искаме да навлизаме през юли месец. толкова ни е буферът, 
така да го кажа, от две седмици ни е буферът. 
Репортер: По време на проектните дейности и занимания по интереси не се пишат отсъствия. 
Удължаването на учебната година не означава увеличаване на учебния план. След НГ вероятно 
отново ще има необходимост от преустановяване на присъствените учебни занятия, но то ще е 
частично с редуване на присъстващите и дистанционно обучаващите се ученици. 
 
Чорбанов: Разпространението на вируса и смъртността ще намалеят в рамките на 
следващия месец не заради мерките на правителството, а въпреки тях 
Дарик радио 

 
„Разпространението на вируса и смъртността ще намалеят в рамките на следващия месец не 
заради мерките на правителството, а въпреки тях.“ Това каза в предаването „Кой говори?“ Проф. 
Д-р Андрей Чорбанов, директор на департамента „Имунология“ в Института по микробиология 
„Стефан Ангелов“ към БАН. Според него, надеждата това да се случи е заради очакваното 
намаляване на броя на активните вирусоносители. Ученият, който е ръководител на екипа, който 
подготвя българската ваксина срещу COVID-19, е скептичен към разпространените от няколко 
фармацевтични корпорации информации за ефективността на техните продукти срещу 
инфекцията и готовността за масова ваксинация. 
Андрей Чорбанов: По простата причина, че вече разпространението е голямо и може би това 
ще – може би отново ще кажем, защото нямаме обективни данни да го смятаме. Силно се 
надявам, че това ще доведе до липсата на толкова активни вирусоносители и до рязък спад във 
времето на тези хора. но действително трябва да се знае от какво всъщност умират 
допълнително хората, за да е толкова висока смъртността, от една страна отчетената и спрямо 
вируса на какво се дължи, и от друга страна, разбира се, останалите фактори. 
Репортер: След няколко месеца заболеваемостта, съответно смъртността, смятате, ще 
намалеят не заради, а въпреки мерките? Заради това, че разпространението вече е толкова 
голямо, че вирусът би трябвало да започне да отстъпва. 
Андрей Чорбанов: Точно така. 
Репортер: Ако добре Ви разбрах, след колко време? Какво значи няколко месеца? Два? Шест? 
Андрей Чорбанов: О, не, аз се надявам до месец това да се случи. До месец се надявам това 
да се случи. Отново ще кажа, това е надежда. Надежда, която по-скоро се базира на нещо, което 
не стъпва … данни. Просто, няма такива данни за момента. Няма как да имаме такива данни. 
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Всъщност, всички ваксини може да са добри. Може да са добри, но нито една от тях може и да не 
е добра. Защо? Защото действително не знаем. Това, което за момента се свежда като 
информация, ако човек се разрови и по регистрите, ще види, че много, много оскъдна е научната 
информация, която се доставя от фирмите, извършващи проучванията. Ще го кажа по друг 
начин. Разпространяват се протоколи от тестове, които са малко. Ако се опитате да направите на 
Библията резюме в рамките на една страница, ще видите, че по никакъв начин няма да бъде 
обхваната същността на това, което се прави. Да кажем така, представете си, тествани са, 
участват в опит 40000 души. В момента, в който 100 от тях се заразят, се прави анализ дали те 
са от тестовата група или от контролната група и се установява, че 95% примерно от тези 100 
души са от контролната група, което би предполагало, ако това се мултиплицира на всичките 
участници, че 95% ще са… Това обаче не е така. В Никакъв случай не е така и в никакъв случай 
не обхваща абсолютно всички социални, етно и прочее други, възрастови разбира се, групи, 
които могат да бъдат засегнати. Именно затова тестването на ваксините е доста по-дълго и 
доста по-продължително. Ако тези ваксини бъдат регистрирани в кратките срокове, то това ще е 
компромис спрямо стандартната процедура за анализ на ваксини. 
Цялото интервю на Пролет Велкова с Проф. Андрей Чорбанов слушайте в „Денят“ след 
емисията. 
 
Д-р Кацаров: Локдаунът е следствие на управлението на кризата 
Дари крадио 

 
„Локдаунът е следствие на управлението на кризата, което беше катастрофално. От друга 
страна, той не решава проблемите, а ги отлага за три седмици.“ Коментарът направи пред „Дарик 
радио“ председателят на ЦЗПЗ Д-р Стойчо Кацаров. За него, правителството е трябвало да 
направи две неща: да ограничи разпространението на вируса чрез карантиниране на 
контактните; и да реорганизира здравната система, стимулирайки хората, работещи с пациенти с 
коронавирус. И двете неща не са били направени. 
Стойчо Кацаров: Локдаунът е следствие на лошо управление на кризата, а не на епидемията, 
не на вируса. Говорим за противодействието на кризата най-вече в епидемиологичен аспект. 
Управлението на кризата беше катастрофално лошо. Правителството трябваше да направи две 
неща. Едното, за да ограничи разпространението на вируса, е да организира поставянето под 
карантина на контактните хора. нищо такова не беше направено до тоя момент. А самият факт, 
че тестовете се плащат от хората, показва, че така не може да стане, най-малкото защото не 
всички хора, не всички заразни се тества, какво остава пък да бъдат карантинирани контактните 
им. И второто нещо, трябваше да реорганизират здравната система. Да премахне тези законови 
и нормативни пречки, които ѝ пречат да се адаптира към новите търсения. Това е от една 
страна. Нищо такова не беше направено. От друга страна, трябваше да финансира, да 
стимулира хората, които работят с COVID пациенти. И това не беше направено. Вместо парите 
да се насочат към тези, които лекуват пациенти с COVID, те се раздадоха поравно на всички. 
Болниците минаха на бюджет и финансирането им не е обвързано с резултатите от дейността. 
Закономерно стигаме до тоя локдаун. Но това, което трябва да се добави, е, че той не решава 
проблемите. Нито проблемите на здравната система, нито пък решава проблемите на 
разпространението на епидемията. Отлага за известно време. Така че ако тия проблеми, за 
които говорим, не бъдат решени, ще се изправим отново пред тях лице в лице. 
 
Очаква се днес да се реши личните лекари да издават направление за PCR 
Дарик радио 
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Девет месеца след началото на пандемията общопрактикуващите лекари се оплакаха, че още 
нямат протокол за поведение при лечение на COVID, нямат и яснота какви са правилата. От БЛС 
ще обсъдят възможността да поискат оставката на ръководството на НЗОК заради забавяне на 
изработката на тези правила. В момента около 60 на сто от населението у нас са носители на 
коронавируса. Направленията за PCR тестове ще издават GP-тата, а бързи антигенни тестове 
ще се правят в отредените за целта COVID зони на ДКЦ-тата. 
Репортер: Расте напрежението в преговорите между здравните власти и лекарите. Забавянето 
на решението GP-тата да могат да издават направления за PCR тестове е една от причините 
лекарите да обмислят искане за оставки. 
Иван Маджаров: Моментът, в който министър Ангелов заяви, може би беше преди месец и 
половина. Държавата реши, трябва да могат да тестват безлимитно и бързо 
общопрактикуващите лекари. Бяхме готови още на другия ден. Не мога да си обясня защо е това. 
Как ще работим? Пак ли по този начин? С писма „Моля за вашето становище“. Ама ние сме 
договорни партньори, не сме… не даваме становища, като експерти. Малко късно се взе това 
решение за COVID зоните в ДКЦ-тата. В епидемия пациентите трябва да имат възможност да 
търсят помощ в места, в които са само за това и не може да прехвърляме от болната глава на 
здравата и да се обвиняваме помежду си различните лекари, видите ли те не вдигали телефона. 
То физически не е възможно да се вдигне телефон на такъв огромен брой болни хора. в момента 
в България 40% са положителните. Аз Ви казвам, че са над… не по-малко от 60 – 70% 
носителите на тоя вирус. 
Репортер: Ако има ограничение в PCR тестовете, за които GP-тата могат да издават 
направления, лекарите няма да подпишат. 
 
Правителството затваря детски и учебни заведения, търговски центрове, заведения за 
хранене и развлечение  
Дарик радио 

 
Правителството затваря детски и учебни заведения, търговски центрове, заведения за хранене и 
развлечение и забранява груповите културни мероприятия, както и спортните колективни и 
индивидуални тренировки и състезания за лица до 18-годишна възраст. Това са част от новите 
ограничения срещу разпространението на COVID-19, които ще влязат в сила този петък вечерта 
и ще действат до 21 декември. Кабинетът удължава извънредната епидемична обстановка с още 
2 месеца – до края на януари. Целта на мерките е да се намалят заболеваемостта и смъртността 
от вируса, обясни председателят на Националния оперативен щаб генерал Венцислав 
Мутафчийски. По думите му намаление на броя на болните може да се очаква най-рано в края на 
втората седмица, а спад на смъртността – в края на третата седмица. Отворени за посещение 
остават театрите, религиозните институции, парковете и градините, обяви здравният министър 
професор Костадин Ангелов и допълни, че след 3 седмици може да се мисли за разхлабване на 
мерките. 
Този петък ще бъде последният присъствен ден за децата в яслите, детските градини и 
училищата, както и за студентите, които не са преминали на дистанционно обучение. От вечерта 
в сила влиза затварянето на тези заведения, както и на школите и занималните за  срок от 3 
седмици. За същия срок се спира работата в заведенията за хранене и развлечение, които ще 
могат да правят доставка по домовете. Във фитнесите, казината и моловете, с изключение на 
разположените в тях хранителни магазини, банки, аптеки, застрахователни услуги. Забраняват се 
спортните мероприятия за лица до 18 години – индивидуални и колективни, с изключение на вече 
започналите международни спортни състезания, които ще се провеждат без публика. От 
културните събития изключение се прави само за посещение на театрални постановки заради 
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гарантираната по думите на здравния министър дисциплина на публиката там. Условието е да са 
пълни до 30 процента от капацитета на залата, обясни професор Костадин Ангелов. 
Костадин Ангелов: Защото в театрите се спазва разстояние, дистанция от метър и половина, тя 
е описана, носят се маски, разстоянието между хората е по-голямо и то може да бъде 
проследено. Хората стоят статично по време на театър и така нататък. Това е уточнено с 
министър Банов. 
Като най-опасни за разпространение на коронавируса места председателят на Националния 
оперативен щаб професор Венцислав Мутафчийски посочи училищата, заведенията, моловете и 
фитнесзалите. 
Ген. Венцислав Мутафчийски: Ограничаването на контактите в тези места ще доведе до голям 
спад на рисковите контакти, няма да ги изключи напълно, това трябва да бъде ясно, но това ще 
даде резултат. И този резултат няма да бъде с магическа пръчка. Той ще дойде към края на 
втората седмица – като нива на заболеваемост. И накрая на третата седмица ще има 
намаляване и на нивата на смъртността. 
От своя страна главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев обърна внимание на 
частните събирания, които според заповедта ще бъдат ограничени до 15 души на едно място. 
Доц. Ангел Кунчев: Идват светли и любими на всички празници. Не правете огромни събирания 
– контактът между хора, когато седнат на маса и са на няколко питиета и настроението е добро, е 
изключително тесен и там се получават най-ефективните заразявания. 
Както и по време на извънредното положение, въведено през март, отворени ще бъдат всички 
магазини извън големите търговски центрове. В болниците се запазва спирането на плановите 
операции, с изключение на трансплантациите, ин витро процедурите, лечението на онкологични 
заболявания, дейностите на продължително лечение, психиатричната помощ и рехабилитацията. 
Право на помощ от 24 лева на ден ще имат служителите на трудов договор на бизнесите, които 
ще бъдат принудително затворени в следващите 3 седмици, това обяви социалният министър 
Деница Сачева. В сила е и възможността за помощ в размер на една минимална заплата за 
родители, които ще трябва да излязат в неплатен отпуск заради затварянето на училищата и 
детските градини. Разработва се и схема за ликвидна подкрепа за затворените бизнеси от 
Министерството на икономиката. 
Наред с въвеждането на ограничения, от Министерския съвет днес обявиха и мерките за 
подкрепа на засегнатите от тях работодатели и служители. Социалният министър Деница Сачева 
напомни, че родителите, които трябва да излязат в неплатен отпуск заради затварянето на 
училищата и детските градини, могат да кандидатстват за компенсация в размер на една 
минимална работна заплата, но при следните условия: 
Деница Сачева: Средният доход на член от семейството трябва да бъде 915 лева и съответно 
родителите, ако са в неплатен отпуск, могат да ползват 610 лева – минималната работна 
заплата, могат още сега, всеки, който иска да влезе в сайта на Агенцията за социално 
подпомагане и да види условията. И Агенцията по заетостта със схемата за детегледачки и тя 
продължава, така че родителите в заетост – така се казва тази програма – могат да 
кандидатстват за детегледачка, която също да използват в рамките на следващия месец, тъй 
като специално училищата – вероятно ще продължи малко повече при тях, тъй като ще има и 
коледна ваканция и знаете, че вероятно училищата и детските градини по-скоро ще отворят след 
нова година. Нова мярка – нова помощ, която е за затворените бизнеси. Знаете, че обсъждахме 
преди това, още когато излязоха заповеди на местни органи за затваряне на нощните заведения, 
това е постановление за определяне на реда и условията за изплащане на компенсации на 
работещите в икономически дейности, чиято дейност е временно преустановена с акт на 
държавен орган, ще могат да разчитат работещите – тези, които са осигурени на 8-часов работен 
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ден, ще могат да разчитат на 24 лева на ден. Като ще се изплаща помощта директно на 
работещите и служителите. Работодателите ще трябва да предоставят списък на работниците, 
работниците съответно ще трябва да са в неплатен отпуск и да се представят и банковите им 
сметки, така че Агенцията по заетостта директно да превежда тези средства на тях. Това, което 
сме отделили в момента за тази мярка е за около 50 хиляди души – 50 милиона лева. 
За най-новата мярка пък ще може да се кандидатства още от понеделник, обеща Сачева. Към 
затворените в следващите 3 седмици бизнеси е насочена работата на Министерството на 
икономиката, увери министър Лъчезар Борисов: 
Лъчезар Борисов: Тези мерки ще работят само 3 седмици и това обещаваме на бизнеса. 
Сектор „търговия" остава изцяло отворен, а не каквито предложения имаше, с изключение на 
работата на моловете, за което беше казано. Благодаря на работодателите, с които бяхме през 
последните 3 дни в непрекъсната връзка почти денонощно и те дадоха своите предложения как 
да бъде компенсиран този бизнес. Идеята е, че разработваме схема за ликвидна подкрепа на 
бизнеса по най-облекчени индикатори – единият от индикаторите, които бихме могли да 
използваме, това са фиксираните разходи, но ние считаме на този етап, разбира се, това ще 
бъде съгласувано – това да бъде процент от оборота, който са загубили компаниите, които няма 
да работят тези 3 седмици. Тоест говорим за една мярка, която да бъде в ликвидна подкрепа на 
тези бизнеси, които няма да могат да работят. 
Конкретните параметри на тази мярка обаче все още не са ясни, като министър Лъчезар Борисов 
уточни, че за нея ще бъдат пренасочени 156 милиона лева от оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност". 
В отговор на затягането на мерките срещу COVID граждани излязоха на протест под надслов „Да 
не затваряме България". Той се провежда пред министерския съвет. Недоволните смятат, че 
новите ограничения ще оставят много хора без работа и ще доведат до финансова криза. 
Протестиращите блокираха движението по булевард „Дондуков", на метри от тях на булевард 
„Цар Освободител" се събраха и недоволни таксиметрови шофьори и междуградски превозвачи. 
Днес е 140-тия ден на антиправителствени демонстрации, в протеста пред министерския съвет 
се включиха и представители на политически партии, сред които АБВ и „Възраждане": 
– Те докарват нашата държава и народ до гладна смърт. И днешното решение просто е първото 
от обричането на народа ни на гладна смърт, защото няма вече почти никакви резерви в хората. 
И ако те си гласуваха в народното събрание заплати, които са горе-долу колкото на 20 семейства 
реално за един месец дохода, то обикновените хора в момента по никакъв начин не са 
подкрепени. И в държавите от Евросъюза и не само от Евросъюза, в целия свят, когато затварят 
държавите, се казва – ще ви дадем 500 евро на месец или 700, или там различната валута. В 
съседна Гърция получават по 700 евро на месец, за да си седят вкъщи. Тук да сте чули някому 
нещо да се дава? 
 
Чорбанов остава скептичен по отношение на ефектите от затварянето на държавата 
Дарик радио 

 
Има ограничаване в някаква степен, така имунологът доцент Андрей Чорбанов от Института по 
микробиология на Българската академия на науките коментира предприетите мерки в 
предаването на Дарик „Кой говори". Той остава скептичен по отношение на ефектите от 
затварянето на държавата. 
Доц. Андрей Чорбанов: Вече изключително висок е броят позитивни хора, в смисъл такъв, че за 
всеки човек, който е регистриран, знаете, се крият, спори се, но поне десетина такива, които не 
са установени, защото просто тези хора не са се изследвали, не са се оплаквали, нямат никакви 
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симптоми. Така че затварянето за момента ще направи някакво малко забавяне, ще има някакъв 
спад – може би… 
Водещ: Въпросът е какво значи „малко забавяне"? Как си представяте това малко забавяне и 
дали това малко забавяне няма да е от огромна полза за здравната система и за всички хора, 
които иначе биха били заразени, ако го няма това малко забавяне? 
Доц. Андрей Чорбанов: Аз лично не смятам, че това ще намали смъртността. Защото това 
малко забавяне, което може да бъде 15-20 процента, в никакъв случай няма да спре натиска 
върху здравната система, ще продължи да си се разпространява от семеен тип, от група на група 
от близки хора. Така че от този вирус няма да се скрие никой на този етап. Смисълът на каквито 
и да е драстични мерки е в ситуация, в която ние се опитваме да се предпазим от навлизане в 
страната, когато все още няма положителни хора и това беше единствената възможност и начин 
да кажем преди много-много време да се направи нещо такова. Когато вече има такова масово 
разпространение, никъде, където и да е в Европа, на практика няма да има някакви такива 
драстични мерки. 
Водещ: Не мислите ли, доцент Чорбанов, че това малко забавяне 15-20 процента, дали е малко 
е друг въпрос, все пак това са 15-20 процента забавяне, както вие ги предвиждате, може да 
означава тези хора, които се лутат в момента с линейките между болниците, да намират веднага 
помощ в някое болнично заведение – това не би ли било достатъчен ефект от мерките? 
Доц. Андрей Чорбанов: Не, аз смятам твърдо, че причината за лутането е в много по-голяма 
степен организацията. Лошата организация в доста от болниците, нека така да го кажем. Ако 
човек погледне данните, данните, които се публикуват от Здравната каса, ще види, че в много 
болници на практика голяма част от местата са незаети. И това, че лекарите са под страшно 
напрежение е факт,лекарите са много изморени е факт. Но това проточване във времето, защото 
когато пикът е много голям, той бързо ще отмине. Проточването във времето ще натовари тези 
хора още повече и ще удължи примерно с някой друг месец цялата ситуация, а това е нещо, 
което… 
Водещ: Лекарите имате предвид, ще натовари повече? 
Доц. Андрей Чорбанов: Точно така. Аз не смятам, че те ще могат да издържат още много 
време. 
 
Смъртността в 46-та седмица на тази година – с 92% повече от миналата 
Дарик радио 

 
В 46-тата седмица на годината – тази между 9 и 15 ноември, са починали 3852 души, сочат 
данните на националната статистика. Това е с 92 процента повече в сравнение на същия период 
на миналата година, когато са починали 2002 души. Според официалните данни починалите от 
COVID-19 през тази седмица са 465, като това обяснява само една четвърт от близо двукратния 
ръст на смъртността у нас през този период, анализира данните социологът Цветозар Томов. 
„Или трябва да се повиши капацитетът на здравната система, или да се ограничат социалните 
контакти", посочи той в предаването на Дарик „Кой говори". 
Цветозар Томов: В момента не се случва нито едното, нито другото и в това е голямата ми 
тревога. Защото няма никакви признаци, че в близките 2 или 3 седмици смъртността може да 
бъде овладяна. А това означава – нека го преведа на годишна база, за да бъде по-отчетливо 
сравнението. На годишна база починалите в последната седмица, тоест, ако тази седмица даде 
една норма на седмична смъртност за цяла година, биха довели до годишна смъртност 29 на 
хиляда. Искам да кажа, че България има устойчива смъртност 15,2 в последните 3 години, която 
е най-висока в света – стандартната ни смъртност. Нейното удвояване е национална катастрофа. 
И това, което ние трябва да направим като общество е да намерим изход от тази задаваща се 
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катастрофа. Аз съм съгласен с доцент Чорбанов, че едно контролиране на тази пандемия би 
трябвало да протича така, че да не се налага да се приемат общонационални мерки, а да се 
реагира локално, там, където заразата се разраства много бързо. Но явно не сме в този етап в 
момента. 
Водещ: Да, вече не сме и в този етап. 
Цветозар Томов: Но дали те са достатъчни, дали биха спрели тази ужасяваща тенденция, 
говоря за нарастването на смъртните случаи – аз не знам, не ми достига информация 
достатъчно и ми се струва, че не достига и на хората, които се мъчат да управляват пандемията. 
Ние продължаваме да работим лошо – говоря за властите, продължават да работят лошо и 
бюрократично в една много тежка ситуация. Не е логично да нямаме все още анализ за 
причините за тази рязко повишена смъртност, която започна да расте толкова рязко от средата 
на октомври. Изглежда най-правдоподобно да твърдим, че тя се дължи именно на пандемията, 
но тя може да се дължи в голяма степен и на косвени последици и от пандемията, и от начина, 
по който властите и обществото реагират на нея. Аз бих искал да знам, след като имаме 1800 
души повече – по-точно 1850 в сравнение с миналата година по същото време, а от тях само 465 
са отчетени като починали от COVID-19, от какво са починали другите хора, които правят тази 
разлика. Ние сме в ситуация, в която хаотичното управление на пандемията, ако изобщо може да 
се нарече управление – ни е довело до ситуация, в която ние не знаем къде сме. А като не знаем 
къде сме, как да вземаме правилните решения, как да мога да кажа достатъчен ли е този 
локдаун, необходим ли е, как е възможно да се вземат локални мерки. Всичко това, което виждам 
е една истерия на една безпомощна власт в момента. 
 
Девет месеца след началото на пандемията общопрактикуващите лекари се оплакаха, че 
още нямат протокол за поведение при лечение на COVID, 
Дарик радио

 
Девет месеца след началото на пандемията общопрактикуващите лекари се оплакаха, че още 
нямат протокол за поведение при лечение на COVID, нямат и яснота какви са правилата. От 
Лекарския съюз ще обсъдят възможността да поискат оставката на ръководството на здравната 
каса заради забавяне на изработката на тези правила. Председателят на лекарското съсловие 
доктор Иван Маджаров е убеден, че в момента около 60 на сто от населението на България са 
носители на коронавируса. Той уточни, че направленията за PCR тестове ще се издават вече и 
от джипитата, а бързи антигенни тестове ще се правят в отредените за целта COVID зони на 
ДКЦ-тата. 
Расте напрежението в преговорите между здравните власти и лекарите. Забавянето на 
решението джипитата да могат да издават направления за PCR тестове е една от причините 
лекарите да обмислят искане за оставки. Председателят на съсловието доктор Иван Маджаров: 
Д-р Иван Маджаров: В момента, в който министър Ангелов заяви – може би беше преди месец и 
половина – държавата реши, трябва да могат да тестват безлимитно и бързо 
общопрактикуващите лекари, бяхме готови още на другия ден. Не мога да си обясня защо е това. 
Как ще работим? Пак ли по този начин – с писма – моля за вашето становище? Ама ние сме 
договорни партньори, не даваме становище като експерти. Малко късно се взе това решение за 
COVID зоните в ДКЦ-тата. В епидемия пациентите трябва да имат възможност да търсят помощ 
в места, в които са само за това. Не може да прехвърляме от болната глава на здравата и да 
обвиняваме помежду си различните лекари – видите ли, те не вдигали телефона. То – физически 
е невъзможно да се вдигне телефон на такъв огромен брой болни хора. В момента в България 40 
процента са положителните, аз ви казвам, че са не по-малко от 60 процента 70 носителите на 
този вирус. 
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В заключение Маджаров посочи, че ако има ограничения в PCR тестовете, за които джипитата 
могат да издават направления, лекарите няма да подпишат. 
Силно се надявам това да е така, каза имунологът доцент Андрей Чорбанов от Института по 
микробиология на Българската академия на науките в предаването на Дарик „Кой говори" по 
повод мнението на председателя на лекарското съсловие доктор Иван Маджаров, че в момента 
около 60 на сто от населението на България са носители на коронавируса. 
Доц. Андрей Чорбанов: Разбира се, това е може би някаква – като спекулация да звучи на този 
етап, защото данни наистина няма, но аз трябва да си призная, че силно се надявам това да е 
така. И всъщност това, което исках да кажа, че ако има… 
Водещ: А виждали ви се вероятно да е така – до такава степен да е разпространен? 
Доц. Андрей Чорбанов: Възможно е, защото на практика няма семейство, в което да няма 
някой, който да се е сблъсквал с вируса, няма колектив – трудов, в който това да не се е случило. 
опитът показва, че просто, когато има човек с изявени симптоми, а останалите нямат никакви, 
най-вероятно те са защитени по редица причини, за които трябва да говорим, които ще има хора, 
които никога няма да бъдат описани като вирусоносители, но те на практика имат защита и няма 
да бъдат такива. Аз се надявам да имаме такъв висок процент и всъщност заболеваемостта и 
смъртността да спадат през следващите месеци – не заради мерките на правителството, а 
въпреки тях. по простата причина, че вече разпространението е голямо и може би това ще – 
може би отново ще кажем, защото нямаме обективни данни да го смятаме, силно се надявам, че 
това ще доведе до просто липсата на толкова активни вирусоносители и до рязък спад във 
времето на тези хора. 
Водещ: След няколко месеца заболеваемостта, съответно смъртността, смятате, ще намалеят 
не заради, а въпреки мерките заради това, че разпространението вече е толкова голямо, че 
вирусът би трябвало да започне да отстъпва? 
Доц. Андрей Чорбанов: Точно така. 
Водещ: Ако добре ви разбрах, след колко време – какво значи няколко месеца – два, шест? 
Доц. Андрей Чорбанов: О, аз се надявам до месец това да се случи. До месец се надявам това 
да се случи, но отново ще кажа – това е надежда. Надежда, която по-скоро се базира на нещо, 
което не стъпва на научни данни, защото просто няма такива данни за момента и няма  как да 
имаме такива данни в страната, но това, което забелязвам е чисто емпирично – изключително 
широкото разпространение. 
 
Няма забавяне при приемането на 64-годишната Тонка Йорданова 
Дарик радио

 
Няма забавяне при приемането на 64-годишната Тонка Йорданова и медицинските екипи в 
болница „Доктор Иван Селимински" са свършили своята работа, заяви директорът на болницата 
доктор Васил Петров по повод медийни публикации по случая в Сливен. В рамките на два часа 
след транспортирането й до сливенската болница, са направени необходимите изследвания и 
прегледи, след което жената е хоспитализирана. Извършен е и PCR тест, чийто резултат е 
положителен. Доктор Петров подчерта, че в Спешното отделение е изключително натоварено и 
въпреки това на жената е оказана необходимата лекарска помощ. „Името на болницата беше 
замесено некоректно в публичното пространство. Ние нямаме отношение към транспортирането 
на пациентите до лечебното заведение. Апелирам към достоверно и отговорно отразяване от 
медиите на подобни случаи при тази безпрецедентна за целия свят ситуация, за да не се 
създава напрежение и паника в обществото, както и противопоставяне между пациентите и 
медицинското съсловие", каза още доктор Петров. За случая стана ясно от изказвания на близки 
на жената пред медиите. 64-годишната жена е в тежко състояние, тя е с диабет и два инсулта. 



 

 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
72 

Чакала 4 дни линейка, за да бъде откарана в болница, след 2 отказа на 112, тя е откарана от 
близките си до спешното отделение на областната болница в Сливен, където въпреки 
критичното си състояние, е оставена да чака. Синът й Красимир Йорданов разказва пред bTV, че 
сагата започнала миналия четвъртък като било обяснено, че няма линейки и ще се наложи да 
чакат. 
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