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НАЦИОНАЛНИ ВЕСТНИЦИ 

 

 
 
Какво се затваря от днес, 27 ноември, до 21 декември включително 
24 часа  Стр. 4 

 
- Преустановяват се присъствените учебни занятия [В т.ч. учебни практики, стажове, изнесени 
учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа 
за личностно развитие. 
- Спира се присъственото провеждане на групови извънкласни дейности и занимания, дейности 
по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички 
възрастови групи. 
- Присъственият учебен процес във висшите училища, както и груповите Занятия в езикови и 
образователни центрове, както и други обучителни школи се преустановява. Допуска се само 
провеждането на държавните изпити 3а придобиване на специалност в системата на 
здравеопазването. 
- Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, 
клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. 
- Преустановява се присъственото провеждане на конгреси, конференции, семинари, конкурси, 
обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия. 
- Мероприятията от културно-развлекателен характер в кина, музеи, галерии, сценични прояви, 
концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство и други се забраняват. 
Изключение се допуска за театрите при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, 
спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и задължително поставяне на защитни 
маски за лице. 
- Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер 
(сватби, кръщенета, погребения-и други) с присъствие на повече от 15 човека. 
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- Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и 
състезателен характер за лица до 18-годиш"на възраст, с изключение на международните 
спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на тази заповед. Всички 
спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 години и 
международните спортни състезания за лица до 18 години се провеждат без публика. 
- Затварят се фитнес центровете и залите за групови занимания към тях. 
- Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения, като се 
допускат само доставки или взимане на храна за дома и офиса. 
- Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина. 
- Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече 
сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските 
центрове тип мол, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, 
аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на 
платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на 
съобщителни услуги 8 тях. 
- Спира се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран 
транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти 8 страната. 
- На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и 
осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. 
Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. Работодателите и 
органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в 
дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат 
присъствена работа на най-много 50% от персонала. 
- Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-
годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8,30 и 10,30 часа. Зелен коридор за 
аптеките няма да има. 
- Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните 
заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове с изключение 
на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и 
лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по 
асистирана репродукция и ражданията независимо от метода на родоразрешение, дейностите по 
рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ. 
- Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в болниците, с изключение на 
свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи 
при осъществяване на контролната им дейност. 
- В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални 
услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по  
изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените 
противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със 
заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените 
противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за 
контролните органи при осъществяване на контролната им дейност. 
 
Рекордните 2518 оздравели за денонощие, но отново 40% от тестовете са положителни 
24 часа  Стр. 5

 
Рекордните 2518 оздравели от коронавируса за денонощие отчете в четвъртък сутринта 
единната информационна система. 
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Отново над 40% от тестваните обаче са дали положителен резултат. Новозаразените у нас 
вчера бяха 3712 от направени 8820 PCR теста. С тях активните случаи станаха общо 87 073. 
154 са новите случаи на заразени медицински лица. От тях 58 са установени при лекари, 37 - при 
медицински сестри, 16 - при санитари, 4 -при фелдшери, и 39 - при друг медицински персонал. 
Най-много заразени отново има в столицата - 929, следвана от Пловдив -408, Варна - 301, 
Бургас - 221, Стара Загора -185, Благоевград -155, Хасково - 118, Кюстендил - 113. 
141 загубиха битката с вируса, като така починалите у нас от началото на пандемията станаха 
3367. Между починалите се оказа и световноизвестният български оперен певец Камен Чанев, 
който издъхна на 56 г. в старозагорската болница. 
 
Достоен българин е доброволец в болница 
Втора седмица сиракът Илия помага в спешното отделение 
Валентин ХАДЖИЕВ 
24 часа  Стр. 5

 
Илия Савов, носител на приза "Достоен българин", който всяка година връчва "24 часа", е станал 
доброволец срещу COVTO-19 в МБАЛ-Смолян. 
Илия е кръгъл сирак, не знае кои са родителите му и е израснал по социални домове. Той бе 
отличен за това, че два пъти намери големи суми пари и двата пъти ги върна на притежателите 
им. 
Илия Савов подпомага работата на Спешното отделение в болницата втора седмица, като 
неговият ангажимент е да придружава лежащо болните пациенти до рентген, кръвен център, 
скенер и съответно да ги закара до отделенията за настаняване. 
"Илия е сред най-силните доброволци - помага в пренасянето на болни и кислородни бутилки 
към COVID отделението, санитарките и сестрите вече са много преуморени. Екипиран е с всички 
средства за защита да пази себе си и околните. Той е човеколюбив и отговорен", разказа д-р 
Юлия Кисимова, която го познава още от дете. 
В МБАЛ-Смолян, има 12 доброволци, които се редуват на смени. Те са в помощ на лекуващите 
се в болницата, тъй като свижданията са забранени. 
Доброволците разнасят по стаите на различните етажи пакети с храна, документи и дрехи за 
пациентите по отделенията. 
Илия не знае кои са родителите му. В акта за раждане е записан като Илия Гюлов Стоянов. 
Фамилията Савов и прякорът му Комисаря идват от някогашния му настойник - Александър 
Савов, който е бивш директор на областната полиция в Смолян. 
Илия е прекарал детството си в дома за изоставени деца в Широка лъка, които вече е закрит. 
След напускане на дома в Широка лъка постъпил в оздравителното училище в село Славейно, 
защото има астма. 
 
Пловдив не разреши общинска болница да е за коронавируса 
Разнобой между областната управа и общината сложи край на преобразуването на МБАЛ 
"Св. Мина" 
Радко ПАУНОВ 
24 часа  Стр. 5

 
Общинската болница "Св. Мина" в Пловдив няма да бъде специализирана за лечение на 
коронавируса. Това обявиха в четвъртък зам.-кметът на града Анести Тимчев и шефът на 
дирекция "Здравеопазване" в общината д-р Калин Калинов. 
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Преди 20-ина дни областният управител Дани Каназирева съобщи, че болница "Св. Мина" се 
преобразува изцяло за средно тежки случаи на заразени. И допълни, че лечебницата ще бъде 
със 137 легла. Това стана, след като здравният министър поиска от общините да посочат 
специализирани COVID болници. 
"Желанието е едно, мечтите са друго, възможностите са трето", отсече зам.-кметът Анести 
Тимчев. И уточни, че само 60 легла ще служат за хоспитализиране на пациенти с коронавирус. 
"С какво ще лекуваме човек, който се нуждае от спешна помощ и състоянието му се мени през 
секунди - със силна амбиция, с его, с какво", запрати той стрела към областната управителка 
Дани Каназирева. 
"Отдавна съм изразил несъгласие пред областния щаб "Св. Мина" да стане инфекциозна. Тя не 
отговаря на тези условия. Всички подобни болници се изграждат в периферията на града, а тя е 
центъра и няма дори паркинг", посочи шефът на общинското здравеопазване. Според него по-
подходяща за COVID болница било другото общинско здравно заведение "Св. Пантелеймон", тъй 
като е в покрайнините на Пловдив и има пулмологично отделение. 
"Но не бях чут от областния щаб", обясни Калинов. 
"Щом "Св. Мина" не може да е COVID болница, тогава няма да е", коментира Дани Каназирева. 
Тя обясни, че общо на територията на града и областта има 10 лечебни заведения - частни, 
държавни и общински, за пациенти с коронавирус. Общо леглата са 1080, но незаетите 
интензивни в четвъртък бяха само 13. 
 
Министър Ангелов: Улица в София да бъде кръстена на проф. Александър Чирков 
Надежда АЛЕКСИЕВА 
24 часа  Стр. 6

 
Улица в София да бъде кръстена на името на починалия проф. Александър Чирков. Това 
предложи министър Костадин Ангелов, след като се поклони пред починалия световноизвестен 
кардиохирург. Поклонението бе в крематориума край с. Тополи до Варна. 
Министър Ангелов вече е говорил по този въпрос с кмета Йорданка Фандъкова. Той предлага 
улица да бъде кръстена на проф. Чирков, за да може всички хора, когато преминават оттам, да 
знаят, че той е бил велик лекар. 
За поклонението пред Чирков от Германия пристигна и синът му Алесандро. Със сълзи на очи 
изпратиха в последния му път професора негови колеги и приятели от Варна, където той прекара 
последните си дни. 
"Със смъртта на проф. Чирков България загуби един от най-добрите си лекари. На такива хора 
имената им се изписват със златни букви дори на небето. Целият му живот беше един учебник, 
който всеки лекар трябва да изучи внимателно", каза проф. Ангелов. 
На поклонението присъстваха още областният управител на Варна Стоян Пасев, кметът Иван 
Портних, шефът на Клиниката по хирургия в УМБАЛ "Св. Марина" проф. Красимир Иванов, 
близки и приятели. 
 
20 пъти се вдига данъчното облекчение за родители 
Бюджетът за догодина приет, 3 млрд. лв. повече са предвидени за мерки срещу пандемията 
Румяна ДЕНЧЕВА 
24 часа  Стр. 10

 
Бюджетът за догодина вече е приет. В макрорамката е записано 2,5 % ръст на БВП, дефицит от 
5 млрд. лв. Данъчните ставки остават без промяна. Във фискалния резерв в края на 2021 г. 
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трябва да има 4,5 млрд. лв., а максималният размер на нов външен дълг за догодина е също 5 
млрд. лв. 
3 млрд. лева допълнително ще похарчи държавата срещу пандемията догодина. Това записаха 
депутатите, които приеха окончателно бюджета за 2021 г. Лекарите ще получават месечно 
допълнително по 600 лв. към заплатите си, сестрите - по 360 лв., а санитарите - по 120 лв. 
Бюджетът на здравната каса ще разполага с 5,3 млрд. лв. 
647,7 млн. лв. повече са определени за образование, 70 млн. лв. са за изграждане и ремонти на 
детски градини, ясли и училища. За социална политика са отделени 1,35 млрд. лв. 
допълнително, като 300 млн. лв. са за продължаване на мярката 60 /40 за запазване на 
работните места до март догодина. Минималният размер на обезщетенията за безработица е 
увеличен от 9 на 12 лв. 
Изплащането на увеличените пенсии е осигурено с 12,3 млрд. лв., което е с 1,7 млрд. лв. повече 
в сравнение с разходите за тази година. Така се гарантират изплащането от 1 януари на 
вдигнатата на 300 лева минимална пенсия и индексирането на парите за старост от 1 юли с 
6,7%, както и добавките от 50 лв. за всеки пенсионер до края на март. Максималната пенсия се 
увеличава от 1200 на 1440 лв. 
В бюджета са предвидени еднократни трансфери за подпомагане на общини с население под 30 
000 жители, при които е отчетено намаление на приходите от данък върху недвижимите имоти с 
повече от 5 % и на приходите от туристически данък с над 15%. 
Не се вдигат осигурителните вноски,запазва се и размерът на максималния осигурителен доход. 
Минималният бе повишен от 610 на 650 лв., колкото става и минималната заплата от началото 
на 2021 г. С 30% ще се вдигат и възнагражденията на всички, ангажирани на първа линия в 
битката с пандемията. Чиновническите заплати получават увеличение от 10%. 
Малко над 2 млрд. лв. ще бъде бюджетът за отбрана през 2021 г. 
За машинно гласуване са осигурени допълнително 50 млн. лв. 105 млн. лв. гласуваха депутатите 
за подготовката и провеждането на изборите. Партийната субсидия остана 8 лева за глас. 
По време на дебатите стана ясно, че данъчното облекчение за родители с деца , което се вдига 
над 20 пъти, може да бъде ползвано през 2022 г., тъй като тогава се обявяват годишните доходи 
за 2021 г. Според приетите предложения за едно дете отстъпката от данък общ доход на година 
е 450 лева, а за две деца е 900 лева. 
При окончателното гласуване на бюджета бе отменена възможността неустойката по бързите 
кредити да достига до два пъти размера на главницата, която бе гласувана преди седмица по 
предложение на независимия депутат Спас Панчев. 
 
Тази година се видя - освен вируса заразна е и човещината 
24 часа  Стр. 14

 
В годината, която си отива след малко повече от месец, на фона на големите изпитания, на 
които ни подложи коронавирусът, още по-ярко изпъкват добротата, човещината, всеотдайността. 
Добре, че е така, защото, когато десетки разделителни линии са плъзнали в обществото, има 
нужда от примери, които да ни обединяват. "24 часа" показва всяка година тези примери в 
инициативата си .Достойните българи". 
Един от добротворците, които отличихме тази година - Илия Савов, бе номиниран за това, че два 
пъти намери големи суми пари и ги върна на притежателите им. Илия, който е кръгъл сирак, има 
принцип - и един лев да няма в джоба си, няма да вземе чужди пари. 
И сякаш не е изненада, че сега Илия е доброволец срещу COVID (виж 5-а стр.) - подпомага 
работата на Спешното отделение в МБАЛ - Смолян. 
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В кризата виждаме случаи на егоизъм, лицемерие, злонамереност, но виждаме и ярки примери 
на добри отговорни хора, достойни българи, които мислят първо за другите, а после за себе си. 
Ако търсим повече това, което ни обединява, а не което ни разделя, по-лесно ще преминем през 
кризата. 
 
Доц. Камелия Генова, дм: При до 30% COVID засяга сърцето 
Любомира НИКОЛАЕВА 
24 часа  Стр. 20

 
- Къде освен в белия дроб установяват щети образните изследвани на пациенти с COVID, 
доц. Генова? 
- Натрупват се все повече данни за немалък процент случаи на ангажиране на сърцето, 
бъбреците, периферните кръвоносни съдове. Свързано е с начина, по който вирусът атакува 
организма и основно периферните съдове. 
Сърцето е вторият най-силно атакуван орган след белите дробове. Данните от проучванията са 
различни, но в някои случаи се докладват до 30 процента засягане на сърцето при пациенти с 
COVID-19. Наблюдава се в острата фаза на заболяването чрез директно увреждане на сърцето 
от инфекцията, най-често с прояви на миокардит -възпаление на сърдечния мускул, сърдечна 
недостатъчност, аритмия, както и при така наречената цитокинова буря - свърхреакция на 
организма към вируса, при която също може да се наблюдава миокардит, тромбози в малките 
коронарни съдове и промени от типа на исхемични инфаркти. Когато това засягане е много 
изразено по време на боледуването, се наблюдават лабораторни белези на миокардна увреда и 
клиничните симптоми от страна на сърцето понякога дори излизат на преден план. Тогава е 
наложително да се види каква е степента на засягане на сърцето и от какъв тип е. Точното 
установяване на щетите има и прогностична стойност - дали е възможно да останат трайни 
увреждания, или при по-ограничени увреждания можем да очакваме сърцето да се възстанови в 
максимална степен. 
При втория сценарий, в който е показано високоспециализирано изследване на сърцето, няма 
изразена симптоматика на засягане на сърцето при пациентите с COVID по време на 
заболяването, но като късни остатъчни последици от вируса се появяват аритмии, комбинирани с 
лесна уморяемост или обща стенокардна симптоматика. 
- Как се установява засягането на сърцето? 
- Методът, който дава най-много информация, е образната диагностика чрез кардио-магнитен 
резонанс. Най-информативният неинвазивен образен метод е кардио-магнитно-резонансната 
томография. 
- Какво представлява? 
Това е вид магнитно-резонансно изследване, с което може да се определи развитието на 
възпаление в сърдечния мускул. Търсят се форми на фиброза в сърцето като потенциален 
източник на аритмии или белези на прекаран инфаркт. Изключително информативен метод, 
утвърден, но не е много разпространен в клиничната практика в България. В "Пирогов" методът 
се прилага рутинно през последните десет години. Предполага модерна апаратура, както и 
квалифициран екип с базова компетентност в двете медицински области образната диагностика 
и кардиологията. 
- "Пирогов" лекува пациенти с коронавирусната инфекция още от началото на епидемията 
у нас и натрупахте впечатления, какво установявате при изследването на сърцата на ваши 
пациенти? 
- Най-честата находка, която установяваме, са възпалителните промените на сърдечния мускул 
миокардит. Но напоследък прави впечатление, че все по-често откриваме неочаквани съчетани 
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промени - на миокардит и на ограничени, малки инфаркти. Установяваме такива находки дори 
при деца, които са прекарали съвсем лека COVID инфекция с незначителни симптоми. 
- Има ли облъчване или други странични ефекти, рискове при изследването? Какво да 
очаква пациентът по време на него? 
- Магнитният резонанс за разлика от скенера не използва рентгенови лъчи за получаване на 
образа, а силно магнитно поле. Затова няма никакво лъчево натоварване. Предимството му е, че 
позволява да се установи много добре тъканната характеристика на различните патологични 
процеси в организма, както във всички органи, така и в частност в сърцето. Особеното е, че 
изследването е по-продължително в сравнение с компютър-томографското изследване, защото 
използва различен вид техники в рамките на едно изследване. А и при сърцето диагностичният 
процес е една идея по-комплициран. Той изисква специални динамични измервания, които 
позволяват да се прецени сърдечната функция, както и набор от морфологични измервания, 
позволяващи установяването на зони на възпаление или друг тип промени в миокарда. 
Друга кардио-магнитно-резонансна техника е така нареченото късно усилване, което се 
извършва след инжектиране на контрастно вещество. То дава възможност да се "видят" и 
класифицират трайно увредените зони в миокарда след инфаркт, възпаление на сърцето или 
други заболявания. 
Методът дава възможност да оценим възможно най-прецизно сърдечната функция в сравнение с 
останалите образни техники. 
- Когато симптомите на сърдечно увреждане се проявят в болница, лекуващите лекари 
насочват пациента към кардио-магнитен резонанс, но след изписването кои прояви трябва 
да подсетят човека да се консултира с кардиолог и евентуално да се изследва с 
прецизната образна техника? 
- Ако преболедувалите не са имали преди това сърдечни заболявания, а се появят аритмии, 
лесна уморяемост, стягане или болка зад гръдната кост, трябва да се консултират с кардиолог. 
Същото се отнася и за хората, които почувстват влошаване или промяна на сърдечните им 
оплаквания, които са съществували и преди COVID. 
*** 
Доц. д-р Камелия Генова, дм, е ръководител на Център за магнитно-резонансна образна 
диагностика към УМБАЛСМ "Н И. Пирогов". Завършва медицина през 1991 г. в МУ - София, и 
придобива специалност по рентгенология през 1996 г. През 2003-2004 г. специализира в 
Германия в областта на магнитно-резонансната томография. Продължава квалификацията си с 
многобройни курсове в Англия, Швейцария, Италия, Австрия, франция и др. През 2015 г. 
защитава дисертация с тема в областта на кардио-магнитно-резонансната томография при 
пациенти с вродени сърдечни малформации и кардиомиопатии. Интересите й са насочени в 
областта на кардио- и невродиагностиката, мултипараметричната магнитно-резонансна 
томография на простата, редките болести и др. Доц. Генова е автор на над 70 публикации в наши 
и международни научни издания, както и над 20 глави от научни сборници и учебници. Лектор е 
на многобройни доклади на български и чуждестранни научни форуми и преподава на студенти и 
специализанти. 
 
Акад. Иван Миланов, директор на неврологичната болница "Св. Наум": При късна 
Паркинсонова болест е време за нов подход в терапията 
В условията на епидемия е още по-важно пациентът да е под наблюдение от невролог 
24 часа  Стр. 21

 
- Акад. Миланов, стартира традиционната кампания с безплатни прегледи "Върни си 
контрола над паркинеона". Какви са ползите за пациентите? 
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- Кампанията се провежда при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки. 
Лечението при Паркинсонова болест се провежда много внимателно, периодично се налагат 
корекции. Веднъж годишно пациентите трябва да преминават на контролен преглед при 
невролог, специалист по двигателни нарушения. Те работят предимно в университетските 
центрове и достъпът невинаги е лесен за хората извън тях. Целта на кампанията е да улесним 
достъпа до специалисти, при правилна терапия доброто състояние се поддържа с години. 
- Има ли допълнителен риск, ако пациент с паркинсон заболее и от COVID-19? 
- Към момента от научните данни се вижда, че коронавирусът не се отразява на протичането на 
Паркинсоновата болест. По последни публикации добрият контрол на основното заболяване 
намалява риска от тежко протичане на коронавируса. Когато хората с паркинсон са поддържани с 
терапия, са далеч от обездвижване и залежаване. Залежаването е пагубно за белодробната 
вентилация, а тя е ключова при тежък COVID-19. Ето защо сега е още по-важно хората с 
паркинсон да спазват терапията си и да бъдат под наблюдение от невролог. 
- Кои симптоми показват вероятност човек да има Паркинсонова болест? 
- Повечето хора мислят за паркинсон при треперене на ръцете. По-често се оказва друго 
заболяване - есенциален тремор, или старческо треперене. 
Внимание изискват други симптоми, които първо се забелязват само от околните. Такъв е т.нар. 
синдром на неспокойните крака - нощем, и то в определена фаза на съня, човек извършва бурни 
несъзнателни движения с краката. Характерно е при паркинсон, но може да се дължи и на много 
други заболявания. 
Друг ранен симптом е несинхронизираното движение на едната ръка при ходене. Намалява 
мимиката, променя се почеркът. Диагнозата не е проблем за опитния невролог, но при съмнение 
има специфично изследване. 
С паркинсон у нас са около 15 000 души в последните години, най-често болестта се отключва 
след 55-60 години. 
- По какво се разбира, че болестта е преминала в напреднал етап, и има ли терапия? 
- Скъсява се ефектът между приемите на лекарствата през деня и от обичайните 5-6 часа се 
стига до около 2 часа. Извън тях пациентът е скован. На следващ етап след прием на 
лекарството започват неволеви движения - дискинезии. Лекарствата вече не могат да действат 
нормално. 
Преди 20-ина години невролог от Упсала измисли как основният медикамент леводопа да се 
подава с помпичка директно в червата под формата на гел. Това е и един от модерните методи 
на терапия. Така пациенти в тежко състояние се връщат поне 10 години назад, забавя се 
болестта. 
През годините се разви и друг метод - с електроди в мозъка се стимулират определени зони, 
който също е на разположение в България. Третият подход е инжектиране на медикамента. 
Смята се, че и трите метода дават сходни резултати. 
- Достъпни ли са у нас всички съвременни подходи за лечение на паркинсон? 
- Напълно. В България прилагаме всички съществуващи методи по света, те се финансират от 
Националната здравноосигурителна каса и са безплатни за пациента. С времето отпадна и 
първоначално заложеният критерий за възраст и фактическо ограничение няма, ако пациентът е 
здрав. 
 
ИНСУЛТЪТ Е ЛЕЧИМ! 
24 часа  Стр. 21

 
Мозъчните инсулти са сред най-разпространените заболявания в развитите страни. По данни на 
Европейската организация по инсулти (ESO) България се нарежда на едно от първите места по 
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смъртност от инсулти в Европа, които са и третата най-честа причина за смърт у нас. Всяка 
година у нас над 50 000 души1 се разболяват от мозъчен инсулт. 
Инсултът е спешен неврологичен инцидент, който може да засегне определен участък от мозъка, 
а понякога и целия мозък. 
Над 150 000 българи имат повече от един от основните рискови фактори за инсулт: високо 
кръвно налягане, захарен диабет, висок холестерол, стеснения на мозъчните кръвоносни съдове, 
пушене, злоупотреба с алкохол, наднормено тегло, стрес, сърдечносъдови, ендокринни и други 
хронични заболявания, водещи до некачествено кръвоснабдяване на мозъка и риск от мозъчен 
инсулт. 
При бързото разпознаване на симптомите и отвеждане на пострадалия в болница за лечение на 
инсулти по преценка на невролога и след серия от изследвания, може да се приложи лечение 
което да сведе до минимум риска от инвалидизация. 
"Златен стандарт" в лечението на острия исхемичен инсулт до момента в света е венозната 
тромболиза. Тя се прилага до 4 и половина часа от началото на симптомите. 
През 2020 г. в България е била приложена венозна тромболиза на пациенти с инсулт в 42 
болници. 
 
Д-р Александър Лилов: Стриктното спазване на инхалаторната терапия подобрява живота 
на пациентите с ХОББ 
24 часа  Стр. 23

 
- На 18 ноември бе отбелязан Световният ден на хроничната обструктивна белодробна 
болест (ХОББ). Какво заболяване е ХОББ и защо го наричат "тихия" убиец на 21-и век? 
- Темата на Световния ден на ХОББ тази година е "Живей добре с ХОББ". Това е възможно, ако 
болестта се диагностицира навреме и пациентът спазва препоръките на лекаря, за да бъде 
болестта под контрол. 
ХОББ е хронично заболяване, което трябва да се лекува дългосрочно. Новите терапии за ХОББ 
позволяват да се избере най-подходящото лечение за пациента според тежестта на болестта му. 
Спазването на препоръките на лекаря позволява на пациентите с ХОББ да живеят по-добре със 
своето заболяване. 
- Кои са най-честите, типични симптоми на ХОББ? Към какъв лекар да се обърнат хората, 
ако имат посочените симптоми? 
- ХОББ е сериозен социален и медицински проблем. Често началните симптоми се подценяват и 
пренебрегват дълго време от пациентите. Те си ги обясняват с най-различни други причини като 
напредване на възрастта, настинки. Това е и един от факторите, поради който се търси лекарска 
помощ късно, при напредване на оплакванията. Това води до късно диагностициране на 
заболяването. Преглед от пулмолог трябва да се осъществи при хора: 
• На възраст над 40 години 
• Наличие на рисков фактор - на първо място е тютюнопушенето, което е рисков фактор в до 90% 
от случаите, но също така и наличието на професионални вредности, висока замърсеност на 
въздуха от изгаряне на биогорива. 
• Наличие на някой от следните симптоми: хронична кашлица, ограничаване на физическия 
капацитет, задух при усилие, "свирене" и стягане в гърдите. 
Типичният пациент с ХОББ е дългогодишен пушач, на възраст над 50 години, с хронична 
кашлица и лесна умора при усилие. 
За поставяне на диагноза задължително условие е изследване на дишането, спирометрия. 
Изследването трябва да се осъществи както при всички пациенти с оплаквания, така и при 
"здрави" и без оплаквания, но изложени на рискови фактори лица с цел ранна диагностика на 
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заболяването ХОББ. Продължителната кашлица при пушачите може ли да бъде симптом на 
ХОББ? Кога трябва да се потърси лекар? 
Всяка кашлица с продължителност над три до осем седмици е хронична персистираща кашлица. 
Тя е съществена причина пациентът да потърси лекарска помощ, тъй като зад нея могат да се 
крият много сериозни заболявания. Неглижирането на този симптом и отлагането на преглед при 
лекар често води до късно поставена диагноза, по-трудно провеждане на лечение и прегледи от 
повече лекари. Обичайната "тютюнджийска" кашлица, особено ако тя се промени по някакъв 
макар и според човека незначителен начин, е повод за преглед. 
- Кои симптоми са знак, че болестта не се контролира добре? 
- Целта на предписваната терапия е заболяването да се постави под контрол, с което се 
гарантира по-добро качество на живот на пациента, увеличена преживяемост и намаляване на 
риска от възникване на усложнения. Важен показател, отразяващ доколко заболяването е под 
контрол, са броят на обострянията, които е имал пациентът през изминалата календарна година. 
От това се определя класифицирането на ХОББ. То дава възможност на лекаря да постави 
пациента в съответната група и да избере вида лечение, което е най-подходящо за него. 
Принципът е: по-малко обостряния, по-добър контрол на заболяването. Основен момент това да 
се постигне е пациентът да се придържа към предписаната му терапия, да не я прекъсва 
самоволно и да не намалява броя инхалации, предписани му от лекаря. 
С не по-малка важност е редовното диспансерно наблюдение на пациента, както и провеждането 
на превантивни мерки - сезонни ваксинации против грип, ежедневно извършване на определен 
обем. физическа дейност и включване в рехабилитационни програми. 
- До какви усложнения може да се стигне, ако се забави поставянето на диагнозата ХОББ и 
съответно лечението? 
- ХОББ не е заболяване, засягащо само белия дроб. При него се развива така нареченото 
системно възпаление, водещо до възникването на усложнения при различни органи и системи. 
Тези усложнения променят клиничната картина и влошават прогнозата на заболяването. 
Най-честите усложнения, възникващи в хода на болестта, са тези от страна на 
сърдечносъдовата система - белодробно сърце; белодробен инфаркт; хипертонична болест; 
исхемична болест на сърцето, застойна сърдечна недостатъчност. Също така от съществено 
значение е възникването на метаболитен синдром със или без диабет, по-честото възникване на 
язвена болест, депресивните разстройства. Не на последно място е и по-високата честота на 
белодробен рак при пациентите с ХОББ. 
- Кой е най-честият въпрос, който пациенти ви задават, след като бъдат диагностицирани 
с ХОББ? 
- Всеки пациент си има свой собствен въпрос, който за него е важен и е необходимо  да 
отговорим със съответното внимание. Може би съществен въпрос, който често се задава, е колко 
дълго трябва да се прилага предписаната инхалаторна терапия. За да отговорим на този въпрос, 
е необходимо да обясним на всеки пациент, че ХОББ е хронично заболяване и няма да премине 
като "настинка" след примерно 10 дни, а е необходимо предписаната инхалаторна терапия да 
бъде прилагана продължително време, често до живот. Редовното, ежедневно приложение е от 
съществено значение за забавяне прогресията на болестта и подобряване качеството на живот. 
Друг много важен въпрос, на който обръщаме внимание, е обучението за правилна техника на 
приложение на инхалаторния медикамент, тъй като това е ключов момент за успеха на 
терапията. 
- Как може пациентът с ХОББ сам да си помогне? Какви са препоръките, които давате? 
- Важен момент е всеки пациент с хронично страдание да приеме своето заболяване, да започне 
да живее с него и да го разбере. Това невинаги е лесно. Самото заболяване ограничава 
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физическата активност на пациента, който започва да се движи по-малко, а това е свързано с 
възникване на редица нежелани ефекти и усложнения. Обездвижването от своя страна оформя 
един патологичен кръг 
За да се подобри качеството на живот на пациента, е необходимо този кръг да бъде прекъснат. 
Това се получава с придържане към назначената терапия, но и с нефармакологични средства 
като включване на пациента в програми за ре хабилитация, обучението му за различни техники 
на дишане, дихателни упражнения и, разбира се, с желанието на всеки да постигне повече 
въпреки наложеното му ограничение. 
- Какво е важно да знаят близките на пациент, който е с ХОББ? Как могат да му помогнат 
или да го подкрепят? 
- Подкрепата на близките е от решаващо значение за пациента с ХОББ, особено в напредналите 
фази на заболяването, когато той в голяма степен зависи от тях поради високата степен на 
ограничаване на физическия капацитет. Ролята на близките е съществена и за справяне с 
психичните проблеми, възникващи в хода на заболяването. В началните и леки форми 
напомнянето за придържане към терапията и непропускането на прием на медикаментите също 
е от значение. 
- В условията на пандемия кои са препоръките, към които трябва да се придържат 
пациентите с ХОББ? 
- Въздействието на разразилата се пандемия от вируса SARS-CoV-2 силно засегна пациентите с 
ХОББ в безброй аспекти от техния живот. Посещенията, свързани с диспансерното наблюдение 
от техните лекари, са ограничени. Пациентите, които обикновено идват в болницата по време на 
обостряне, вероятно решават да останат вкъщи поради страх от заразяване. Това води до 
забавяне или неосъществяване на грижите, които пациентът би получил при липса на 
извънредна ситуация. Дългосрочните ефекти от тази "пауза" в грижите, които всеки пациент с 
ХОББ получава, тепърва ще се анализират. Въпреки това пациентите трябва да бъдат 
насърчавани да използват предписаните им инхалатори ежедневно и да не прекъсват самоволно 
лечението си, както и преди пандемията. 
 

 
 
ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ И ЗА CОVID-19 
Някои компании покриват цената на теста и лекарствата 
Стефан КЮЧУКОВ 
Труд  Стр. 1, 3 

 
Между 10 лв. и 50 лв. на ден може да получат хората, които се разболеят от COVID-19 и им се 
наложи да влязат в болница, ако имат застраховка, покримаща този риск. 
Някои полици покриват разходите за лекарства и дори осигуряват онлайн контакт с психолог за 
заболелите, показа проверка на "Труд" сред офертите на застрахователните компании. Най-
често това са здравни застраховки, които работодатели сключват за своите служители на цена 
между 2 лв. и 10 лв. на човек на месец. Между 10 лв. и 50 лв. на ден може да получат хората, 
които се разболеят от Covid-19 и им се наложи да влязат в болница, ако имат застраховка, 
покриваща този риск. Някои полици покриват разходите за лекарства и дори осигуряват онлайн 
контакт с психолог за заболелите, показа проверка на "Труд" сред офертите на 
застрахователните компании. Най-често това са здравни застраховки, които работодатели 
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сключват за своите служители, а цената им е между 2 лв. и 10 лв. на човек на месец според 
рисковете, които покриват и сумите, които изплащат на болните. 
Преобладаващата част от живозастрахователите и три компании от общо застраховане 
предлагат различни възможности за полици срещу Covid-19 на своите клиенти, показват 
резултатите от проучване на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) сред членовете 
й. Пет от животозастрахователните компании и една от общо застраховане са посочили в 
отговорите си, че за тях "ковид" не е изключен риск. Това означава, че той се третира като 
стандартна инфекция и е покрит по полици, предвиждащи обезщетения, свързани със 
заболяване. Размерът на обезщетенията и плащаната от клиентите цена зависят от условията 
по конкретната полица. 
Други застрахователи посочват, че предлагат специални продукти с включено "ковид" покритие 
или такова може да се добави по желание на клиента. 
Няколко компании в България предлагат рискови застраховки "Живот" и застраховки 
"Заболяване и злополука", които покриват и риска Covid-19. Освен за за работодатели (групови 
застраховки), има оферти и за индивидуални клиенти. Груповите здравни застраховки обаче най-
често са по-евтини от индивидуалните, защото рискът за застрахователите при тях е по-малък - 
ако в една фирма има например 100 души, рискът всички да се разболеят не е голям, защото 
повечето хора взимат мерки, за да се пазят от вируса. При индивидуалния клиент рискът по-
трудно може да бъде оценен, защото компанията няма данни какви са социалните му контакти и 
колко често и къде общува с хора. 
Няколко компании предлагат на работодателите застраховки, направени специално, за да 
покриват риска Codiv-19. При тях за сума между 2 лв. и 5 лв. на човек на месец компаниите 
плащат между 10 лв. и 50 лв. на ден, ако застрахованият влезе в болница заради Covid-19, 
показва проверка на "Труд" сред предлаганите от застрахователите условия. Парите обаче се 
дават за ограничен брой дни, които най-често са 10-11. Ако човек е в болнични и се лекува у 
дома, компаниите наи-често дават еднократно сума между 500 лв. и 1000 лв. Ако работодател 
реши да похарчи повече пари за служителите си и даде по 10 лв. на човек на месец, и 
изплащаните обезщетения стават двойни - до 100 лв. на ден за престой в болница. Някои 
компании изплащат по-малки суми, ако човек е в болница, но няма нужда от интензивни грижи, а 
за други няма значение на какво лечение са подложени пациентите. 
Някои компаннии покриват разходи за лечение и цената на положителния тест за Covid-19, но в 
определен размер - например до 200 лв. или до 250 лв. При такава опция в полиците клиентите 
трябва да вземат фактура за похарчените пари, за да им бъдат възстановени от застрахователя. 
Предлаганите от застрахователите полици срещу Covid-19 покриват и риска "смърт". Най-често 
при смърт на заболелия компанията ще изплати между 3000 лв. и 7000 лв. на наследниците му, 
като сумата отново зависи от цената на полицата, показа проучване на "Труд". Има и оферти за 
покрития на трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на заболяването. 
"Тъй като отделните застрахователни оферти се различават, съветът ни към потребителите е 
при избор да проучат различните пазарни предложения, да се запознаят с покритите рискове, 
застрахователните суми и други условия по полицата. Така ще могат да направят информиран 
избор, съответстващ на личните им предпочитания и нужди", посочват от Асоциацията на 
българските застрахователи. 
*** 
Дават 7000 лв. при смърт 
*** 
Предлагат полици за ученици 
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Застраховки срещу заразяване на децата с Covid-19 предлагат в редица училища в страната, 
разказаха читатели на "Труд". Застраховката "Злополука за учащи се, деца и персонал в учебни 
и детски заведения" покрива разходите за лечение от вираса, но са включени и други рискове 
като например злополука на територията на училището, при организирани пътувания с класа и 
пътно-транспортни произшествия. 
Цената на застраховката за година е около 2,20-2,50 лв. на дете в зависимост от това кой клас е, 
като срещу нея застрахователят изплаща обезщетение до 1000 лв. Ако човек даде за полицата 
4,40-5 лв., застрахователят ще носи отговорност до 2000 лв. Родителите могат да изберат и по-
високо покритие със съответната по-висока цена - например 6,60-7,50 лв. за обезщетение до 
3000 лв. и т. н. 
*** 
Плащат при провалено пътуване 
Няколко компании на пазара предлагат специални застраховки, които покриват риска Covid-19 
при пътуване в чужбина. Става въпрос за компании, които предлагат застраховки "Помощ при 
пътуване в чужбина" и "Отмяна на пътуване", в които този риск специално е включен. 
Първият вид застраховка покрива медицинските разходи, свързани с диагностицирането и 
лечението от Covid-19 в чужбина. Максималните обезщетения зависят от желанието на клиента и 
може да варират между 2000 евро и 100 000 евро. По втория вид се изплаща обезщетение 
според условията по полицата, например - при отмяна на пътуването поради карантина, 
домашно лечение или хоспитализация в резултат на заболяване от Covid-19 и други. Възможно е 
полицата да покрие цената на самолетния билет, ако превозвачът откаже да ви качи на борда, 
защото имате температура. 
Такива полици обаче предлагат само няколко компании на пазара. В повечето полици "Помощ 
при пътуване" разходите за лечение от Covid-19 в чужбина не са включени. Затова при избор на 
компания трябва да прецените къде ще пътувате, за колко време и какви рискове искате да 
бъдат покрити. 
 
Личните лекари пишат протокол за лечение на заразата 
Труд  Стр. 2

 
Личните лекари вече могат да дават направления за PCR изследване. Това стана възможно след 
подписване на анекс към Националния рамков договор. 
Няма да има лимити за направленията, като НЗОК ще плаща 60 лв. 
Според председателя на сдружението на общопрактикуващите лекари доц. Любомир Киров 
епидемията би се овладяла много по-добре при масово тестване с антигенни тестове. 
"Основната мярка е бързата идентификация и изолиране на заразените хора. Тук имаше голямо 
забавяне въпреки нашите предложения", заяви той. Според него антигенните тестове трябва да 
се признават за доказателство и основание за карантина, издаване на болничен и т. н., и да 
бъдат поемани от Касата. 
Доц. Киров съобщи, че се работи по създаване на протокол за терапевтично поведение в 
извънболничната помощ, в който ще залегне досегашният опит на личните лекари. Той обособи 
като проблем и липсата на яснота какво се прави с пациентите в случай на смърт на личен лекар. 
"Ако се разболеем, ако умрем, няма кой да ни замести. Тогава пациентите остават без никой, не 
могат да си получат лекарствата", посочи доц. Киров. Той предупреди, че заради отпадналото 
изискване хронично болните да посещават личните си лекари състоянието на част от тях може 
да се влоши. От непроведените диспансерни прегледи Касата ще спести 10-15 милиона лева, и 
какво от това, попита той. 
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Купуваме поне три ваксини за коронавирус 
AstraZeneca и Pfizer са най-близко до пускането на препаратите 
Труд  Стр. 2

 
България да участва в споразуменията за купуване на поне три ваксини, както и в сключването 
на договор за още една, предлага Министерски съвет на парламента. Става дума за 
споразумения за доставки с AstraZeneca, Sanofi и Pfizer и евентуален договор с Janssen. 
Засега от 4-те компании, най-близо до пускането на ваксина са две - AstraZeneca и Pfizer. 
Премиерът Борисов обяви, че страната ни ще участва в поръчките на всички ваксини, за които 
ЕК има договор. 
Заради естеството на решението, което трябва да вземе парламентът, както и заради 
изисквания за конфиденциалност, правителството предлага това да стане на закрито заседание. 
В мотивите на проекта за решение е записано, че ЕК провежда преговори със 7 компании, от 
които има 3 сключени споразумения и предстои сключване на 4-то. Ваксините били в 3 групи - 
аденовирусни, антигенни и РНК-ваксини. Аденовирусни разработват Janssen"и "AstraZeneca", 
"Sanofi" е антигенна ваксина, a Pfizer разработва РНК ваксина. 
Уточнява се, че до момента има едно предложено споразумение на ЕК, което дава право за 
придобиване на ваксини. 
Всички останали споразумения обвързват държавите членки да придобият заложените 
количества ваксини, определени на база процент от населението. Споразумението предвижда 
авансово финансиране за фармацевтичните компании, които инвестират в производствен 
капацитет преди получаване на разрешение за употреба за ваксини за Covid-19, което е за 
сметка на бюджета на ЕС чрез инструмента за спешна подкрепа. Две от ваксините изискват 
съхранение при температура най-малко минус 75 градуса по Целзий и много специален режим на 
приложение и съхранение, което налага да се изгради и специална логистика за този вид 
ваксини, както и да се предвидят обучения и процедури от страна на държавите членки, за да се 
осигури безопасното и законосъобразно прилагане на ваксината. 
Споразуменията предвиждат възможност при определени условия участващите държави да ги 
дарят, както и да препродадат количества ваксини на други държави или публични институции 
със съгласието на фармацевтичната компания. 
 
Кръщават улица в София на проф. Чирков 
Поклонението пред именития кардиолог бе вчера в морската столица 
Даниела ФАРХИ 
Труд  Стр. 6

 
Улица в столицата ще бъде кръстена на проф. Александър Чирков. "Направих такова 
предложение пред кмета Йорданка Фандъкова", заяви здравният министър проф. Костадин 
Ангелов във Варна, където пристигна за поклонението пред тленните останки на именития 
кардиохирург. Проф. Чирков почина на 23 ноември във варненски хотел. Тялото му ще бъде 
кремирано, а прахът ще бъде положен в Германия. 
Министърът отдаде последна почит на проф. Чирков и изказа съболезнования на сина му 
Алесандро, заедно с кмета на Варна Иван Портних , областния управител Стоян Пасев и 
председателя на Асоциацията на университетските болници проф. Красимир Иванов. "България 
загуби един от най-добрите си лекари. Проф. Чирков беше основоположник на кордиохирургията 
у нас. Целият му живот е един учебник, който всеки български лекар трябва да прочете и да 
изучи много внимателно. Той успя в този прагматичен свят по неговия си начин да вплете в едно 
медицината и вярата в Бог, за да върши чудеса на земята. И остави изключително ценни съвети 
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как да живеем, защото накрая наистина остава само любовта", каза на излизане от траурната 
зала проф. Ангелов, но категорично отказа да коментира предстоящите ограничителни мерки. 
 
Два апарата за плазма дари ГЕРБ 
Труд  Стр. 6

 
Два апарата за извличане на кръвна плазма дари ГЕРБ. Единият е за Центъра по трансфузионна 
хематология в Стара Загора, а вторият - за Плевен. Машините са изработени от лицензирана 
германска фирма, посочена от българските здравни власти. "Закупихме ги със 173 хил. лв. от 
партийната субсидия на 
ГЕРБ по предложение на председателя на партията Бойко Борисов." Това съобщи 
председателят на ПГ на ГЕРБ д-р Даниела Дариткова, която заедно с административния 
секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов и областния координатор на ГЕРБ-София Тодор Кръстев 
приеха апаратите. "Апаратите са най-ново поколение. Осигурените от ГЕРБ консумативи дават 
възможност от 180 донора да се извлече реконвалесцентна плазма, която от своя страна 
позволява на 540 пациенти да получат терапевтична доза. За щастие в цяла България има много 
желаещи да дарят кръвна плазма", посочи д-р Дариткова. 
 
Мъжете над 55 - на уролог веднъж годишно 
Ракът на простатата се установява чрез кръвно изследване 
Славяна МАНОЛОВА 
Труд  Стр. 18

 
Първите симптоми, които обикновено алармират мъжете, че нещо не е наред с простатата им, са 
честите позиви за уриниране, особено нощем. Те се дължат на увеличението на жлезата, което 
може да е доброкачествено или злокачествено. Тя притиска канала, по който изтича урината. 
Въпреки спешната нужда, уринирането започва трудно и струята е слаба и прекъсната. Остава 
усещането за непълно изхождане. След приключване на уринирането изтичането на течност 
продължава. Ако не се вземат мерки, уринирането, става трудно и дори болезнено. Много мъже 
не обръщат сериозно внимание на тези симптоми, но те могат да показват и рак на простатата. 
Появят ли се болки в гърба и таза, подуване на лимфни възли и изтръпване на краката, кръв в 
урината или спермата, болестта може вече да е напреднала и да е дала метастази, но въпреки 
това е лечима. 
Ракът на простатата е второто по честота онкологично заболяване при мъжете и петият най-
разпространен вид рак в световен мащаб. У нас с всяка година се диагности цират 4256 души, а 
1119 умират, показва статистиката. 
Както при много онкологични заболявания, и при този вид рак няма характерни симптоми, по 
които да се постави точна диагноза. Много често болестта се открива при профилактични 
прегледи. Рискови фактори за развитието й са възрастта, семейната обремененост, факторите 
от околната среда, тютюнопушенето и употребата на алкохол в големи количества. 
Установено е, че мъже, които имат брат или баща с рак на простатата, са с два пъти по-голям 
риск от развитие на болестта. Освен това честотата на този вид карцином нараства драстично с 
увеличаване на възрастта. Ето защо мъжете над 55 години веднъж годишно трябва да правят 
профиликтичен преглед с изследване на туморен маркер в кръвта (PSA), а при необходимост - 
да посетят уролог, съветват специалисти в Месеца за превенция на мъжкото здраве - ноември. 
 
Гърция удължи карантината до 7 декември 
Бойка АТАНАСОВА 
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Труд  Стр. 20
 

Говорителят на гръцкото правителство Стелиос Пецас обяви удължаване карантината и всички 
действащи мерки на територията на страната. 
"Има първи признаци за намаляване броя на случаите. Ако този темп продължи, тогава натискът 
върху националната здравна система ще започне да намалява. Тогава можем да планираме 
постепенно връщане към някакъв вид нормалност. Удължаваме ограничителните мерки за 
защита от коронавирус до понеделник, 7 декември 2020 г. в 06.00 сутринта", обяви Стелиос 
Пецас. 
Той определи решението като императивно, тъй като епидемиологичната тежест в някои области 
е висока. Източници на безпокойство са областите, които показват много високи процент на 
заболели. Това са Солун, Серес, Патра, Лариса, Магнезия, Етолоакарнания, Лесбос. 
Полицейски служители в Атина арестуваха 26 души, 15 мъже и 11 жени, в публичен дом,  
работещ нелегално в района на площад Омония-Атина, за нарушаване разпоредбите за 
предотвратяване на разпространението на коронавирус. 
Всички арестувани са глобени с 300 евро, собственика на сградата 5000 евро ведно с 
административни глоби от 3000 евро, за нарушаване на разпоредбите. Наложени са общо 18 800 
евро глоби. 
Образувано е дело срещу 7 от арестуваните за нарушение на законодателството за пребиваване 
на чужденци. Те ще бъдат екстрадирани от страната. 
 
Путин откри завод за лекарства срещу C0VID-19 
В някои райони на страната вече няма легла за пациенти 
Труд  Стр. 21

 
Руският президент Владимир Путин откри фармацевтичен завод в Сибир за производство на 
лекарства срещу COVID-19, в момент, когато страната регистрира рекорден брой нови 
заразявания и смъртни случаи от коронавирус, предаде Ройтерс. 
По видеовръзка Путин направи изявлениер, че заводът ще произвежда лекарства срещу COVID -
19, както и медикаменти за туберкулоза, диабет, хепатит и други заболявания. 
"Хората имат нужда от тези лекарства. Те се нуждаят от тях буквално всеки ден", заяви той. 
Русия регистрира рекордните 25 487 нови заразявания с коронавирус и 524 смъртни случая за 
последното денонощие - най-високото ниво от началото на пандемията. 
Контролният орган по здравеопазването "Росздравнадзор" заяви, че в някои райони на Русия 
вече свършват болничните легла за пациенти с COVID-19. 
Властите в Москва, където бяха отчетени 6075 нови заразявания, удължиха до 15 януари 
препоръчителната самоизолация за хора над 65-годишна възраст и такива, които са във 
високорискови групи. 
Компаниите, на които беше наредено поне 30 процента от персонала им да работи 
дистанционно, трябва да продължат този режим до средата на януари, каза кметът на руската 
столица Сергей Собянин. 
По думите му здравната система на града е подложена на натиск, но все още е в състояние да 
се справи с наплива на пациенти с COVID-19. 
"Специалистите смятат, че при тези условия няма нужда от въвеждане на допълнителни 
ограничения, но премахването на мерките, които вече са в сила, би било прибързано и 
безразсъдно решение", заяви Собянин. 
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От началото на пандемията Русия е отчела 2187 990 заразявания с коронавирус и е на четвърто 
място в света по този показател след САЩ, Индия и Бразилия, а регистрираните смъртни случаи 
са 38 062. 
*** 
Русия е на четвърто място в света по заразени след САЩ, Индия и Бразилия 
 

 
 
Удължават извънредната епидемична обстановка и след януари 
Монитор  Стр. 2 

 
Извънредната епидемична обстановка ще бъде удължена до края на месец януари, след това, 
според данните, ще се пристъпи към още едно удължаване до март. България не спира да следи 
и ситуацията в другите държави, за да се ориентира и със своите мерки. С Всички ресорни 
министри е направен анализ за ефекта от по-ограничителните мерки, преди да се пристъпи към 
заповедите. Това заяви здравният министър Костадин Ангелов пред bTV. 
По повод заповедта, че празненствата до 15 души ще са разрешени, той обясни: "8 декември е 
позволен на местата, на които може. Контролът ще бъде сериозен. Създали сме организация, 
която да позволи всяко едно действие извън заповедта на министъра на здравеопазването. 
Основната идея е да избегнем масовото заразяване. Там, където има много голямо струпване, 
там искаме да ограничим. Не можем да забраним на хората да живеят. 
НАШИТЕ МЕРКИ СА ПОДОБНИ НА ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ 
- ние следваме ясна политика, която следва логиката на всички европейски държави. 
"Стъпка по стъпка решаваме. Швейцария има 8 милиона население, има 800 интензивни легла. 
Вчера ми попадна статия, че там вече няма болнични легла. Има ли система в света, която може 
да устои на такъв натиск - отговорът е не", отбеляза още проф. Ангелов. 
Попитан за липсата на места и за отказа от прием в болниците, здравният министър каза, че се е 
действало по ясно разписан план. Той отрича да се е действало със забавяне и без конкретни 
насоки. 
Здравният министър разясни и какво е направено през лятото. Имало е организация с органите 
на РЗИ, полиция и пожарната; искано е допълнително да бъдат доставени и коли; снабдяване с 
лекарства; ясно разписване на това кои болници се отварят, кои се затварят. "Категорично 
НИТО ЕДИН ДЕН ОТ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ НЕ ЕПРОСПАН 
2-3 дни след назначението си пуснах заповедта каква да е организацията по лечебните 
заведения. Тя беше направена такава, каквато позволяваше. Ако някой може да създаде нови 
лекари и медицински сестри, аз не мога да го направя". 
"Проблемът не е организационен. Няма персонал", каза още проф. Ангелов. "Това са 
възможностите на нашата здравна система. Тя е нереформирана, има нужда от сериозен 
ремонт. Нямаме консенсус обществен, нямаме и политически", обясни здравният министър. 
От самото начало ние призовавахме хората да спазват мерките. Това е резултатът от 
неспазването им, от подценяването на вируса, от горенето на маски. Голямото недоверие към 
институциите доведе до този резултат. Не е необходимо да търсим виновни. Решението е едно - 
спазване на мерките и уважение към лекарите. Това заяви още здравният министър проф. д-р 
Костадин Ангелов, който призна, че смъртността в България е сериозна. По думите му обаче не 
трябва сега да се обвиняваме, а да се обединим. 
Направленията за PCR още не са уточнени, стана ясно от думите на министъра. 
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Ангелов направи уточнение и за пазаруването. Сутрин от 8.30 до 10.30 е "зеленият коридор" 
само за хора на 65 г. и над 65 г. През останалото време те пак ще могат да пазаруват, но тогава 
вече е позволено и за всички останали клиенти. 
Според медицинските специалисти в басейните риска от заразяване е помалък отколкото във 
фитнесите, изтъкна още Ангелов. 
 
ВСС дава близо 1 млн. лв. за справяне с коронавруса 
Монитор  Стр. 2

 
Пленумът на Висшия съдебен съвет отделя близо 1000 000 лв. от бюджета, предоставен от 
държавата за нуждите на съдебната система за 2021 г., за справяне с последиците и превенция 
на разпространението от COVID-19. 
Решението за това идва след писмо, постъпило до кадровия орган, с което министърът на 
финансите Кирил Ананиев е призовал ВСС да отдели средства в размер, какъвто е възможен, за 
подпомагане на системата. 
"В условията, в които пандемията се вихри стремглаво, постоянно се откриват COVID-отделения 
и болните се увеличават всеки час, ние можем да направим тази стъпка. Отделянето на сумата 
около 1 млн. лв. би могло да се покаже като жест към Министерството на здравеопазването и 
другите пряко свързани с пандемията институции и органи за справяне с кризата. Средствата 
могат да отидат било за ваксини, ако такива изобщо са нужни, оборудване и други разходи. Нека 
проявим разбиране и солидарност", разясни представляващият ВСС и председател на 
Бюджетната комисия Боян Магдалинчев. 
След трикратно призоваване към колегите си за излагане на становище Магдалинчев подложи 
на гласуване предложението, като единствената "против" се оказа Атанаска Дишева. Обичайно 
тя мотивира всеки свой вот детайлно, но този път не изложи никакви аргументи защо не е 
съгласна ВСС да помогне на здравните власти в кризата. Председателят на ВКС Лозан Панов 
пък демонстративно се изключи от гласуването по точката. 
 
Застрахователи предлагат покритие за COVID-19 
Монитор  Стр. 3

 
Пет от животозастрахователните компании и една от общо застраховане посочват, че за тях 
COVID-19 не е изключен риск. Това означава, че той се третира като стандартна инфекция и е 
покрит по полици, предвиждащи обезщетения, свързани със заболяване. Това става ясно от 
проведено проучване сред членовете на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). 
Пандемията засегна и тозИ сегмент на пазара, като застрахователите побързаха да отговорят на 
новата реалност. Припомняме, че в началото на кризата, когато бе наложена карантина, 
браншът отчете значителен спад в договорите за застраховки - отчасти защото никой не 
излизаше навън, а друга причина е и липсата на нужда от застраховка. През лятото обаче 
ПАЗАРЪТ ОТЧЕТЕ ПОСТЕПЕННО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
Сега компаниите предлагат обезщетения, свързани с коронавируса. При някои от тях COVID-19 е 
включен в застраховката, а при други може да се добави по желание на клиента. Най-общо 
покритията по полиците са за смърт в резултат на заболяването, дневни пари за болнично и 
домашно лечение, обезщетения за временна нетрудоспособност, има и оферти за покрития на 
трайно намалена или загубена трудоспособност в резултат на заболяването. При някои оферти 
дневните плащания за престой в болница варират между 10 и 50 лв. Разбира се, размерът на 
сумата зависи от това колко е нашият престой в болница. Застрахователите предлагат покритие 
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за медицински разходи за медикаменти, прегледи и изследвания. Интересен факт е, че тук се 
включва и 
ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТЕСТОВЕТЕ ЗА КОРОНАВИРУС 
Сред вариантите, предлагани на пазара, са: рискови застраховки "Живот застраховки 
"Заболяване и злополука", като освен за групови (за работодатели) има оферти и за 
индивидуални или здравни застраховки. Предлагат се и 
"Злополука за учащи се, деца и персонал в учебни и детски заведения" с такова покритие. За 
хората, планиращи пътуване извън страната, е налице възможност да си осигурят 
застрахователна защита, включваща риска от COVID-19. Това са "Помощ при пътуване в 
чужбина" и "Отмяна на пътуване". При първия вид застраховка се покриват медицинските 
разходи, свързани с диагностицирането и лечението от COVID-19 в чужбина. По втората се 
изплаща обезщетение според условията по полицата, например отмяна на пътуването поради 
карантина, домашно лечение или хоспитализация в резултат на заболяване от Ковид и други. 
 
Кръщават улица на проф. Чирков 
Монитор  Стр. 6

 
Улица в София ще бъде кръстена на починалия проф. Александър Чирков. Това съобщи вчера 
във Варна здравният министър Костадин Ангелов, след като се поклони пред тленните останки 
на починалия във вторник бележит кардиохирург. Министърът уточни, че е разговарял по този 
въпрос с кмета на столицата Йорданка Фандъкова. "България загуби един от най-добрите си 
лекари - проф. Чирков, той беше основоположник на кардиохирургията в България", каза още 
министър Ангелов пред БТА. Според него целият живот на проф. Александър Чирков "е учебник, 
който всеки български лекар трябва да прочете и изучава много внимателно". 
Пред починалия кардиохирург се поклониха областният управител на Варна Стоян Пасев, 
кметът на града Иван Портних, бившият ректор на Медицинския университет в града проф. 
Красимир Иванов, близки и познати на професора. 
Проф. Александър Чирков почина на 24 ноември на 82-годишна възраст. В последните години 
той живееше във Варна. 
 
Председателят на Българския лекарски съюз д-р ИВАН МАДЖАРОВ: Резделението за 
мерките се оказа пагубно 
Иван ТРОПАНКЕВ 
Монитор  Стр. 11

 
- Д-р Маджаров, как гледате на новите мерки в битката с пандемията, приети от 
правителството? 
- Абсолютно необходими. Тук обаче е важно да се каже, че те трябваше да бъдат въведени, 
защото предишните не се спазваха. За съжаление се видя, че ние като общество не се 
справихме, не си наложихме необходимата самодисциплина и се стигна дотук. Ние 
последователно имаме една и съща позиция, че не бива да се подават различни сигнали и хора, 
които не са лекари, а за съжаление и наши колеги да се упражняват в даване на съвети за 
ситуацията. Всеки лекар има право на мнение съобразно своите знания и опит и когато изказваш 
мнението си в един научен спор с колеги и запознати с материята, това е чудесно. Когато, обаче, 
от висотата на своята титла - доктор, още повече и хабилитирано лице, разказваш своите версии 
пред обществото, всяваш съмнения, по този начин практически рушиш доверието в системата и 
не помагаш на никого. Разделението в обществото ни по отношение на това трябва ли да бъдат 
спазвани мерките или не се оказа пагубно. Още нещо: От началото на пандемията страната ни е 
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имала един относително либерален режим на рестрикциите, свързани с овладяването на 
пандемията. Смея да твърдя, че това до голяма степен се отнася и за сегашната ситуация. 
- Но не са ли вече твърде "меки" за критичната ситуация, в която се намираме. 
- Със сигурност има на къде още да се затягат, но е много важно да се търси баланс. Що се 
отнася до мерките, които ще влязат в сила от 27 нека имаме предвид това, че повечето българи 
обикновено не са в моловете. След работа минават през близките им хранителен магазин, 
аптека и се връщат у дома си. Няма забрана за напускане на дома, за движение по улиците. Тук 
обаче има проблем за хората, които работят в моловете и заведенията, там държавата трябва 
да се опита да компенсира. 
Има нещо много важно, което искам да добавя. За да осигурим работата на лекарите, 
медицинските сестри и санитарите от КОВИД отделенията в софийските болниците е от особено  
значение да бъдат отворени дежурни детски градини, които да се грижат за децата им. В София 
това беше организирано, ако не се бъркам в рамките на 24 часа. Надявам се и в другите градове 
да се случи същото. 
- Нека направим едно уточнение. В тази битка са включени НОЩ, цялото правителство с 
подведомствените му министерства, включена е Здравната каса, обществени организации, 
но ръководството на Лекарския съюз, което всъщност е също на първа линия, остава 
някак си встрани. Вместо да се обсъждат с вас, решенията се съобщават постфактум. Така 
ли е? 
- Така е. От март месец до сега ние се опитваме да бъдем коректив от разстояние, това обаче 
понякога е недостатъчно, защото не участваме пряко в обсъждането и вземането на решения 
Според мен в щаба трябва и би било много по-лесно да бъде включен Лекарският съюз, особено 
в частта СИМП и ПИМП, защото в момента там участват основно директори на големи болници. 
Те обаче нямат толкова добър поглед върху дейността в ПИМП и СИМП. И не само това: в 
сегашната ситуация и при обстоятелството, че при новите мерки, които по решение на 
правителството ще бъдат финансирани от НЗОК, БЛС и Здравната каса е повече от 
наложително да започнат да работят в тясна координация и бързо - в рамките на ден-два - да 
текат преговори и да бъдат взимани решенията, за да може да се осъществи и съответното 
финансиране. 
- Кои са другите прагматични и бързи решения, които биха могли да бъдат добавени. 
- Споменах за разкриването на детски градини за колегите, това наистина е особено важно. За 
няколко часа, след обявяването на мерките бяха подадени редица сигнали свързани с този 
казус, искрено се надявам това да се случи и в големите градове. Иначе: разкриването на Ковид 
зоните в ДКЦ-ата беше от особено значение, сега е много важно работата да се стикова, защото 
добре работещите звена в ДКЦ-ата ще бъдат от огромна полза за намаляване на огромното 
натоварване върху цялата здравна система. 
- Защо беше тази съпротива от Касата по анекса към договора с НЗОК между тях и вас? 
- Анексът в крайна сметка беше подписан. Ние обаче смятаме, че е безвъзвратно закъснял. 
Нещата, които регламентира: направленията за PCR тестове, бързото разкриване на Ковид-
легла в болниците, Ковид- зоните в ДКЦ-тата щяха да изиграят своята решаваща роля в борбата 
с пандемията, ако бяха приети преди близо два месеца. За съжаление това не се случи и това 
забавяне се дължи на "тупането на топката" от страна на Касата в продължение на месеци. В 
ситуацията, в която се намираме подобно протакане и бавене на процесите е недопустимо. 
Необходима е бързо и гъвкаво взимане на решения в условията на ежедневнопроменяща се 
ситуация Искрено се надявам това да се промени и да започнем да работим по начин, отговарящ 
на действителносста. Просто няма време, епидемията не ни чака. Ако продължи тази 
невъзможност за работа, ще се искат оставки. 
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- На кого ще искате оставки? На директора на Здравната касали? 
- Що се отнася до оставката или оставките, нашият главен секретар подчерта на 
пресконференцията, която проведохме по този повод, че е внесъл в Управителния съвет 
вариант, при който ако продължи тази невъзможност за оперативност на работата ни да вземем 
решение в тази посока. Смятам, че има голяма вероятност да се стигне до искане на оставки, 
още повече на фона на това, че предстоят разговори за следващата година и насреща ние 
искаме и трябва да имаме конструктивни партньори, нямаме време за губене. 
- Една от големите неуредици е електронното управление на здравната система. Говори се 
обикновено в бъдеще време. А Всъщност няма време, защото бюрокрацията пречи да 
бъдат спасени човешки животи. Имате ли вие предложения за прагматични решения? 
- Кризата с пандемията Ковид-19 даде тласък на разработването на Националната здравна 
инорормационна система и модулите й. Със сигурност може да кажем, че до дни работата с 
електронно направление ще бъде факт, очкава се електронната рецепта да влезе от първи 
януари 2021 година. Надяваме се и останалите модули, които ще се закачат към ядрото на 
Националната здравна ин4юрмационна система да бъдат готови до края на първото тримесечие 
на следващата година. 
- В Китай затвориха тия дни близо 200 хиляден град, заради двама заразени от Ковид. Ще 
проведат масово тестване. Масовото тестване ограничи разпространението на заразата в 
Словения близо два пъти, Австрия ще ги последва, след локдауна. У нас тепърва 
очакваме да пристигнат два милиона тестове. Официално обявената идея от Щаба е да се 
тества като начало голям град. Освен това, в условията на бедствие, тези тестове трябва 
да са безплатни, както е в повечето страни. Вие на какво мнение сте!? 
- Разбира се, че трябва да са безплатни. Всички със симптоми трябва да се тестват с бърз 
антигенен тест като начало. Особено важно е, че личните лекари ще могат да издават 
направления за PCR тестове без те да бъдат лимитирани, надявам се това да помогне за 
овладяването на пандемията и за бързото и своевременно карантиниране на заразоносителите. 
Въпрос на решение от страна на щаба е дали да се тества цял град. Ако това се случи, 
неминуемо случаите ще нараснат, но какво от това? И В момента е факт и всичко го знаем, че 
има повече заразени отколкото статистиката отчита. 
- Непрекъснато се апелира за самосъзнание. Същевременно се вижда, че все още такова 
няма в достатъчна степен. Немалка част от нашите сънародници живеят така, сякаш тях 
вирусът не ги лови. След като има ограничения за ресторанти, барове и нощни клубови, 
новата схема е да се наемат къщи за гости за частни партита. Въпросът е, възможно ли е 
да се постигне това самосъзнание, без да се предприемат крайни мерки? 
- Ако съдим по това, което наблюдаваме от март до сега, по-скоро се провалихме в това 
отношение, както казах и в началото. Разнопосочното говорене продължава да дава своето 
негативно отношение. През цялото време, ние, с авторитета на Съюза, се опитвахме да 
тушираме тези разногласия, може би отчасти успяхме. Трябва да се каже, че все повече хора 
спазват мерките, но явно не са достатъчно. Надявам се новите мерки да дадат резултат, за да 
може всички ние да изкараме едни малко по-спокойни коледни празници. 
- По повод недоволството на ресторантьори, собственици на нощни клубове и дискотеки и 
заплахата им за стачка, лекарите готови лиса да отговорят по съответния начин? 
- Не, категорично не! Макар да има единични настроения, всички виждат как лекарите 
изнемогват, заразяват се и умират! Но ние сме положили Хипократова клетва, нашият дълг е да 
се борим докрай за всеки човешки живот. Никой обаче не трябва да смята, че нашето търпение е 
безкрайно точно поради тази причина. Затова нека хората от този бизнес помислят не за парите, 
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които ще загубят, а за това колко човешки животи ще могат да бъдат спасени, от глътката 
въздух, която ще получи здравната система. 
- Спирането на плановите операция и лечението на хронично болни и нуждаещи се пациенти е 
проблем, водещ до загуба на човешки животи. Оставянето на чисти болници като ИСУЛ ли е 
решението или има и други възможности според вас. 
- Със сигурност трябва да има възможност за оказване на помощ и на пациенти, които не са с 
Ковид19, а имат и други заболявания. Дали чистите болници са работещ вариант - само времето 
ще покаже. Ясно е едно - трудно може да се постигне, със сигурност в определен момент ще се 
окаже, че в болницата има постъпил пациент с Ковид-19, тогава той трябва да бъде преместен в 
друго лечебно заведение, а отделението да бъде дезинфекцирано. С намаляване на натиска към 
здравната система би трябвало постепенно да вървим към отваряне на плановия прием и на 
останалите болници. 
 
Меркел иска затваряне на европейските ски курорти 
Монитор  Стр. 12

 
Германия търси споразумение със страните от ЕС за запазване на мярката със затворени ски 
курорти до началото на януари, в опит да ограничи разпространението на коронавируса, 
съобщава Би Би Си. 
"Ще кажа това открито, че няма да е лесно, но ще се опитаме,,, заяви канцлерът Ангела Меркел, 
след като говори с регионалните лидери на Германия. 
"Ски сезонът наближава. Ще се опитаме да се договорим в Европа относно възможността за 
затваряне на всички ски курорти,,, каза тя "За съжаление, когато чуете изявленията на 
австрийската страна, разбирате, че това просто не може да бъде постигнато, но ние ще опитаме 
отново", добави Меркел. 
Ограниченията за коронавирус в Германия вероятно ще останат в сила през януари каза тя. 
Меркел не изключва ваксината срещу коронавирус да пристигне в Германия преди Коледа. 
Новината дойде, когато страната удължи частичната си блокада до 20 декември. 
Някои от ранните европейски огнища с коронавирус са в ски курортите, помагайки за 
разпространението на заразата по целия континент. Италианският премиер вече подкрепи 
отлагането на старта на ски сезона, но подчерта необходимостта от европейско решение. 
"Ако Италия реши да затвори всичките си влекове без никаква подкрепа от Франция, Австрия и 
другите страни, тогава италианските туристи биха рискували да отидат в чужбина и да върнат 
заразата обратно у дома", каза той по-рано тази седмица за канала La7. 
Австрия обаче изрази загриженост по отношение на плана, като финансовият министър на 
страната заяви, че ако ЕС принуди ски зоните да останат затворени, "тогава ще трябва да 
платят». 
Австрийското правителство вече е изправено пред съдебен иск заради ски селището Ischgl, 
което е свързано със случаи в 45 държави, след като скиори върнаха вируса у дома със себе си. 
Много италианци се отправят към склоновете през коледната и новогодишна ваканция и 
периодът е жизненоважна част от местната икономика за ски курортите в цяла Европа. 
Швейцария не е в ЕС и за разлика от други алпийски дестилации, нейните ски курорти вече са 
отворени, така че скиорите, които не могат да прекарат зимните си почивки в съседни страни, 
могат да отидат там. Ски влековете работят, с изискване да се носят маски, което предизвиква 
критики от страна на пратеника на Световната здравна организация (СЗО) Дейвид Набаро. 
В сряда германското правителство обяви удължаването на частичното блокиране, като по-строги 
правила ограничават частните събирания до петима души от две домакинства, които влизат в 
сила от следващата седмица въпреки че децата под 14-годишна възраст са освободени. 
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Страната разкри и плановете си за Коледа, като от 23 декември до 1 януари са разрешени срещи 
до 10 души. 
Миналата седмица Световната здравна организация предупреди, че Европа е изправена пред 
разрастващи се случаи. Подновените ограничения доведоха до намаляване на новите инфекции 
в някои страни, но има опасения, че пандемията може да се влоши през зимата. 
На този фон френските ски курорти могат да отварят за коледния празничен сезон, заяви 
премиерът Жан Кастекс в четвъртък, но ски лифтовете ще трябва да останат затворени, 
съобщава АФП. 
Президентът Еманюел Макрон предупреди, че рисковете от коронавирус правят "невъзможно,, 
бързото възобновяване на зимните спортове, добавяйки, че се надява, че ограниченията могат 
да бъдат премахнати през януари. 350-ге ски курорта във Франция обясниха, че седмиците около 
Коледа и Нова година са от решаващо значение за тяхното оцеляване, тъй като те 
представляват до една четвърт от годишните им приходи. 
"Всички ски лифтове и колективните инфраструктури ще бъдат затворени за обществеността,,, 
каза той. Ски бягане, шейни и снегоходки са сред дейностите, които обикновено не изискват 
лифт. 
Френският сектор за зимни спортове казва, че генерира около 11 милиарда евро приходи 
годишно и дава работа на 120 000 души през сезона. Регионът Горна-Савоа във френските Алпи 
отчита най-голям брой вирусни инфекции на 100 000 души в цялата страна, следван от съседния 
регион Савоа. 
Франция се стреми да премахне блокирането в цялата страна на 15 декември, като магазините 
имат разрешение да отворят врати още в събота след седмици на затваряне. 
Но Макрон предупреди, че "ако не искаме трета блокада, трябва да засилим усилията си". 
Кастекс заяви, че правителството се консултира със своите партньори от ЕС за координиране на 
датите за отваряне на ски курортите. 
Междувременно Европейската комисия призова държавите от ЕС да не отменят 
противоепидемичните мерки бързо, защото това би довело до рязко повишаване на броя на 
новозаразените с коронавирус. 
Призоваваме държавите да следват насоките на европейската служба за предотвратяване и 
овладяване на заболяванията, заяви говорител на комисията. Той допълни, че не е известен 
подкрепен от науката подход за отмяна на ограниченията по начин, еднакъв за всички страни. 
Говорителят отбеляза, че решенията за отваряне или затваряне на зимните курорти са изпяло в 
правомощията на държавите и европейските институции нямат роля в това отношение. 
Призоваваме за добро съгласуване на действията между държавите, добави той. По неговите 
думи ЕК може единствено да отправя препоръки как да се осигурят безопасни условия за зимна 
почивка, но държавите преценяват на място опасностите на епидемичната среда. 
 
Белгия с нова стратегия за тестване за коронавируса 
Монитор  Стр. 12

 
Белгийските здравни власти започват да прилагат нова стратегия за тестване за коронавирус в 
опит да спрат разпространението на заразата, използвайки бързите антигенни тестове в 
съчетание с по-надеждните и стандартни молекулярни тестове, предаде АП. 
Досега страната разчиташе на стандартните тестове, известни като Пи Си Ар тестове, които 
откриват генетичния материал на вируса. Антигенни тестове дават по-бърз резултат, но не са 
толкова надеждни. 
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Висшият белгийски правителствен служител, отговарящ за борбата с коронавируса, Педро 
факон заяви, че се създава работна група, която да въведе така наречената стратегия за 
тестване 2.0. 
Експертът каза, че "научните изследвания показват, че при пациенти със симптоми бързите 
антигенни тестове са почти толкова надеждни както Пи Си Ар тестовете, ако бъдат направени в 
първите пет дни след появата на симптомите,,. По думите му, когато има сериозно подозрение за 
наличие на заболяване, но изследваните дават отрицателна проба на бързия тест, ще бъде 
правен и Пи Си Ар тест, за да се намали рискът от пропуски. 
 

 
 
Застрахователи плащат PCR теста 
София СИМЕОНОВА 
Телеграф  Стр. 4 

 
Застрахователи предлагат полици, които покриват медицинските разходи покрай COVID-19, 
включително за медикаменти, прегледи и изследвания и тест за коронавирус. 
Това съобщиха от Асоциацията на българските застрахователи. 
Работодатели вече масово застраховат персонала си срещу COVID, като за застраховката 
плащат между 2 и 5 лева на човек. 
При пет от животозастрахователните компании и една от общо застраховане COVID не е 
изключен риск. Той се третира като стандартна инфекция и е покрит по полици, предвиждащи 
обезщетения, свързани със заболяването. Други застрахователи предлагат продукти с включено 
COVID покритие или такова може да се добави по желание на клиента. 
Варианти 
Сред вариантите, предлагани на пазара, са рискови застраховки "Живот", застраховки 
"Заболяване и злополука", като освен за групови (за работодатели) има оферти и за 
индивидуални полици. По тях покритията (основни и допълнителни) са за смърт в резултат на 
заболяването, обезщетения (дневни пари) за болнично и домашно лечение между 10 и 50 лв. на 
ден, обезщетения за временна, трайно намалена или загубена трудоспособност. 
При пътуване извън страната хората също могат да си осигурят застрахователна защита, 
включваща риска COVID. Има общозастрахователни компании, които предлагат такава по 
застраховки "Помощ при пътуване в чужбина" и "Отмяна на пътуване". При първия вид 
застраховка се покриват медицинските разходи, свързани с диагностицирането и лечението от 
заболяването в чужбина. По втората се изплаща обезщетение при отмяна на пътуването поради 
карантина, домашно лечение или хоспитализация. 
 
Стигаме 100 000 активни случая 
Телеграф  Стр. 4

 
До няколко дни активните случаи на коронавирус в страната ще достигнат 100 000. Това показват 
изчисленията на математиците. 
За денонощието от вторник до сряда вечерта бяха доказани нови 3712 заразени, с което общият 
им брой от началото на пандемията през март досега достигна 133 060. От тях към вчера активни 
бяха 87 073. Рекорден брой оздравели бяха регистрирани за 24 часа. 2518 души са обявени за 
изчистени от болестта, с което броят на преборили COVID-19 достигна 42 620. В болниците в 
страната са настанени 6548 пациенти с коронавирус, от които 410 са настанени в интензивни 
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отделения или клиники. 5280 са положителните проби при медицинските специалисти, от които 
над 2200 са активни. За денонощието са регистрирани и нови 141 починали, с което общият брой 
на жертвите у нас надмина 3367. Така през последните две седмици България зае второто място 
по смъртност в ЕС. 14-дневната заболяемост от COVID-19 в страната ни пък надмина 600 на 100 
000 души население. За този период най-високи стойности са регистрирани в Габрово, където 
случаите са 1212 на сто хиляди. На второ място е Кюстендил с 1114, а на трето е София с 1000 
заразени на сто хиляди население. В топ пет по разпространение на вируса за изминалите две 
седмици са Русе, Перник и Благоевград. 
Междувременно от БЛС обявиха вчера, че още двама лекари са починали от КОВИД. Това са д-р 
Йосиф Изамски от Раковски и д-р Светла Ванчева от Видин. 
 
Забавачки за децата на лекарите в Бургас и Пловдив 
Телеграф  Стр. 4

 
69-годишен мъж е скочил от 11-ия етаж в Силистра, след като е избягал от болницата вчера 
предобед, съобщава БНР. 
Мъжът е бил настанен преди два дни в инфекциозно отделение на лечебното заведение след 
положителен тест за коронавирус. Живеел е в Дома за стари хора в Силистра. Сутринта е бил в 
стаята си по време на визитация. След това е изчезнал, като никой не го е видял да напуска 
сградата и района на болницата. Починал е на място след падане от 11-ия етаж на един от 
високите блокове по ул. "Никола Вапцаров". Сигналът е бил подаден в полицията малко преди 
обяд. 
По-рано вчера сутринта в Пловдив се разигра подобна трагедия. От 5-ия етаж на местна 
болница край на живота си сложи 29-годишен мъж от хасковското село Лозен. 
 
Бодат с приоритет рисковите групи и медиците на първа линия 
Телеграф  Стр. 5

 
Всяка страна участва в общото споразумение с определена квота. Тази за България надхвърля 
нуждите на страната и е на стойност близо 380 милиона лева, като в тази сума не са включени 
закупуването на специални хладилници, както и разходите по организацията и логистиката. 
Очакванията обаче са у нас да пристигнат изключително голям брой ваксини -12-13 милиона. Ето 
защо премиерът Бойко Борисов обяви, че всеки български гражданин, който пожелае, ще има 
възможност да се имунизира. Първите дози обаче ще бъдат разпределени с приоритет за 
рисковите групи - възрастни и хора с придружаващи заболявания, както и за медиците на първа 
линия. Ваксинацията ще се извършва абсолютно доброволно. 
 
България купува поне 4 ваксини 
Телеграф  Стр. 5

 
България ще купи поне 4 ваксини срещу коронавируса. Това става ясно от проекторешение, 
внесено от Министерския съвет за одобрение в Народното събрание. 
В документа е записано, че ваксините се делят на три категории. Аденовирусни, които се 
разработват от компаниите "Астра Зенека" и "Янсен", антигенни, каквато е тази на "Санофи", и 
РНК Ваксини, като съвместния продукт на "Пфайзер" и "Бионтек". Всички те са в различни фази 
на разработка и се очаква да получат разрешение по различно време, а Европейската комисия 
провежда преговори с още три компании. Така те ще станат общо седем, като най-близо до 
пускането на продукта са "Астра Зенека" и "Пфайзер". 
Изисквания 
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Две от ваксините изискват съхранение при температура от над -75°С и много специален режим 
на приложение. Такава е ваксината на "Пфайзер". В документа се посочва, че ще е необходимо 
осигуряване на минусови хладилни съоръжения за температурен мониторинг, каквито няма 
налични в страната. Те ще бъдат необходими и на РЗИ и личните лекари като основни 
изпълнители на бъдещите имунизации. Трябва да бъде изградена и специална логистика, като 
предварително записване на часове за поставянето на ваксините, както и обучения на лекарите 
как да се случва това. Що се отнася до доставките, фирмите ще са задължени да изпратят 
договорените дози до едно или повече места, избрани от държавата. Това обаче ще се случи 
едва след получаване на разрешение за употреба от ЕК. 
Достъп 
От документа става ясно, че страната ни първоначално е отказала участие в предварителното 
споразумение за покупка на ваксината на "Янсен". Впоследствие ЕК е информирала, че само 
България се е отказала от описания договор. "Предвид описана общоевропейска визия за 
осигуряване на равен достъп до ваксини на гражданите на Европейския съюз на свое заседание 
Правителството одобри протоколно решение за предприемане на действия от наша страна за 
осигуряване на доставки от ваксината", пише в мотивите на решението. За целта страната ни ще 
сключи споразумение с друга държава членка, която да заяви и да предостави на България 
исканите количества от ваксината на същата цена и при същите условия, разписани в 
Споразумението за предварителна покупка на ЕК. 
Първите доставки най-рано през март 
Ваксинацията на европейски граждани срещу COVID-19 може да започне още през декември. 
Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя обаче уточни, че 
освен одобрението на ваксините определящ е и процесът на ваксинацията. "Сега страните 
членки трябва да подготвят логистиката за разгръщането на стотици милиони дози. Защото това 
е нашият билет за изход от пандемията", посочи Фон дер Лайен. В тази връзка родните експерти 
прогнозират, че България ще е готова да посрещне първите доставки най-рано през март 2021 г. 
 
Без COVID болница под тепетата 
Нели КОЛЕВА 
Телеграф  Стр. 5

 
Вместо 137 легла за Ковид болни в общинската болница "Св. Мина" в Пловдив ще има 60. 
Разпореждането за редуцирането на броя легла е на РЗИ - Пловдив и така на практика се отменя 
пълното трансформиране на здравното заведение в изцяло Ковид болница. 
Това съобщи на извънреден брифинг заместниккметът Анести Тимчев. 
Съгласно заповедта на РЗИ В лечебното заведение трябва да бъдат разкрити единствено и 
само 60 на брой места за болни в средно тежко състояние, уточни той. Към момента заетите 
легла с лежащо болни са 59. 
Продължава оборудването с медицинска апаратура, като вчера беше получен респираторен 
апарат, произведен от фирма БТЛ, която има завод в Пловдив. Предстои да бъде дарена още 
медицинска апаратура. Междувременно бе разкрита и референтна лаборатория за PCR тестове 
за пациенти на общинските здравни заведения. 
 
Таксита искат да возят лекари БЕЗПЛАТНО 
Телеграф  Стр. 7

 
Няколко десетки таксиметрови автомобили се събраха край храм-паметника "Александър 
Невски" на протест, без обаче да създават проблеми за трафика в центъра на София. 
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Те представиха своя разработка за работата си по време на Covid кризата до март, която 
предлага безплатен превоз за лекари и медицински сестри. "На база на икономически, социални 
и статистически данни нашето основно желание е да возим лекари, учители и духовници 
безплатно - най-важните фигури към настоящия момент', заяви Георги Димитров от Федерацията 
на таксиметровите водачи. 
Като компенсация таксиметровите шофьори предлагат компаниите да направят отстъпки от 
лизинговите схеми и вътрешнофирмените си такси в размер 50 на сто за срок от 3 месеца. А 
търговските банки да предложат отстъпки по кредитите на таксиметровите компании в същия 
размер и срок и Българската банка за развитие да ги компенсира в размер пропуснатите ползи за 
периода. 
 
Кръщават улица в София на проф. Чирков 
Телеграф  Стр. 8

 
Поклонението пред големия български кардиолог професор Александър Чирков се проведе в 
Ритуалната зала на гробищния парк "Тополи" във Варна. 
Проф. Чирков ни напусна на 82-годишна възраст на 24 ноември. През последната година 
живееше във Варна. 
Поклонението започна в 10 часа и завърши в късния следобед вчера. Близки, приятели, 
благодарни пациенти и много колеги дойдоха да се простят с проф. Чирков. Да се прости с 
професора дойде специално и здравният министър Костадин 
Ангелов. Министър Ангелов съобщи, че вече е предложил на Столичната община улица в София 
да носи името на проф. Александър Чирков. "Така ще се помни каква велика личност беше той", 
посочи още проф. Ангелов. Поклон пред светлата му памет. 
 
Колегите продължават да работят макар и болни, бесен съм 
Д-р Александър СЕРАФИМОВ 
Телеграф  Стр. 12 

 
До всички протестиращи и нежелаещи да спазват мерките!!! 
Знаете ли какво е това? Нарича са. трупен чувал и от няколко дни не спирам да разменям пълни 
за празни!!! 
Е, писна ми да си скъсвам гъза от работа, да не спя, да не ям, защото нямам време и в крайна 
сметка всичко да е напразно! 
Интензивното 
Защото в интензивното болните с ковид са вече толкова зле, че не можете дори да си 
представите! Гледката е ужасна!!! Да не говорим, че няма лекарства, няма персонал или 
наличния такъв вече е на ръба на силите си или е заразЕн! Колегите продължават да работят, 
макар и болни! Не малко от тях пък вече не са сред живите, заради тая коварна болест! Бесен 
съм!!! 
Реаниматор 
Да, реаниматор съм и това ми е работата! Но мисълта, че безхаберни и безотговорни индивиди, 
като тези пред Здравното министерство днес (б.р. В сряда), блъскащи и плюещи полицаите, не 
само, че ме демотивират и отвращават, но и ме вбесяват! 
Какъв човек трябва да си, за да поставяш малоумните си доводи пред живота!? Съвест нямаш 
ли, бе? Ако не за себе си, помисли за майка ти, баща ти, брат ти, сестра ти... 
Ще умрете от глад ли за 1 месец или ще свърши света ако не ходите в мола, във фитнеса или на 
дискотека? 
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Яд 
Не се опитвам да плаша никого с поста си и снимката! Не се опитвам да внушавам съчувствие! 
Изморен съм и физически, и психически! Яд ме и ми е болно, че съм свидетел на всичко това! 
Нека е светъл пътят на всички, загубили битката с ковид 19, каквито са последните им одежди - 
жълтите чували! 
До всички останали: Желая здраве! Аз продължавам да се боря, въпреки всичко и всички! Но 
докога? 
 
Инфекционистът д-р Милка Богоева: Като съм на 81 г., трябва ли да оставя хората да 
умират 
Северина ДИМИТРОВА 
Телеграф  Стр. 13

 
- Д-р Богоева, намираме ви отново в Ковид отделението на дупнишката болница. Вие сте 
единствен инфекционист там, какво ви кара да продължавате да работите на 81 години, и 
то на първа линия с така опасния вирус? 
- Какво да ви кажа, вече 50 години работя в едно и също отделение. Много си обичам хората, 
имаме прекрасен колектив. Ако не бях дошла, щяха да закрият инфекциозното отделение, а това 
щеше да се отрази на цялата общинска болница в Дупница. 
- Как минава един ваш работен ден? 
- Работя всеки ден от понеделник до петък, като пристигам в отделението около 7 часа сутринта 
и си тръгвам към 14 часа. След това имам време за почивка у дома. Събота, неделя и нощни 
дежурства не давам, тогава ми помагат колегите от вътрешно отделение, така сме се 
разпределили. Като съм на 81 години, трябва ли да оставя хората да умират, защото няма друг 
инфекционист. Здравословно съм добре, нямам придружаващи заболявания, а и съм от род на 
дълголетници, та не ме е страх. И да се случи нещо с мен, аз съм си извървяла пътя, но тези, 
младите, по леглата, трябва да имат живот пред себе си. 
- С какви проблеми се сблъсквате сега в пандемията? 
- Основният проблем е, че идват много хора, а нямаме възможност да приемем всички. Идват по 
5-6 пациенти на ден, понякога и повече, по толкова изписваме и веднага бройката се запълва. 
Много е натоварено и откъм работа, и откъм документация. 
- Колко са в момента настанените пациенти с коронавирус в болницата, имате ли други 
колеги в пенсионна възраст? 
- в момента са хоспитализирани 30 души. От тях 13 са в по-тежко състояние и на кислород, 
останалите са в средно тежко. Всичките тези пациенти се нуждаят от специализирана помощ и 
болнично лечение. Освен мен за пациентите се грижи и д-р Елена Гюзелева, пулмолог от 
вътрешно отделение, също пенсионер, гонеща 70-те. Като цяло екипът на болницата се състои 
от 23-ма лекари, всички ние си помагаме в битката срещу COVID-19. 
- Д-р Богоева, появиха се различни и противоречиви мнения за COVID-19. Едни 
спекулират, че той е измислен и не е опасен. Какъв е вашият коментар на човек, който е на 
първа линия в борбата с коронавируса? 
- Не мога да си обясня подобни твърдения. Аз съм инфекционист, през мен са минали много 
епидемии, всяка година имахме грип, морбили, гастроентерит, хепатит... Сякаш обаче 
забравихме вече тези болести. Случващото се към този момент обаче не мога да го осъзная. 
- Това ли е най-тежкият вирус, с който се сблъсквате във вашата 50-годишна практика? 
- Да, категорично да. Този вирус покосява организма много бързо, а за някои хора изходът за 
съжаление е фатален. 
- Вие самата страхувате ли се да не се заразите? 
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- Не може да не се страхува човек. Страхувам се, но това е на второ място. Водещото е да съм 
полезна и да помагам на пациентите и на колегите. От ръководството на болницата се 
съобразяват с мен, гледат да не съм много близо до болните, пазят ме и се грижат. Въпросът е 
да преборим тази пандемия, защото трябва да има инфекционист в болницата. 
- Защо сте единственият инфекционист в общинската болница, няма ли кадри? 
- Имаме инфекционисти в Дупница, което е рядко. Например в Кюстендил такъв специалист 
няма, няма и в Радомир. А В Дупница сме четирима - д-р Сапаревска, която премина на работа 
към РЗИ, д-р Евтимова, която вече работи в Спешна помощ, преди завеждаше нашето 
отделение, но поради лични причини напусна, и д-р Панчева, която в момента е завеждащ 
инфекциозното отделение в частната болница в града. 
- Какъв е вашият съвет, как ще се справим с тази пандемия? 
- Трудно ще се справим. Трябва да сме подисциплинирани и да се изпълняват препоръките на 
здравното министерство. Всичко зависи от нас самите, да пазим близките и себе си. От всеки 
един човек зависи дали ще има повече болни или не. Трябва да сме подисциплинирани, ама 
българите май не сме свикнали. Мийте си ръцете, носете маските, макар че аз лично не ги 
харесвам, но съм с маска и в момента, спазвам правилата. 
- През цялото време ли сте работила в Дупница? 
- Да, откакто съм завършила, съм тук. Вече 50 години работя като инфекционист, пенсионирах 
се, като имах възможността да отпочина 2 години и после се върнах отново на терен. Завърших 
през далечната 1967 година. Месец след дипломирането си, през февруари, започва работа като 
участъков лекар в поликлиниката към общинската болница в Дупница. Работата ми беше като 
тази на общопрактикуващите лекари - прегледи, консултации, наблюдаване на хронично болни. 
После се увлякох по инфекциозни болести, специализирах и веднага започнах работа в 
общинската болница. Тогава времената бяха други. Работехме за каузи, не бяхме изкушени от 
парите. Познавах си пациентите, семействата им, рисковите наследствени фактори. Смея да 
твърдя, че и те ме обичаха. 
- Как гледа семейството ви на вашата професия, на това, че имате силите и желанието да 
продължите да работите? 
- Съпругът ми е пенсионер от МВР. Той е разбран човек. Знае ми характера и е наясно, че реша 
ли нещо, въобще няма да го слушам, каквото и да каже. Подкрепя ме, а аз имам сили все още да 
работя и да помагам, достатъчна ми е почивката, като се прибера следобед в къщи. Синът ми е 
по Америка със семейството си, където развиват спедиторски бизнес. Имам двама правнуци и 
три правнучки, но никой към този момент не е поел по моя път, няма други лекари. Не им се 
сърдя, важното е, че те ме подкрепят. Това е свръхотговорна професия. Не можеш да избягаш от 
нея. Дълго време не ни ценяха. Сега, по време на пандемията, обществото разбра, че и ние сме 
хора. 
- Какво е отношението на излекуваните пациенти от коронавирус към вас, благодарни ли 
са? 
- Радвам се, че излекуваните от Ковид-19 пациенти остават признателни към своите лекари. 
След изписването се връщат да ни благодарят - кой с цветя, кой с торта. Можем да отворим 
сладкарница в отделението - бонбони, пасти, бисквити. Точно бисквитите и чаша кафе по обяд в 
повечето случаи са единствената храна за мен и екипа от рано сутрин до края на смяната. За 
друго нямаме време. Докато изпишем един пациент и санитарката едва смогва да смени бельото 
и да дезинфекцира, веднага идва друг. Лекари, медицински сестри, санитари едва смогваме, но 
това ни е призванието - да помагаме на хората, да спасяваме човешки животи. 
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Затварят пазара в Одрин 
Светлана ТРИФОНОВСКА 
Телеграф  Стр. 15

 
Петъчният пазар в Одрин, посещаван всяка седмица от хиляди българи, се закрива за две 
седмици заради епидемията от коронавирус. 
Нашенци купуваха от прочутия пазар "Улус,, всичко необходимо, привлечени от ниските цени 
поради девалвацията на турската лира. Неотдавна местни здравни специалисти предупредиха, 
че напливът от купувачи, главно българи, на пазара в петъчните дни нарушава 
епидемиологичната мярка за физическа дистанция, съобщи БТА. 
Границата 
Преди десетина дни в българските медии беше разпространена препоръката на медици в Одрин 
границата да бъде затворена. Валията на Къркларели пък призова българите изобщо да спрат 
да посещават града, защото според него половината от случаите на коронавирус са внесени от 
нашенци, които пазаруват през уикендите в съседна Турция. 
Ежедневно обаче на границата с южната ни съседка минават десетки пълни автобуси с нашенци, 
настървени да пазаруват евтини зеленчуци, сирена, кори за баница, сладкиши, маслини, 
чаршафи, бяла, и черна техника. Причината е, че цените в югоизточната ни съседка са няколко 
пъти по-ниски от нашите поради ниския курс на лирата. За стотина лева българите пълнят по 
няколко сака с храни и всякаква покъщнина, видя "Телеграф,,. Съседите пък са в трепетно 
очакване на българите и ги посрещат на улицата с кутии със сладкиши и баклави да дегустират с 
надежда да си купят от тях. 
Мерки 
На турската граница обаче всеки нашенец персонално минава за преглед на паспортните данни. 
Всички са задължени да носят маски по улиците. Пушенето на улицата също е забранено и ако 
полицай те види, веднага идва любезно да предупреди. Може и да наложи около двеста лева 
глоба за нарушението. 
Навсякъде на пейките навън има надписи, които предупреждават, че могат да седнат най-много 
двама души. Дезинфектанти има на входа на всяко заведение и магазин. На границата пък 
пръскат с антисептични препарати гумите на колите. Пръскат се с ръчни помпи и превозни 
средства, и таксита. 
 
Меркел иска затваряне на скикурортите в Европа 
Телеграф  Стр. 26-27

 
Германия иска да се затворят ски пистите в цяла Европа като част от борбата срещу 
коронавируса, заяви канцлерът Ангела Меркел вчера, цитирана от ДПА. 
"Ски сезонът наближава изтъкна тя в реч пред депутатите от Бундестага. - Ще се опитаме да се 
договорим в Европа относно възможността за затваряне на всички ски курорти. За съжаление, 
когато чуете изявленията на австрийската страна, разбирате, че това просто не може да бъде 
постигнато, но ние ще опитаме отново", добави Меркел. 
Канцлерката също кара ски, но се контузи лошо при падане в Швейцария през 2014 г., припомня 
в. "Дейли мейл". 
Отказ 
Коментарът на канцлерката дойде малко след като Берлин удължи частичния локдаун до 20 
декември, тъй като смъртните случаи от COVID19 в Германия надвишиха 15 000. Много немски и 
чуждестранни туристи ходят на почивка в южната алпийска провинция Бавария през зимната 
ваканция, за да се насладят на нейните девствени ски писти. Но баварският премиер Маркус 



 

 

Zdrave.net 

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

Зьодер заяви, че настоящите нива на заразяване означават, че "ние просто не можем да имаме 
класическата ски ваканция". "Бих предпочел да има общо споразумение на европейско равнище: 
никакво отваряне на ски лифтове, никакви ски ваканции никъде, заяви той. Берлин иска да държи 
европейците настрани от пистите до 10 януари, изтъкна ДПА. Подобно искане отправи и 
италианският премиер Джузепе Конте. 
Ограничения 
Ограничителни мерки, целящи спиране на разпространението на коронавируса в Германия, ще 
бъдат в сила поне до края на декември, а вероятно и по-дълго, каза Меркел, цитирана от 
Ройтерс. "Като се има предвид големият брой заразени, допускаме, че ограниченията, които са в 
сила преди Коледа, ще бъдат продължени до началото на януари, със сигурност за повечето 
части на Германия", заяви Меркел пред парламента. "За съжаление, трябва да кажем, че не 
можем да обещаем разхлабване на мерките за Коледа и Нова година", отбеляза тя. Меркел 
изтъкна, че решението, взето от нея и премиерите на федералните провинции, за удължаване на 
частичната карантина през декември, е правилно, той като ограниченията до момента са 
защитили националната здравна система от пандемията. 
Загуби 
Изискването на италианското правителство ски курортите да останат затворени до средата на 
януари, както и решението на германския кабинет сезонът да не започва преди 10 януари и да се 
постигне уеднаквяване на мерките за всички държави от ЕС, не бяха приети добре от властите 
във Виена. Австрийският министър на финансите Гернот Блюмел поиска от ЕС да поеме 
загубите от евентуалното затваряне на ски курортите до средата на януари. Изчисленията сочат, 
че те ще възлязат на около два милиарда евро. "Преждевременното приключване на зимен 
сезон 2019/2020 в средата на март предизвика намаляване на нощувките с 18 процента в 
сравнение с предишния сезон", каза Блюмел. 
Виенският вестник "Стандард" отбелязва, че докато президентът на Франция Емануел Макрон 
счита за невъзможно отварянето на френските ски курорти преди средата на януари, според 
осведомени кръгове от Брюксел като противници в Съвета на ЕС на този възглед се споменават 
Словакия, Словения, Швеция, Полша и Испания. От своя страна Европейската комисия се 
въздържа от заемане на позиция. 
ЕС не може да затвори ски районите, както подчертава специалистът по европейско право 
Валтер Обвексер, той може да подкрепя и координира въпроси на здравеопазването на 
държавите членки, без да създава правила. Искането за финансово обезщетяване няма нито 
прецедент, нито юридическа основа. 
 

 
 
Провали се първата КОВИД болница 
В "Св. Мина" в Пловдив не достига персонал, наполовина орязаха леглата за болни от 
коронавирус 
Дума  Стр. 1, 2 

 
За отрицателно време пловдивската общинска МБАЛ "Св. Мина" се отказа от шумно обявената 
дори от Бойко Борисов функция на първа в страната болница за КОВИД-19. Тя отново ще приема 
и пациенти с други диагнози, а леглата за инфектирани с коронавируса се намаляват от 137 на 
60. Ще се приемат пациенти, които не се нуждаят от реанимационни грижи. 
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РЗИ отмени трансформацията на "Св. Мина" в болница само за КОВИД-19, а причината е 
прозаична - липса на ресурси. 
Преди две седмици премиерът изкара заразения кмет на Пловдив Здравко Димитров пред входа 
на лечебното заведение и обяви, че още днес пловдивчани ще си имат специализирана болница. 
Пропагандната идея подхвана и областната управителка Дани Каназирева, но сега призна, че 
това няма да стане. 
Болницата бе определена за КОВИД от областния кризисен щаб заради местоположението си в 
центъра и близостта на други 2 заведения с добре уредени реанимации, където да бъдат карани 
пациенти при необходимост. 
Преди дни НЗОК отхвърлила иска за увеличаване на лимита на болницата. Държавата също 
отказа финансова помощ на общината, след като кметът поиска 1,2 млн. лв. за техника. Оказа се, 
че е необходим ремонт на кислородната инсталация - от 85 работят само 40 кислородни поста. 
Болницата търсеше и доброволци, защото не достигаха 4 лекари и 12 медицински сестри. 
Според депутата от БСП доц. Георги Йорданов, който е бивш ръководител на "Св. Мина", 
болницата не е подходяща за лечение на пациенти с КОВИД - няма инфекциозна клиника. Това 
би могло да се организира в Белодробната болница, която обаче в момента не функционира, 
коментира той пред "Марица". 
 
ДОЦ. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ: 10 млн. лв. са необходими за масово тестване 
Според изчисленията на БСП печалбите на лабораториите от изследванията са почти 50% 
Аида ПАНИКЯН 
Дума  Стр. 1, 2

 
За да бъде проведено масово тестване за КОВИД-19, ще бъдат необходими 10 млн. лв., 
коментира за ДУМА депутатът от БСП и зам.-председател на парламентарната Комисия по 
здравеопазване доц. Георги Йорданов. Тези пари не са предвидени отделно в бюджета на НЗОК 
за 2021 г., но могат да се вземат от перото за медико-диагностични дейности. "За целта може да 
се ползват антигенните тестове, чиято цена е с около 1/3 по-ниска от ПСР тестовете, въпреки че 
достоверността им не е толкова висока, но с времето тя се повишава. Освен това, за 
извършването на такова изследване не се изисква специална диагностична апаратура. Но 
антигенните може да са скрининг тестове, за да се види развитието на вируса. Нямаме реална 
представа какво точно е разпространението на вируса, защото имаме само информация от ПСР 
тестовете. По преценка на специалистите, за да се прекрати пандемията, вирусът трябва да 
премине през около 70% от населението. У нас се смята, че е преминал през около 15%, но няма 
потвърждение. Единственото доказателство е масовото тестване, дори и тестовете да не са на 
100% точни". Според доц. Йорданов масовата проверка, платена от касата, ще доведе и до 
намаляване на цената на тестовете. "Според нас една от причините да се избягва масовото 
тестване е, че ще падне цената им. По наши изчисления сега лабораториите имат печалба от 
почти 50%. Ако се премине към масово тестване, което да се поема от касата, тестът няма да е 
повече от 40 лв., а печалбата ще падне на около 10%", добави Йорданов. 
Бързото масово тестване вече е наложително, категоричен е и председателят на БЛС д-р Иван 
Маджаров. По думите му до дни би трябвало да има електронно направление за ПСР тестове. 
Анексът към Националния рамков договор, в който са разписани условията за направленията за 
тестовете, бе подписан вчера от НЗОК и БЛС. В него е предвидено увеличение на цената на още 
2 клинични пътеки, свързани с белодробни заболявания при установен КОВИД. 
Магазините за хранителни стоки вече няма да допускат лица под 65-годишна възраст между 8,30 
и 10,30 часа. 
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С бавни темпове намалява 14-дневната заболеваемост от КОВИД-19 у нас, сочат данните на 
Европейския център за контрол на болестите, но по 14-дневна смъртност страната ни вече е 
втора сред 31 европейски държави. След България остават досегашните първенци в черния 
списък Чехия и Белгия. 
 
Повечето застрахователи покриват риск от КОВИД-19 
Дума  Стр. 4

 
Българските застрахователи реагират гъвкаво в условията на КОВИД криза, като голяма част от 
тях предлагат различни възможности. Това сочат резултатите от проучване на Асоциацията на 
българските застрахователи (АБЗ) сред нейните членове. Пет от животозастрахователните 
компании и една от общо застраховане са посочили в отговорите си, че за тях КОВИД-19 не е 
изключен риск. Това означава, че той се третира като стандартна инфекция и е покрит по полици, 
предвиждащи обезщетения, свързани със заболяване. Размерът на обезщетенията или 
плащанията зависи от условията по конкретната полица. 
Други застрахователи посочват, че предлагат продукти с включено КОВИД покритие или такова 
може да се добави по желание на потребителите. 
Покритията (основни и допълнителни) по застраховките са за смърт в резултат на заболяването, 
обезщетения (дневни пари) за болнично и домашно лечение, обезщетения за временна 
нетрудоспособност, има и оферти за покрития на трайно намалена или загубена 
трудоспособност в резултат на заболяването. Някои застрахователи предлагат покрития и за 
медицински разходи (медикаменти, прегледи и изследвания, вкл. тест за коронавирус). Има 
здравни застраховки, които включват КОВИД риска. 
Предлагат се и застраховки "Злополука за учащи се, деца и персонал в учебни и детски 
заведения" с такова покритие. Условията и размерите на обезщетенията са различни. Например, 
дневните плащания за престой в болница могат да варират от 10 до 50 лв. Хората, планиращи 
пътуване извън страната, могат да си осигурят застрахователна защита, включваща риска 
"КОВИД", съобщават от АБЗ. 
 
Германия удължава блокадата до януари 
Дума  Стр. 5

 
Германия ще удължи блокадата до началото на януари, стана ясно от изявление на канцлерката 
Ангела Меркел. "Мерките, приети на 28 октомври, продължават да действат. Засега до 20 
декември. Но ние сме съгласни, че заради високия брой заразявания те трябва да останат и до 
началото на януари", изтъкна Меркел на среща с регионалните лидери. В същото време на 
Коледа се очакват разхлабвания. Отделно Германия търси споразумение със страните от ЕС да 
се остави мярката за затворени ски курорти до началото на януари, съобщи Би Би Си. "Ще кажа 
това открито, че няма да е лесно, но ще се опитаме", добави Меркел. Срещу мярката е Австрия. 
СЗО препоръча на Северна и Южна Америка отлагане или намаляване на масовите събирания 
през наближаващия празничен сезон, тъй като случаите отново рязко се увеличават в много 
страни. 
Южна Корея регистрира 583 случая на коронавирус, което е най-голямото увеличение от 8 
месеца. Властите предупреждават за трета вълна на разпространение на вируса, информира 
ДПА. 
От 26 ноември в Русия започнаха следрегистрационните изследвания на ваксината "Вектор", 
разработена от новосибирския център "Вектор", предаде ТАСС. В изследванията ще участват 
общо 4000 доброволци над 18-годишна възраст. 
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Лъч надежда: Рекорден брой излекувани от CОVID-19 у нас 
Има и спад в броя на заразените 
Земя  Стр. 1 

 
Броят на новите случаи на коронавирус отбеляза спад и като абсолютно число, и като процент. 
За 25 ноември са отчетени 3712 нови случая. Това е с 670 по-малко на дневна база спрямо 
отчетените вчера 4382 случая. 
Направени са и по-малко PCR тестове - 8820 спрямо 10 474 при предишния отчет, т. е. сериозна 
разлика от 1654 теста. 
Общо потвърдените случаи на коронавирус в България вече са 133 060. Направени са общо 941 
261 PCR теста. 
Въпреки окуражаващата новина трябва да се отбележи, че в болниците също има ръст, като към 
вчерашна дата 6548 пациенти са настанени за лечение, което е със 183 повече за денонощие. н 
2 
 
Путин откри завод за лекарства срещу коронавируса 
Земя  Стр. 1

 
Руският президент Владимир Путин откри фармацевтичен завод в Сибир за производство на 
лекарства срещу C0VID-19 в момент, когато страната регистрира рекорден брой нови 
заразявания и смъртни случаи от коронавирус, предаде Ройтерс. При откриването Путин 
направи изявление по видеовръзка, като каза, че заводът ще произвежда лекарства срещу 
C0VID-19, както и медикаменти за туберкулоза, диабет, хепатит и други заболявания. 
 
По-малко заразени om C0VID-19 - 3712, 2518 са оздравели 
Земя  Стр. 2

 
Броят на новите случаи на коронавирус отбеляза спад и като абсолютно число, и като процент. 
За 25 ноември са отчетени 3712 нови случая. Това е с 670 по-малко на дневна база спрямо 
отчетените вчера 4382 случая. 
Направени са и по-малко PCR тестове - 8820, спрямо 10 474 при предишния отчет, т.е. сериозна 
разлика от 1654 теста. 
Така процентът на положителни проби се запазва на относително еднакви нива - от 41,83% 
вчера до 42,08 на сто днес. 
Общо потвърдените случаи на коронавирус в България вече са 
133 060. Направени са общо 941 261 PCR теста. 
Активните случаи продължават да се увеличават и вече са 87 073, което е ръст с 1053 нови 
случая! В болниците също има ръст, като към вчерашна дата 6548 пациенти са настанени за 
лечение, което е със 183 повече за денонощие. 
Има ръст и в броя на пациентите, настанени в интензивни отделения - 410, т. е. 18 повече за 
денонощие. 
Правителството предлага сключване на договор за покупка на ваксина "Янсен" срещу 
коронавируса. 
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Това гласи проект на решение на Министерски съвет, който е постъпил в Народното събрание, 
съобщи БНР. 
В решението се предлага парламентът да одобри участието на България в предварителни 
споразумения за покупка на още четири ваксини срещу C0VID-19 - на "АстраЗенека", "Санофи", 
"Пфайзер" и "Байонтех". 
 
Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за 2021 
Земя  Стр. 4

 
Всички ученици, записани в първи и в осми клас, ще получат еднократна помощ от 300 лв. 
догодина, без значение от доходите на родителите 
Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за 2021 г. Гласуването на текстовете започна 
вечерта на 24 ноември, вторник, и приключи в сряда, обобщи Инвестор.бг. С приемането на 
преходните и заключителни разпоредби на бюджета бе окончателно одобрена цялостната 
финансова рамка за 2021 г., като в нея е и третата актуализация на бюджета за тази година. 
Причината за промяната в параметрите за 2020 г. е огромният бюджетен дефицит в размер на 
5,2 млрд. лв., или 4,4% от БВП. Мотив за голямата дупка в хазната е неизпълнение на 
неданъчните приходи с 900 млн. лв., както и завишаване на разходите с 840 млн. лв. Близо 766 
млн. лв. ще отидат за различни разплащания по бюджета на МРРБ. Всички ученици, записани в 
първи и в осми клас, ще получат еднократна помощ от 300 лв. през 2021 г., решиха още 
депутатите. Досега тази помощ беше 250 лв. и за получаването й имаше подоходен критерий. От 
следващата година доходите на родители няма да са от значение и всички ще могат да получат 
подпомагане от държавата. Според сметките на МТСП отпадането на подоходните критерии ще 
струва още 398 млн. лв. на държавата, като преди месец социалният министър Деница Сачева 
обясни, че предложението е направено още преди избухването на коронакризата. Досега 
например от помощта за първи клас се възползваха около 44 хил. деца, като общо едно 
поколение деца е средно около 60 хил., изчислиха от Социалното министерство. 
Депутатите отхвърлиха предложението на БСП самоосигуряващите се да получат една 
минимална заплата заради предстоящото днес затваряне на редица обекти и спирането на 
присъствените занятия в яслите, детските градини и училищата. Искането на левицата за 
увеличението на заплащането на нощния труд също отпадна. Социалистите предлагаха 
положеният нощен труд да се заплаща с увеличение, уговорено от страните по трудовото 
правоотношение, но не по-малко от 35% за всеки отработен час. След приключването на 
гласуването финансовият министър Кирил Ананиев обяви от парламентарната трибуна, че 
следващото правителство ще може да изпълни Бюджет 2021 г, независимо от политическата 
конфигурация. По думите му разчетите дават ясен хоризонт за реализиране на политики и мерки. 
В бюджета има предвидени достатъчно буфери и с него се продължава по пътя на реформите, 
започнати още в първите дни на управленския мандат, каза Ананиев. По думите на финансовия 
министър управляващите знаят за притеснението на хората за здравето им, за доходите им,  
както и за притесненията на бизнеса, засегнат от кризата. 
Според него тези проблеми в голямата си част са решени чрез бюджета за 2021 г. Бюджетът е 
нашият адекватен отговор, според министър Ананиев. Увеличават се средствата за образование, 
по думите му. Увеличава се и минималната работна заплата. Увеличава се и минималната 
пенсия, увеличава се и максималната пенсия, както се похвали още министърът на финансите. 
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Ако локдаднът се управлява добре, ще бъде кратък 
Капитал  Стр. 1 

 
Ако всичко продължи както до момента, ще имаме много голям проблем. Повече от шест месеца 
правителството живееше като че ли в пълно отрицание на това, че има епидемия от коронавирус 
и че тя носи рискове за България. Дали защото през пролетта и лятото заразата не се 
разпространяваше, дали защото властта си избра да повярва на малцинството от лекари, което 
казва, че няма нищо страшно и всичко ще си мине от само себе си, бяха пропилени ценни 
месеци. Дълго време, дори след видимото начало на доста остър ръст на заразените, 
правителството се опитваше да се прави, че това не е нещо много по-сериозно от грип и че 
трябва да пием по един аспирин и да не се оплакваме много-много. 
Ефектът от това е, че тук се случи възможно най-тежкият сценарий - сриване на здравната 
система и огромен ръст на смъртността. Продължителното бездействие доведе дотам, че сега 
България трябва за малко да влезе в реанимацията. Част от икономиката ще бъде поставена в 
изкуствена кома за няколко седмици. Добрата новина е, че ако сегашните мерки се спазват, 
прогнозата е благоприятна. 
Преди около месец и половина Израел беше първата държава, принудена от резкия скок на 
заразените да влезе в локдаун, и то много по-тежък от българския. Първоначално той беше 
обявен за три седмици, а после беше прибавена и още една. Когато той свърши, започна 
постепенно и изключително внимателно отваряне. Уроците от допускането на силната втора 
вълна бяха научени и в момента ограниченията там не пречат сериозно на бизнеса и нормалния 
живот на хората, а нивото на заразени е ниско. Подобен е ефектът от локдауните в Белгия, 
Франция и други западни страни. Те вече планират постепенното отваряне, така че за Коледа 
всичко да е поне няколко идеи по-нормално. Накратко - може. 
Дали България ще се справи по същия начин с управлението на локдауна е изключително важен 
въпрос, от чиито отговор зависят две основни неща: - ако епидемията не бъде поставена под 
контрол, цената ще се плати с живота на стотици, а вероятно и хиляди хора - успешното 
налагане на ефективен локдаун за кратко време ще ограничи щетите за бизнесите в период за 
около месец; обратното - неубедително налагане на слаби мерки ще превърне цялото 
упражнение в безкрайна агония. Какво ще се случи е още рано да се каже. От една страна, 
рискът е затварянето да се случи така, както всичко през последните шест месеца - имитация без 
реален ефект върху разпространението на заразата. От друга страна, същото правителство вече 
наложи един локдаун в края на зимата, който, макар и със сериозни комуникационни проблеми, 
успя да спести на България тежка първа вълна. 
Цената на локдауна сега е огромна (вижте всичко по тази тема на стр. 11-21). Всеки път, когато в 
"Капитал" пишем за това - особено когато трябва да коментираме налагането на някакви 
ограничения за различни бизнеси или за живота на хората - го правим с много смесени чувства. 
Затварянето сега означава, че десетки хиляди собственици на заведения, магазини, детски 
градини, спортни зали, сервитьори, готвачи, треньори, учители, продавачи и още много други ще 
имат тежък месец. Ефектът за икономиката ще е тежък. Но от другата страна е дори по-свирепа 
здравна криза, която освен човешката цена ще удари икономиката много по-жестоко. Изборът в 
момента е между две кризи. 
Точно затова е изключително важно локдаунът сега да бъде управляван добре. Това означава 
две неща: 
- да бъде ефективен и да намали броя на заразените 
- засегнатите да получат такива компенсации, които да им помогнат да преминат през трудния 
период. 
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Ако това се случи, острата част от кризата ще бъде зад гърба ни само след месец. 
 
България 
Капитал  Стр. 4

 
- България официално влиза от събота, 28 ноември, в мек локдаун, който ще продължи три 
седмици - до 21 декември. Това стана, след като в световната статистика страната ни излезе на 
първо място по смъртност от коронавирус в света на седемдневна база. Мерките включват 
прекратяване на присъствените учебни занятия, затваряне на моловете (без хранителни 
магазини, аптеки и офиси на банки и телекоми в тях), фитнесите, спортните зали и др. (Още по 
темата на стр. 11-21) 
 
Свят 
Капитал  Стр. 4

 
- Франция леко разхлабва карантинните мерки. Очаква се до Коледа да отворят магазини, театри 
и кина, а хората да могат да прекарат празниците със семействата си. Президентът Еманюел 
Макрон заяви, че най-лошото от втората вълна на епидемията от COVID-19 във Франция е 
преминало. Ресторантите, кафенетата и баровете ще останат затворени до 20 януари, за да се 
избегне трета вълна. "Ако на 15 декември имаме под 5000 заразени на ден и под 3000 души в 
интензивните отделения, ще обявим свалянето на още мерки", каза Макрон. 
 
Бизнес 
Капитал  Стр. 5

 
- Тестовете за COVID-19 се признават за разход на фирмите. Това става ясно от отговор на 
Националната агенция за приходите на въпрос на "Капитал". Сумите, които компаниите плащат 
за тестване на служителите за коронавирус (за PCR или например антиген тестове), се 
признават за данъчни цели и не се облагат с алтернативен данък. 
 
Локдаунът: лекарство с тежки странични ефекти 
Капитал  Стр. 11, 12

 
Лошото управление на кризата до момента не остави друга възможност освен частичното 
затваряне. Ако локдаунът също не се управлява добре, икономиката ще понесе още по-големи 
щети. 
Казват, че най-добрият лекар дава най-малко лекарства, но знае как да се оздравее. Същото 
важи и за хората във властта - най-добри са тези, които се намесват възможно най-малко, но 
правят нужните неща, за да вървят всички напред. Локдаунът, който правителството е на път да 
наложи сега, е като изключително силно лекарство, което ще помогне за болестта, но заедно с 
това от него ще има и сериозни и неприятни странични ефекти. В момента това е единственото 
възможно решение, но начинът, по който се стигна до тази ситуация, както и самото налагане на 
забраните, показват опасни дефицити в управлението на държавата, които правят кризата още 
по-трудна. 
Очевидно е, че ситуацията със здравната система (въпреки свръхусилията на лекари, сестри и 
санитари) е сериозно извън контрол. Това се случва на много места и точно за да регулират този 
процес, правителствата налагат ограничения. 
Има обаче няколко големи разлики в подхода: 
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#1 Почти всички други европейски държави обявиха ясно критериите за налагане на едно или 
друго ограничение, както и каква му е целта. Това беше и ключова част от спокойната 
комуникация към хората. 
В България планът за реакция на епидемията и до ден днешен не е оповестен, съответно няма 
предвидимост кои данни или ситуации биха предизвикали някакво действие. Малкото известни 
критерии бяха базирани на нивото на установени заразени, но от март досега правителството 
така и не разви достатъчен капацитет за тестване. Ефектът от това е, че реалното ниво на 
заразяване е в пъти по-голямо от установеното. Това се вижда и по смъртността - България тази 
седмица ще стане най-засегнатата страна в Европа (а вероятно и в света) по този показател и 
това означава, че преди три седмици е била страната с най-много заразени на глава от 
населението. Тогава обаче тя беше на далечното 11 място в Европа. 
Докато ситуацията се развиваше без ясен план и без ясна оценка на реалната ситуация, имаше 
отделни, разнопосочни и плахи изказвания от администрацията, които системно бяха запушвани 
от Борисов, че за нищо на света няма да се затваря, че мерките са супер и всички трябва да 
работят. Това доведе до пълна непредвидимост кога и какво ще се случва. Започна паника. 
Много хора (напълно разбираемо) се уплашиха, че кризата е неуправляема (факт) и всеки трябва 
да се спасява сам. Изчезването на лекарствата от аптеките беше най-ясният знак, че доверието 
към властта е под нулата. В момента продължаваме да сме на този етап. 
#2 За разлика от други европейски м страни (най-успешните примери от Югоизточна Азия ги 
оставяме настрана) българското правителство показа, че е неспособно да приеме каквито и да 
било работещи мерки извън крайната - да блокира сериозна част от държавата. На по-ранен 
етап можеха да се наложат много по-леки ограничения и това щеше да спести нуждата от тежък 
локдаун сега. Всички предложения за ограничаване на публиката на спортни прояви, реално 
налагане на мерки за дистанция в заведенията, носене на маски на публични места - всичко това 
беше еднолично спряно от Борисов или просто масово не се спазваше. Основната причина за 
това е, че правителството е неспособно да администрира политики и процеси. Съответно не 
може да администрира и мерки. 
Сегашният провал е следствие от няколко проблема на правителството през последните шест 
месеца: - неспособност да подготви болниците - неспособност да комуникира нормални послания 
и да препоръча адекватни на ситуацията поведения на хората - неспособност да оцени ефекта 
от отделните ограничения, които би наложило, както и да предвиди компенсиращи политики за 
засегнатите - невъзможност дори когато набележи съпътстващи политики, да ги приложи - така 
беше с реда в училищата (кои деца кога трябва да отсъстват, как да се носят маски и пр.), 
лошата администрация на подкрепата за фирмите и т.н. 
В понеделник, докато признаваше капитулацията на системата и на Борисов, здравният 
министър обяви ограничения по шест направления, като едновременно с това призна, че никое 
от тях не е обсъдено в детайли - какво точно ще обхваща и как ще се прилага. Следователно 
отново не са прогнозирани положителните и отрицателните ефекти и съответните съпътстващи 
мерки, които да смекчат поне малко негативите. В тази ситуация е интересно на каква база 
министрите взеха решението за локдаун. Твърде вероятно не е имало много обсъждания, 
крайното решение е взето от Борисов, и то както често става - по усет. 
Негативният ефект от този подход обаче е голям. Резултатът от пълната липса на публични и 
адекватни данни за случващото се и липсата на аргументация - с данни, факти и прогнози, е, че 
хората са разделени по темата въобще какво да се прави и дали локдаунът да бъде подкрепен. 
Вместо прагматични разсъждения и анализ, каквито правителството трябваше да предложи, 
споровете се водят на база на конспиративни разделения (страшен вирус vs просто грипче), 
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философски (смели срещу страхливи) и пропагандни (дали повече хора ще умират от вируса или 
от глад). 
Един от парадоксите в тази ситуация е, че Борисов беше напълно прав в посланията си от 
началото на есента, че: 
- втора вълна от ограничения в образованието и стопанския живот трябва да бъде избегната 
- че на хората трябва да се обяснява и комуникира. 
Тази негова правилна политика обаче се оказа обречена на провал заради неспособността на 
администрацията да превръща идеи в резултати и заради собствената му непоследователност, 
че и страх. Борисов винаги усилено бяга от всяка конфронтация с голяма група хора и сега, 
изправен между недоволството на експертите, лекарите и хората, които настояват за по-
енергични мерки от една страна, и тези, които смятат, че това не е чак толкова опасна болест, от 
друга, той блокира. 
Некомпетентната администрация и лошото управление доведоха дотам здравната система да е 
скандално неподготвена за случващото се и фокусът на държавата да се измести в не  особено 
смислени популиз-ми, като да се дават по 50 лева отгоре на пенсиите. Страхът на Борисов, 
некомпетентността му и безумната концентрация на власт блокираха възможността за какъвто и 
да било последователен, в това число комуникационен, план. 
Последните месеци не бяха лесни за нито един европейски лидер, но повечето в западните 
държави бяха подкрепени от научна общност и компетентна администрация с алгоритми за 
реагиране при криза (някъде добри, другаде лоши). При нас калинките и единоначалието си 
казаха думата. В други държави имаше постепенна градация на мерките и предвидимост, докато 
тук се стигна до истинска здравна криза (вижте на стр. 19). 
Сега локдаунът наистина е единственото решение, но дали то ще бъде успешно ще зависи и от 
това как ще се направи. Цената за икономиката - особено за най-засегнатите сектори, ще бъде 
сериозна (вижте още по тази тема на стр. 13). Ако локдаунът бъде наложен и управляван добре, 
той може да продължи сравнително кратко време и щетите да не бъдат много големи. Ако обаче  
всичко продължи както досега, има риск накрая да сме изяли и солта, и боя, и унижението. 
 
Защо здравната система се разпада 
Държавата не заложи на масовото тестване, за да избегне претоварването на болниците. 
Броят на медиците е недостатъчен да се обслужва системата и в нормални условия. Бурята 
от свръхзапасяване с лекарства можеше да бъде избегната.  
Десислава НИКОЛОВА 
Капитал  Стр. 19-21

 
От бодрото докладване, че здравната система е готова да посрещне втората вълна на 
коронавирусната епидемия, до нейното задъхване и затягането на мерките минаха по-малко от 
два месеца. 
COVID кризата беше значим повод да се оголят най-слабите места в здравния сектор, които 
обществото и управляващите виждат от години, но нещо се променя само след тежък скандал, 
обикновено около смъртен случай на пациент. В съчетание с липсата на управленска воля за 
контрол върху мерките и за достатъчно добър план за управление на кризата обаче ситуацията 
престава да е само скандална - тя се превърна в отказ от здравеопазване и лечение поради 
невъзможност на здравната система да поеме толкова много болни. 
Заповедите на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов за разпределяне на 
леглата от лятото, увеличаването на заплатите в сектора, посещенията му във всички големи и 
проблемни болници, създаването на координационен център в София и триажни центрове в 
болници и медицински центрове в цялата страна, работата на логистичния център са факт. 
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Дълго продължилата липса на чуваемост на мнението на лекарите, съчетана с голата съпротива 
на Бойко Борисов срещу каквито и да било мерки обаче, доведе до разрастване на епидемията и 
през последните седмици болните сами си търсят болнично легло, линейка и лекарства, което 
говори достатъчно за размера на кризата, до която достигна системата. 
А какво пише в плана 
Оперативният щаб през цялото време съобщава, че следи 17 показателя на заболяемост, 
смъртност, заетост на болнични легла, но планът за действие не е публичен, както в останалите 
европейски страни, и не се знае в какъв момент на разпространение ще бъдат затягани мерките, 
нито на какво могат да разчитат гражданите. Затова управляващите създадоха впечатление, че в 
здравната система цари невъобразим хаос, особено през последния месец. 
Основният начин да не се натовари здравната система е масовото тестване, изолиране на 
заразените и лечение на болните. В България масово тестване нямаше, и то до такава степен, че 
липсата му застраши живота на медиците, които лекуваха неизследвани пациенти. Платени от 
здравната каса тестове в извънболничната помощ все още няма, през пролетта беше въведено 
платено тестване с PCR в болниците, а по-масово за пациентите - през лятото. Антигенните 
тестове не са официално признати за диагностичен метод. 
Преструктурирането на болниците стана едва през есента, като никой до последния момент не 
знаеше дали ще има чисти COVID болници и клиники, чисти от заразата. Беше допусната 
грешката уникални структури като "Пирогов" да се преобразуват в корона клиники. Публично 
организирани курсове за обучение на лекари за лечение на COVID нямаше. В момента 
навсякъде се лекува, включително в онкологии и хематологии, което пък поставя под въпрос 
здравето на другите пациенти с хронични и спешни състояния. 
Легла има - лекари не 
България е една от страните с най-голям брой болнични легла за активно лечение и това се 
приемаше за плюс в началото на корона кризата. Проблемът обаче е, че зад 46-те хиляди легла 
не стоят медицински екипи, които да ги обслужват, а много болници не са оборудвани за лечение 
на инфекции, като дори нямат така нужната в момента кислородна инсталация. 
Броят на лекарите в България е около 32 хиляди, като работещите в болница са около 19 
хиляди, сестрите, които трябва да са поне 4-5 пъти повече, за да работи нормално системата, са 
също 19 хиляди. В допълнение - над 63% от работещите в България лекари са на възраст над 51 
години, а само 10% - около 3200, са младите лекари на възраст под 30 години. 
Всички те са недостатъчни да осигурят системата и в нормални условия. 
Медиците са в най-застрашената от вируса група и до момента около 5000 от тях се срещнаха с 
него, като активно болните в момента са над 2000. В допълнение - заради ниските си заплати 
повечето лекари и сестри работят на поне две места, което, от една страна, оголва едното 
лечебно заведение и показва какъв персонал реално работи в него, а от друга, е начин да се 
пренася инфекцията. 
Спешна помощ от години страда от дефицит на кадри, като само в София за 1.5 млн. население 
има дежурни 20 линейки. Личните лекари не бяха осигурени с предпазни средства и не бяха 
включени директно в битката с вируса още в първия момент. Така много от тях се заразиха и 
пострадаха от болни пациенти. 
Абсолютно недостатъчните 1000 лв. за работещите на първа линия по никакъв начин не могат да 
се сравняват с увеличеното в пъти възнаграждение в COVID зоните в останалите европейски 
страни. Правителството реши да вдигне заплатите в сектора едва от 1 януари 2021 г. и даде 
1000 лв. на всички, а не на част от медиците, чак през есента. 
Имаше ли азитромицин 
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България е една от малкото европейски държави, в които пациентът все още може да си купи 
лекарство с рецепта, без да притежава рецепта. Достъпът до лекари беше затруднен заради 
заразата и болните започнаха да получават рецепти по вайбър или SMS и да се презапасяват с 
лекарства за лечение на COVID. В по-спокойно време липси на медикаменти има всеки ден, но 
държавата не предприема нито стъпки за отслабване на силната регулация на цените им, заради 
което те напускат България, нито пък процедура за бърз внос на дефицитни медикаменти. 
Кризата стигна дотам, че министърът на здравеопазването беше принуден да моли гражданите 
да не се презапасяват и да не се самолекуват. 
Кризата с липсата на медикаменти можеше да се управлява по-добре от отговарящата за това 
лекарствена агенция, която да изготви списък и да проведе преговори с производителите за внос 
на допълнителни количества. 
Това са само част от причините, заради които българската здравна система катастрофира 
толкова тежко при срещата си с епидемията от коронавирус. Истината е, че няма 
здравеопазване в света, което да може да издържи този натиск - самата болест е такава, че 
много хора имат нужда от болнични грижи и те се увеличават с по-голяма скорост, отколкото тази 
на оздравелите. В страните с добре построена здравна система обаче този шок беше поет много 
по-организирано и щетите от болестта са по-малки. 
*** 
Сегашната ситуация в здравния сектор е резултат от дългогодишните решения за системата, 
Взимани от държавата. Трябват спешни мерки за увеличаване на броя на медиците, които, обаче 
ще дадат резултат след 5-6 години. Трябва да се увеличи приемът в медицинските университети, 
да се направи напълно безплатно обучението на медицинските сестри, да се създаде 
национална програма с целево финансиране за подпомагане на регионите, в които лекарите и 
сестрите са недостатъчно. Дълги години се говореше, че не могат да се дават пари за заплати на 
болниците, дълги години говорихме, че свършват лекарите и сестрите, че си отиват по 
икономически причини, тази криза ни показа процесите в здравния сектор, които щяха така или 
иначе да се проявят след пет години. 
Д-р Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз 
*** 
Ограничението на епидемията би могло да стане няколко месеца по-рано с помощта на 
антигенните тестове. Възможно беше да се обособят кабинети в извън-болничната помощ и 
болниците, в които бързо да се пресяват симптоматичните пациенти и да бъдат изолирани или 
лекувани веднага. Ние принудихме хората да се въртят като пумпали от болница в болница със 
симптоми и без PCR, който е задължителен за прием. Грешно беше хората да отиват само в 
лабораториите, резултатите трябва да се интерпретират от лекар и да се проведе преглед. 
Андрей Марков, изпълнителен директор на "Аджибадем Сити клиник УМБАЛ" 
*** 
Самата здравна помощ има редица натрупани наследствени проблеми от години насам. Най-
очевидните са липсата на електронни услуги и свързване на различните системи от личния лекар 
през специалисти и лаборатории, през лекарства и самата болнична помощ, тоест това е 
проблем и по време на кризата той се изостри. Сега проблемът е организационен -всички 
изкривявания излизат наяве и показват до каква степен работата на системата е неустойчива. 
Част от тях можеше да се преодолеят през последните месеци - дори и да има съмнение, че ще 
има втора вълна, и ако се види, че системата ще се изправи пред нея, трябваше да има 
застраховка какво се прави при повишена заболеваемост - план за налагане или разхлабване на 
ограничителни мерки, план какво се прави със самата болнична помощ. Най-лесният вариант е 
какво се прави, като се мине граница - вечерен час, спираме децата, затваряме заведенията, и 
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действията да са по-систематизирани, за да не се стига до дискреционни мерки. В болниците се 
загубиха месеци, можеше да има реорганизация на системата и да се направи самият протокол 
за лечение. 
Калоян Стайков, старши икономист в Института за пазарна икономика 
*** 
Още през лятото трябваше силно да засилим капацитета за тестване - и в момента не знаем 
реалните данни за епидемията 8 страната, защото просто тестваме прекалено малко, 
положителните анти-генни тестове още не са верифицирани и остават извън официалната 
статистика. Продължаваме да нямаме и приложение за проследяване и известяване на 
контактни лица като в много азиатски и някои европейски държави, което щеше да направи 
контрола над епидемията много по-ефективен и ефикасен. Заедно с това трябваше да увеличим 
човешкия капацитет на институциите за контрол и проследяване - дали с икономически стимули, 
дали чрез включване на армията. Немалко държави използваха това време и за да обучат 
медици, включително и студенти. Спокойно можеше тези хора, хем да ги обучим, хем да им е 
полезно и за професията, и в бъдеще. Не на последно място, комуникационната стратегия на 
правителството е под всякаква критика, а тя е изключително важна за спазването на мерките." 
Петър Велков, учител по математика и експерт по управление на кризи 
*** 
Класическо обвинение към управляващите в цяла Европа е, че не са се подготвили за втората 
вълна. България Закъсня със спирането на училищата, след като вече имаше примера за 
втората вълна в Западна Европа, където децата тръгнаха присъствено от 1 септември. 
Трябваше учители в рискова възраст и рискови заболявания да влязат в списък и да не влизат в 
класните стаи. Много неща можеше да се направят на ниво формиране на общественото мнение, 
особено на родителите, чиито деца няма кой да гледа. Големият проблем на здравната система 
е възрастта на лекарите, особено в малките населени места. Много от тях влязоха в битката с 
вируса и си отидоха. С каквато и да е подготовка, няма как да избегнем възрастовата структура 
на медиците в България. Позитивното е, че студентите медици и младите лекари масово са 8 
COVID отделенията, това не е идеалното решение на проблема с дефицита на кадри, но е 
социален принос и демонстрация на солидарност. 
Тихомир Безлов, експерт в Центъра за изследване на демокрацията 
 

 
 
ЛОКДАУН В ТРИ ЦИТАТА: 
Сега  Стр. 2 

 
"Като кажем три седмици, значи е три седмици и болниците трябва през това време да 
излекуват, да изпишат хиляди, хиляди оздравели". 
БОЙКО БОРИСОВ, премиер 
*** 
За мен най-важното е опазването на живота на хората. Готов съм да поема всякаква отговорност 
и риск. Не искам и не мога да приема, че има по-висша ценност от живота. Не можем да си 
позволим да губим живота на млади хора, на възрастни, на лекари, на учители. 
Проф. КОСТАДИН АНГЕЛОВ, здравен министър 
*** 
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В следващите три седмици няма да оставим никого сам. Продължават мерките 60/40, 80/20, 
патронажната грижа, специално за родителите имаме нова помощ, условието е средният доход 
да бъде 915 лв. на член от семействата. 
ДЕНИЦА САЧЕВА, социален министър 
 
Мерки има, но отговорен премиер - не 
Огромната уж загриженост на Бойко Борисов за икономиката доведе до закъснял локдаун без 
яснота за... финансови компенсации 
Диян ИВАНОВ 
Сега  Стр. 3

 
Настоящата седмица донесе забележителен парадокс -правителството въведе ограничителни 
мерки срещу разпространението на COVID-19, но началникът му Бойко Борисов публично не пое 
отговорност за тях, освен ако не броим видеомонолозите му с троснат тон във Фейсбук. 
Случилото се обаче бе очаквано. През последния месец и половина натискът спрямо болниците 
растеше неистово, рестрикции въведоха и други държави, но българският премиер не се 
трогваше от изнемогващите лекари и фатално изоставените пациенти по стълбите - разправяше, 
че страната ни е За пример в справянето с COVID-19; по-важна била икономиката, нямало повод 
за каквото да е затваряне. 
Мерките се родиха след твърде любопитен сюжет. През уикенда Борисов отново наобиколи 
народа (завод и пътен строеж), за да му сведе, че "локдаунът не носи резултат в Европа". В 
понеделник все пак събра Националния оперативен щаб, за да обсъждат бедстващото 
здравеопазване, но дръпна поучително слово на лекарите в НОЩ от позицията на по-умен: 
"Гледайте броя на оздравелите!" След срещата министърът на здравеопазването проф. 
Костадин Ангелов обяви, че иска локдаун до Коледа и не остави съмнение, че оставката е в 
джоба му. Докато страната жужеше, Борисов не пропусна да излъчи послание с точно обратен 
смисъл, а в сряда първо остави министъра да сведе на населението окончателните 
правителствени решения, а след това призова за единство и дисциплина чрез Фейсбук. 
Изявлението му беше придружено от поредния видеомонолог, в който се скара на критиците си, 
а болниците едва ли не е готов да накаже за отпуснатата глътка въздух: "Имате три седмици да 
излекувате и изпишете хиляди, хиляди оздравели!" 
Неистовият му стремеж да не го намразят потърпевшите от мерките българи изглеждаше 
болезнено трагикомичен. В малодушието си премиерът ни е сам сред колегите си в Европа, 
всеки един от които се яви лично с публично обръщение да обяви и защити ограниченията. Това 
бягство от отговорност на Борисов може да се окаже и фактор за провала на следващите три 
седмици, защото мерките ще проработят само ако има кой да ги спазва. 
Ситуацията роди и компенсаторен сюжет. При де факто отсъстващия Борисов в ролята на 
"ръководител на затварянето" влезе здравният министър Костадин Ангелов. Бе реанимиран не 
само щабът, но и основното му лице от пролетта - Венцислав Мутафчийски (който най-сетне 
застана до Ангелов и мотивира решенията). В тези личностни и времеВи аналогии все пак има и 
добра новина - на ключова позиция в борбата срещу COVID-19 го няма Кирил Ананиев, който 
твърде малко разбираше от здравеопазване. 
Мерките сами по себе си изглеждат адекватни. 
Личи си, че е търсен баланс, а водещ критерий е бил потенциалният риск, а не настойчивостта 
на една или друга засегната страна. Личи си, че отново говорят експертите, а не логиката на 
техния началник, който през лятото отвори нощните заведения, защото му протестираха под 
прозорците. 
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Успехът на мерките обаче е миниран от няколко проблема. Първият от тях е, че правителството 
закъсня с въвеждането им - в момента системата е в такъв хаос, че никой не знае колко точно 
болни обикалят болници и аптеки и продължават да ходят на работа, заразявайки други хора. 
Лекарства продължава да няма, а пациенти продължават да не получават навреме адекватна 
помощ. Възможно е три седмици да се окажат недостатъчни за отшумяването на тази вълна. 
Другият ключов Въпрос е ще бъдат ли спазвани ограниченията, или просто ще се окаже, че сме 
затворили училищата, детските градини и ресторантите, но целият ни социален живот попада В 
графата "частно събиране до 15 души". Правителството и професорите от НОЩ така и не 
положиха усилия да убедят хората, че трябва взаимно да се пазим, напротив - Борисов сякаш 
целенасочено създаваше нови разделения в обществото. Ако премиерът продължи да се крие и 
никой освен здравния министър не убеждава населението в смисъла от нов локдаун, след три 
седмици вероятно ще спорим защо той не помогна. 
Третият проблем е и най-сериозният - правителството отново не е готово с подкрепа на фирмите 
и хората, които в предстоящите три седмици ще останат без работа и доходи. Социалният 
министър отново рекламира едни и същи мерки, по които обещава милиарди, а харчи милиони. 
Министърът на икономиката пък тепърва ще обсъжда пакети с "неотложна" помощ за бизнеса. В 
следващите три седмици локдаунът ще засегне 350 000 българи и според сметките на 
правителството то ще им раздаде 350-400 млн. лв. Но липсата на обявени компенсации показва, 
че въобще не е мислено за икономиката 
Стана така, че премиерът Борисов хем е много загрижен за икономиката и заради нея здравните 
мерки Закъсняха, хем ги няма финансовите компенсации. 
Предстоящите 3 седмици със сигурност няма да са леки за никого. А през тях министрите трябва 
да убеждават, а и обществото да узрее, че ако наистина всички не стиснем зъби, (д) ефектът е 
ясен отсега. 
 
Локдаун след намангърване 
Борисов докара здравната система до колапс, а образованието до лудост 
Петьо ЦЕКОВ 
Сега  Стр. 1, 5, 8

 
До този тупик нямаше да стигнем, ако около Бойко Борисов имаше мъже, а не пригласящи 
пътници от джипката. За толкова много години Борисов успя да се обгради със съгласни 
депутатки, безмълвни министри и, очевидно - с доктори, които се възхищават на осовата му 
линия, но не могат да го убедят, че така не се бори пандемия. Съвсем закономерно България, 
страната на второ място по външни тоалетни в ЕС, стана по времето на Борисов страната с най -
голяма смъртност от COVID-19 в ЕС. След като седмици наред Борисов действаше по 
мангъровски, сега очевидно е склонил да наложи пълен локдаун от петък. Дано не е "след дъжд - 
качулка". Иначе - локдаунът и триажът са нормални последици от намангърването на нацията, 
която бе съветвана седмици наред да ходи с чайче през чумавото. 
Защо Борисов ли? Защото целият български модел за справяне с кризата е модел на Борисов, 
който почива само и единствено на борисовите усещания за правилно или неправилно 
Няма медицински консилиум. Няма министри. Няма парламент. Има само един Бойко Борисов, 
който на всичко отгоре преживя вируса, и сега той пак му стана N-ти приоритет, далеч не толкова 
важен, колкото мантинелите на пътя. Борисов реши, че страната трябва да остане отворена по 
време на чумата, та да може хем тя да се разпространява свободно, по мангъровски, хем 
икономиката да работи с пълна пара, а училищата да бълват високообразовани младежи. 
Моделът на Борисов е по време на кризата да живеем така, все едно няма криза. Цената е ясна - 
тук се разболяват толкова, колкото в Турция, която е с 13 пъти по-голямо население. "С нито 
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една мярка не трябва да тревожим хората, защото обездвижването, стоенето вкъщи, влияе 
върху психиката", рече Борисов дори и когато вече бе ясно, че вървим към пълен локдаун. 
Накратко, ако не се водихме по акъла на Борисов, а си спазвахме мерките, които прекрасно 
знаехме от пролетта, сега нямаше да сме пред затваряне. 
Вярно, че дотук се стигна заради проблеми, замитани години наред под чергата. Затваряха 
болници, лишаваха хората от бърза и адекватна помощ. Окрупняваха до такава степен, че цели 
региони останаха непокрити от болнична помощ. Затова кризата във Видин и Враца се усещаше 
още по време на първата вълна, а в Свищов сега лекуват кмет, икономист, депутати и няколко 
студенти доброволци. Докато съсипваха здравеопазването, чертаеха някакви здравни карти и 
дигитализираха сектора. Така ги начертаха, че хората днес умират по стълбите. Така го 
дигитализираха, че лекарите вече лекуват в Германия и Англия, а тук даваме “цели“ 1000 лв. на 
докторите, борещи се на първа линия. Е, не на всички. 
Проблемите са отдавна, но защо забравяме, че в последните 12 г. управлява еднолично Борисов 
и ако искаше да направи реформи в ключови сектори като здравеопазването, образованието, 
съдебната система и сектора за сигурност - за какво друго ни е тая държава, за бога - можеше да 
направи по две такива. Нищо подобно не направи. 
Виждаме друго. Виждаме Борисов от ноември, който говори точно обратното на Борисов от март 
През пролетта той събираше “мазнинка“, за да може тя да стигне за кризата при висока 
смъртност и огромна заболеваемост - каквито имаме в момента. При 4000-5000 заболели на ден 
през ноември Борисов не реагираше и никой не знае защо, очевидно чакаше нещо друго да се 
случи - да се разболяват по 40-50 хиляди на ден? Взехме един куп кредити, които трябваше да 
ни послужат сега - нищо подобно не се случва. Гордеехме се с бързия преход към онлайн 
обучение - а през последните седмици бе табу да се говори за онлайн обучение, училищата 
стояха отворени, но полупразни и с растящ брой починали учители. Защо? Защо бе нужно това? 
Защото Борисов иска така! Сигурно е, че министър на образованието не може с бистър ум да 
прати учителите на първа линия. Сигурно е, че министър на здравеопазването не може да иска 
системата да бъде по-натоварена. 
Единствено Борисов е виновен за ситуацията 
Дано този локдаун не идва прекалено късно. 
Но има и нещо друго... 
Ако имаше категорична позиция в обществото срещу бездействието на правителството, Борисов 
отдавна щеше да се е покрил някъде. Такава позиция няма. Напротив, има поне 5 групи хора, 
които на практика поддържат Борисов, без да имат нищо общо партийно, идейно, парично или 
каквото и да било друго с ГЕРБ. 
Тук са любителите на конспирации, които са убедени, че COVID е измама, от Рокфелер е 
измислена преди 10 г., Бил Гейтс я поддържа сега - за да ни чипира, разбира се. После ще ни 
ъпдейтват през 5G кулите. Един такъв политик, бивш ВРИД кмет на Пловдив, ги разправяше тия 
работи миналата седмица, след като го арестуваха без маска в софийското метро. 
Втората група хора са безсмъртните. Вирус има, но тях не ги засяга - щото са млади и здрави, а 
от вируса умират само стари и със съпътстващи заболявания. Е, умират и някои млади, но това е 
изключение. Важното е, че на 90% им минава безсимптомно или леко. 
Третата група хора са демократите теоретици. На тях никой няма да им затвори устата с маски. 
Те са свободни хора, които никой няма да ограничи. Вие сте страхливци, а те са смели - няма да 
се крият като мишки по дупките. Те ще излязат на улицата, за да протестират. За свободата! За 
щастието! За... 
Има и четвърта група хора, които са абсолютно индиферентни към всичко, което се случва. К'ъв 
вирус? К'ви пет лева? Аз вирус не съм виждал, няма ни един болен в цялото село. Както вика 
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един човек, който не подлежи към точно тази група - министърът на здравеопазването: в 
половината училища няма вирус. Ерго - няма проблем. 
Петата група е групата на знаещите 
Тях ги е раждала българска майка юнашка, което автоматично ги прави тънки специалисти по 
химия, физика, експериментална медицина, люпене на семки и футбол. Те са прочели някъде, че 
киселото зеле и ферментиралите продукти са решение, тъй като едни учени в Германия са 
открили това. В същото време са абсолютно наясно, че оная ваксина не е решение, щото едни 
турци са я измислили в Германия. Те слушат Мангъров, затова признават, че вирусът 
съществува, но си го лекуват с чайче и си го разнасят надлъж и нашир, щото той, вирусът, 
трябва да се предава, за да се достигне до стадния имунитет и т'ва е - въпросът е решен. В тази 
група е Бойко Борисов, който очевидно смята, че е получил знания с поста си или с близкия си 
контакт с Мангъров, когото толкова много хареса, че му каза: "Ако бях жена, щях да ти пусна". 
Много трудно потискам усещането си, че народът масово е изперкал и затова не е виновна 
никаква изолация, защото в България такава не съществува. Просто, както каза една психоложка 
наскоро - сблъскването със смъртта ни изправя пред лични дефицити. В такава ситуация светът 
се изкривява, очевидно е. Вървим безгрижно през чумавото с чайче в ръка. От хора, които 
обичат близките си, страхуват се за роднините си и нямат суицидни мисли, се превръщаме в 
някакви същества, за които смъртта е просто статистика. 
 
5 проблема с болничните при карантина заради COVID-19 
Законите си противоречат, личните лекари се презастраховат, РЗИ не сколасва 
Сега  Стр. 10

 
Девет месеца след началото на коронакризата хиляди хора продължават да имат проблеми с 
вземането на болничен за COVID-19. Това в повечето случаи означава неплатен отпуск и 
седмици без доход в семейството. Проблемите до голяма степен се дължат на вечното 
подозрение на правителството, че измамите с болнични са втора природа за българите и 
нежеланието му да пригоди нормативната уредба към безпрецедентната ситуация, в която се 
намираме. 
От началото на кризата има десетки оплаквания на хора, на които е отказан болничен. От една 
страна, нормативната уредба продължава да бъде неясна, което кара някои лични лекари да се 
презастраховат и да отказват болничен за гледане на здраво дете, върнато от училище. От друга 
страна, наредбата за медицинската експертиза е ориентирана именно към затягане на всякакви 
възможности за измами, поради което изисква процедури, несъобразени с необходимостта от 
изолация на хора с COVID-19 или контактни. Третата причина за масови проблеми е батакът в 
регионалните здравни инспекции, които са претоварени с основната работа по документирането 
на случаите и техните контакти. 
В резултат на всичко това опасенията на правителството, че пандемията ще източи бюджета на 
НОИ за болнични, не само не се оправдаха, но и болничните са по-малко от предишни години. 
Мащабите на проблема се виждат от сухите данни - случаите на COVID-19 са 125 000 от март 
насам, в момента активните случаи са 84 000. Над половин милион души са били в карантина, а 
54 000 са в момента. За цялата година обаче издадените болнични за ползване на карантина във 
връзка с коронавируса са само 50 224, съобщи социалният министър Деница Сачева. 
Болничният е осигурителен риск, който се покрива от осигуровките на всеки работещ гражданин. 
Въпреки осигуряването си днес хиляди хора са с отнети осигурителни права, защото държавата 
трепери да не се счупи социалният й бюджет. 
1. Кога се полага болничен за карантина? 
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Според наредбата за медицинската експертиза временна неработоспособност е налице в 
случаите, в които осигурено лице не може или е възпрепятствано да работи поради редица 
обстоятелства, сред които и карантина; гледане на болен или на карантиниран член от 
семейството; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в 
заведението. В чл. 39 пише, че не се издава болничен лист за гледане на здрави деца, оставени 
под карантина, които по принцип не посещават детски заведения. 
Заради тези двусмислени текстове част от личните лекари отказват да издават болничен за 
родител на здраво дете, което е върнато от училище - такива случаи почти ежеседмично се 
разискват в медиите. Само преди дни например пред БНР личният лекар д-р Гергана Николова, 
която е член на УС на Българския лекарски съюз, заяви, че колегите й правилно отказват 
болничен за ученици, защото той се полага само за дете, върнато от детска градина. "Вината не 
е в нас, такава е наредбата", твърди д-р Николова. 
Това обаче не е вярно - тези родители имат право на болничен най-малкото защото ученикът им 
отговаря на условието "гледане на карантиниран член от семейството". В този смисъл има и 
становище на МЗ, а също и на НОИ. "Направихме наше проучване и няма да бъде върнат 
болничен. От НОИ е уточнено, че този член се отнася в настоящата ситуация и за ученици", 
обясни в същия репортаж на БНР председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. Ето и становището 
на МЗ, публикувано в началото на октомври в текст с полезна информация за родители: "Да, в 
случай че вашето дете е поставено под задължителна карантина, вие имате право на болничен 
лист, издаден от личния лекар на детето ви", като тази възможност се отнася и за децата в 
детска градина, и за тези, които ходят на училище. 
Ако се стигне до затваряне на училищата като част от нов локдаун, проблемът с болничните ще 
избухне с нова сила, тъй като от пролетта се спори представлява ли затварянето карантина. 
Държавните институции създават впечатление, че целенасочено не съветват гражданите да 
искат болничен в такъв случай. В информационния портал coronavirus.bg например първо пише, 
че родителите на деца от затворени детски градини имат право на платен или неплатен отпуск, а 
в дъното на рубриката за въпроси и отговори е публикувано, че болничен поради карантина или 
отстраняване от работа по предписание на здравните органи се изплаща за: 1. времето, за което 
осигуреният е под карантина; 2. времето на отстраняване от работа, ако осигуреният не може да 
бъде трудоустроен на друга подходяща работа през това време, но за не повече от 90 
календарни дни през една календарна година. 
2. Болничен за повече от 14 дни? Само след комисия 
Вторият проблем е свързан със стремежа да се вържат ръцете на личния лекар за издаване на 
серийни болнични листове без контрол. Заради това според наредбата за медицинската 
експертиза лекуващият лекар има право еднолично да издава болничен за максимум 14 дни 
непрекъснато. Ако се налага удължаване на болничния, то болният трябва да зареже всякаква 
карантина и да се яви на лекарска консултативна комисия (ЛКК). 
Задължителната карантина при потвърден COVID-19 е 14 дни, но за контактен бе намалена на 
10 дни. При по-тежко протичане обаче COVID-19 може да извади човек от строя за три и повече 
седмици. Има и немалко случаи, в които човек излиза в карантина заради болен член на 
семейството, а в средата на този болничен се оказва сам положителен и има нужда от нови 14 
дни. Изключение от правилото за явяване пред ЛКК не е предвидено. Така в най-добрия случай 
болният трябва да изгуби обезщетение за един ден, за да се прекъсне болничният и да се 
издаде нов. Друг вариант е да се яви за PCR тест, за да му се издаде предписание за нова 
карантина от РЗИ. Третият вариант е да търси работеща ЛКК, за да продължи болничния. 
3. Има ли карантина без предписание от РЗИ? 
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Всеки човек, включително и върнато от училище дете, се поставя под карантина с предписание 
на регионалната здравна инспекция. РЗИ определя и кой е контактен при всеки доказан случай 
на COVID-19. Информационната система за COVID-19 изпраща на общопрактикуващите лекари 
автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им 
листа. Ако например човек се самоизолира, както са принудени да правят много хора заради все 
още крайно недостъпните и твърде скъпи PCR тестове, той не може да получи болничен, тъй 
като не съществува в системата на РЗИ, а следователно не е подаден като карантиниран и на 
личния лекар. 
4. Срокове всякакви тук забравете 
Въвеждането на хора в карантина в системата по правило трябва да става ежедневно, т.е. да 
няма забавяне. На практика обаче забавяне има, и то абсурдно дълго - още преди голямата 
криза от последните няколко седмици предписанията закъсняваха до степен да застигнат 
получателя си след изтичането на болничния му. Лични лекари в София разказват, че особено се 
бавят документите на децата - често за карантина от 10 дни те пристигат на 15-ия ден. Едва тези 
дни започна да се гласува промяна, която да позволи известяване за предписание с есемес. Този 
есемес обаче за нашата бюрокрация е нещо твърде несериозно, за да се ползва за болничен. С 
други думи - засега е известно само, че есемесът ще облекчи регионалните здравни инспекции, 
но дали ще облекчи и гражданите, все още няма яснота. 
5. Един ден тук, два - там 
Осигурителните права на гражданите се ограбват и по друга линия - началото на болничния за 
карантина. Според заповед №610 на здравния министър по този въпрос карантината на пациент 
с COVID-19 започва да тече от датата на потвърдителното лабораторно изследване с PCR тест. 
Счетоводители се оплакват, че НОИ издава предписание да се анулира болничен, ако е с по-
ранна начална дата. Резултатите от тестовете обаче излизат с ден-два закъснение, а и в 
масовия случай тестът не се прави още на първия ден от самоизолацията. Така един пациент 
може да загуби няколко дни, в които не ходи на работа и е зле, но няма право на болничен. Тук 
решението е човек да си пусне отпуск, ако има останал, или личният лекар да го впише като 
начало с остра респираторна инфекция, за която може да му даде 5 дни, след което да добавя 
нов болничен. 
 

 
 
Проф. д-р Асен Балтов: Първи ще се ваксинирам 
Стела СТОЯНОВА 
Стандарт  Стр. 5 

 
Проф. д-р Асен Балтов е изпълнителен директор на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" от февруари 2017 
г. Преди това е началник на Първа травматологична клиника на университетската спешна 
болница. От 1 април 2019 г. е координатор на Експертния съвет по ортопедия и травматология 
към МЗ. През 1994 г. завършва Медицински университет в София. Две години по-късно започва 
специализация по ортопедия и травматология към Втора травматологична клиника на УМБАЛСМ 
"Н. И. Пирогов". Работи в спешната болница до декември 2006 г. От края на 2006 до февруари 
2013 година е ординатор в Катедра "Ортопедична Травматология и Реконструктивна Хирургия" - 
ВМА. 
Специалист в областта на оперативно лечение на фрактури и изкълчвания на крайниците и таза; 
на лечение на политравма и посттравматични увреждания на крайниците; ендопротезиране на 
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стави на горен крайник - рамо и лакът. През юни 2016 г. продобива степен "професор". Към 
момента председателства Българската Ортопедо-Травматологична Асоциация, чийто член е от 
1997 г. "Стандарт" разговаря с него за лечението на коронавируса и готовността на болниците да 
се справят с пандемията. 
- Проф. Балтов, бяха въведени нови по-строги мерки до 21-ви декември. Мислите ли, че те 
трябваше да влязат в сила по-рано, и ще трябва ли да има удължаване? 
- Като лекар, аз вярвам, че човешкото здраве е най-ценното в цивилизования свят. И неговото 
опазване е най-важно. В момента, в който се увеличи заболеваемостта, веднага започнаха и 
консултации между щаба и правителството за мерките, които трябва да бъдат въведени. 
Заповедта за тях вече е факт, а те ще влязат в сила в 23,30 часа в петък. 
- Дали според Вас, те ще ограничат заболеваемостта, и дали ще се наложи тяхното 
удължаване след 21-ви декември? 
- Не, категорично сме се разбрали да няма удължаване. А разчитаме на намаляване на 
заболелите с около 50 процента, като категорично изваждаме от тях около 1,2 млн. ученици, 
които няма да са в общата среда. Знаете, че те са едно от огнищата за разпространение на 
Ковид-19. При това те го пренасят безсимптомно, като не могат да бъдат идентифицирани. Но, 
както сме казали, на дата 21-ви декември, карантината ще бъде отменена. 
- Какъв е капацитетът на болниците в момента, включително на "Пирогов", да приемат 
пациенти с коронавирус? 
- В момента "Пирогов" е заделил над 50 на сто легла за пациенти с Ковид-19. От тях 360 легла за 
пациенти, които се нуждаят от кислород, 40 за такива, които вече не се нуждаят от него, 40 за 
хора, които се нуждаят от реанимация и дихателна интубация. 
- До каква степен са запълнени? 
- Към днешна дата са запълнени 400 от леглата. 
- А в останалите болници ще стигнат ли силите на здравната система да се справи с 
коронавируса, особено като се има предвид недостигът на медици? 
- Въвеждането на тези мерки бе изключително важно, защото то показва, че държавата мисли за 
своите медици. По този начин ние показахме на колегите, че това ще свали напрежението, ще им 
даде глътка въздух и възможност те също да изкарат коледните и новогодишни празници. И в 
същото време ще ни даде възможност, това, което не е било доставено тази година да се 
достави догодина и да поемем отново, ако има евентуално увеличение на случаите. 
- При Вас в "Пирогов" има ли недостиг на медицински персонал и появиха ли се 
доброволци, за които призовахте? 
- Да, при нас има 35 доброволци, но това, което не бе оповестено и което трябва да допълня, е 
че ние търсим санитари за Ковид-отделенията. Става дума само за хора, които задължително са 
преболедували Ковид-19 и са образували антитела. Иначе рискът да се заразят е огромен и ние 
няма да го позволим. Що се отнася до недостига на персонал, ние постоянно компенсираме, 
защото ако някой се зарази, той излиза от средата и се замества от друг колега. "Пирогов" бе 
много критикуван, защото в началото на пандемията имаше много болни медици. Но още преди 
да дойде сегашното положение, имаме 450 колеги, които вече са изкарали активната фаза и 100, 
които в момента са с вирус, но от тях само 17 се лекуват в болница. След като имаме 
специалисти, които са преболедували и имат антитела, това дава увереност на екипа на 
"Пирогов", че разполагаме с достатъчно голям екип за работа на първа линия.  
- В "Пирогов" е така, а знаете ли как е на други места? 
В малките населени места медици подават оставки с мотива, че не искат да жертват живота си, в 
същото време други ги критикуват, че не спазват Хипократовата клетва? 
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- Какво значи да жертват живота си? Ние всички сме се клели, знаем, че има рискове за живота 
ни. Никой не е застрахован. Аз смятам, че ако някой е бил притеснен и уплашен, тези страхове 
трябва вече да преминат и да се работи нормално. Още повече, че очакваме ваксината в края на 
годината или началото на следващата година, а хората на първа линия в лечението на 
коронавируса първи ще бъдат ваксинирани. 
- Вие лично ще се ваксинирате ли? 
- Категорично да. 
- Витае един друг въпрос -как се вземат PCR-тестове при прием в болница. Има хора, 
които обикалят по болници, защото трябва да си платят теста. Кога ще се постигне 
унификация? 
- От днес вече действа електронното направление, което личният лекар издава, ако човек има 
поне два симптома. Пациентът получава код, който може да зареди, и получава безплатен PCR-
тест, за който здравната каса ще заплати 60 лева на лабораторията, която извършва теста. 
Пациентите не заплащат нищо, а ние сме подготвени и нашите лаборатории ще приемат всички 
пациенти, които имат такива електронни направления. Направлението се издава от личния 
лекар, но само за хора със симптоми. Личният лекар е длъжен да направи скрининг, да снеме 
анамнеза, да види какви оплаквания има пациентът. И ако се увери, че той има тези симптоми, 
той издава направление и пациентът намира в коя лаборатория да направи теста, като 
Здравната каса заплаща на съответната лаборатория. 
- Тоест за пътуващи, които искат да отидат в друга държава и тя им иска такъв тест, ще си 
го заплащат сами? 
- Ако става дума за пътуване, човекът, който иска да пътува си го заплаща сам, защото това не е 
по желание на Здравната каса. Това става на цената, която е определена от лабораторията или 
болницата - при нас варира между 90 и 100 лева. 
- Частните болници бяха критикувани, че не се включват в Ковид-лечението. Как е сега? 
- Различно е. 
Има частни болници, които наистина дадоха много от себе си в това лечение, за което моите 
адмирации, но имаше и държавни болници, които не направиха необходимото. Не можем да 
кажем, че ги делим на частни и държавни, а на работещи и неработещи. 
- Покрай Ковид-ситуацията отново се видя какви проблеми има с недостига на медицински 
персонал - и по отношение на приема на студенти, и на лекарските заплати. Вие какво 
бихте препоръчали? 
- По отношение приема на студенти по медицина, и сега се приемат много млади хора. 
Проблемът е, че повечето от тях заминават в чужбина. Разбира се, не можем да ограничаваме 
свободното движение на кадри в Европа, но все пак е добре тези, които са завършили тук, да 
върнат инвестицията, която България е дала за тяхното обучение. Може би под формата на 
договори за три или пет години у нас. Що се отнася до заплатите, всеки би искал да получава 
повече, но мисля, че в този момент не трябва да противопоставяме лекарите едни на други. Да, 
има колеги, които получават малки заплати и вършат чудеса, както и други, които не вършат 
нищо, но разчитат на високи заплати. 
Когато кризата приключи, вероятно ще бъде направен един по-обстоен анализ и ще се вземат 
решения относно здравната реформа, която трябва да се направи. Тогава ще се види и колко е 
допринесъл един или не е допринесъл друг. В момента смятам, че трябва да сме единни и 
солидарни, за да се справим с това предизвикателство, което касае не само колегите от 
здравеопазването, а и цялото ни общество. 
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PCR-ът като присъда 
Българинът започна да се грижи за здравето си от март, чакаме Коледа, за да си пожелаем 
живот без корона 
Катя ИВАНОВА 
Стандарт  Стр. 6

 
PCR-ът не е диагноза. Няма българин, който да не е чул това още през март, когато за първи път 
държавата бе затворена като мярка срещу настъплението на невидимия враг с корона. PCR -ът 
само потвърждава диагнозата, поставена от лекар на база симптоматиката на пациента и 
направения му преглед. Но въпреки това днес всеки ден ни застигат страшни новини. 
Двама души издъхнаха на стълбите на пловдивската болница, защото въпреки тежките си 
основни заболявания, са станали жертва и на Ковид-19. Не били приети, тъй като нямали PCR. 
36-годишният Калин Карапачов от Обзор загуби живота си, обикаляйки болниците въпреки 
тежката пневмония. Имал два отрицателни бързи теста, но съмненията, че е с Ковид-19 не 
позволили спешното му приемане. PCR-ът не бил готов. Излизането на положителната проба 
след смъртта на Калин едва ли оправдава фаталната му разходка с линейка. Опериран наскоро 
64-годишен мъж с двустранна бронхопневмония беше принуден да чака с часове между две 
болници в Благоевград, без да го приемат. И той имал отрицателен бърз тест, но заключението 
на рентгенолога било, че става въпрос за Ковид-19. Така две лечебни заведения - държавно и 
частно, се скараха кой да го приеме, защото нямал в джоба си PCR.-.Към това се прибавят 
случаи като Перник, където болни чакат по 40 часа, за да ги приемат. И абсурди като края на 
жена от Ботевград със сърдечно заболяване, която си отиде, след като отказали да я приемат в 
столичната Окръжна болница. Кардиологичното отделение там е трансформирано в COVID, но в 
Спешна помощ нямали официална информация за това и я завели точно там. Търсенето на нова 
клиника станало фатално... 
Да, PCR-ът наистина не е диагноза. PCR-ът вече е присъда. За капак -получаването й е истински 
сървайвър. Не става въпрос за 120-те лева, които човек има или няма трябва да плати, ако се 
нуждае от лечение в болница. Въпреки уверенията на властта, че пациенти не се връщат, а 
тестовете се правят на място. Опашките пред лабораториите са зловещи. 
Не дай, Боже, да имаш симптоми, трябва да прекараш най-малко два часа отвън - на студа. Ако 
все още не си развил пневмония, след стоическото чакане двойната ти е в кърпа вързана. Дори и 
да не си болен от коронавирус, вероятността да го прихванеш на тротоара, е реална. Вече 
стигнахме 42% от всички проби да са положителни. А и да не е коронавирус - все ще настинеш. 
Пък и грипът чука на вратата... 
Ясно е, че здравната система се задъхва, а лекарите ни са на предела на силите си. Тях никой 
не вини. Напротив - поклон и благодарности! Те са герои, които с дни не спят, с месеци не се 
прибират при семействата си, ангели, които дават свидни жертви в пандемичната война. Но 
административният хаос слага петно върху труда и саможертвата им. При положение, че 
стигнахме повратната точка почти всеки втори да със симптоми да е с доказан Ковид-19, 
заветният PCR вече се превръща в документ, важен само за глашатая на страха - Единния 
информационен регистър. И за статистиката. PCR-и има, човещина няма, би казал един приятел-
поет, за да ни накара да се замислим къде в ужаса от заразата забравихме да бъдем хора. 
Проблемът е в организацията на болниците, виновните са наказани, заяви здравният министър 
проф. Костадин Ангелов. Но усещането, че нещо в протокола за действия срещу коронавируса е 
сбъркано, остана. Защото наред с новото разделение в обществото - на положителни и 
отрицателни, на преболедували и застрашени, се породи опасният конфликт между лекарите. 
Болници срещу Спешна помощ лични лекари срещу именитите професори, аптекари срещу 
доктори, Мангъров срещу щаба. Джипита от страната вече изплакаха срещу колегите си в 
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София, че неглижират труда им, а са принудени да лекуват двустранна бронхопневмония по 
телефона. 
Истината е, че коронавирусът ни принуди да научим по най-трудния начин важните уроци за 
здравето и живота си. Време е да си признаем, че българинът започна да се лекува от март. 
Дотогава основното му хапче бе: "На мен това не може да се случи", а профилактичният му 
преглед - само за лигльовци. Днес Ковид-19 извади пред очите на всички ни колко болни са 
сърцата ни, колко увредени са дробовете ни, колко застоял и пълен с вредни навици е животът 
ни. С каква калпава храна храним децата си. Трябваше да видим върховете на короната и да си 
я представим на главата си, за да научим има цинк и селен, че витамин D не е само за бебета, че 
цитрусите са пълни с витамин С. Разбрахме какво е сатурация, взехме да обръщаме внимание 
на кръвното и пулса си. 
Но егото все още ни пречи да носим маска. А бягството от реалността ни праща в лапите на 
конспиративните теории. 
Днес мекият локдаун предизвика нов разнобой. Защото ресторанти и дискотеки се затварят, но 
частните събития до 15 души са позволени. На 8 декември ще броим студентските купони в 
страната в отдавна резервираните къщи за гости. И ще чакаме следващата черна жътва. А 
дотогава ще вярваме, че новите мерки на държавата в помощ на бизнеса и семействата ще 
работят по-бързо от старите. За да посрещнем Коледа здрави и да си пожелаем живот без 
корона. 
 
Проф. Дроздстой Стоянов: Мерките отправят послание за несигурност 
Хората знаят, че най-страшното предстои, и това ги обезсърчава, казва проф. Дроздстой 
Стоянов 
Стела СТОЯНОВА 
Стандарт  Стр. 9

 
Дроздстой Стоянов е професор по психиатрия и медицинска психология, доктор на 
медицинските науки, Ръководител Катедра психиатрия и медицинска психология в Медицински 
университет Пловдив. Академик и заместник-председател на Българската академия на науките и 
изкуствата. Член на постоянния комитет по психиатрия на Европейския съюз на медицинските 
специалисти, почетен член на Американската психиатрична асоциация. Д-р Стоянов е бил 
национален консултант по психиатрия (2018-2019) и член на Експертния съвет по психиатрия при 
Министерство на здравеопазването от 2019. Лауреат на бронзов медал от Европейското 
дружество за личностцентрирана медицина (2014). Автор и съавтор на близо 200 научни 
публикации. 
- Проф. Стоянов, отново бяха приети мерки, с които ще бъдем изолирани за известен 
период от време. Как ще се отрази това на психиката на хората, при положение, че през 
март преживяхме един такъв период? 
- Това ще се отрази по неблагоприятен начин, но не заради самото затваряне или карантина, а 
защото се повтаря. И главно, защото се повтаря при липса на ясна перспектива. Съвременният 
човек е достигнал до един етап в своята еволюция, който не е твърде далечен от неговите 
базови инстинкти. Единият от тези инстинкти е свързан със самосъхранението в условията на 
умора - бягство или битка. В дадения случай, когато започна кризата, хората реагираха през 
инстинкта на бягството. И аз мога да твърдя от собствените си наблюдения през последните 
месеци, че се придържат към него. Виждам, поне в моето социално обкръжение, доста 
ограничени социални контакти, спазване на дистанция, постоянна дезинфекция. Избягване на 
физически допир, носене на маски, събиране на не повече от осем човека в едно и също 
помещение, съкращаване на тези събирания и избягване на културно-масови или спортни 
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мероприятия. Много хора някак автоматизирано се насочиха към това, за да ограничат рисковете 
за собственото си здраве. 
Но в един момент кризата ескалира и политиците обвиниха онези 15-20, да кажем 30 на сто от 
населението, които не спазват тези правила. При сегашната стагнация, както психосоциална, 
така и икономическа, мога със сигурност да твърдя две неща. Първото е, че хората са силно 
обезсърчени и потиснати от това, което се случва, защото гаранции за изхода от ситуацията след 
21-ви декември няма. Мантрата "Ваксината идва" е фалшива. Защото, когато прословутата 
противовирусна ваксина дойде у нас и ние с Вас решим да се ваксинираме, няма как да се 
предпазим, ако не решат да се ваксинират и останалите 80 на сто от населението. А това е 
изключено, особено като имаме предвид голямата част от хората, които по принцип отказват да 
се ваксинират. Както и поради огромното недоверие на хората в ефективността на такъв подход. 
Особено имайки предвид, че една ваксина трябва да бъде апробирана за своето приложение при 
хора в течение на години. Нейното вкарване на пазара в съзнанието на всеки един здравно 
информиран човек е прибързано. Така че необходимата степен на имунизация, която се търси - 
80-85 на сто, е непостижима. А ако по-малката част от населението бъдат ваксинирани, вирусът 
ще мутира, ще се адаптира към ваксината и ще започне да я заобикаля. Така че най-страшното 
предстои, а информираните хора разбират това и то ги обезсърчава. Защото знаят, че 
налагането на локдаун за втори път няма да доведе до изкореняване на епидемията. Нокдаунът 
облекчава така наречения товар върху здравната система, при това временно. Тоест за повечето 
хора обявлението за локдауна е обявление за поредния период от сериала, който ще се играе за 
неопределено време, а може би и за целия остатък от техния живот. И това е истински вредното 
за психичното здраве послание. Много е вредно да се предлагат крайни ограничения без да има 
ясни доказателства, регламенти и ангажименти. 
- Включително и икономически... 
- Да, и икономически, но нека не забравяме и социалните последствия. Аз като родител на две 
деца, не мога да спра своето възмущение и да не попитам проф. Костадин Ангелов, когото 
познавам от много време: "Коста, кой ще ми гледа на мен децата, докато аз се грижа за болни 
хора, със или без Ковид?". Добре, можеш да затвориш вкъщи икономист или IT-специалист, които 
могат да работят в домашни условия. Като управляваш здравна криза, как се погрижваш за 
хората, които трябва да се грижат за пациентите? 
- Това може би е в полето не само на един министър? 
- Ако попитате в прав текст, ще получите отговор, че в столицата има две дежурни детски 
градини, които обслужват децата на лекари, които се борят с Ковид. Това за мен е най-
безотговорният отговор. Защото, за да се натоварят максимално лекарите, които работят с 
пациентите с Ковид, те са освободени от другите заболявания. А другите заболявания не спят. 
При което се получава, че абсолютно целият медицински персонал е натоварен. Кой да гледа 
децата на тези хора? Медицинският персонал - не са само така наречените лекари на "първа 
линия , защото вече няма първа линия. Лекарят, сестрата, лаборантката и санитарката в една 
поликлиника също са първа линия, защото всеки ден се срещат с подобни пациенти. Нищо, че не 
са подписвали декларации. Тоест за тези хора решение няма. Тоест, ти предприемаш някакви 
мерки, които са необосновани. И най-важното - в дългосрочен план, тъй като ме питате за 
вредата върху психичното здраве основното послание, което ти отправяш, е несигурност. Няма 
човек със здравна информираност и със здравна култура, който да си фантазира, че филмът ще 
свърши на 21-ви декември. Или който да вярва в митологията, че ваксината ще реши проблема. 
- А това усещане за невъзможност да контролираш собствения си живот какво би могло да 
породи в дългосрочен план? 
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- Дезадаптивни поведения. При възрастните хора най-вероятно агресия, домашно насилие, 
опити за самоубийство, злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества. А при по-младите, 
поради неизбежната продължителна експозиция на дигитални устройства, включително 
дистанционното обучение, което е изключително вредно за децата, може да се развие 
разстройство на вниманието с хиперактивност. Изключително вредно е малките деца да стоят 
повече от 3 часа на едно електронно устройство, а те толкова стоят само да си играят игрите. 
Като добавим и 6-7 часа дистанционно обучение, това може да бъде крайният резултат. 
- В същото време в социалните мрежи се коментира как това ще ни промени, ще ни сближи 
емоционално. Мнозина казват "Сега се радваме да прекараме повече време със 
семействата си", а в масовия случай сякаш това не е така - отприщва се агресията... 
- Няма човек, който да е задоволен от перманентното еднообразие. Да предположим, че става 
дума за 3-4-членно семейство, което обитава къща с двор, с условия децата да бъдат 
занимавани и от друго поколение и да прекарват повече време заедно. Те може би са били 
щастливи да прекарат времето си заедно през март и април, но това вече е рецидив. Това е 
проблемът. Каквато и дейност да вършите, Вие трябва да пазите баланса. В живота на човека 
има две неща любов и работа. Ако едното от тези две неща е прекалено, ако те не са адекватно 
дозирани, те са токсични. Независимо дали доминира работохолизмът, или доминира 
прекомерната отдаденост в семейната среда. Тези два вида дейности и отдаденост трябва да се 
редуват и да се сменят по един равномерен начин, за да може да се постигне добре балансирано 
психично функциониране. И това важи за която и да било сфера на живота. 
- А какви психични проблеми споделят най-често Вашите пациенти, когато идват. Има ли 
някаква промяна? Има ли повече страхове във връзка с Ковид-19, или неглижиране на 
проблемите? 
- Поведението на хората е компенсаторно. Тези, които имаха най-големи страхове през март, в 
момента се държат изключително неглижиращо и се опитват да изтласкат в периферията на 
съзнанието си проблема за Ковид-инфекцията. Тогава той е бил някаква дистанционна реалност, 
а сега всички те имат познати с Ковид, или пък виждат опашките. И те вече са изчерпани 
психически. И обратното - хора, които са били много по-либерални, много по-резервирани през 
пролетта, в момента са по-притеснени. Така че и двете крайности, за които ме питате, ги 
наблюдавам в работата си. Идват хора, които са изморени от цялата тази итерация /б.р. - 
повторение/ на Ковид-проблематиката, включително и по медиен път, и затова предпочитат да го 
неглижират. Така има и другата крайност на хора, потънали в собствените си страхове. Но и в 
двата случая това не е адаптивно решение спрямо обективната заплаха. 
 
Мечтата на Чирков - болница на бъдещето във Варна 
Екатерина НИКОЛОВА 
Стандарт  Стр. 16

 
Годината е 1986. Целият свят чува името България и с удивление насочва погледа си към 
малката, все още комунистическа държава. Причината е един гениален лекар - проф. 
Александър Чирков, който прави първата у нас, на Балканите и в целия Източен блок 
трансплантация на сърце. Пациентът е дете - 11-годишният Иван от Кърджали. Малчуганът 
страда от тежка сърдечна недостатъчност заради вродена кардиомиопатия. И е в списъка с 
чакащи спасение. Донор става 21-годишно момче в мозъчна смърт след катастрофа. Операцията 
е успешна. Иван остава 8 месеца в болницата, след което го изписват здрав. По онова време 
Испания и Португалия още нямат нито една успешна трансплантация. Заради чудото в София 
започват да пристигат лекари от близо и далеч. Те искат да се запознаят със светилото в 
кардиологията и да почерпят опит. А изуменият руски премиер Михаил Горбачов изпраща 
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направо здравния си министър Евгений Чазов, за да види с очите си българското чудо. Самият 
акад. Чазов е легенда в кардиологията. Променя цялата здравна система на СССР, лекува 19 
лидери на 15 държави, сред които освен самия Горбачов, Маргарет Тачър, и американски 
президенти. 
Това е само една от хилядите истории с щастлив край, свързани с името на проф. Чирков - 
бащата на кардиохирургията у нас. 17 години по-късно, на 21 август 2003 г., екипът на гиганта в 
медицината, както го нарича ученикът му проф. Иво Петров, прави втора революция. В болница 
"Св. Екатерина", която и до днес българите наричат Чирковата, е извършена едновременната 
трансплантация на бял дроб и сърце. Пациентката е 26-годишно момиче с вродена сърдечна 
аномалия. С тази операция България изпреварва всички страни от Югоизточна Европа, 
задминава дори Италия. 
Проф. Чирков обичаше да показва нещата по различен начин, човек, който живееше, за да се 
раздава, казва с благодарност за всички уроци проф. Петров. България загуби един от най-
достойните си синове в деня на Света Екатерина - покровителката на болницата, която Чирков 
създаде и която по политически причини правителството на БСП му отне. Болката остана 
завинаги в проф. Чирков, но отдаден на родината си, той не каза една дума срещу България 
заради това. Напротив - продължи на помага на хората, предаваше опита си на младите и 
гледаше в бъдещето. 
Около 3.30 часа на 24 ноември 2020 г. в хотел във Варна професорът внезапно се е почувствал 
зле. Състоянието му рязко се влошило. Преди това имал лека температура. Въпреки усилията на 
лекарите обаче той починал. Близките му са категорични, че причината не е зловещия 
коронавирус, за който през юни проф. Чирков изказа подозрението си, че е променен по 
лабораторен път, за да е максимално агресивен към хората. 
Целият живот на родения в Лом на 27 януари 1938 г. Александър Чирков е път на 
самоусъвършенстване и себераздаване. Именитият професор вярваше, че лекарят трябва 
непрестанно да учи и развива знанията си, да обменя опит с колегите си. Не да ходи на изпити, а 
да се сертифицира на 4 години. Затова и бе пионер във всичко, което правеше. Завършва 
Висшия медицински институт в София през 1962 г. 4 години по-късно заминава за Западен 
Берлин, където специализира при известния кардиохирург проф. Бюхлер. Остава там като лекар 
в Университетската болница, после се прехвърля в Западна Германия - в университета във 
Франкфурт на Майн и в университета във Фрайбург, където е професор от 1981 г. 
През 1984 г. се завръща в България. Поканен е от акад. Атанас Малеев, който по това време е. 
ректор на Медицинската академия и заместник-министър на здравеопазването. Но това изобщо 
не е случайно. Става след разговор на Чирков с Людмила Живкова. Двамата се виждат през 1979 
г. във Франкфурт. Среща ги тогавашният български посланик. Дъщерята на Тодор Живков 
научила за работата на кардиохирурга от първенци в държавата, които ходили в Германия да се 
оперират при него. И така решила да отиде и лично да го покани в България. Атанас Малеев е 
неин вуйчо. Обещала, че държавата ще направи всичко нужно, за да подпомогне работата на 
професора. Когато той се връща у нас води със себе си 16 лекари от Германия. Подписва 
договор за създаване на сърдечна хирургия. Така се ражда "Света Екатерина". Но въпреки 
обещанието на Людмила истината е, че супермодерната клиника е изградена изцяло с дарения, 
осигурени от Чирков. Спонсорите са от Западна Европа и САЩ. 
Професорът произхожда от заможен род, който бил репресиран след 9 септември 1944 г. 
Потомък е на българи, гърци и македонци. Част от дедите му са лекари. Някои от роднините му 
емигрират в Германия още в началото на 40-те, установяват се там и развиват бизнес. Братът на 
баща му заминава за Хайделберг, там завършва медицина и изгражда клиника в Западен 
Берлин. 
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Родът му сякаш е орисан да лекува и помага на хората. Още прапрабаба му Василиса Чиркова е 
била личен лекар на Лев Толстой. Да, истина е това, казва в едно свое интервю професорът. И 
обяснява: "Преди много години получих писмо от един шеф на голяма банка в Цюрих, руснак, 
който ми изпрати интересно родословно дърво на моя род. В него пишеше, че моята прабаба 
Василиса Чиркова е била личен лекар на Лев Толстой. Като дете бях чувал подобни приказки от 
мои роднини, но никога не им бях обръщал внимание". 
Болницата е като храм, най-важни са отношенията между лекарите и грижата за пациента, 
казваше великанът Чирков. В потвърждение на думите му проф. Иво Петков заявява днес, че 
отличителният белег на учениците на Чирков е приятелството между тях - поддържат връзка и 
обменят опит където и да се намират. Проф. Чирков отварял света за учениците си. 
Организираше пътувания в Европа, които не бяха само за посещения в болници и обучение. 
Посещаваха се художествени галерии, църкви катедрали. Отваряше света пред нас, 
затворените, защото по онова време все още бяхме затворени. Правеше това пионерски. Искаше 
България да се отвори към света, спомня си още проф. Петров. За да каже своето голямо 
благодаря на учителя си, проф. Петров кръщава кардиологичната клиника в Аджибадем Сити 
Клиник, която оглавява, на негово име и в негово присъствие. 
Голямата мечта на проф. Чирков бе изграждането на най-модерната кардиологична клика на 
Балканите във Варна. Проектът бе окончателно готов в началото на януари, професорът бе 
осигурил близо 50 милиона дарения. Защо Варна? Морската ни столица бе любимия град на 
Чирков. Той смяташе, че Варна има потенциал да стане типичен европейски град поради 
местоположението си на море, своята отвореност и чистота. Затова днес най-голямата почит към 
делото му би била довършването на проекта. А той наистина би издигнал България на световно 
ниво в медицината. 
*** 
Българите страдат от лоши мисли 
Българите се разболяват заради цигарите, лошите мисли и храна! Това обичаше да казва 
великанът в медицината проф. Александър Чирков. когото България загуби в деня на Св. 
Екатерина. Според него правителствата у нас нямат познания да изградят добре функционираща 
здравна системата. А страната ни страда заради липса на приемственост. Ето някои от 
разтърсващите му фрази: 
■ Проблемът в България е. че няма приемственост. 
■ Болницата трябва да бъде като храм, а моралът и хуманното отношение са ключови не само 
за отношенията между лекарите, но и за пациентите. 
■ Много неща трябва да се изчистят от България, най-вече трябва да се изкорени неразвития и 
нецивилизован манталитет. 
■ Малко се спортува повече се седи. Ходенето е най-важно. На пациенти, които оперирам, с най-
тежките сърдечни заболявания, след много тежки операции, още като ги изписваме на 8-ия ден 
веднага им казвам, от десетия ден да почват да ходят. 
■ Като си променят мисловната култура, българите ще видят, че ще има по-малко болни. Но 
докато има избухливост, нетърпимост, желание за отмъщение, омраза, клюкарство - всичко това 
изтощава мозъка. А той изпраща сигнали към съответните гени, които от своя страна изпращат 
съответните ензими, и се започва - високо кръвно налягане, атеросклероза, ракови заболявания 
и други. 
■ В храната се влагат всякакви неща. много от които са токсични и вредят на кръвоносната 
система. Тя, обхождайки всеки орган в тялото ни, тотално го разболява. 
■ Във всяко сърце има нещо. Това е един орган от 200-300 грама, а изхвърля 25 милиона литра 
кръв през целия си живот. Такова нещо човек не може да измисли. 
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■ Човекът е интегрална фигура, в която участва и мозъкът, и черният дроб. и бъбреците и всички 
имат някаква функция. Но сърцето е тази помпа, която ги снабдява с кръв. за да живеят. Не може 
без да имаме здравословно мислене и мислене за доброта, сърдечност. 
■ Хирурзите, докторите въобще, младите лекари напускат страната ни не само заради 
унизително ниското заплащане на труда им. Напускат, защото атмосферата е лоша, нямат 
никаква мотивация за работа, нямат възможност постоянно да обменят опит с колегите си от 
чужбина. 
■ Българското здравеопазване няма система. Първо трябва да изградим системата, която да 
може да функционира сама. независима от правителствата. Правителствата нямат познанията 
за изграждане на добре функционираща система. 
 

 
 
Дигиталните технологии срещу коронавируса: Свобода или смърт?! 
Румен САВОВ 
Банкер  Стр. 28

 
Хаосът, който трайно е обхванал държавата в резултат на коронавируса, е показател, че едната 
ръка на държавата въобще не знае какво прави другата. Пример за това са т.нар. мерки за 
опазване на здравето на българите в условията на пандемия, предприети от две различни по 
дейност и задачи министерства. Макар че в годините на създаването си те да са били в една 
институция, Министерство на вътрешните работи (МВР) и Министерство на здравеопазването 
(МЗ) действат на принципа всяка коза за свой крак. 
Ако днес МВР и МЗ бяха под шапката на някогашното Министерство на вътрешните дела и 
народното здраве, със сигурност предлаганите от това ведомство законодателни инициативи 
щяха да са по-добре обмислени. И най-важното - без 9а създават впечатление, че са се родили в 
тревожните мозъци на шизофреници, каквото усещане оставят някои настоящи нормотворчески 
напъни. 
Пример за това е активността на управляващите по отношение на два нормативни акта - Закона 
за електронните съобщения (ЗЕС) и Закона за 
Здравето. Както е известно, по инициатива на МВР бяха приети поправки в ЗЕС, даващи 
възможност службите да придобиват информация за електронната активност на онези заразени 
българи, които отказват да спазват карантина и да се лекуват от коронавирус. В поправките се 
посочваше, че това се предлага "ja нуждите на принудителното изпълнение ш задължителната 
изолация и болничното решение на лицата по чл. 61 от Закона за здравето, които са отказали 
или не изпълняват Задължителната изолация и лечение". 
Само преди броени дни обаче управляващите приеха на първо четене в Народното събрание 
съответни поправки в чл. 61 от Закона за здравето, който доскоро уреждаше въпросите за 
задължителната изолация,карантина и болнично лечение на заразените от коронавирус. С 
поправките отпадна изискването за задължително болнично лечение 
u всички дружно преминахме на варианта "Спасението на давещите се е дело на самите давещи 
се" факт, който не попречи на управляващите да продължават да се правят на разсеяни и да не 
отменят поправките в ЗЕС по отношение на наблюдението на трафичните данни в името на 
народното здраве. Включително и на онези българи, които по смисъла на промените в чл. 61 от 
Закона за здравето вече не подлежат на Задължително лечение. 
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Най-вероятно МВР щеше тихомълком да си играе с трафичните данни, уж грижейки се за 
народното здраве, ако не се беше обадил Конституционният съд, който отхвърли ограниченията 
на правото на личен живот и възможността МВР да манипулира тайната на кореспонденцията. 
Мотивът е - гарантиране на поверителността на личните данни в условия на изключителност, 
каквито предлага пандемията. 
Ценностите на демокрацията срещу прагматизма 
Защитата на личните данни, тайната на кореспонденцията и правото на личен живот обаче се 
оказват щит не само срещу незаконни манипулации от страна на службите. Те са и твърде 
деликатна пречка пред използването на съвременните свръхтехнологии в борбата със заразата. 
Любопитното е, че докато хората възприемат с лекота въвеждането на дигиталните услуги в 
банковата сфера, те гледат с подозрение към възможността коронавирусът да се бори с 
дигитални средства. Парадоксът е, че страхът от проследяването на личния телефон е по-голям 
от очевидната и вдъхваща надежда възможност на глобалният дигитален свят да се превърне в 
мощно оръжие срещу пандемията. 
Страхът, че може да бъде нарушен деликатният баланс между сигурността и човешките права и 
свободи, явно е чужд на Китай, 
Южна Корея, Израел, където защитата на личната неприкосновеност и мерките за сигурност са в 
различно съотношение и обществена оценка за необходимостта им. 
Южнокорейците, например, не се притесняват, че чрез мобилните им телефони властите 
получават възможност за светкавична намеса при опасност от заразяване с COVID-19. Там се 
използват технологии като видеонаблюдение, контрол върху картови разплащания, локация на 
потребителя чрез клетки на мобилните оператори, които - в съчетание със специфични 
приложения - доведоха до овладяване на епидемията. И никой не протестира, че е част от 
изключителна по обем и съдържание база данни, ефективно използвана в борбата със заразата. 
В Европа правозащитните организации изглежда са с повече влияние от медицинските среди, 
които биха опитали да превъзмогнат пандемията по дигитален път. 
И, макар че Европейската комисия обяви намерението си да създаде проследяващо приложение 
за всички държави членки на ЕС, то все още е далеч от създаването му. Дали страстната 
привързаност към демократичните ценности няма да е новият симптом, доказващ че корона 
инвазията е тотална и непреодолима ? 
Движение, макар и все още плахо, има. През ап~ рил т.г. технологичните гиганти Google и Apple 
оповестиха съвместна инициатива за проследяване на коронавирусни контакти чрез 
смартфоните. 
Също 6 началото на април т.г. и България се нареди сред дигиталните борци със заразата, но 
със спорен успех. Компанията за киберсигурност SkaleFokus създаде приложението ViruSafe, 
чиято "Задача" е да събира обща информация за състоянието на хората и движението на 
заразата. То може да бъде свалено от Google Play Store, а администратор на личните данни е 
Министерство на здравеопазването. 
Колкото до употребата на самите данни, тя е възможна само след изрично съгласие на техните 
собственици и изглежда повече от благородна: анализ на броя субекти със симптоми и момента 
на тяхната проява, местоположението им, историята на тяхното придвижване, контактите им с 
други хора. Интересът към приложението обаче е малък и реално няма ефект от съществуването 
му. 
Изглежда и интересът на самия администратор на данните, придобити от приложението, е слаб. 
За това говорят и отзивите в платформата на ViruSafe: 
Адв. Благовеста Ганчева, 23 юли 2020 г.: 
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За последните три месеца статистическите данни тук не се обновяват (следя за Варна, където за 
последния месец Заразените следват София). Приложението черпи много от енергията на 
батерията при следенето на местоположението на регистриралия се. Приносът се обезсмисля. 
Vencislav Vichev, 28 май 2020 r.: 
След последната актуализация те върти в един кръг с личните данни. Потвърждаваш и когато 
решиш да въведеш състоянието си отново те връща за потвърждение и така докато те изнерви и 
Затвориш приложението... 
На фона на слабата активност, демонстрирана от българските институции, която е част и от 
общата европейска липса на спешни действия в посока на дигитализиране на противодействието 
на COVID-19, президентът на Китай (най-успешната досега държава в борбата със заразата) Си 
Дзинпин настоя за въвеждане на глобален механизъм за проследяване на разпространението на 
COVID-19 чрез QR код. 
Тези кодове са на баЗата на здравни сертификати и се ползват за проследяване на здравната 
история на човека и неговите пътувания с цел спиране на епидемията. QR кодът определя 
цветови код на всеки потребител - червен цвят показва висока опасност, жълт - средна, а зелен - 
безопасно. 
Въпросът е, дали здравословният прагматизъм на Китай ще успее да победи традиционното за 
Западните демокрации притеснение за личната неприкосновеност. Това може да се окаже 
въпрос на живот и смърт. 
 
Мек локдаун с твърдо приземяване 
Огнян СТОЙЧЕВ 
Банкер  Стр. 32

 
С втората вълна на коронавируса иде и вторият локдаун. Определят го като мек, но мнозина ще 
го усетят твърд като чук. На първо място заради кухите управленски глави, които "управляват" 
кризата. 
Така и не разбрахме например в коя държава спряха децата от училища, детски градини и ясли, 
та у нас първо за това се хванаха. Нарочиха ги за най-опасните вирусоразносители, макар че не 
усещат вируса. После пък забравиха да въведат ясни правила, с които да пазят учителите. В 
резултат вързаха родители, баби и дядовци вкъщи, и минаха на образователен сурогат, какъвто 
е обучението онлайн. 
Прекратяват се всякакви културни и развлекателни събития, но театрите щели да работят. 
Затварят фитнесите, заведенията, казината, но не басейните, кварталните магазини и 
храмовете. Екскурзии и групов туризъм не може, но сватби, кръщенета и партита може, стига да 
не прекаляват с масовката. 
"Всичко, което не е изрично забранено, ще е разрешено", обясни заповедта си здравният 
министър Костадин Ангелов. А председателят на НОЩ Венцислав Мутафчийски обеща хиляди 
спасени животи, след като позна че яко ще се мре. 
Хубаво, дано улучат този път десетката. Но редно беше да кажат ясно, че всичко е заради 
скапаната здравна система, която те управляват. Имали предостатъчно болнични легла, но 
нямало лекари и санитари, които да щъкат около тях. Ами как ще има, като въпросната система е 
една гигантска корупционна фуния, а завършилите медицина се изнизват в чужбина без 9а са 
свършили за пет пари работа за държавата, в която са Взели хляба си. Затова Ангелов си има 
приказка: "Системата е нереформирана, но не е сега време за реформи!" 
Главният здравен инспектор Ангел Кунчев негодува, че половината от обществото искало по-
строги мерки, другата половина не искала никакви. При това разделение трябвало да се действа 
не по емоции, а по статистика. Същата, според която от началото на кризата никой не е умирал 
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от нищо, освен от коронавируса. И според която недостиг на лекарства няма, само дето не 
можеш да ги намериш в аптеките, а в болниците те лекуват с боклуци, ако изобщо прекрачиш 
триажните стълби. Но пък за "Пирогов" търсели санитари срещу 3 бона на месец и кандидати 
нямало. Айде, бе?! фейк, та цепи мрака. 
И с мерките в подкрепа на бизнеса и гражданите всичко било наред, обмисляли въвеждане на 
"нови опции", твърди социалният министър Деница Сачева. Пак ни изсипа на главите 
приготвените стотици милиони без да уточни обещаното дава ли се. И Защо за едни може, а за 
други - студена водица? 
Иначе сухи клечки за горене от короната у нас под път и кръстопът. Така съсипаха нервите и 
морала на материала, че здравето му пука като съчки в пожара на прехода, а за имунитет място 
не остана. След като премиерът Борисов каза, че "през лятото умно пуснахме вируса да вилнее в 
България!", сега кризисните му спецове уверяват че "целта на властите е да дадат възможност 
на българите да посрещнат по-спокойно и с по-освободени души предстоящите светли 
празници". Оставаше само една нова конституция за коледен подарък, та идилията да е пълна. 
 
Co дезинфекция, изолация и малко лобут... 
Румен САВОВ 
Банкер  Стр. 32

 
На мнозина със сигурност е допаднала мярката, която заместник-председателят на Народното 
събрание Валери Симеонов предприе спрямо депутата от "Атака" Павел Шопов". Заради отказа 
на Шопов да носи предпазна маска в Залата, Симеонов повика РЗИ, за да му друсне глоба от 300 
лева. Докато траеше разправията през цялото Време атакистът се правеше на ни чул, ни видял, 
сякаш това не се отнасяше до него. 
Tози епизод от всекидневието на българските народни избраници подсеща за подозирани, но 
недоказани все още съкровени тайни за тях. Едната, която отдавна се върти като предположение 
е, че повечето от депутатите са с неизживяно детство, което се отразява на поведението им като 
възрастни. Това обяснява реакцията на повечето зрители, които със съмнителна наслада 
проследяват всяко телевизионно пряко включване от Народното събрание, едновременно 
потривайки ръце в порив да хванат точилката и да я стоварят връз нечий непослушен депутатски 
гръб. 
Tози невинен по същността си порив обикновено трае кратко, до началните минути от 
включването, но с продължаване на прякото предаване много често преминава през няколко 
етапа, последният от които е неизвестното по света, но твърде разпространено у нас състояние 
на гневен спор между зрителят и телевизора. В редица проследени в битието ни случаи подобни 
кризи приключват зле за техниката, поради невъзможност да се постигне в действителност 
лелеяната мечта на зрителя за среща mem a mem с героите от прякото включване. 
Друга тайна, разбира се свързана с утежненията в детството, е че повечето от народните ни 
избраници се нуждаят от лекарска и най-вече психиатрична помощ. Това бе доказано в случая с 
Шопов, когато друг депутат се обади от залата с предложението да бъде повикан лекар, който да 
извади атакистът от ступор. Чуха се още предложение атакистът да бъде изолиран в някой ъгъл, 
да бъде обграден с полицейска лента, да бъде основно дезинфекциран и прочие. 
Впрочем подобни мерки биха били полезни и спрямо повечето народни избраници, независимо 
дали имат симптоми на COVID-19 или само на лека простуда. Техните обременености от 
времето преди по някаква случайност да попаднат в Народното събрание оказват своето 
въздействие по време на четиригодишното им пребиваване там. И се развиват като деформации 
- леки или тежки, в зависимост от коя парламентарна група са. В резултат на това в края на 
мандата си Всеки от тях няма нищо общо с човекът с бели чорапки и черен тревирен костюм, 



 

 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
63 

плахо престъпил прага на парламента, сякаш Забравил че преди това всекидневно е прекрачвал 
прага на родния си дам. 
Изолация, дезинфекция, психиатрична и специализиран медицинска помощ са необходими не 
само на голяма част от народните ни избраници. Подобни мерки са наложителни и спрямо 
повечето от членовете на правителството. Например прави впечатление тенденцията за 
категорично късане с реалността при тях. Напоследък това се забеляза при социалната 
министърка Деница Сачева, която обяснява какви помощи е предвидил кабинета за хората по 
време на локдауна до 21 декември. 
Социалната министърка скъса лентата, обяснявайки че Всеки работещ, принуден да излезе в 
триседмичен неплатен отпуск заради локдауна, щял да получи по 24 лева помощ на ден. Това 
щяло да стане веднага след крайния срок на ограниченията 21 декември, а безработния имал 
само една грижа - да подаде документите си за получаване на помощта. И да получи парички за 
светлите коледни дни от 24 декември нататък... 
Ето на това място в изказването на Сачева всеки нормален българин получава лек гърч и 
започва да се оглежда за пушката на дядо си. Защото знае, че в българската бюрократична 
машина чудеса за три дни не стават. И коледните празнични дни хич няма да са светли... 
Така че изолация, психиатрична помощ, дезинфекция и малко лобут ще са от помощ... 
 

 
 
СЗО препоръчва колева в тесен кръг, без семейни събирания 
Политика  Стр. 3 

 
Световната здравна организация отправи препоръка за предстоящите коледни празници за 
празнуване в тесен кръг - без големи семейни тържества или събирания, предаде Франс прес. 
Според СЗО това е най-добрият вариант за "тези пандемични времена за повечето страни. 
"Надяваме се, че всеки от нас ще прекара едни щастливи празнични дни и че ще намери начини 
да остане в контакт с близките си. За щастие много хора по света имат възможността да се 
свържат с тях виртуално и смятам, че може би това е начинът, по който трябва да се действа на 
много места", каза Мария Ван Керхов - представител на СЗО, отговарящ за управлението на 
пандемията. Според нея е най-добре да се предвиди празнуване чрез видеконферентна връзка. 
"Тежки" шест месеца предстоят за Европа, която отново е епицентърът на пандемията от 
коронавируса, предупреди СЗО. Ханс Клуге, европейският директор на СЗО, заяви, че 
континентът е регистрирал над 29 000 нови смъртни случая от COVID-19 миналата седмица. 
 
Локдаун 
Политика  Стр. 3

 
В болниците стана страшно. Доказано болни пациенти с коронавирус не могат да ги приемат с 
дни, макар и да са в тежко състояние. Тук дори не говорим за горките хора, които умряха като 
кучета на студеното стълбище на "елитна" болница заради нечия престъпна немарливост. 
Говорим за това,че здравната система буквално прегря от втората смъртоносна вълна на 
пандемията у нас. Няма легла за болни с COVID-19. И да има легла, няма лекари. 
5000-6000 новозаразени и 150-180 жертви на денонощие за малката и демографски изтерзана 
България са плашещо големи числа. Към 25 ноември тази година сухата статистика сочи, че с 
27,3 починали от COVID-19 на 1 милион население България е световен шампион по смъртност. 
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Пролетта се молехме италианският кошмар да не дойде и у нас. Кошмарът дойде, но вече е 
български. 
Извън сухата статистика коронавирусът вече се превърна в лична драма за стотици хиляди 
българи. Някои загубиха роднини, приятели. Други се страхуват за най-близките си хора, които 
карат тежко болестта. Трети сами се борят с гадния вирус. Не било майтап. Не бил "някакъв си 
грип" - сериозна е работата. 
Затова и най-логичният въпрос е: "Какво да се прави?". 
Зададе си го още през 1862 г. руският писател, философ и общественик Николай Чернишевски в 
едноименното си произведение (макар и по друг повод, но пак свързан с обществените 
интереси). Отговорите, които Чернишевски даде тогава, явно не се харесаха на много хора, та му 
лепнаха най-руското наказание в света - заточиха го в Сибир. 
Ние, българите, не сме руснаци, но също понякога заточваме истината в Сибир. Например 
истината, че коронавирусът донесе опасна пандемия, която уби много хора, ще убие още много и 
буквално промени света. Цяло лято си говорихме за туризъм и хотели и проспахме втората 
вълна. Хванахме се за маските чак когато всеки от нас загуби близък, роднина, приятел, комшия 
или поне познат. 
А отговорът на въпроса на Чернишевски "Какво да се прави?" към днешна дата се състои в една-
единствена дума -локдаун. Няма не искам, няма не ща, локдаун е спасението или за тези, които 
не обичат тази чуждица като мен - блокада, затваряне, карантина. Или хайде да го кажем съвсем 
на български - спазвай мерките и си налягай парцалите. По-строгите мерки дори закъсняха. 
Разбира се, тази истина не се харесва на много хора. Ама как така баш преди празниците ще 
затворите моловете? Ами ресторантите? Идва 8 декември, къде ще се напият студентите? 
Извинете, но това са несериозни доводи. И на мен ми се счупи телевизорът, а в петък 
магазините за техника затварят. Но няма да седна да плача. 
По-добре е да затегнем контрола за три седмици, защото животът ще си продължи и след това. 
Затова да си пазим живота. И това не е политическо изказване, защото частичен или пълен 
локдаун наложиха в много страни по света, включително в някои от най-големите демокрации. 
Това е гласът на разума - нищо, че понякога го заточват чак в Сибир. 
 
Математикът Петър Велков: Жертвите може да стигнат 3500-4000 на денонощие 
Политика  Стр. 4

 
"Не сме достигнали пиковите стойности, най-вече на смъртните случаи и на хората, нуждаещи се 
от хоспитализация. Тежките случаи тепърва ще растат, защото те са ретроспективни - около 10 
дни отнема, за да стане един случай в тежката си фаза, а около 21 средно за света достига до 
смъртността." Това прогнозира математикът Петър Велков в ефира на "България ON AIR". 
"Това. което се очаква, е между 3500 и 4000 да достигнат смъртните случаи до края на месеца. 
Между 30% и 50% нагоре е нерегистрираната от COVID-19 смъртност", коментира още той. 
Според него нокдаунът ще спаси хиляди животи. "За съжаление, тази мярка закъсня. Хиляди 
животи вече са загубени и ще бъдат загубени в следващите 14 дни поне", смята Велков. Той 
отбеляза, че по-строгите мерки срещу пандемията, които бяха лансирани в понеделник са 
ключови и са показали, че работят в редица държави като Белгия и Нидерландия. "Там се вижда 
резултатът от тях-рязко намаляване на заразените, както и на смъртните случаи. Един млад 
човек няма да си отиде, ако навременно се приложи медицинска помощ. Българите сме в 
изключително лошо здравно състояние, с много открити и неоткрити съпътстващи заболявания. 
Много са причините за високата смъртност", коментира експертът, по чиито думи над 80% от 
интубираните умират. Той е категоричен, че една от причините да се стигне до локдаун е, че 
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хората не спазват мерките. "От наложения локдаун ще се видят резултатите поне след 14 дни. В 
следващите 28 дни може да имаме по-ясен резултат от всички наложени мерки", обобщи Велков. 
 
Държавата затваря частично за три седмици 
Политика  Стр. 4-5

 
Доказаният ефект срещу COVID-19 е само един - намаляване на социалните контакти или 
карантина. За да облекчим болниците, които са на предела на възможностите, въвеждаме мерки 
за 3 седмици. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на редовното 
правителствено заседание, на което кабинетът гласува удължаване на изънредната епидемична 
обстановка от 1 декември до 31 януари 2021 г. 
На базата на решението на Министерския съвет със заповед на здравния министър ще бъдат 
определени конкретните параметри на временните противоепидемични мерки. 
Новите противоепидемични мерки влизат в сила от вечерта на 27.11.2020г. и ще продължат до 
21.12.2020 г., обяви на брифинг в Министерския съвет министърът на здравеопазването 
Костадин Ангелов. 
Какво предвиждат новите мерки: 
• Преустановяват присъствените учебни занятия във всички учебни заведения - в училищата за 
ученици от 1-ви до 12-и клас, всички извънкласни занимания, дейности по интереси, 
университети, детски градини и ясли, занимал ни, присъствени занятия в школи. 
• Затварят се и фитнесите, ресторантите, баровете, дискотеките и всички нощни клубове. 
• Преустановява се провеждането на конгреси, семинари, обучения, тиймбилдинги в присъствена 
форма. 
• Прекратява се провеждането на групови културни и развлекателни мероприятия, като 
изключение се прави при посещението на театър при заетост на местата до 30% от общия 
капацитет, спазване на дистанция и носенето на маска. 
• Не се допуска провеждането и организирането на събирания и тържества от частен характер с 
присъствието на повече от 15 души. 
• Преустановяват се посещенията на всички заведения за хранене. Допускат се само доставки на 
храна за дома и офиса. 
• Преустановявят се посещения в игрални зали и казина. 
• Моловете също ще бъдат затворени от петък, но в тях ще останат да работят магазините за 
хранителни стоки, аптеките, оптиките, дрогериите, зоомагазините, банките, застрохователите, 
доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационни оператори. 
• Забранени ще бъдат и туристическите посещения в страната и чужбина. 
• Преустановяват се спортните мероприятия със състезателен и тренировъчен характер за лица 
до 18 души, с изключение на международните състезания, които вече са започнали. Всички 
мероприятия за лица над 18-годишна възраст ще се провеждат без публика. 
Парковете и градините остават отворени. Разрешени са посещенията на басейни и лифтове. 
Всички храмове - църкви, джамии, синагоги ще останат отворени, уточни здравният министър. 
Той добави, че магазините - квартални и малки, ще работят, а големите - тип МОЛ се затварят 
защото там хората се събират на затворени пространства. 
Мерките ще влязат от сила в петък вечерта. Учениците ще ходят на училище и моловете ще 
бъдат отворени до тогава. 
Ангелов обясни, че по отношение на границите има контрол за трети страни и такива с висока 
заболеваемост - при необходимост се изисква PCR тест. 
Тези мерки се въведоха във всички страни по-рано, посочи ген. Венцислав Мутафчийски и 
дабави, че при 600 души на 100 000 население е трябвало да бъдат предприети и у нас. "Целта е 
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намаляване на случаите, което на база на нашите наблюдения у други държави ще стане 
втората седмица, и намаляване на смъртните случаи, което ще стане между 2-ра и 3-та 
седмица.", каза председателят на НОЩ. "Човешкият живот е абсолютната ценност, ние като 
лекари не можем да изповядваме друга ценност, призвани сме да браним човешкият живот. 
Трябва да се намалят до минимум контактите", каза още ген.-майор Мутафчийски. По думите му 
ресторантите, моловете, фитнесите са най-рисковите и ограничаването на контактите на тези 
места ще намали рисковете. "Не претендираме за пълно затваряне на държавата", подчерта 
председателят на НОЩ. "Така ще дадем възможност на нашите сънародните до посрещнат по-
спокойно светлите коледни празници. Ще се забави и темпът на пандемията, ще се даде 
възможност повече здрави хора да посрещнат ваксините, които вече са направени", каза ген.-
майор Мутафчийски. 
Главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев посочи, че в ЕС са се заразили 3 
млн. души, а починалите са 50 000. По думите му няма правителство, което да стои безучастно. 
Доц. Кунчев обясни, че обществото е разделено на две и половината смята, че трябват по-строги 
мерки, а другата не смята, че трябва да се предприемат нови. "Наблюдаваме 17 показателя и ги 
сравняваме с другите страни в Европа и се опитваме да намерим най-точното сечение между 
това да пазим хора и да не пречим на икономиката", заяви проф. Кунчев. Той посочи, че на база 
на оксфордски доклад по отношение на строгостта в мерките с въвеждането на новите страната 
ни ще попадне с групата в страните между 70 и 75. "Това ще ни помогне да достигнем до плато и 
в заболяемостта и смъртността. Това се базира на опита на Италия, Испания и Франция, които 
успяха да го постигнат с въвеждането на подобни мерки", каза главният държавен инспектор, 
като посочи, че има и страни с по-строги мери. Доц. Кунчев обясни, че за решението да затворят 
училищата, фитнесите, моловете са повлияли социалните контакти в тях: Контактът между деца, 
стоящи в една стая по 5-6 часа, води до това, че дори и да има един положителен, той заразява 
останалите, дори и при приемане на необходимите противоепидемични мерки. При фитнесите 
ситуацията е същата дори да сме на разстояние, ние сме на закрито, а имаме много голяма 
физическа активност и излъчваме много вируси, ако сме вирусоносител", аргументира той 
решението за част от обектите. 
По-строгите мерки били предприети сега и за да овладеем високият пик на заболяемостта и 
смъртността и да се даде възможност на семействата да посрещнат коледните празници. 
"Идват светли празници. Не правете огромни събирания, контактът между хора, когато седнат на 
маса и са на няколко питиета, е изключително тесен и там се получават най-ефективните 
заразявания", призова още доц. Кунчев. 
Според директора на "Пирогов" Асен Балтов мерките ще дадат глътка въздух за медиците, които 
вече 8 месеца са на първа линия. "Те се разболяха, оздравяха и се заразиха повторно. Подобни 
мерки ще дадат възможност за по-добро лечение", обясни Балтов. Той подчерта, че са осигурени 
всякакви медикаменти, включително и Ремдесевир. Разкриват се и три нови центъра за набиране 
на плазма в Пловдив, Стара Загора и Плевен и така те стават 5 с двата вече действащи в София 
и Варна. "Готови сме да откликнем изпяло на необходимостта от допълнителни медикаменти за 
лечението на болните. Това ще даде глътка въздух на колегите, повечето от които повече от 8 
месеца са на първа линия. Много от тях се заразиха, преболедуваха и се върнаха на първа 
линия. Имаме над 2000 колеги, които се борят със вируса. Давайки този диапазон от три седмици 
ще дадем възможност не само на повече хора да се излекуват и да бъдат лекувани, но и ще 
дадем възможност на всички наши колеги да се излекуват и да се върнат на работните си места 
и да бъдат активни, докато дойде ваксината", обясни Балтов. 
Това решение беше трудно,но е важно за всички ни, включи се и социалният министър Деница 
Сачева. 
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Продължават да действат мерките 60/40, както и 80/20. Ще продължи и социалния патронаж, 
който осигурява храна. Подкрепа ще получат и семейства, които остават да гледат децата си в 
къщи, мярката е разширена и е достъпна за повече родители, условие е да са в неплатен отпуск. 
Средният доход за член на семейство трябва да бъде 915 лв., а родителите в неплатен отпуск 
могат да се възползват от получаване на минималната заплата. В готовност е и схемата за 
детегледачки, която се организира от Агенцията по заетостта. 
Днес приехме нова мярка за затворения бизнес -това е постановление за заплащане на 
компенсации на затворените бизнеси, служителите ще получават по 24 лв.на ден, работниците 
ще получават директно парите от A3. За около 50 000 души сме отделили 50 млн. лв., 
обезпечването ще стува обаче около 350 - 400 млн. за около 300 000 души и сме в готовност да 
разширим средтсвтата, и всички да бъдат подкрепени, увери Сачева. Подкрепата за медиците на 
първа линия продължава, каза още Сачева. 
Постигнахме баланс между мерки и бизнес, каза министърът на икономиката Лъчезар Борисов. 
Сектор търговия остава изцяло отворен, мерките за останалите ще действат само 3 седмици, 
каза още Борисов. 
Благодаря на работодателите и техните предложения. Работим върху това, да освободим 156 
млн. за подкрепа на тези затворени сектори, това ще се случи до часове или дни. 
От ББР ще има облекчени кредити, които ще получават малките и средните бизнеси. След малко 
ще имам среща с вицепремиера Дончев. "Мерките ще бъдат подпомогнати и от НАП, за да 
получим по-бърз ефект и да достигнем от бизнеса. Облекчени кредити чрез банките, партньори 
на ББР, ще получават фирмите - до 1 млн. лв. за малките и средни предприятия и до 2 млн. лв. 
за големите. Разработваме схема за ликвидна подкрепа на бизнеса с различни индикатори. 
Единият индикатор са фиксираните разходи, но процент от оборота, който са загубили през 3 -те 
седмици също е важен такъв", обясни той. 
С тези мерки ще се намали с 50% заболяваемостта, и това е доказано с много и авторитетни 
научни изследвания, подчерта ген. Мутафчийски. 
 
Д-Р АЛЕКСАНДЪР СИМИДЧИЕВ, ПУЛМОЛОГ: ЩЕ СЕ СПРАВИМ, АКО 99% ОТ ХОРАТА 
СПАЗВАТ ДИСЦИПЛИНА 
Ако вирусът беше разделен като обществото ни, щяхме да имаме много лека епидемия, но за 
съжаление той е единен и систематичен 
Политика  Стр. 5

 
След като имаме честота от над 40% заразени последните седмици, това значи, че в 
популацията това е устойчива цифра. Ако правим повече или по-малко, то винаги около 40% от 
изследваните са положителни, което значи, че това е честотата сред останалата част от 
населението и при такава висока честота спирането на процеса на разпространение е много 
труден. Трябва над 99% от хората да спазват мерките, а това не се случва. Това заяви пред БНТ 
пулмологът д-р Александър Симидчиев. 
Ако вирусът беше разделен колкото обществото ни, ние щяхме да имаме много лека епидемия. 
За съжаление той е много еднакъв и систематичен в това, което прави. А ние сме разделени в 
това - дали да носим маски, или не, дали да има локдаун, или не. Това разделяне в нашето 
общество пречи да имаме ефективния отговор, който трябва да имаме относно този вирус", каза 
още пулмологът. Според него, причината да сме в челните редици по смъртност, е поведението 
ни и отношението ни към този проблем, защото нямаме единност. Ако всички са спазвали 
мерките, ефект е можело да има в рамките на седмица, до десет дни. 
"За съжаление, поради мозаечността на спазването, защото едно е спазването в големите, друго 
в малките градове, в резултат на което не можем да кажем систематично въведохме тази мярка 
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и се случи еди какво си", смята Симидчиев. Пулмологът допълни, че при учениците е важно да се 
ограничат контактите между децата, а това дали ще се случи, след като се прекратят 
присъствените учебни занятия, не е ясно. 
"Присъствените училищни занятия водят до съществено нарастване на скоростта на 
разпространение без да увеличават заболеваемостта в училищата, те увеличават 
заболеваемостта навън, защото те са средство за разпространение". Пулмологът заяви, че около 
седмица след като се приложат ефективно дадените мерки, трябва да запо-чне да се измерва 
честотата на контактите, например в спешната помощ - защото това са едни от първите 
индикатори, които ще се променят. 
"Хоспитализациите са по-късно, интензивните отделения - още по-късно. Параметърът 
смъртност ще се промени най-бавно и не можем да очакваме в следващите десетина дни да се 
промени смъртността от тези мерки. Тези мерки винаги имат отложен ефект върху някои от 
параметрите, по които се наблюдава пандемичният процес", каза още той. 
 
Чирков съживи 30 000 сърца, неговото спря на 82 години 
Райна ХАРАЛАМПИЕВА 
Политика  Стр. 12

 
Някои го наричаха шивач на сърца. Това никак не му се нравеше. Защото според проф. 
Александър Чирков кардиохирургията не е просто да закърпиш пулсиращия орган. А 
трансплантацията не се изчерпва с това да го сложиш от едно тяло в друго. Професията иска 
много качества, както и синхрон между различни специалисти. Александър Чирков бе светилото, 
което ги притежаваше и умееше да дирижира всяка стъпка от приемането на пациента до 
неговото изцеление. Той бе кардиохирургът, извършил първата трансплантация на сърце в 
България и на Балканите през 1986 г. Съживил е хиляди, преди неговото да угасне вчера във 
Варна. Именно в морската столица той искаше да създаде болницата на мечтите си. 82-
годишният професор си отиде внезапно, но със сигурност няма да бъде забравен. 
Новатор в кариерата 
Първият българин с присадено сърце е 11-годишният Иван от Кърджали. През 2003 г. проф. 
Чирков извършва и първата белодробна трансплантация у нас. Отново е първенец, когато в 
Източна Европа въвежда и изкуствените сърца, с които нуждаещите се от трансплантация могат 
да дочакат донор. Сърцата на поне 30 000 души са оперирани от легендата на кардиохирургията. 
Помощ от него със съвети пък да получили в пъти повече. Кариерата му у нас започва през 1984 
г. Тогава се връща от Германия в България и подписва договор за изграждане на болница за 
сърдечна хирургия. "Света Екатерина" е като негово дете, негова гордост, а и болка. Последното 
чувство изпитва, когато е уволнен от болницата през 2005 година. "Света Екатерина,, беляза 
неговия път и може би неслучайно той си отиде точно вчера, в деня на светицата. 
Принципи и методи 
Като шеф на клиниката започнах да промивам мозъците на моите колеги - да работят в екип, да 
бъдат мили към пациентите и техните семейства. Забраних им да третират медицинските сестри 
като втора ръка. За първи път въведох хостесите - добре облечени жени, които да се грижат за 
постъпващите в болницата пациенти. Въведох класическата музика по време на манипулации и 
операции, това е мой патент. Защото сърцето е най-интересният орган, особено загадъчен, 
защото не може никой да изгради такава машина Затова избрах да бъда именно сърдечен 
хирург. Това, което най-много вреди на сърцето, са лошата храна, обездвижването, злобата, 
омразата и завистта. Те заедно с лошите мисли са му най-големите врагове, те могат да убият 
сърце то, разказа именитият професор във филм за него на Нова тв. Той вдигна завесата и за 
своите малки ритуали. Като например, че след всяка операция прави лицеви опори. Научил се е 
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да не чака благодарност, но е признателен на децата си син и дъщеря, и съпругата си  Мариане, 
които винаги са го подкрепяли. 
Началото 
Проф. Чирков е роден в Лом на 27 януари 1938 г. Завършва Висшия медицински институт в 
София през 1962 г. Четири години по-късно заминава за Берлин, където специализира при 
известния кардиохирург проф. Бюхлер. Остава там като лекар в Университетската болница, 
после се прехвърля в Западна Германия - в университета във Франкфурт на Майн и в 
университета във Фрайбург, където е професор от 1981 г. През 1984 г. се завръща в България, 
поканен от акад. Атанас Малеев, ректор на Медицинската академия и заместник-министър на 
здравеопазването, а две години по-късно извършва и първата сърдечна трансплантация у нас. 
Екипът на "Телеграф,, изказва съболезнования на семейството и близките на проф. Александър 
Чирков. 
*** 
Премиерът: Напусна ни едно светило 
Бог да прости професор Александър Чирков. Напусна ни едно светило в медицината, помогнал 
на много хора. Поклон пред паметта му. Изказвам моите най-искрени съболезнования на 
близките му. написа премиерът Бойко Борисов във Фейсбук. Няма българин, който да не знае за 
великия лекар - световноизвестен и признат специалист, създател на модерната школа по 
кардиохирургия у нас. присадил за първи път сърце в България... заяви още министър-
председателят. 
*** 
Цвета Караянчева: Изтъкан от енергия 
Дълбок поклон пред проф. Александър Чирков - достоен човек, изтъкан от енергия, дръзновение 
и нестихваща вяра в хората, в силата на медицината и в професионализма на българските 
лекари. Това написа председателят на парламента Цвета Караянчева в профила си в 
социалната мрежа по по-вод кончината на професор Александър Чирков. 
С голяма тъга посрещнах вестта за кончината на дълбоко уважавания от поколения българи 
проф. Александър Чирков. Вярвам, че неговото дело и принос за българската кардиохирургия ще 
бъдат помнени и следвани от младите му колеги в бъдеще! 
*** 
Министър Ангелов: Името му говори много 
Името му говори много за цяла България, заяви здравният министър за проф. Александър 
Чирков. То е олицетворение на професионализъм, човечност и отдаденост на работата един от 
онези примери, от които така осезаемо се нуждаем точно в този момент. След себе си той остави 
дълбока следа, по която да вървим всички, приели за свой живот медицината. Ще го помним 
винаги! Поклон пред светлата му памет!, написа още проф. Ангелов. 
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