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НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕВИЗИИ 

 

 
 
Разговор с д-р Иван Маджаров, председател на БЛС 
БНТ, Денят започва 

 
Водещ: За лекарите, болниците, системата – всичко това във фокуса на вниманието ни заради 
COVID-19 в следващите минути. За това ще говорим с доктор Иван Маджаров – председател на 
Български лекарски съюз – здравейте! 
Д-р Иван Маджаров: Здравейте! 
Водещ: Това, което чухме и преди малко е, че наистина трябва да се обърне внимание на 
доболничната помощ, за да може пък нещата в болниците малко да се успокоят и да тръгнат по-
добре организационно. Как обаче това да се случи извън постоянните разговори за това, какво 
още може да се направи? 
Д-р Иван Маджаров: Аз мисля, че вече се прави. Малко по-късно отколкото трябваше, защото 
този междинен елемент между общопрактикуващите – и болничната помощ е така наречената 
специализирана болнична помощ в медицинските центрове. Тя известно време беше като че ли 
забравена и – забравена откъм начин на организация и финансиране, защото ясно е, че няма как 
с направление да лекуваме – да овладяваме епидемия с COVID болни. Затова сега решението 
да получат медицинските центрове 30 хиляди лева на месец, за да организират COVID зона е 
добро и смятам, че ще заработи в оперативен план възможно най-бързо. 
Водещ: Но, доктор маджаров, тези разговори, преговори и със Здравната каса, и въобще с 
всички отговорни институции продължават, докато вече сме в някакъв пик, колкото и вече 
клиширано да звучи това. Затова ви питам, не закъсняха ли всички неща, които в момента, а и 
вчера анонсирате? Например електронното направление за PCR – наистина ли от утре вече ще 
го има? 
Д-р Иван Маджаров: Документално – от нас не зависи вече, подписан е анексът и би трябвало 
да го има до няколко дни, защото от Информационно обслужване са готови. Това е от работните 
групи, с които контактувахме с тях, знаем, че това е така. Но аз ще се върна малко към това, 
което ме попитахте в началото преди малко за вчерашната ни пресконференция. Да, ние вчера 
дадохме пресконференция, за да кажем, че бихме искали да работим оперативно много по-
бързо. Аз си го представям така – не знам, може и да греша. Има правителство, има оперативен 
щаб за борба с COVID, които вземат оперативните решения – какво да се направи и къде да се 
направи. За добро или за лошо – според мен е по-лошо, но така е решила държавата, тези 
мерки, за които те вземат решения, да се финансират от Националната здравноосигурителна 
каса. Тя обаче работи в партньорство с Лекарския съюз. Тогава Националният щаб – веднага под 
него ние оперативно с Касата трябва да работим със същата скорост, с която работи той. Ако те 
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днес вземат и обявяват някакви мерки, ние трябва в срок най-много до ден-два да ги осъществим 
в начина, по който би трябвало да бъдат финансирани. 
Водещ: А така ли е? 
Д-р Иван Маджаров: Е, не е така. 
Водещ: Защо? 
Д-р Иван Маджаров: Не знам. Затова алармирахме вчера, за да се опитаме да подскажем на 
отсрещната страна, че сега не е моментът за бюрократични спънки и забавяния, защото трябва 
да дадем това, което се опитва да даде Министерството на здравеопазването и оперативният 
щаб на населението максимално бързо. Разкриването на леглата, разкриването на новите 
COVID зони, финансирането за тестване с бързи антигенни – или с PCR тестове. Всичко това 
трябва да става бързо. 
Водещ: Аз ви питам пак обаче защо, кой е виновен за тази организация? И казвате, не толкова 
добър диалог да се случва? Сега наистина ли искате оставката на шефа на Здравната каса? 
Д-р Иван Маджаров: Що се отнася до оставката на – оставките – изобщо. Нашият главен 
секретар вчера подчерта, че той е внесъл вече в Управителния съвет и се разглежда такъв 
вариант, ако продължи тази невъзможност за оперативна работа, ние ще запазим правото си, с 
решение на Управителен съвет да оповестим, че искаме оставки и на кого искаме оставки. Не 
сме говорили персонално за някой, защото смятаме, че това не е моментът, сега предстоят и 
разговори за следващата година – не е моментът, в който трябва да работим бавно. 
Водещ: Добре ли се управлява Здравната кас,а така ще ви попитам? И то с немалък бюджет, в 
момента в който се разпределя, включително и за догодина. 
Д-р Иван Маджаров: Здравната каса трябва да отговори на сегашните потребности на 
населението, а те са съвсем други, не са в спокойно време. Вероятно има причини по този начин  
да се случва, ние искаме да помогнем от нашата страна на тях, за да могат да заработят малко 
по-бързо и наистина да даваме това на населението, което заслужават всички. Всички плащаме 
данъци и осигуровки. 
Водещ: Да, докато чакаме обаче някои неща да се договорите, другото вече, как да кажа, излиза 
от контрол. 
Д-р Иван Маджаров: Да, не трябва да чакаме и не трябва да се договаряме по начините, по 
които сме се договаряли в други години – бавно, спокойно и с многократни и дълги срещи. 
Защото няма време, епидемията върви. 
Водещ: Имат ли основание притесненията, които чухме онзи ден в парламента, говорим за 
догодина – за това, че бюджетът на Здравната каса е така разпределен вече, дори няма и 
резерви, всичко наред ли ще бъде с парите за здравеопазване догодина, спокойни ли сте? 
Д-р Иван Маджаров: Това, което ние искахме да бъде гарантирано по отделните редове за 
болнична, извънболнични изследвания и ПИМП е подсигурено. За съжаление е подсигурено през 
резерва, което поставя касата в условия, в които догодина – на следващата 2021 година, няма да 
има практически резерв, защото той ще бъде предварително разпределен по различните 
параграфи. 
Водещ: Тоест отговаряте ми на въпроса, има такива основания за притеснения. 
Д-р Иван Маджаров: Аз смятам, че все пак Законът за бюджета на касата за първи път включи 
една възможност, че при недостиг – и то особено при борбата с COVID, ще може да се възползва 
от буфера, който е предвиден в бюджета на здравеопазването – в бюджета на държавата. 
Водещ: Да поговорим малко и за новите мерки, които от утре ще влязат в сила. Права ли ще 
бъда, ако кажа, че те бяха въведени под натиска на лекарите? 
Д-р Иван Маджаров: Да. Точно така е. Ако експертите не бяха настоятелни и последователни в 
това, наблюдавайки тенденцията на заболеваемост и смъртност, нямаше да има. Но аз искам тук 
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да обърна внимание, защото се използва една дума – почти напълно затваряне – английската 
дума „локдаун". Какво всъщност затваряме напълно? Един средностатистически българин, който 
ходи на работа ежедневно, обикновено няма възможност да е почти непрекъснато в мола или 
почти непрекъснато в ресторант. Отива на работа, работи, връща се, минава през хранителния 
магазин, аптеката евентуално, и се прибира у дома си. 
Водещ: Да, хората, които отиват на работа в мола обаче? 
Д-р Иван Маджаров: Ще стигна и дотам. За населението, което практически няма да бъде 
затворено, това не представлява голяма трудност. Няма забрана за напускане на дома, няма 
забрана за движение по улиците. Има проблем и тежест за тези, които бизнесът им е такъв. 
Които работят в моловете, които работят в заведенията. И там държавата, доколкото чух вчера, 
ще се опита да компенсира нещо, да, тя трябва да го направи, ако не е достатъчно, трябва да 
направи и повече. 
Водещ: След малко ще говорим за това и с икономическия министър, но аз по-скоро ви питах и 
като говорех и за натиск на лекарите, ако искате го коментирайте и ни кажете поне вярно ли е, 
имало ли е на места дори предупреждения или по-скоро наистина заплахи за това, че ще се 
излиза на протест – лекари ще протестират за това, че са толкова натоварени, а нищо не се 
прави от държавата? 
Д-р Иван Маджаров: Сега, лекари – българските лекари няма да излязат да протестират на 
фона на епидемията. Аз затова бях малко емоционален в едно студио преди два дни, защото 
определени части от нашето общество – за щастие малцинство, разбират тази наша хуманност и 
тази наша отдаденост към професията като слабост. Тя не е слабост, ние просто не можем да си 
позволим да напуснем работните си места, за разлика от всеки друг. Няма как – аз дори и да 
видя, ще осъдя ситуация, в която български лекари и медици – на фона на застрашаващата 
вълна от епидемия, която залива българските граждани, излязат да протестират. Ние можем да 
протестираме по всяко друго време, няма да протестираме по време на епидемия, защото знаем 
своя хуманен дълг. Но не бива някой да си мисли, че това е наша слабост. Хипократовата клетва 
ни дава дълг, който казва – ако видиш страдащ, ако видиш паднал на земята пред или не само, 
или на работното си място, задължително трябва да му помогнеш. Това обаче като общество и 
като общност на лекарите не бива да бъде разглеждано като слабост от страна от тази общност. 
Ние имаме своето достойнство. 
Водещ: Въпросът е, смятате ли вие и лекарите, че държавата държи под контрол ситуацията? 
Д-р Иван Маджаров: Трудно е да се каже, че такава ситуация може да се държи непрекъснато 
под контрол. Тя предвижда нещо, опитва се да го направи, но не се случва, така както го очаква. 
Давам пример с тестването – първоначално смятахме, че няма необходимост от масово 
тестване, защото не беше толкова дифузно разпространението. Сега обаче става въпрос за 
необходимост наистина от бързо тестване на големи групи от хора. Не само затваряне, защото 
затварянето на заведения и молове в крайна сметка не ограничава местата, където има много 
заразени. Нищо, че са дифузни. 
Водещ: След малко да поговорим за това, но за да изчерпим тази тема, вие споменахте едно 
интервю, едно ваше изказване: не лекувайте хора, които горят маски. Ще се извините ли за това, 
смятате ли, че беше твърде емоционално? 
Д-р Иван Маджаров: Аз не казах така. 
Водещ: А как казахте? 
Д-р Иван Маджаров: Аз казах – колеги, вие не сте длъжни на тези, които ви смятат за невежи и 
за конспиратори. Защото, когато българските лекари казват малко преди да влязат в COVID 
отделението да лекуват със скафандрите, казват – това е опасна инфекция – срещат от част от 
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обществото ни неразбиране и ги наричат конспиратори и невежи: „Вие не знаете, това е 
конспирация". Това казах, не съм казал, че – и казах… 
Водещ: Но всички трябва да получат болнична помощ, нали така? 
Д-р Иван Маджаров: Разбира се, да. И казах, че българските лекари и медицински сестри имат 
възможност да лекуват и на други места, не само в България, където ще бъдат уважавани и 
където обществото ще смята, че те заслужават това, което правят за обществото си. 
Водещ: Да, ние видяхме лекари да излизат пред болници и да призовават хората да спазват 
мерките, всъщност аз и преди съм задавала този въпрос, но по-скоро на политици, и ми е 
интересно и вашето мнение. Ядосани ли са лекарите на обществото? 
Д-р Иван Маджаров: Не, не са ядосани лекарите на обществото. Няма как да са… Ние сме 
такава професия – аз пак ще го повторя, ние не се ядосваме, ние само страдаме. И затова има 
бърнаут,защото, от една страна, даваш много от себе си и когато не виждаш насреща адекватен 
отговор, това се натрупва в теб и още повече изтощава организма ти психически, а след това и 
физически. 
Водещ: Да поговорим малко и за разпределението на медицинската помощ и по-скоро на 
лекарите из страната, защото наистина има места и градове, където няма лекари или ситуацията 
е много тежка. Как стои положението с командировките и командировъчните на лекарите? Имат 
ли такова разпределение трябва ли да бъде направено? 
Д-р Иван Маджаров: Ох, аз още не съм чул за реално командирован лекар или сестра от една 
област в друга. Този факт на неравномерно разпределение на медицински специалисти в 
страната не може да бъде променен за дни или часове и в тази ситуация. 
Водещ: А трябва ли да има командировки, това също е важно да се каже, като се вижда каква е 
ситуацията? 
Д-р Иван Маджаров: Аз си мисля, че не трябва да се оставя нито една област без помощ, 
трябва да се вземе правилното решение, независимо какво е то – дали ще бъде командировки, 
дали ще бъде с финансов стимул с по-високо заплащане – държавата и оперативният щаб 
трябва да намери някакъв начин. Но това е временно решение, което сега да спомогне в борбата 
с епидемията, а след това има много по-важни неща. Да направим изводите си и да направим 
така, че да не оставим области в следващите години без лекари и медицински сестри – с 
целенасочена регионална политика. 
Водещ: Съгласна съм с вас, но понеже постоянно призоваваме доброволци да се включат, 
студенти да се включат – затова и ви питам, ако има области като София например, където да 
кажем има повече лекари, не трябва ли да се отиде от тук в област като Враца например, където 
няма? 
Д-р Иван Маджаров: Трябва, разбира се, как. Трябва, ние затова направихме тази платформа 
за координация на доброволци, за този, който иска да бъде доброволец, да види кои болници и 
какви места, от какво имат необходимост, защото не е задължително да бъдеш доброволец в 
София или в Пловдив. Даже е по-достойно да бъдеш доброволец във Враца или във Видин. 
Водещ: Да, където има проблем. Казахте – тестването – и според вас трябва да има такова, 
поне на определена област, или как си го представяте и какво ще даде едно такова масово 
тестване? 
Д-р Иван Маджаров: Аз нямах предвид масово тестване на населението, имах предвид 
възможността бързо и адекватно да се тестват всички, които имат симптоми, защото в момента – 
и тези COVID центрове в медицинските центрове ще дадат тази възможност сега. Защото в 
момента, ако отидете на тест за PCR, времето, което ще мине от вземането на пробата до 
резултата е минимум 24 часа, а вече е и 48… 
Водещ: А той и не е евтин, да кажем, някои хора не могат да си го позволят. 



 

 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
7 

Д-р Иван Маджаров: Да, и не е евтин. Ако трябва да кажем, че имаме хрема, температура или 
главоболие и кашлица в момента и трябва да ви тестваме – да отграничим дали имате COVID, 
или не, с бързия антигенен тест ще стане за 5 минути, ако сега аз имам в мен и ви го направя зад 
камерите. 
Водещ: Трябва ли антигенният тест и резултатите от него също да влизат в общата статистика 
според вас? 
Д-р Иван Маджаров: Според данните, които имаме от Съединените американски щати – да. 
Според Европа – все още казват, че трябва всяка държава да реши сама за себе си. 
Водещ: Правят ли се, и ако не, кога ще се правят и онези комбинирани тестове за COVID-19 и 
грип? Те важни ли са? 
Д-р Иван Маджаров: Аз лично мисля, че те са по-скоро важни от чисто научна гледна точка. 
Симптомите са почти същите – в дадената ситуация така както виждам, че протича инфекция от 
коронавирус, човек, ако е хванал грип, е късметлия. 
Водещ: И на финала наистина с кратък коментар ви моля, от утре ще има ли, или няма да има 
електронни направления, все още? 
Д-р Иван Маджаров: Аз не съм IT специалист и няма как да кажа дали от утре ще има. 
Водещ: Да, все още не се знае. Но категорично няма лимит на тези направления? 
Д-р Иван Маджаров: Да. 
Водещ: Ще се издават при определени симптоми – колко трябва да има? 
Д-р Иван Маджаров: Минимум два. 
Водещ: Тоест не се върви към от една крайност в другата – от много презапасяване и даване на 
много направления към това да няма много направления? 
Д-р Иван Маджаров: Единствено за бързите антигенни тестове щабът обяви, че всеки, който се 
насочи със симптоми, ще бъде тестван в COVID, а за PCR-ите ще преценява личният лекар. 
Водещ: Добре. Много ви благодаря за този разговор в нашето студио! 
Д-р Иван Маджаров: Благодаря ви и аз! 
Водещ: Да се надяваме, че нещата и организационно в следващите дни ще потръгнат. Още 
повече и с новите мерки, за които говорихме. 
 
„Св. Мина" в Пловдив няма да лекува само пациенти с коронавирус 
БНТ, Новини в 20.00 часа 

 
Пълен обрат – броени дни, след като обявената за първата в страната изцяло ковид болница 
„Св. Мина" в Пловдив започна работа, стана ясно, че тя няма да лекува само пациенти с 
коронавирус. Причината – липса на персонал и апаратура, както и недостатъчен финансов 
ресурс. Решението беше оповестено изненадващо от община Пловдив, като все още не е ясно 
колко средства са похарчени за преструктурирането на здравното заведение. Още с идеята то да 
се превърне в първата ковид болница в страната, назря напрежение между местната 
администрация и областния кризисен щаб. Защо се стигна до този обрат и как ще работи 
болницата оттук нататък, ще разберем от Деница Торньова. 
Деница Торньова: Здравейте. Дотук се стигна, след като държавата отказа да отпусне 
поисканите от общината над 1,2 млн. лв. за превръщането на „Св. Мина" в ковид болница. А 
Здравната каса не увеличи лимита на лечебното заведение. И така то беше обречено на 
финансов колапс при непрестанна работа само с пациенти с коронавирус. Днес от  общината 
ясно обясниха, че „Св. Мина" не отговаря на нито едно условие да работи на практика като 
инфекциозна болница. Но защо от областния медицински щаб не са взели предвид всичко това 
още преди да започне преструктурирането, остава неясно. В последните месеци неведнъж 
градската и държавната власт изразяваха различни позиции относно болницата. А днес 
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здравният министър отказа коментар по случая. Търсят се пари и персонал, за да може 
общинското здравно заведение да продължи дейността си, като процент от леглата ще бъдат 
запазени за болни с коронавирус. Досега тук са приети за лечение малко над 150 заразени, в 
момента се лекуват 58 души. Те няма да бъдат местени в други болници. Въпреки че „Св. Мина" 
няма да работи като изцяло ковид болница, днес беше обявено, че в здравното заведение 
започва работа референтна пср-лаборатория. 
Решението, че болница „Св. Мина" няма да обслужва само пациенти с коронавирус, е взето след 
пълен анализ относно възможностите на здравното заведение. 
Д-р Калин Калинов: Първо, тя е в центъра на града, второ – тази болница няма паркинг, тя няма 
подход. Прозорците на болничните стаи са над тротоара. Линейките, които и в момента спират, 
оставят болните на тротоара, преди да бъдат внесени в триажа. 
Репортер: Всичко това обаче е било ясно още преди да бъде обявено, че „Св. Мина" става 
първата ковид болница у нас. Още през март от общинския щаб са изпратили писмо до 
здравното министерство, в което предлагат като подходящи за целта три други здравни 
заведения – Белодробна болница, Окръжна болница или „Свети Панталеймон". 
Д-р Калин Калинов: Нашето предложение не беше прието. И тогава, и във времето съм 
изразявал своето мнение против „Св. Мин“а да бъде преобразувана като инфекциозна. 
Репортер: Решението за това е взето единодушно от медицинския щаб още през април, 
обясниха от областната управа. 
Дани Каназирева: Аргументите бяха, че болницата е ниско натоварена, т.е. под 40%. Беше 
съставена комисия, която да провери лечебното заведение, и реално се даде зелена светлина и 
категорично становище, че разполага с всичко нужно, за да бъде болница за прием на средно 
тежки пациенти. 
Репортер: Според новата заповед на РЗИ-Пловдив, ковид леглата в болница „Св. Мина" се 
редуцират от 137 на 60, тъй като това е обемът, който може да бъде обезпечен. 
Проф. д-р Петър Петров: Търсим хора, покриваме графици, ние ще дадем максимума от себе 
си. 
Репортер: От болницата вярват, че ще се намери изход от финансовата криза, в която тя 
изпадна, след като лимитите по каса бяха изразходени. В НЗОК вече търсят откъде да 
пренасочат нужните средства. 
Проф. д-р Петър Петров: Ще се намерят от други здравни заведения, които не са си достигнали 
бюджета, средства. Така, че нашият преразход да бъде финансиран. 
Репортер: В същото време няма яснота, колко средства са похарчени за несъстоялото се 
преструктуриране. 
Д-р Калин Калинов: Много от нещата са на отложено плащане, не можем сумарно да ви кажем, 
но сумата, която пролетта се гласува в общинския съвет, беше 270 000 лв. 
Репортер: Дали в Пловдив друго здравно заведение ще бъде определено за изцяло ковид 
болница, все още не е ясно. 
 
Бургаските болници разкриват допълнителни легла 
БНТ, Новини в 20.00 часа  

 
Заради наплива на пациенти в ковид отделенията на бургаските болници, от днес там разкриват 
допълнителни легла. До момента заразените в областта са близо 6000, но самостоятелна ковид 
болница няма да има. 
Давид Сукнаров: Добър вечер. Държавната болница в Бургас, която е и най-голямата в областта 
е единственото предложение за ковид болница. Още миналата седмица обаче стана ясно, че 
такова лечебно заведение на територията на Бургас не може да се обособи. От областния 
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кризисен щаб казват, че такава реорганизация би затруднила специализираната помощ за 
редица други заболявания. А от днес леглата в ковид отделенията в Бургас се увеличават със 
160. 
Общо 440 са вече леглата за пациенти с коронавирус в бургаските болници. Кметът на града 
апелира и личните лекари да се включат в борбата с вируса в ДКЦ-тата, където работят или в 
триажните центрове, като за това ще бъдат поощрени финансово. 
Димитър Николов: От общинския бюджет на кризисния щаб на община Бургас сме готови 
допълнително да заплатим тези 1000 лева за допълнителния финансов стимул. Ако има 
желаещи буквално, ако трябва на мен да се обадят или на Община Бургас. Средствата са 
подсигурени. 
Репортер: От областния кризисен щаб в Бургас смятат, че за града е по-добре да има чисти от 
ковид болници вместо да се обособят лечебни заведения изцяло за заразата. Все още се 
обмисля и кои да бъдат те. Миналата седмица от щаба са изпратили становище до здравния 
министър, че в града не може да се обособи ковид болница. А от началото на декември Бургас 
разкрива Кръвен център за набиране на плазма от преболедували ковид-19 за лечението на 
пациенти, диагностицирани със заразата. Изискването е да са минали между 40 дни или в края 
на третия месец след установен ковид-19. 
Д-р Людмила Желязкова: Доказателството най-добре трябва да е пср-тест, направен, с 
упомената дата. Няма значение коя лаборатория в страната го е направила, Добре е да има 
дата, за да можем ние да преценим, че са минали 40 дни след правенето на този тест. 
Репортер: Мария Пенева е преболедувала ковид-19 и е сред първите доброволци, които ще 
дарят кръв, след като заработи центърът на 2 декември. 
Мария Пенева: Изкарах коронаврус и чакам да минат 40 дни от положителния пср-тест и ще 
даря. Да, ще даря, за да може моята плазма да помогне и на други хора в това състояние. 
Репортер: Кръвната плазма ще се изследва в Стара Загора и до два дни ще се връща отново в 
Бургас. 
 
Петима варненски лекари, заразени с коронавирус, са в много тежко състояние 
БНТ, Новини в 20.00 часа 

 
Тревожна новина от Варна – петима варненски лекари, заразени с коронавирус, са в много тежко 
състояние. Медиците са настанени в интензивно отделение и техните колеги се борят за живота 
им. 1740 са новорегистрираните случаи във Варненска област през последната седмица, от 
които 303 са в болница. 
Стоян Пасев: 56 медицински специалисти, което е притеснително, 22 лекари, 14 сестри и 20 
друг персонал, говорим за санитарки, като основно са от „Света Марина" и „Света Ана" болните 
доктори. Имаме 5 в интензивно отделение в „Света Ана", лекари говорим, дано да не са с 
фатален край, но са в много тежко състояние и петимата лекари, които са в момента. 
Водещ: А картината от днес на национално ниво – 141 души с коронавирус са починали през 
денонощието. 2518 са оздравелите. Още 3712 души са носители на заразата. От направените 
8820 пср-теста, положителни са 42% от изследваните. В болница остават над 6500 пациенти. 
 
Германия иска алпийските страни да затворят ски курортите си за известно време, за да се 
ограничи разпространението на коронавируса 
БНТ, Новини в 20.00 часа

 
Германия иска алпийските страни да затворят ски курортите си за известно време, за да се 
ограничи разпространението на коронавируса. От ЕК заявиха, че въпросът е изцяло в 
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правомощията на националните власти. Българските ски курорти Боровец, Банско и Пампорово 
са направили сериозни инвестиции и отговарят на поставените изисквания заради корона 
кризата, съобщиха от министерството на туризма. А Гърция ще удължи карантината до 7 
декември. Днес там стачкуват с искане за по-добра защита от коронавируса. 
Транспортът в Атина не работи. Синдикатът на държавните служители стачкува с искания за 
реални мерки срещу пандемията. По-точно мерки за защита на здравето на служителите на 
работните им места, включително в частния сектор на здравеопазването. Стачкуващите искат и 
назначаване на безсрочни договори за медицинския персонал и допълнително хора в 
обществения транспорт. Протестират и учители. С цел овладяване на пандемията Германия иска 
затваряне на планинските курорти до 10 януари, макар че съседът ѝ Австрия едва ли ще се 
съгласи. 
Ангела Меркел: Регионалните власти помолиха федералното правителство да опитаме да се 
координираме с европейските ни съседи, дали да останат отворени ски курортите. Няма да бъде 
лесно, но ще опитаме. 
Репортер: Показателите на Франция във връзка с епидемията се подобряват, но е рано за 
отмяна на карантината. Париж въведе ограничение за зимния празничен сезон. 
Жан Кастекс: Разбира се, възможно е за всеки да отиде на ски курорт, за да се възползва от 
чистия въздух и магазините, без барове и ресторанти. Ски лифтовете обаче няма да работят. 
Репортер: Лондон ще бъде поставен във втората висока степен на риск за ковид от 
тристепенната скала след края на карантината на 2 декември. Най-тежки ще са ограниченията в 
Манчестър, Бирмингам и Лестър. 
Репортер: Италия ще пусне в действие първия въздушен коридор, свободен от ковид, между 
Европа и САЩ, през декември.Той ще важи за пасажери с отрицателен тест. Специалните 
полети ще са между някои американски градове и Рим. 
 
От понеделник две детски градини в столицата ще приемат деца на лекари, медицински 
сестри и санитари 
БНТ, Новини в 20.00 часа 

 
От понеделник две детски градини в столицата ще приемат деца на лекари, медицински сестри и 
санитари, които работят в ковид отделения. Те са 124-та и 117-а, котио се намират до големи 
болници, а целта е да се осигури спокойна работа на медицинските работници. Очаква се около 
80 деца да посещават детските заведения. В Бургас три детски градини ще обгрижват децата на 
медиците, там ще могат да ходят и ученици от 1-ви до 3-ти клас. 
124-та ДГ в столицата е близо до големите болници Александровска, ВМА и „Пирогов". От 
понеделник 168-те деца, които посещават градината, ще са вкъщи, но тук ще дойдат деца на 
лекари, сестри и санитари от ковид отделения. От родителите ще се изисква декларация, че 
работят именно в такова отделение. 
Теменужка Димитрова: Това е най-малкото, което можем да направим за българските медици. 
Няма никакви притеснения, екипите са готови да работят. 
Репортер: Досега в градината не е имало болни деца. Надяват се и от понеделник да е така. 
Готови са с мерки за безопасност, подготвени са и ако дете вдигне температура, кашля или не се 
чувства добре. 
Албена Апостолова: Ние го изолираме, имаме специален изолационен бокс, в който то изчаква, 
докато родителят не дойде, за да бъде детето прегледано от лекар. 
Репортер: Тук са огорчени обаче от негативни изказвания в социалните мрежи, защо децата на 
лекарите ще бъдат на детска градина за разлика от тези на всички останали. 
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Албена Апостолова: Тези хора, които са на първа линия, хората в болниците, именно те имат 
нужда да бъдат подкрепени и да бъдат гледани техните деца. Хората, работещи в болница, 
нямат възможност да минат на онлайн работа, те лекуват пациентите директно. 
Репортер: В Бургас за децата на медиците отварят врати три детски градини- в „Меден рудник", 
квартал „Ветрен" и комплекс „Зорница", които са близо до болници. Към момента са записани над 
40 деца. Ще могат да ги посещават и ученици от 1-ви до 3-ти клас, като с тях ще се занимават 
възпитатели от училищата. Детска градина „Звездица-Зорница" ще работи и през нощта за деца, 
чиито родителите са на работа. 
София Димитрова: Колегите директори от другите детски градини могат да насочат персонал за 
работа при нас, така че нямам притеснение по отношение на обгрижването на децата с 
педагогически и помощен персонал. 
Репортер: Детските учители коментираха още, че затварянето на детските заведения за три 
седмици много ще затрудни родителите, но на първо място трябва да се запази здравето на 
хората. 
 
От СЕМ призовават медиите по време на епидемията да се въздържат от сензационност и 
да не насаждат страх сред хората 
БНТ, Новини в 20.00 часа 

 
От СЕМ призовават медиите по време на епидемията да се въздържат от сензационност и да не 
насаждат страх сред хората. А също и да отразяват добрите примери от живота. Проявите на 
солидарност, милосърдие, съпричастност. Като този – два нови апарата за извличане на кръвна 
плзма се включват в битката срещу ковид-19. Апаратите и консумативите на стойност близо 170 
000 лв. са закупени от ГЕРБ. Те ще бъдат дарени на центровете по трансфузионна хематология 
в Плевен и Стара Загора. Останалите центрове на територията на страната вече имат  такава 
апаратура. 
Даниела Дариткова: Така даваме възможност на територията на цялата страна да имаме 
покритие с апаратура, която позволява извличане на реконвалесцентна плазма. Това, за което 
разговаряме в момента с експертите, е да се даде възможност, ако те позволят, да се промени 
стандартът, така че да може в тези трансфузионни центрове към областните болници да се 
събира донорска плазма, а всъщност обработката ѝ да става именно в центровете, които са 
районни и имат тази апаратура. 
 
Днес се простихме с големия български кардиолог професор Александър Чирков 
БНТ, Новини в 20.00 часа

 
Днес се простихме с големия български кардиолог професор Александър Чирков. Хирургът, 
осъществил първата трансплантация на сърце в България, ни напусна на 82-годишна възраст. 
Човек, който никога няма да бъде забравен. Човек, който промени България. Велика личност в 
историята на кардиохирургията. С тези думи днес много близки, приятели, благодарни пациенти 
и колеги отдадоха почит и си казаха сбогом с проф. Александър Чирков. 
Проф. Костадин Ангелов: Той успя в този прагматичен свят по неговия си начин да съумее да 
вплете в едно и медицината, и вярата в Бог, за да върши чудеса на земята. 
Проф. Темелко Темелков: Това е един човек, който промени цялата кардиохирургия и ѝ даде 
най-съвременния облик за Европа. Човек, който показа ширината на своята душа, добрината си и 
научи хората и те да бъдат като него. 
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Разговор с Даниела Дариткова, председател на ПГ на ГЕРБ 
БНТ, Още от деня  

 
Резюме: Предприетите по-строги мерки са необходими, належащи, защото лечебните заведения 
работят на изключително високооборотен режим и натоварването над медиците е голямо, каза д-
р Даниела Дариткова, председател на ПГ на ГЕРБ, в "Още от деня". 
"Ако искаме да бъдем адекватни в помощта, която оказваме на пациентите, трябва да ограничим 
по някакъв начин възможността за заразяване - това е смисълът на мерките", заяви тя. 
На обвиненията, че мерките са неадекватни, д-р Дариткова посочи, че е много по-лесно да се 
критикува, отколкото да се предприемат конкретни действия, и подчерта, че носят цялата 
отговорност за справянето с кризата. 
"Затова бяхме достатъчно отговорни да не предизвикваме парламентарна, правителствена и 
политическа криза в този сложен момент, защото е необходимо да има правителство, 
необходимо е да има работещ парламент и ние да отговаряме на предизвикателствата на 
кризата", категорична беше Дариткова. 
Относно кворума в парламента тя посочи, че се справят в рамките на възможностите на 
правилника и решенията на Народното събрание, защото и то не е пощадено от коронавируса. 
Взетото решение за участие в работата на парламента и онлайн дава възможност Народното 
събрание да функционира, да приеме бюджет и тези закони, от които се нуждаят в момента 
системите на държавата, отбеляза председателят на ПГ на ГЕРБ. 
При бюджет на Здравната каса малко над 5 млрд. лв. - какво предлага здравната система - хора, 
които умират на стълбите, защото не са приети в болница или такива, които са върнати и умират 
у дома си? Лекари, които изнемогват, няма апаратура, хората правят дарения - това ли ни 
предлага системата с 5 млрд.? 
"Точно тази апокалиптична картина, която е компилация от, разбира се, нещастно представени 
случаи, в същото време здравната система е излекувала най-голям брой пациенти с 
коронавирус, здравната система днес се справя с предизвикателството за това да се грижи 
интензивно за над 400 пациенти, да лекува в стационарите огромен брой пациенти. Аз смятам, 
че трябва наистина да бъдат анализирани случаите, които се изтъкват като проблемни", отговори 
д-р Дариткова, според нея това са единични случаи. Всеки един такъв случай ще бъде 
анализиран и отговорност ще бъде потърсена, категорична беше тя. 
Трябва да сме благодарни на медиците, защото много хора успяха да се справят с болестта 
именно благодарение на тях, на техния неуморен труд. 
Д-р Дариткова не смята, че се наливат пари от бюджета в нереформираната здравна система, по 
думите ѝ българската здравна система се финансира по параметри, които са много по-ниски от 
всички останали европейски системи. Факт е, че от България изтичат медицински специалисти, 
защото тук заплащането наистина е недостатъчно и в този смисъл парите в здравната система 
трябва да се увеличават винаги. Призна, че някои реформи в системата бяха забавени. 
"Да, сега се изтъкват някои от проблемите на здравната система, които за съжаление във 
времето поради политизиране или поради други несъвършенства на управлението на системата 
не бяха взети навременни решения, но сега не е време да търсим виновници или да правим 
анализ на ситуацията", заяви Даниела Дариткова. 
Председателят на ПГ на ГЕРБ коментира и приетия днес бюджет за следващата година, като 
подчерта, че той е изготвен така, че да преодолее кризата, която важи за всички. 
 
Разговор с Петър Велков, учител по математика 
БНТ, Още от деня  
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Резюме: Няма как да бъдем сигурни на 100%, че наложените по-строги мерки за справяне с 
коронакризата ще доведат до спиране хода на вируса. Сигурно е, че ще имат силен ефект, но 
времето ще покаже колко силен ще бъде той. От значение е и дали тези мерки ще бъдат 
спазвани, това заяви в "Още от деня" математикът Петър Велков. 
Голям ще е ефектът от това, че образователната система е в дистанционна форма, от това, че 
са затворени заведенията, ресторантите, от това, че са ограничени други мероприятия, но 
процентът, с който ще намалеят случаите зависи от добросъвестността на всички, предупреди 
Велков. Очакванията на щаба са случаите да намалеят с около 30 до 50%. Според математика, 
ако тази прогноза е вярна, няма да е достатъчна, за да се смекчат мерките от 21 декември. 
Петър Велков беше категоричен, че през следващите 7 до 10 дни случаите ще намалеят, защото 
ще се види частичният ефект от половинчатите мерки, взети преди това, включващи 
дистанционното обучение за част от учениците. Ключово е поведението на хората, което голяма 
част от тях промениха, тъй като се сблъскаха с вируса, обясни той. 
След около 14-20 дни ще видим ефект и при хоспитализациите и смъртните случаи, които ще 
намалеят по-драстично, прогнозира Велков. "Това, което ще се случи през следващите дни - не 
само няма да намалеят хоспитализациите - те ще нараснат, защото те са ретроспективни. Те са 
10 дни назад. Толкова отнема един случай от неговото появяване до момента, в който се нуждае 
от хоспитализация. Същото е с критичните случаи, а пък смъртните са с 21 дни ретроспективно 
назад", отбеляза математикът. 
В момента имаме близо 1800 надвишена смъртност спрямо средната за последните 5 години - 
над 80% увеличение в смъртните случаи. От тях едва 1/4 са регистрираните официално COVID 
случаи. По различни данни между 30 и 50% е неоткриваемата, нерегистрираната смъртност от 
COVID, което е нещо нормално, посочи Велков и допълни, че голям процент от хората умират 
отново в резултат от пандемията, тъй като нямат достъп до адекватна болнична помощ. 
Експертът изрази увереност, че много малък процент от българите ще се ваксинират, когато 
ваксината бъде налична. Той отново повтори, че нашето поведение е определящо за това да 
намалее кризата с вируса. 
 
Днес още 3 712 души носители на заразата 
БНТ, Новини в 12.00 часа

 
Днес данните за разпространение на коронавирус в страната показват още 3 712 души носители 
на заразата. От направените 8 820 PCR теста, положителни са 42% от изследваните. В болница 
остават 6 548 пациенти. Излекуваните са най-много за 24 часа досега – 2 518 души. А в 
печалната статистика са добавени още 141. 
На фона на епидемията българските лекари не планират протести. Това стана ясно от думите на 
председателя на Българския лекарски съюз. Според Иван Маджаров бързото масово тестване на 
хора вече е наложително. 
Д-р Иван Маджаров: Първоначално смятахме, че няма необходимост от масово тестване, 
защото не беше толкова дифузно разпространението. Сега обаче става дума за необходимост 
наистина от бързо тестване на големи групи от хора, не само затваряне. Защото затварянето на 
заведения и на молове в крайна сметка не отграничава местата, където има много заразени, 
нищо, че са дифузни. 
 
Германия ще поиска от държави-членки на ЕС да затворят ски курортите си 
БНТ, Новини в 12.00 часа 
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Германия ще поиска от държави-членки на ЕС да затворят ски курортите си. Причината – те 
често се превръщат в огнища на заразата. 
Случаите на новозаразени в страната продължават да са твърде много. Ваксина срещу ковид-19 
в страната е възможно да се появи преди Коледа. Това обобщи в реч пред Бундестага канцлерът 
Ангела Меркел. 
Ангела Меркел: Ако броят на новозаразените рязко намалее, ние ще преценим ситуацията 
преди Коледа, са възможни други мерки - хората имат право на очаквания. Но, за съжаление, не 
можем да обещаем да облекчим ограниченията за Коледа и Нова година. 
По думите й, ограниченията ще останат в сила в много региони до края на януари. Канцлерът 
Ангела Меркел призна, че инициативата на Берлин за затваряне на ски курортите няма да бъде 
приета добре, но ние ще опитаме добави тя. 
Италия подкрепя предложението, Австрия обаче смята, че може да осигури безопасен отдих и 
планира ски-сезон. В Швейцария вече могат да се карат ски. Празничните си карантинни мерки 
вече обявиха Великобритания и Франция. Днес се очаква да стане ясно как ще празнуват и 
испанците. В глобален мащаб броят на заразените надмина 60 млн. души. В Русия регистрираха 
рекорден брой смъртни случаи. В Люксембург се очаква заведенията и кината да затворят до 
средата на декември. 
И още тревожни констатации. Възможно е пандемията да зачеркне последните 25 години от 
борбата за полово равенство. Данните са на специализирания портал за развитие на жените 
"ООН Жени". Причината - по време на ковид кризата дамите се занимават с по-голямата част от 
домакинството и грижите за децата. 
 
Две дежурни детски градини в София приемат деца на лекари, медицински сестри и 
санитари, които работят в COVID отделения 
БНТ, Новини в 12.00 часа 

 
От понеделник две дежурни детски градини в столицата, 124-а и 117-а, ще приемат деца на 
лекари, медицински сестри и санитари, които работят в COVID отделения. И двете градини се 
намират до големи болници, а целта е да се осигури спокойната работа на медицинските 
работници. Според кмета на София Йорданка Фандъкова се очаква двете градини да поемат 
около 80 деца. 
124-а детска градина в столицата е близо до големите болници "Александровска", ВМА и 
"Пирогов". От понеделник 168-е деца, които посещават градината, ще са вкъщи, но тук ще дойдат 
деца на лекари, сестри и санитари от COVID отделения. Колко точно ще са те още не се знае. 
Теменужка Димитрова: Това е най-малкото, което можем за българските медици. Няма никакви 
притеснения, екипите са готови да работят. 
Досега в градината не е имало болни деца. Тук се надяват и от понеделник да е така. Готови са и 
с мерките за безопасност. Подготвени са и ако децата вдигнат температура, кашлят или не се 
чувстват добре. 
Албена Апостолова: Ние го изолираме, имаме специален изолационен бокс, в който то изчаква, 
докато родителят не дойде, за да бъде детето прегледано от лекар. 
Тук са огорчени обаче от негативни изказвания в социалните мрежи, защо децата на лекарите 
остават на детска градина за разлика от тези на всички останали. 
Албена Апостолова: Тези хора, които са на първа линия, хората в болниците, именно те имат 
нужда да бъдат подкрепени и да бъдат гледани техните деца. Хората, работещи в болница, 
нямат възможност да минат на онлайн работа, те лекуват пациентите директно. 
От градината казват още, че затварянето на детските заведения за три седмици ще затрудни 
много родителите, но на първо място трябва да се запази здравето на хората. 
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Днес се сбогуваме с големия български кардиолог професор Александър Чирков 
БНТ, Новини в 12.00 часа 

 
Днес се сбогуваме с големия български кардиолог професор Александър Чирков. Професорът ни 
напусна на 82-годишна възраст на 24 ноември. През последната година той живееше във Варна. 
Поклонението започна в 10 часа и ще завърши късно следобед в ритуалната зала на гробищния 
парк "Тополи" край града. Близки, приятели, благодарни бивши пациенти и много колеги дойдоха 
да се простят с проф. Чирков. 
Проф. д-р Темелко Темелков: Това е един човек, който промени цялата кардиохирургия и даде 
най-съвременния облик на Европа. Човек, който показа ширината на своята душа, добрината си 
и научи хората и те да бъдат като него. И с най-голямата заслуга, че създаде кадри на 
българската кардиохирургия, които продължиха неговия път. И него, когато го няма, всичко ще 
върви по пътя, който той начерта и няма да бъде забравен. 
 
Разговор с д-р Желязко Арабаджиев, началник на отделение по медицинска онкология 
БНТ, Денят започва 

 
Резюме: Плановите операции за пациенти, които имат диагностицирано онкологично 
заболяване, не подлежат на отлагане. Това заяви в "Денят започва" д-р Желязко Арабаджиев - 
началник отделение по Медицинска онкология. 
COVID-19 е предимно респираторна инфекция, която в усложнения си стадий преминава и в 
другите органи, но първите прояви са в белия дроб - задух, кашлица, фибрилни състояния, каза 
онкологът. 
Той обясни, че в началото на пандемията онколозите са били много притеснени за пациентите си 
с рак на белия дроб и са очаквали при тях заболеваемостта и протичането на COVID-19 да бъде 
много по-тежко. 
"Сега почти 10 месеца по-късно нашето притеснение все още е такова, но ситуацията не е чак 
толкова критична. В света заболеваемостта на обща популация е 1,5%, заболеваемостта на 
пациентите с рак на белия дроб от COVID-19 е между 7 и 12%, т.е. значително по-висока 
процентност. Все пак не и твърде висока", заяви д-р Арабаджиев. 
Онколозите са били притеснени и как лечението на болните от рак на белия дроб - 
химиотерапия, имунотерапия и таргетна терапия, ще се отрази на лечението и протичането на 
COVID-19. 
"Оказа се статистически, че няма разлика и няма риск за тези пациенти, които са с рак на белия 
дроб и се лекуват с имунотерапия или с таргетна терапия и имат COVID-19", каза д-р 
Арабаджиев. 
По думите му лечението на рака на белия дроб е извървял сериозен път през последните 10 
години. 
"С навлизането на таргетната терапия - лекарствени продукти, които таргетират определени 
рецептори по туморната клетки я унищожават за разлика от здравите клетки, пациентите, които 
се занимават с такава терапия получават терапията под формата на таблетки. Те идват само 
веднъж на месец в болницата и така се намалява експозицията на тези пацинети в болничните 
заведения, които все пак за рискови", обясни онкологът. 
"Ние адаптирахме нашите практики в условията на пандемия и можем да се погхвалим с много 
добри резултати в лечението на рака на белия дроб с навлизането на тези нови лекарства", 
заяви д-р Арабаджиев. 
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Онкологът, каза че към момента В България разполагаме с 95-98% от възможностите за 
персонализирана медицина, специфична противотуморна терапия, каквато има в чужбина. 
"Изключително важна е ранната диагностика. Онкологичната заболявания протичат в четири 
стадия, като първият е най-ранен, четвърти стадий е най-напреднал. Петгодишната 
преживяемост е най-висока - някъде около 52-53%, когато ракът на белия дроб е диагностициран 
в първия стадий на болестта. Тогава пациентът може да бъде опериран и излекуван дори и без 
лекарствено лечение. Само 4,9% от пациентите в четвърти стадий постигат тази 4-годишна 
преживяемост", каза д-р Арабаджиев. 
  
Разговор с Дани Каназирева, областен управител на Пловдив 
БНТ, Денят започва

 
Резюме: Медицинските центрове в Пловдив ще се включат с COVID кабинети в борбата с 
коронавируса. Вече са проведени разговори с 15 от тях, днес предстоят още срещи. Това обясни 
в ефира на "Денят започва" областният управител на Пловдив Дани Каназирева. 
Тя каза, че 8 болници, от които 6 частни и 2 държавни, поемат тежките случаи с COVID-19. До 
края на седмицата трябва да бъдат разкрити още. 254-ма лекари обслужват над 1000 легла. 
"Университетската болница "Свети Георги" поема най-много тежки случаи. 20 са интензивните 
легла в COVID отделенията. Освен това от началото на пандемията от общо 2 672 пациенти в 
болниците на територията на областта 801 са пациентите именно в УМБАЛ "Свети Георги" и 
недостигът и напрежението си оказват също влияние. Разбира се, това е недопустимо, което се 
случи", каза Дани Каназирева, областен управител на Пловдив. 
"В момента интензивни свободни легла няма, но при необходимост, тъй като стана ясно по-рано 
в случаите в болницата първо най-тежките случаи, така че при необходимост ще създадем 
необходимата организация, така че да можем да ги поемем", каза д-р Димитър Димитров - 
директор на УМБАЛ "Еврохоспитал". 
  
Доброволец в Ковид отделението в болницата в Търговище 
БНТ, Денят започва

 
Резюме: Почти месец кинезитерапевт помага на лекарите в COVID отделението на болницата в 
Търговище. Стойчо Русев е решил да остане в инфекциозното отделение на лечебното 
заведение, докато там имат нужда от него или отмине пандемията. Вижте историята. 
На равно с медиците на първа линия от инфекциозното отделение, Стойчо Русев полага грижи 
за болните от коронавирус в търговишката болница. Разказва, че в началото е имал 
притеснения, но след като приема мисията на доброволец- преодолява страха 
„Лично аз не съм се сблъсквал с такъв тип болест, в началото беше малко страшно, но това с 
времето се преодолява, по принцип се пазим, както е с персонала в нашето инфекциозно 
отделение се пазят, така и ние трябва пазим другите хора около нас, близките и семейството 
най-вече. Но страхът изчезна, по принцип това е за много кратко, когато влезеш вече в самото  
отделение, усещаш, че няма място за страх тогава“, каза Стойчо Русев, кинезитерапевт, 
доброволец в МБАЛ Търговище. 
Младият доброволец е доволен, че може да помага на лекарите в COVID кризата. Споделя, че е 
щастлив, когато вижда усмивката в лицата на хората от COVID отделението. Стойчо казва, че 
работата му е най-добрата школа за придобиване на опит и знания. 
"Аз за първи път влизам в такова отделение, моята професия, която съм завършил, няма нищо 
общо с с отделението, в което съм в момента, но гледам това, което съм научил като студент и 
след като съм завършил, понеже има много хора, които са на легло и имат нужда от 
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раздвижване. И когато виждаш в очите на пациента, че ти му помагаш, само погледът му е 
благодарен, по този начин дето се вика, "се храним" с това, с благодарността на хората, когато 
погледнат в очите ни и че им помагаме", каза Стойчо Русев, кинезитерапевт, доброволец в МБАЛ 
Търговище.. 
В търговишката болница стажант е и Ирена Мирчева. Тя е студент в Медицинския университет 
във Варна. 
"Работата, която извършвам тук и нещата, които ги виждам, изключително много ми помагат за 
бъдещата ми кариера и реализация, както вече споменах, медицината се учи при леглото на 
болния. И въпреки, че лекарят по правило не извършва чак толкова манипулации от гледна точка 
на поставяне на абокат, катетър, инжекции, антибиотици, аз искам да науча тези неща и затова 
съм тук. За мен изключително е важно това, което виждам и научавам, самата среща с 
пациентите също е от изключително голямо значение за нас – бъдещите лекари и медици", каза 
Ирена Мирчева, студент 5-ти курс – доброволец в МБАЛ Търговище. 
"Естествено имаме нужда от такива хора, естествено е и горещо поздравявам всяка такава 
инициатива и ги очакваме с нетърпение", каза Д-р Иван Светулков, изп. директор на МБАЛ 
Търговище. 
"Призовавам всички, които учат и всички, които са завършили медицина, или дори да не е 
свързано с медицината, ако не ги е страх и имат възможност, ако тяхното семейство ги подкрепя, 
нека да се запишат като доброволци не само в нашия град, и в други градове има болници, които 
имат нужда от доброволци, имат нужда от персонал, мисля, че ще е добре дошло за всяко 
отделение да има нови попълнения", каза Стойчо Русев, кинезитерапевт, доброволец в МБАЛ 
Търговище. 
 

 
 
Разговор с проф. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването 
БТВ, Тази сутрин 

 
Водещ: Здравният министър, проф. Костадин Ангелов е при нас, за да разберем какво 
предприема държавата, за да овладее ковид епидемията. Добро утро, проф. Ангелов. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Добро утро на вас и на вашите зрители. 
Водещ: Защо позволихте България да е на първите места по смъртност в света? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Не сме го позволили. Бих казал нещо, което е изключително 
важно в самото начало за зрителите, от самото начало на започване на епидемията ние 
насърчавахме хората да спазват мерките. Това е резултатът от неспазването на мерките и от 
подценяването на вируса, от горенето на маски пред МС, през МЗ. Голямото недоверие в 
системата, трупано през годините доведе до този резултат. 
Водещ: Значи, хората са ви виновни, така ли да … 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Не, не казвам, че хората са виновни. Тогава, когато има проблем, 
много лесно може да бъде намерен виновен. Не е необходимо да търсим виновни в момента. 
Трябва да намерим решението. Решението е едно – спазване на мерки, спазвана на 
дезинфекция, дистанция, заповедите, които предлагаме и най-вече уважаването на лекарите… 
Водещ: И въпреки всичко, при условие, че толкова години наред обясняваме, че сме една от 
най-бързо изчезващите нации в света, сега сме и на първо място по смъртност на дневна база в 
различните дни. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Това е така. 
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Водещ: Това звучи кошмарно. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Много неща звучат кошмарно. Много неща, които гледаме от 
международния телевизионен обмен за държавите, които са много по-напред от нас по 
заболяемост са изключително притеснителни. Аз се надявам, че България няма да стигне до тях. 
това може да се постигне, този резултат, който ние целим само със спазване на мерките. 
Водещ: Тъй като обаче всяка сутрин съобщаваме броя на починалите и това е някак си като 
статистика, нека да ви потопя малко в нея. Сигурен съм, че я знаете много добре. Двама мъже 
починаха на стълбите в пловдивска болница, в Сливен почина жена, която четири дни е чакала 
линейка, във Видин мъж почина след усложнения, чакал е пет часа линейка, млад мъж почина в 
Бургас след отказ да бъде настанен в болница, мъж почина в Своге, след като обикаля няколко 
часа с линейка в София, но нямаше места. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Г-н Хекимян, изброихте няколко случая, които са наистина 
изключително притеснителни. Съболезнования на близките. Само за вчера са излекувани 2 518 
човека. Трябва ли да разкажем историята на всеки един от тях. Историята на всеки един от тях е 
успех за българската здравеопзна система. 
Водещ: А историята на всеки един от тях не е ли, че са успели да влязат в болница? Всъщност 
успехът е да влезеш в болница в днешно време, така ли? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Не, успехът не е да влезеш в болница. Успехът е 
здравоеопазната система такава, каквато я имаме в момента. Това е нашата здравоеопазна 
система. От тази здравоеопазна система ние да изкараме най-добрия резултат, който може да 
дадем. И ние го постигаме. 
Водещ: Да, но специални със случая в Пловдив чухме, че е въпрос на логистика, повече няма да 
правим така. Образно така можем да обобщим ситуацията там. Всеки един от тези случаи е 
строго индивидуален, разбира се, и здравословното състояние на пациентите. Но какво ще 
кажете на техните близки, които наистина са опитвали … 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Аз казах – моите съболезнования на семействата. Това за мен, 
което се случва е недопустимо. Това е ненормално да се случва в лечебно заведение. Въпрос на 
логистика. Аз чух всички обяснения. Аз чух всички обяснения. Все още прокуратурата не е 
приключила своите действия. Това е проблем на организацията в самото лечебно заведение. 
Разбрахме кои са виновните, те са наказани. 
Водещ: Добре. Искам да ви покажа едни кадри от Сливен обаче сега, за да видим дали пък това 
е нормална обстановка вече като влезеш в болницата. 
- Казват ми да вляза. 
- Къде, къде ще влезете? 
- Не знам. 
- Великият изолатор се състои от стая може би 3х2, не знам. Вътре беше натъпкано. Не 
знам, хората са на заколение просто вътре. Никой не им обръща внимание. Хвърляни са  
вътре, на произвола на съдбата. 
Водещ: Това ли е състоянието на изолаторите? Ето, в Сливен. Нормална ли ви се струва тази 
обстановка? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Г-н Хекимян, такива кадри като тези аз виждам с очите си на 
много места, на които ходя в България. Това, отново повтарям, това са възможностите на 
нашата здравеопазна система към днешния момент. Всички знаем каква е българската 
здравеопазна система. Много пъти във вашето студио аз съм казвал, че тя е нереформирана, че 
тази система има нужда от сериозен ремонт. Дали трябва да завърши реформата, която беше 
започната и не е завършена, дали тази реформа трябва да започне отново. Нямаме обществен 
консенсус за това, нямаме и политически консенсус. Това, което виждате в момента в Сливен, 
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това е изолаторът, с който колегите разполагат. Лекарите, които работят в Сливен, са 
разположени на няколко места – едното е в отделна сграда в инфекциозно отделение, другото е 
в основната сграда в големия блок. Там предстои ремонт на Спешния център. Спешния център 
долу на първия етаж е изключително малък. Тоест такива са възможностите на това лечебно 
заведение. 
Водещ: И няма по-голяма стая или няма две или три стаи? Защото, съгласете се, ако човек е с 
усложнения, диша тежко, има температура и симптоми и слуша всичко това, което се случва с 
другите болни с ковид-19 и да е натъпкан в такава стая, как се чувстваш? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Ситуацията е извънредна. Освен тези пациенти, за които 
говорим с коронавирус, има много други пациенти, които нямат коронавирус и имат нужда да 
постъпят в болница. Ако ние започнем максимално да разширяваме стаите за пациенти с 
коронавирус, то тогава ние ще блокираме другия прием на другите пациенти. Затова ви казвам, 
че трябва да се намери най-подходящата среда между едните и другите пациенти, да имаме 
разделяне на потоците. Голяма част от лечебните заведения са така построени, че това е почти 
невъзможно. Това се прави с прегради, това се прави с нови стени, които се изграждат. Трябва 
да ви кажа, че това е едно предизвикателство, пред което всеки директор е изправен. 
Водещ: И тук идва основният въпрос – проспахте ли летните месеци, в които да направите 
строга и ясна подготовка – какво следва при 1 000, 2 000, 4 000 заразени и увеличаване броя на 
смъртните случаи? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Това е едно твърдение, което се разпространява напоследък. 
Категорично искам да заявя, нито един ден от летните месеци не е проспан. Аз дойдох като 
здравен министър в края на месец юли, два-три дни след това пуснах заповедта, с която да 
укажа каква трябва да е организацията по всяко едно лечебно заведение. След това, още в 
събота и в неделя посетих Чирпан, Сливен, Ямбол, след това започнах обиколките по всички 
областни градове, да се срещна с щабовете. Организацията беше направена такава, каквато 
позволява системата в съответната област. И вие виждате днес какъв е проблемът. Проблемът 
са хората. Ако някой може за три месеца да създаде нови доктори, нови медицински сестри и 
нови санитари, аз не мога да го направя. 
Водещ: Не може. Но може да се реорганизирате или поне това очакваме ние от властта – да 
реорганизира системата. Тя не може да се реформира за един месец, няма как да се случи. Но 
да се реорганизира така, че когато дойде новата вълна и тя е по-мощна от предишната, да може 
и вие да отговорите по правилния начин. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Сега, дайте ми малко време да ви разкажа каква е 
организацията, която сме направили в системата, за да не остават зрителите с впечатление 
това, което казахте във вашия въпрос. Нека да започнем от месец юли. Пак казвам, края на 
месец юли. Заповед, издадена тук, която касае абсолютно всички участници в здравеопазна 
система по области. След това проверка на всяка една област на територията на България – 
това да е картата на България, организация на всеки един областен медицински щаб какви легла 
да разгърне във всяка една болница структура, организация с органите на РЗИ, с полиция, с 
пожарната, допълнителни коли, които да бъдат предоставени от органите на държавата – това 
са МВР, пожарната и абсолютно всички държавни служби. След това, г-н Хекимян, беше 
възприета строга организация по обезпечаването с лични предпазни средства на всяка една 
област с лекарства, с ваксини, ясно разписани правила кои структури в лечебните заведения се 
трансформират, кои се затварят, кои се отварят. И в един момент стигнахме до ситуацията, в 
която в голяма част от структурите много трудно можем да намерим лекари и сестри. Това е 
основният проблем пред здравеопазна система. Не е проблемът организационен, не е 
проблемът липсата на сгради, не е проблемът липсата на легла, не е проблемът липсата на 
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организация по отношение на снабдяването. Да сте чули, че няма апарати за дишане, да сте 
чули, че няма легла, да сте чули, че няма техника. Всичко това, което може да бъде направено, е 
направено. Хората, които могат да бъдат командировани, бяха ясно очертани. 
Водещ: Това означава обаче, че и всички тези легла, колкото и да са свободни, те са излишни, 
защото няма кой да се грижи за болните пациенти. Това ли е причината да бъдат връщани 
пациенти от болниците? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Пациенти от болниците не се връщат. В момента в България 
нямаме недостиг на болнични легла. 
Водещ: Но имаме недостиг на медицински легла, които да се грижат. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: И ние го компенсираме. 
Водещ: В Свищов има ли кой да се грижи качествено за болните? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Да, има. 
Водещ: Качествено, не просто да ги обслужва и обгрижва? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Не знам какво влагате в думата качествено. Но има лекари, които 
следят, пишат декурзусите, аз го видях с очите си, бях там на място. Там пациентите, които бяха 
в свищовската болница, бяха осем. От тях един имаше нужда от кислородолечение. 
Водещ: Да, но не може да отречете, че в един момент в болниците не беше ясно приемат ли се 
или не се приемат хора. Не може да отречете, че имаше момент, в който нямаше места. И тогава 
като че ли и така изглеждаше хаотично – откриваме триажи, откриваме ковид зони в ДКЦ-тата, 
търсим допълнително линейки. Нали всичко това е било подготвено предварително. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Точно така. То беше подготвено стъпка по стъпка, в зависимост 
от заболеваемостта, която беше достигната. Когато достигнахме 600 заболяемост всичко това, 
което беше разписано в плана, беше направено – ковид зоните в ДЦК-тата. Нека да ви дам един 
пример с Швейцария. Швейцария е страна, в която има 8 млн. население, приблизително. Там 
има 800 интензивни легла. Вчера ми попадна статия, в която казва, че Швейцария вече няма 
болнични легла. Системите на другите европейски държави, когато извозваха пациенти от една 
държава до друга държава, и те ли не бяха подготвени, г-н Хекимян? 
Водещ: Ами, най-вероятно и те не са били подготвени. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: А има ли система в света, която може да бъде подготвена на 
такъв натиск, който е пандемичен в целия свят? Отговорът е – не. Въпросът е, отново ви казвам, 
максимален брой хора да бъдат спасени. 
Водещ: Въпросът е всички тези мерки, за които говорим сега, дали бяха разписани черно на 
бяло някъде и ги има написани черно на бяло – как се действа в определената ситуация или се 
действаше ден за ден? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Как ще се действа ден за ден. За пореден път се връщам за края 
на месец юли. Тогава разработихме ясен план, който план е стъпка по стъпка. Първо беше при 
150 новозаболели за две седмици, след това беше за 14-дневна заболяемост на 100 хил. души 
население, след 600 на 14 дни на 100 хил. население и по този план стъпка по стъпка ние 
осъществяваме редица организационни мерки в системата. 
Водещ: Добре. И сега от петък вечерта влизат новите мерки. Нека да говорим за тях. Чухме на 
брифинга, който дадохте няколко дни по-рано доста по-твърди мерки от тези, които накрая са 
описани в заповедта ви. Кое ви разубеди чисто медицински – да не е карантината до края на 
март примерно или пък да не работят, да работят само магазините, без моловете? По какъв 
начин направихте тази преценка, за да смекчите мерките от предишните дни? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Когато говорим, нито една от мерките не е смекчена. Нека да го 
кажем в самото начало. Аз казах, че предлагаме да бъде удължена епидемичната обстановка до 
края на месец март, за четири месеца. Решението беше да го направим на две стъпки – първата 
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стъпка да бъде за два месеца удължена извънредната епидемична обстановка до края на месец 
януари, и в зависимост от числата, които ние следим ежедневно ще преценим в средата на 
януари дали ще бъде удължена още или не. Така правят във всяка една държава. 
Водещ: Нямаше ли стъпка назад за спортните събития, например? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Не, няма стъпка назад за спортните събития. Тук съм донесъл 
една таблица, която сравнява всички европейски държави – коя какви мерки е предприела. 
Българската държава предприема мерки като Австрия, Белгия, Литва, Люксембург, Полша, 
Словения, Унгария, Франция, Чехия. 
Водещ: Въпросът е казахте ли по-твърди мерки във вторник, а в следващия ден, след МС 
нещата се промениха? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Не, не съм казал по-твърди мерки във вторник. А казахме 
мерките, които ние предлагаме като принципни положения. Тези мерки трябваше да бъдат 
обсъдени, аз го казах и във вторник с всички ресорни министри, да се отчете какъв ще бъде 
ефектът върху всяка една сфера от живота в България, след това, когато това се направи, да се 
отчете какъв ще бъде медицинският ефект, който търсим и най-накрая това да бъде облечено в 
заповед. Всеки един сектор сме го гледали сектор по сектор, отделно с ефектите, които ще има 
върху здравната система. 
Водещ: Заведенията се затварят, нали така. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Да. 
Водещ: Но тържествата до 15 души остават. Може да изглежда малко, но 15 души са си много 
хора. Това означава ли, че 8 декември е позволен? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: 8 декември е позволен на местата, където се спазват 
противоепидемичните мерки, които са разписани в заповедта на министъра. Бъдете сигурни, че 
контролът, който сме организирали, ще бъде изключително сериозен. 
Водещ: Добре. Но толкова къщи за гости. Ето, чухме коментари, че всички вече са заети за 
празниците. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Наясно съм, г-н Хекимян. 
Водещ: Това означава ли, че те са от порядъка на 10-15 души в къща. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Създали сме организация, която да проследи всяко едно 
действие, което е извън заповедта на здравния министър. 
Водещ: Да, но частно събиране от порядъка на 12-15 души също може да разпространи 
заразата. Това не е ли пак отстъпление от тези по-твърди мерки? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Не е отстъпление. Вчера го обяснихме много ясно на 
българските граждани с ген. Мутафчийски. Основната идея е ние да спрем масовото 
разпространение на заразата и предаването й от човек на човек. Ние не можем да спрем 
заразата. Можем да контролираме темпа на разпространение. Там, където имаме много хора 
струпване, това са целите, които сме преследвали. Ние не можем да спрем хората да живеят, 
ние не можем да ги направим затворници или заложници на системата вкъщи, да пускат есемеси, 
като в други държави, да сложим вечерен час. Все още не сме стигнали числа, които да налагат 
такъв тип поведение. Нашите мерки са подобни на мерките в държавите, които са го постигнали 
това нещо. И Италия, тогава, когато имаме 600 човека, над 600 човека, както е в България, и 
Румъния, и Франция увеличават индекса на строгост на мерките, тоест ние следваме ясна 
политика, която е в синхрон с всички европейски държави. 
Водещ: Добре. Фитнесите затварят, но плувните басейни остават, така ли? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Ами, в плувните басейни знаете на какво разстояние плуват 
хората един от друг, знаете, че има отстояние от тях. Според медицинските специалисти 
рисковете там са много по-малки от такива, каквито са във фитнесите. Пак казах, министърът не 
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издава заповедта сам, той е издава след консултация с всички специалисти, които имат 
отношение към това. 
Водещ: Имаше ли отстъпление от зелените коридори? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Отстъпление от зелените коридори – не. Пак ви казах, една 
мярка, за да работи, тя трябва да намери обществен консенсус. Такъв консенсус не беше 
намерен. Видяхте, вие показвахте по вашите, във вашата телевизия колко много струпване има 
следобед на хора и т.н., които са пред големите магазини. Ние не търсим такъв ефект. Ние 
търсим ефект да осигурим живота и здравето на хората. Консултирахме го отново с тях, 
консултирахме го отново със заведенията – това е мярката. 
Водещ: Тъй като няколко пъти се променяше тази мярка, може би част от критиките към вас са 
именно заради това, че единия ден е една мярка, на другия ден тя се променя, след една 
седмица се видоизменя. Да кажем сега на възрастните хора – кога е техният коридор за 
пазаруване? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Сутрин от 8.30 до 10.30 часа. Това е техният коридор за 
пазаруване. 
Водещ: След това ще бъдат ли допускани в магазините? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Да, да. 
Водещ: Приоритетно обаче те ще пазаруват … 
Проф. д-р Костадин Ангелов: От 8.30 до 10.30. 
Водещ: Добре. Хайде да видим сега какво се случва с електронните направления за PCR. Да 
чуем един ваш коментар от преди няколко седмици. 
Репортер: Електронно направление за PCR тест от кога обаче реално ще може да се 
издава? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: До края на тази седмица приключват тестовете на тази 
система и от другата седмица г-жа Начева ме увери, че това ще се случи, заедно с 
Информационно обслужване. Всички пациенти, които са на общопрактикуващите лекари. 
Водещ: Датата е 3 ноември, сега сме 26. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Абсолютно казаното тогава го потвърждавам и днес. Ние сме 
готови с електронното направление. Въпрос на подписване на НРД. Това стана вчера. Снощи 
вечерта в 7 часа беше ми донесен подписаният НРД между Надзорния съвет на Касата и 
съответната институция БЛС. След като е подписан НРД, това може да стане факт. Министърът 
на здравеопазването не е страна в НРД, той не участва в преговорите. Аз създавам среда, 
подходяща за постигане на баланс. Може да говорите и с БЛС, може да говорите с Националното 
сдружение на общопрактикуващите лекари, може да говорите с Българска асоциация на 
професионалистите по здравни грижи, с Българския фармацевтичен съюз - отворено ли е МЗ, 
канени ли са на срещи, постигнат ли е консенсус на моята маса, разписан ли е този консенсус, 
вкаран ли е в НРД? 
Водещ: Ами каква беше причината тогава да има все пак толкова голямо забавяне, повече от 20 
дни? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: НРД се подписва от Надзорния съвет на НЗОК и от БЛС. Това 
става вчера. Министърът е човекът, който не участва по никакъв начин в този процес. 
Водещ: Цената ли беше проблемът, проф. Ангелов? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Не, не. Цената не е проблемът… 
Водещ: А критериите, по които ще се издават тези електронни направления? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Проблемът беше, че в НРД има и други хипотези, които 
трябваше да залегнат. Процесът, който сме описали вчера с Информационно обслужване, 
последно при мен го гледахме, е следният – отива пациентът при общопрактикуващият лекар… 
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Водещ: Това е като протокол, така ли? Или му се обажда по телефона? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Така, това е едната хипотеза. Другата хипотеза е обаждане по 
телефона. Общопрактикуващият лекар издава електронно направление. Това електронно 
направление генерира код, който код е с много цифри. В този код има определени цифри, които 
са да кажем 4hyza, да кажем, тези четири цифри се дават на пациента, той отива в лаборатория, 
която лаборатория е сертифицирана от МЗ, има договор с Касата, получила е направлението, 
дава тези четири цифри и на него му се извършва PCR тест. Това е целият път. Пациентът не 
разнася хартия, не ходи от гише на гише. Това е пътят на това електронно направление. 
Водещ: Добре. Каква е обаче цената и дали тя е реална? Нека да чуем още един откъс от шефа 
на Касата, за да коментираме дали са скъпи или не PCR тестовете в България. 
Проф. Петко Салчев: При нас се фактурират на 60 лв. 
Водещ: Другото си доплаща пациентът ли? 
Проф. Петко Салчев: Лабораториите имат право да определят своите цени. За мен тази 
цена, която и Касата плаща е висока. Цената, която заплаща Касата на лабораториите е 
договорена цена, а не реална. Това е договорена между Касата и БЛС. Доставната цена е 
между 17 и 25 на един тест. 
Д-р Иван Маджаров: Ние получавахме няколко пъти анекс, едни анекси празни, в които 
нямаше нищо, освен първия анекс – 25 лв. за PCR, след това го промениха. Последният анекс, 
който ни изпратиха преди две седмици беше променя се цената на PCR-а с …, няма цена. 
Представяте ли си ние какво трябва да подпишем – PCR без цена. 
Водещ: Има ли разминаване в това на каква цена получаваме PCR тестовете и колко плащаме 
накрая като потребители, независимо дали вадим парите си от нашия джоб или този на 
държавата, който пак е нашият в случая? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Г-н Хекимян, ценностите на системата, за която сме се борили, 
една от ценностите е конкуренцията. Пазарът определя цените. МЗ или държавата нямат 
никакво законово право да регулират пазара или да определят цени. Държавата е преценила, в 
случая НЗОК, че цената на теста, който ще заплаща е 60 лв. Това, което каза проф. Салчев за 
цената на теста, това е така – такива са консумативите, които се доставят в България. Всяка 
една лаборатория, освен тези консумативи, има цени на труд, има апаратура, амортизация, ток, 
вода и т.н., допълнителни косвени разходи. И аз като директор на болница, бивш знам какво 
струва един такъв PCR тест. Оттам-нататък цената над 60 лв., тя се определя от организацията, 
която предлага – това може да бъде всяко едно юридическо лице или лаборатория. Това е 
ценообразуването. 
Водещ: Стига обаче до 120 лв. почти. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Знам, че стига до 120 лв. И аз съм плащал 120 лв. 
Водещ: И ако едно семейство се притеснява за здравето си, според вас, ще отдели ли 400 или 
500 лв. да отиде да си направи PCR тест? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Ето сега, когато тези тестове бъдат, когато получат направление 
от общопрактикуващия си лекар по показания, могат да си направят PCR тест, който да е 
безплатен за всеки един български гражданин, който има такова направление. 
Водещ: А държавата ще има ли възможност да поеме целия поток от хора, които ще искат със 
сигурност и профилактично може би да се тестват, казвайки по телефона на личния си лекар, че 
имат симптоми? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Тестването, г-н Хекимян, не става по желание, става по преценка 
на лекар. 
Водещ: Която, ако е по телефона, как ще направи качествена преценка? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Всеки лекар носи отговорността за решенията, които взема? 
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Водещ: Трябва ли да бъдат приравнени PCRтестовете с бързите антигенни тестове? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Това е един въпрос, който стои и на европейско ниво. Все още в 
България това няма да се случи в следващите дни. 
Водещ: А защо, каква е причината, за да не се увеличи броят на пациентите, чисто 
статистически? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Не. Защото, г-н Хекимян, Европейския център за контрол за 
заболяванията казва, че антигенните тестове могат да се прилагат в места, където имаме големи 
групи от хора, където не можем да направим на всичките PCR тестове, но да ги правим за 
скрининг. След това, след като бъде направен такъв антигенен тест, той трябва да бъде доказан 
с PCR тест. Тоест отново се изисква PCR тест потвърждаването. Ние обсъждаме дали да се 
прави антигенен тест на хора, които имат клинични симптоми и дали това да се счита за 
положителен пациент и той да се вкарва в системата. В момента практикуваме следното нещо – 
антигенните тестове са безплатни, те са раздадени на личните лекари, те са раздадени, 
съжалявам, на лекарите, които са в линейките, на РЗИ-тата, на фургоните, които са пред 
болниците. Там се правят безплатно на пациенти, които имат клинична симптоматика и са 
показани за тези тестове. На тези пациенти, които имат клинична картина, имат такъв позитивен 
тест, личният лекар има възможността да започне и лечението, тъй като лечението не се започва 
на базата на позитивен тест. Лечението се започва на базата на ясна клинична картина. 
Водещ: Да, но тук отново, знаете и последните изследвания, няколко дни коментираме кой и в 
какви теории на конспирациите вярва... 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Това е много страшно за теории на конспирациите. 
Водещ: ... мнение, че има закупени ПСР тестове и е добре да бъдат използвани. Всичките на 
тази висока цена, за да може печалбата да отиде в съответната насока. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Това отново е конспирация, която нито споделям, нито разбирам. 
Водещ: Добре, кажете ни обаче подготвяте ли се? Рано или късно ваксините ще дойдат. Колко 
хора ще се ваксинират от тук нататък също е спорна тема. Но вие готови ли сте, чисто 
логистично, да поемете хората, по какъв начин, по какъв ред и протокол ще минават, за да бъдат 
ваксинирани срещу Ковид-19? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Ваксинационният план на България се работи в момента. Той 
беше обсъждан на няколко срещи, които имахме ние, както здравните министри в ЕС, така и 
лидерите на срещата на върха, която имаха преди седмица. Този ваксинационен план за 
България има две посоки. Едната посока е кои ще бъдат групите, които ще бъдат ваксинирани 
първи. Тук споделяме мнението на нашите европейски колеги и до голяма степен нашият план 
ще бъде подобен и на европейските планове. Тоест започваме от хората, които са уязвими на 
първа линия, минаваме през възрастните хора и след това всички останали. Много е важно, г-н 
Хекимян, когато се прави един план, всички ваксини, които ще участват в този план, да бъдат 
факт, да бъдат на пазара. Техните кратки характеристики да бъдат факт, тоест те да бъдат 
одобрени от Европейската агенция по лекарствата, ние да се запознаем с тях, за да видим какви 
са възможните диапазони на действие на тази ваксина, за да можем да ги вкараме в този план. 
Водещ: Да не стана така, че имаме ваксини, а не знаем как да ваксинираме населението, или по 
какъв протокол ще минат всички? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: България има един от най-добрите ваксинационни календари в 
света. Организацията за ваксините е направена. 
Водещ: Много призиви за даряване на плазма, но няма центрове за това. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Не е вярно. Имаме в момента работещи три центъра. До края на 
седмицата ще бъдат открити още два центъра – в Стара Загора и в Плевен. Не е вярно това, г-н 
Хекимян. 
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Водещ: Добре, общо ще станат пет. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Те са толкова в страната. 
Водещ: Това означава хората да отидат доброволно, да пътуват и да дарят, така ви разбираме. 
Ще се стимулира ли и по какъв начин този процес, ако това е едно от решенията за качествено 
лечение? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Всеки един, който иска да дари плазма и трябва да пътуват от 
точка А до точка Б, тоест до центъра, държавата ще поеме разходите за неговото пътуване. Това 
беше съобщено от зам.-министър Пенков, мисля, че във вашето студио. 
Водещ: Да, важно е да го уточним още веднъж. Наистина с едно изречение – вашият призив към 
лекарите, но и към хората. 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Благодаря на лекарите. Това, което правим, е да постигнем 
глътка въздух в системата на здравеопазването, отново казвам, за да могат лекарите и те да 
посрещнат нормалните коледни празници, да прегърнат семействата си, да кажат обичам те на 
любим човек. На хората – нека да избягват максимално социалните контакти, да спазват 
мерките. Благодаря на всички граждани, които проявяват разбиране и които подкрепят мерките. 
Водещ: Ще се призовете ли да не се събират на Коледа семействата? 
Проф. д-р Костадин Ангелов: Имаме време дотогава. 
Водещ: Добре. Благодаря на проф. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването. 
 
Рекорден брой излекувани от коронавирус у нас в рамките на денонощие 
БТВ, Новини в 19.00 часа 

 
Рекорден брой излекувани от коронавирус у нас в рамките на денонощие. Тревожно висок обаче 
остава броят на починалите и новозаразените за 24 часа. Здравният министър обясни високата 
смъртност с неспазване на мерките и подценяване на вируса. По думите му проблем остава 
недостигът на медици, а не на легла в болниците. В същото време Пловдив остана без ковид 
болница, заради липса на техническа и финансова обезпеченост. Подробностите от репортерите 
на бТВ. Първо към Анна Мария Конова с данните за настъплението на болестта и 
противодействието на властите. Здравей. 
Анна Мария Конова: Здравейте. Рекордно число на излекуваните от ковид19 за последните 24 
часа – над 2500 души са се преборили с болестта. Но остава висок процентът и броят на новите 
случаи. 3712 са новодиагностицираните с 8820 пср-теста. 141 души са починали. Расте и броят 
на тези, които се хоспитализират. Вече има над 6500 пациенти в болниците. Въпреки това и днес 
здравният министър увери в ефира на бТВ, че има достатъчно болнични легла в лечебните 
заведения, но и призна, че здравната ни система се нуждае от реформи. За това липсва обаче 
какво обществен, така и политически консенсус. 
Проф. Костадин Ангелов: Нека да започнем от месец юли. 
Репортер: За овладяването на епидемията държавата работи по схема и план. И „нито ден от 
летните месеци не е проспан“, категоричен беше министър Ангелов. 
Проф. Костадин Ангелов: Ако някой за три месеца може да създаде нови доктори, нови 
медицински сестри и санитари. Аз не мога да го направя. Проблемът не организационен. Да сте 
чули, че няма апарати за дишане, че няма легла, че няма техника? Всичко това, което може да 
бъде направено, е направено. Пациенти от болниците не се връщат. В момента в България 
нямаме недостиг на болнични легла. 
Репортер: Според миниситъра причина за високата смъртност са недоверието в система, 
нарушаването на мерките и подценяването на вируса сред хората. Проф. Костадин Ангелов: От 
самото начало на започване на епидемията ние насърчавахме хората да спазват мерките. Това е 
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резултатът от горенето на маски пред Министерски съвет, пред Министерството на 
здравеопазването. 
Репортер: Обществото не може да бъде упреквано за състоянието на здравната система, 
смятат от Центъра за защита на правата в здравеопазването. 
Стойчо Кацаров: Какъв е този план, който не е известен на никой? Ако планът е бил да се 
доведе здравната система до такава ситуация – то, това със сигурност е лош план и той трябва 
да се преработи незабавно. Например, ако щете с пср-тестовете – едва сега се подписва анекс 
към Националния рамков договор, който, може би, ще позволи по-голямата част от тестовете да 
станат безплатни. Това трябваше да стане още в началото на есента. Как ограничаваш 
епидемията с платени тестове. 
Проф. Костадин Ангелов: Ние сме готови с електронното направление. Министърът на 
здравеопазването не е страна в НРД. Той не участва в преговорите, аз създавам среда, 
подходяща за постигане на баланс. 
Репортер: Държавата вече подготвя и ваксинационен план. Имунизирането срещу ковид ще 
започне, след като ваксините се одобрят от Европейската агенция по лекарствата. А по 
отношение за даряването на плазма от преболедували, министърът увери, че държавата ще 
поема пътните разходи на хората, които искат да дарят до центровете, където това е възможно. 
 
Провала на идеята за специализирана ковид болница 
БТВ, Новини в 19.00, 23.30 часа  

 
А сега към Пловдив и провала на идеята за специализирана ковид болница. Защо се стигна 
дотам? Отговорът от Райна Зайкова. Здравей. 
Райна Зайкова: Добър вечер от Пловдив. Със заповед на здравната инспекция от днес се спира 
трансформирането на общинската МБАЛ „Св. Мина“, която виждате зад мен, в изцяло болница, 
която да приема само ковид пациенти. Според тази заповед ръководството трябва да редуцира 
леглата на пациентите, които ще приема, от 137 на 60. Толкова са възможностите на общината 
да осигури техника и лекари за тези пациенти. 
Община Пловдив не може да обезпечи изцяло с медицинска апаратура болница „Св. Мина“, за 
да приема и да се грижи нормално за пациентите. В болницата има само 40 напълно 
функционални кислородни апарата от наличните 85. Липсват още монитори, аспирационни 
помпи, дефибрилатори. Общината няма пари за оборудването. 
Д-р Калин Калинов: Ние сме входирали в МС сумата, която е необходима за преобразуването 
на тази болница, а сумата е 1,180 млн. лв. Още нямаме отговор. Според мен това трябваше да 
се изчисти като проблем, да бъдат подсигурени средствата и едва тогава трябваше да бъде 
взето решението. 
Репортер: Кризата с лекарите, които напускат, продължава, разразват от болницата. 
Проф. д-р Петър Петров: Голяма част от лекарите, които ползваме, вече работят повече от 100 
дни ковид. И всеки един момент могат да кажат; „изморих се, не мога да продължа“. В такъв 
случай нямам начин повече да ги принудя. 
Репортер: Болницата не може да функционира като ковид структура и чисто финансово, казват 
от общината. Лечебното заведение разполага с лимит от 342 000 лв. от Здравната каса, а за да 
работи като ковид болница са необходими минимум 750 000 лв. 
Д-р Калин Калинов: Ние не отказваме да работим като такава болница, въпреки че ни коства 
свръх усилия, но едва вчера разбрахме, че дейността няма да бъде финансирана, няма как да 
продължим да работим при тези условия. 
Репортер: От областния щаб казват, че решението за преобразуването на болницата е взето 
през пролетта от медицинския щаб след внимателен анализ. 
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Дани Каназирева: Аргументите бяха, че болницата е ниско натоварена, под 40%. Още април 
беше съставена комисия, която да провери лечебното заведение. И реално се даде зелена 
светлина и категорично становище, че разполагат с всичко нужно, за да бъде болница за прием 
на средно тежки пациенти. 
Репортер: От Здравната каса засега отказват коментар. От началото на кризата през болницата 
тук са преминали малко над 150 пациенти с ковид. Днес са постъпили 8 доброволци, студенти-
медици. Въпреки това кризата за лекари продължава. 
 
Болницата в Бургас с призив за кръводарители 
БТВ, Новини в 19.00 часа  

 
Болницата в Бургас с призив за кръводарители, преболедували коронавируса. Събраната кръв 
ще се изпраща в Стара Загора, където ще се преработва за създаване на плазма. Най-голямата 
по територия област в страната няма кръвен център, а близки на болни се налага да пътуват до 
София за плазма. С решението да се взема кръв на място, която да се преработва, ще се 
съкрати значително времето за транспорт и разходите за пациентите. 
Д-р Людмила Желязкова: Може да се връща при нас до ден-два. Ако е необходима спешност, 
може да се върне същия ден, но в късните вечерни часове. В момента ситуацията е – 
лекуващият лекар желае, ние се обръщаме към Варна, София или Пловдив и ако те имат това 
депо, те ни дават. Ние нямаме нищо, което в момента да дадем. 
 
България се сбогува с големия български лекар проф. Александър Чирков 
БТВ, Новини в 19.00 часа 

 
България се сбогува с големия български лекар проф. Александър Чирков. Светилото в 
кардиохирургията ни напусна на 82-годишна възраст. На поклонението в гробищния парк 
„Тополи“ във Варна освен негови близки и колеги, дойдоха и стотици благодарни пациенти, както 
и здравният министър Костадин Ангелов. 
Проф. д-р Николай Димитров: Изпращаме един велик българин, един велик български патриот 
и достоен лекар, създал съвременната кардиохирургия и кардиология в България. Човек, който е 
възпитал много поколения кардиохирурзи и кардиолози. 
 
От понеделник част от детските градини в страната отварят врати за децата на медиците, 
борещи се на първа линия с коронавируса 
БТВ, Новини в 19.00 часа

 
От понеделник част от детските градини в страната отварят врати за децата на медиците, 
борещи се на първа линия с коронавируса. Заради коронавируса хиляди деца остават вкъщи. 
Детските градини се очаква да отворят най-рано на 21 декември. 
Вратите на тази детска градина няма да бъдат затворени в понеделник. Персоналът тук ще може 
да се грижи за над 100 деца на медицинския персонал, който е в ковид отделенията. В 124-та ДГ 
са осигурени са 4 групи. Това е едно от двете детски заведения в София, където персоналът без 
да се замисли откликнал на молбата за помощ. 
Теменужка Димитрова: Целият персонал е в готовност. Екипът на всяка една група се състои от 
по две учителки и един помощник-възпитател. 
Репортер: Само психологът и логопедът ще работят от вкъщи. На място ще дежурят и трима 
медицински специалисти. Три градини в Бургас ще осигуряват денонощна грижа за децата на 
всички медицински работници. Избрани са така, че да са близо до всички здравни заведения в 
града. 
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София Димитрова: На възрастов принцип да водят децата. Така че да могат колегите да ги 
обгрижат, защото все пак за нас те ще бъдат непознати. Ние също ще бъдем непознати хора за 
тях. 
Репортер: В Пловдив, Велико Търново и Стара Загора детски градини също ще останат 
отворени за децата на медиците. 
  
Ден преди локдауна коронавирусът не забавя темпото, с което настъпва 
бТВ, новини в 23.30 часа 

 
Ден преди локдауна коронавирусът не забавя темпото, с което настъпва. Почти всеки втори от 
изследваните е с положителен резултат. А излекуваните, които също се увеличават са далеч по-
малко от новозаразените. Здравният министър заяви, че негативната статистика се дължи на 
подценяване на вируса и неспазване на мерките. 
Рекорден брой излекувани от ковид-19 за последното денонощие – над 2 500 души. 3 712 са 
диагностицирани от направени 8 820 PCR теста. 141 са починалите, а над 6 500 пациенти 
остават да се лекуват в болници. Продължава да няма област без нови случаи. Но днес 
министърът на здравеопазването в ефира на бТВ отново подчерта, че има достатъчно легла за 
пациентите и че здравната ни система има нужда от сериозна реформа, но няма обществен и 
политически консенсус за това. 
Проф. Костадин Ангелов: Нека да започнем от месец юли. 
За овладяването на епидемията държавата работи по схема и план. И „нито ден от летните 
месеци не е проспан“, категоричен беше министър Ангелов.  
Проф. Костадин Ангелов: Ако някой за три месеца може да създаде нови доктори, нови 
медицински сестри и санитари. Аз не мога да го направя. Проблемът не организационен. Да сте 
чули, че няма апарати за дишане, че няма легла, че няма техника? Всичко това, което може да 
бъде направено, е направено. Пациенти от болниците не се връщат. В момента в България 
нямаме недостиг на болнични легла.  
Според министъра причина за високата смъртност са недоверието в система, нарушаването на 
мерките и подценяването на вируса сред хората.  
Проф. Костадин Ангелов: От самото начало на започване на епидемията ние насърчавахме 
хората да спазват мерките. Това е резултатът от горенето на маски пред Министерски съвет, 
пред Министерството на здравеопазването.  
Обществото не може да бъде упреквано за състоянието на здравната система, смятат от 
Центъра за защита на правата в здравеопазването. 
Д-р Стойчо Кацаров: Какъв е този план, който не е известен на никой? Ако планът е бил да се 
доведе здравната система до такава ситуация – то, това със сигурност е лош план и той трябва 
да се преработи незабавно. Например, ако щете с пср-тестовете – едва сега се подписва анекс 
към Националния рамков договор, който, може би, ще позволи по-голямата част от тестовете да 
станат безплатни. Това трябваше да стане още в началото на есента. Как ограничаваш 
епидемията с платени тестове. 
Проф. Костадин Ангелов: Ние сме готови с електронното направление. Министърът на 
здравеопазването не е страна в НРД. Той не участва в преговорите, аз създавам среда, 
подходяща за постигане на баланс. 
Държавата вече подготвя и ваксинационен план. Имунизирането срещу ковид ще започне, след 
като ваксините се одобрят от Европейската агенция по лекарствата.  
Часове преди началото на локдауна търговските центрове удължиха работното си време, а пред 
магазините там се извиха опашки. Стотици хора бяха притеснени от това дали след въвеждането 
на новите мерки ще успеят да купят коледни подаръци. Затова голямото коледно пазаруване 
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започна месец по-рано. В опит да спасят пазаруването, повечето търговци удължиха и 
намаленията от т.нар. Черен петък до седмица на отстъпки. 
 
В Гърция хиляди медицински работници излязоха на протест срещу правителството 
бТВ, новини в 23.30 часа

 
В Гърция хиляди медицински работници излязоха на протест срещу правителството. Те 
недоволстват от условията, в които работят. Медиците настояват за по-високи заплати, по-
сигурна работна среда и за назначаване на допълнителен персонал. От началото на пандемията 
общият брой на заразените вече доближава прага от 100 хил., а до тази вечер починалите са 
точно 2 000.  
В Сърбия лекарите също изнемогват под наплива на новозаболелите. През последните 24 часа 
страната отчете нови рекорди на новозаразени и на починали. А в най-голямата болница в 
Белград над 100 души от персонала са с позитивни PCR тестове. 
 
Германия ще търси общоевропейско съгласие ски курортите да останат затворени до 
януари следващата година 
бТВ, новини в 23.30 часа 

 
Германия ще търси общоевропейско съгласие ски курортите да останат затворени до януари 
следващата година. Целта е да се забави разпространението на коронавируса на Стария 
континент.  
Част от първите горещи точки на вируса в началото на годината бяха именно ски курортите. Сега 
Берлин ще търси съгласието на страните в ЕС за отлагането на старта на зимния сезон. 
Подкрепа идва от Франция и Италия, където хората по традиция се насочват към курортите по 
коледните и новогодишните празници. Последваха реакциите на заетите в бранша. Австрия се 
възпротиви на предложението. 
Елизабет Кьостингер: Ако ЕК реши да забрани зимния туризъм, очакваме съответната 
компенсация от ЕС за загубите. 
На фона на реакциите в Австрия, Бавария ще въведе карантина за любителите на зимните 
спортове, пътуващи в чужбина, дори и за кратко. 
Българските ски курорти Боровец, Банско и Пампорово няма да бъдат затваряни, става ясно от 
реакция на външното ни министерство по повод призивите на Германия. От ведомството са 
категорични, че към днешна дата курортите ни отговарят на поставените изисквания, а страната 
ни ще разчита основно на вътрешен туризъм, както и на гости от съседни балкански страни. 
 
Ученици от Стара Загора с трогателен жест към хората от първите редици в борбата с 
коронавируса 
бТВ, новини в 23.30 часа

 
Ученици от Стара Загора с трогателен жест към хората от първите редици в борбата с 
коронавируса. Деца от Професионалната гимназия Райна княгиня събраха пари за закупуването 
на храна за дежурните екипи в шестте ковид отделения и лабораторията за PCR тестове в 
Университетската болница. 
Идеята за подкрепата към медиците е на клуб Стара Загора – древна и млада към гимназията. 
Доника Тенева: Решихме да направим едно добро дело. Те да видят, че има на кой да разчитат. 
Помежду си децата събират пари, помагат и преподаватели и пекарна от село Ракитница. Така 
жестът към хората от първите редици в борбата с пандемията става възможен. А днес учениците 
ги посрещнаха така.  
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Виктория Йорданова: Изключително мил жест от тяхна страна. И ние наистина сме им 
благодарни. Това значи, че има хора, които мислят за нас. 
- Да знаят, да не се предават, да се борят за доброто и че доброто най-накрая ще победи и 
всичко това ще приключи. 
 
Висок процент на положителни тестове за ковид-19 и днес - около 42% от изследваните 
БТВ, Новини в 12.00 часа

 
Висок процент на положителни тестове за ковид-19 и днес - около 42% от изследваните. Второ 
денонощие единната информационна система отчита много голям брой излекувани, но броят на 
новозаразените българи в столицата и големите градове остава много по-голям. Продължава да 
се увеличава броят на настанените в болница и в интензивни отделения. Първи у нас догодина 
ваксината срещу опасния вирус ще получат уязвимите на първа линия и възрастните, обяви 
здравният министър.  
Рекордно е числото на излекуваните от ковид-19 у нас – над 2 500 души, но остава висок 
процентът на новите случаи – 3 712 са диагностицираните от 8 820 PCR теста. 141 души са 
загубили битката с вируса, а над 6 500 души остават на лечение в болници. В същото време все 
още няма и област без нови регистрирани случаи. Но днес министърът на образованието 
подчерта, че има достатъчно болнични легла. Призна обаче, че системата се нуждае от 
реформа, за което няма нито обществен, нито политически консенсус.  
Нито един от летните месеци не е проспан, категоричен бе здравният министър. Системата 
работи според възможностите си. 
Проф. Костадин Ангелов: Ако някой може за три месеца да създаде нови доктори, нови 
медицински сестри и нови санитари, аз не мога да го направя. Не е проблемът организационен, 
не е проблемът липсата на сгради, не е проблемът липсата на легла. Да сте чули, че няма 
апарати за дишане, да сте чули, че няма легла, да сте чули, че няма техника. Всичко това, което 
може да бъде направено, е направено. Пациенти от болниците не се връщат. В момента в 
България нямаме недостиг на болнични легла. 
Високата смъртност от коронавирус у нас е резултат от неспазването на мерките и 
подценяването на вируса. 
Проф. Костадин Ангелов: Основната идея е ние да спрем масовото разпространение на 
заразата и предаването й от човек на човек. Ние не можем да спрем заразата. Можем да 
контролираме темпа на разпространение, ние не можем да спрем хората да живеят. Ние не 
можем да ги направим затворници или заложници на системата вкъщи, да пускат есемеси като в 
други държави, да сложим вечерен час. Все още не сме стигнали числа, които да налагат такъв 
тип поведение. 
Държавата вече подготвя и ваксинационен план. Имунизирането срещу ковид ще започне, след 
като ваксините се одобрят от Европейската агенция по лекарствата.  
Проф. Костадин Ангелов: Започваме от хората, които са уязвими на първа линия, минаваме 
през възрастните хора и след това всички останали. Организацията за ваксините е направена.  
А до края на седмицата ще се открият и още два центъра за даряване на плазма от 
преболедували. Държавата ще поеме разходите за път на тези, които искат да дарят. 
По повод предстоящия студентски празник, здравният министър увери, че ще се проследи и как 
се празнува 8 декември. Напомни, че частните събирания са разрешени с до 15 души. 
В понеделник стартира кандидатстването за дневната помощ от 24 лв. на всеки работник, който 
е в неплатен отпуск заради пандемията и новото частично затваряне на държавата. Заявленията 
могат да подават всички работещи, които излизат в неплатен отпуск за периода на въведения 
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локдаун. Те трябва да подадат заявления към работодателя си, а той да предаде списъците в 
Бюрото по труда. Тази помощ е предвидена за около 60 дни за около 50 хил. души. 
 
Треньор по таекуондо стана доброволец в болницата в Пазарджик 
БТВ, Тази сутрин 

 
Резюме: В пазарджишката болница треньор по джудо за втори път стана доброволец. 
Иван Вакарелски сподели, че сега положението е много по-тежко, защото има и повече 
пациенти, отколкото при първата вълна на коронавируса. 
Още в началото през май се записах за доброволец и тогава прекарах 47 дни в Инфекциозното 
отделение. 
"Сега има много по-тежки случаи и ще остана, докато съм нужен", сподели Иван. 
Той обясни, че прави всичко, което е необходимо – от дезинфекция, до хранене на пациенти, 
както и санитарни дейности. 
"Предпазни облекла има достатъчно, не пестим от тях", каза още Иван. 
Най-трудното за доброволеца е било да транспортира първия си починал пациент до моргата. 
 
Ексклузивно за ваксините; Президентът на „Модерна” и учен от Лондон за световния 
пробив 
БТВ, Тази сутрин

 
Резюме: Светът вече говори за трите най-успешни ваксини, които могат да преборят вируса. 
Еврокомисията подписа договор с „Модерна“ за 80 млн. дози ваксина от името на всички в ЕС. 
До този момент Европейската комисия е подписала още пет договора за потенциална ваксина 
срещу COVID-19. 
Ефикасността на всяка от ваксините ще се провери от Европейската агенция по лекарствата. 
Според фармацевтичните компании, за да се предпази човечеството от коронавируса, поне 60-
70% от населението на земята трябва да бъде ваксинирано. 
Повече от 30 000 души вече са имунизирани с ваксините на „Модерна“, „Пфайзер – Бионтех“ и 
„Оксфорд – Астразенека“. 
Заключението е, че няма сериозни усложнения и опасност за здравето на хората след 
ваксинация. 
Ваксината на „Модерна“ е малко по-стабилна и може да се съхранява на -20 градуса по Целзий. 
Ваксината на „Пфайзер“ може да се съхранява на -70 градуса. Освен това съдържанието на РНК 
в дозите се различава. 
Иновативното във ваксините на „Пфайзер – Бионтех“ и „Модерна“ е, че директно произвеждат 
РНК, които капсулират и влагат в нашите клетки. Те изпращат инструкции до клетките в тялото 
да произведат необходимите антигени. 
„Целта на ваксината е да тренира тялото да се пребори с болест, без човек да се разболява. 
Ваксината се инжектира, тренира тялото и след това изчезва. Но урокът, който организмът 
научава, остава за дълго време. Това е в основата на РНК ваксините“, коментира д-р Золтан 
Киш, учен в катедрата по разработка на ваксини в Импириъл Колидж, Лондон. 
Дозата на „Пфайзер“ е 30 микрограма, а на „Модерна“ – 100 микрограма. Това прави ваксината 
на „Пфайзер“ по-лесна за производство и следователно по-евтина, твърдят специалистите. 
В момента никой от учените не може да даде гаранция, че може да разчитаме на доживотен 
имунитет. Не се знае все още и на какъв период ще се налага да се поставя ваксината. 
На този етап трите най-успешни ваксини вероятно няма да са достатъчни за цялото население, 
за да се достигнат нужните 70% покритие по света. 
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Полицаи спасиха пациентка с коронавирус 
БТВ, Тази сутрин 

 
Резюме: Полицаи спасиха пациентка с коронавирус. Жената била върната от столична 
поликлиника без преглед и без изследвания. 
Двама униформени се погрижили тя да получи навременна помощ в друго лечебно заведение. 
Публикациите за постъпката им предизвикаха бурна реакция в социалните мрежи. 
Преди седмица заразената с COVID-19 Дани Йорданова от София вика линейка, а на сигнала ѝ 
се отзовават не медици, а полицаи. 
Публикацията е преразказана от приятелите на Йорданова и направо взривява „Фейсбук“: 
"Помогнал й, когато медиците от 12 ДКЦ буквално са я оставили в ръцете на Бога, тъй като 
имала положителен тест и отказали да правят снимка на дроба, въпреки че тя се е задушавала." 
Полицаят Антон Веселинов и колегата му Благой Палакарчев, вместо да я върнат вкъщи, я 
закарали в „Пирогов“. 
Неочакваната благодарност в социалните мрежи ги изненадала. 
Дежурствата им в спешното ще продължат. 
Един от коментарите за постъпката им е много специален – че отношението към болните също 
лекува. 
 

 
 
Разговор с д-р Николай Брънзалов, зам.-председател на БЛС 
Нова телевизия, Здравей, България

 
Водещ: Ние казваме добро утро на доктор Николай Брънзалов – представител на Българския 
лекарски съюз, част от ръководството на съюза – добро утро и добре дошли! 
Д-р Николай Брънзалов: Добро утро на вас и на вашите зрители! 
Водещ: Вече нашите зрители могат ли при симптоми за коронавирус по телефона да се уговорят 
с личния лекар и да отидат в лаборатория – произволна, да си направят безплатен PCR тест и да 
получат електронно резултата, както и личният лекар да види резултата? Д-р Николай 
Брънзалов: Точно в този момент – едва ли, но това вече е разписано към анекса на Национален 
рамков договор, и е въпрос действително на много кратки срокове това да бъде осъществено, 
което е голяма крачка напред. 
Водещ: Как ще става на практика – чуваме се по телефона с джипито, то казва – добре, имаш 
симптоми? 
Д-р Николай Брънзалов: Хайде да не наричаме личните лекари джипита, някак си грозно ми 
звучи. 
Водещ: Обиждат ли се? Не знаех. Добре. 
Д-р Николай Брънзалов: Все едно на полицаите да казваме ченгета. Това е английска дума, 
джипита има в Англия. 
Водещ: Личните лекари, добре. 
Д-р Николай Брънзалов: Общопрактикуващи, нека един път завинаги да изчистим тая 
паразитна дума от нашия език. Бих желал – искате да ви кажа какъв ще бъде… 
Водещ: На практика как ще става? 
Д-р Николай Брънзалов: Да. Одобрени бяха в анекса – при телефонна връзка – поставя се 
съответна диагноза по международна класификация на болестите в амбулаторния лист, 
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общопрактикуващият лекар пуска такъв лист при телефонна консултация. Снема анамнезата на 
пациента, която е много важен елемент и в случая дава диагнозата до голяма степен. Избира, 
ако са налице поне 2 от 11 симптома, които пациентът му съобщава. Назначава изследване PCR. 
Чрез този амбулаторен лист автоматично се генерира тъй нареченото МДД, въпросният талон за 
изследване, който общопрактикуващият лекар няма да принтира, няма да дава хартия на 
пациента, той ще отиде … в облака – електронен, където се обменя тази информация и накрая 
генерира се един номер – много дълъг, но на пациента ще се продиктува по телефона само 4 
цифри – последните… 
Водещ: Тоест лекарят, докато си говори с пациента ще му даде 4 цифри, това ли е? 
Д-р Николай Брънзалов: И пациентът… Не е точно така. И пациентът, след като си запомни 
или запише тези цифри може да отиде във всяка лаборатория, която има договорени отношения 
и прави PCR тестовете и да му се осъществи такъв безплатно. 
Водещ: А трябва ли да принтира нещо според това, което сте договорили, самият пациент или 
той с тези 4 цифри като код отива, дава си личната карта и във всяка една лаборатория ли ще 
бъде това? 
Д-р Николай Брънзалов: Всяка лаборатория, която има договор и може да осъществява този 
тип дейност. Може да отиде, да му се направи – без да носи хартия, както и общопрактикуващият 
лекар да получи обратна информация без пациентът да му носи хартия. Ние тук много сме 
изостанали, разгеле в следващите няколко дена да стане факт, аз ще бъда много щастлив. 
Водещ: Ами дано да стане, поздравяваме ви за този успех! 
Д-р Николай Брънзалов: А и българските граждани ще разберат колко голямо облекчение ще 
бъде това за тях. Но пак повтарям, става въпрос за хора със симптоми, нека да не се …, нека да 
не се заблуждава системата, защото естествено това са средства. 
Водещ: Нали няма лимит? ТО каква злоупотреба толкова? 
Водещ: Българският лекарски съюз застана много твърдо на една позиция – по отношение на 
лимитите на тези електронни направления. Преборихте ли се с това, защото поискахте и 
допълнително оставки от Националната здравноосигурителна каса? 
Д-р Николай Брънзалов: Вижте, когато се заяви в национални медии, че въпросните 
направления, които ще се издават за PCR, няма да бъдат лимитирани, няма да влизат тъй 
наречените регулативни стандарти, и след което, буквално се пробутват в последния момент 
текстове към анекса на Националния рамков договор, където е описано, че ако нещо много 
станат тези случаи, а те няма да станат по-малко, ситуацията ще ни върне пак в такава да бъдат 
лимитирани. Което най-общо ще ви го обясня по следния начин – вие двамата отивате – по 
телефона говорим – и съобщавате симптоми на COVID, аз като лекар кавалерски на вас ви 
давам безплатен талон за изследване за коронавирус и на господин Николаев казвам – 
извинявайте, но талоните свършиха, ти трябва да си го платиш. 
Водещ: Тогава ще ви викам до живот джипи! 
Д-р Николай Брънзалов: Ние вече 8 месеца и повече – не знам какви думи намирахме да 
обясняваме на българските здравноосигурени граждани как да отидат да си платят PCR. И тези 
хиляди изследвания, които всеки ден чувате, че са направени, в огромния си процент са от 
джоба на българите в продължение на повече от 8 месеца. 
Водещ: То сега има ли лимити, или няма? Защото това е много важно – и за личните лекари е 
важно. Има ли, или не? 
Д-р Николай Брънзалов: Отразено е в анекса към Националния рамков договор, че тези 
направления няма да бъдат лимитирани в регулативния стандарт. 
Водещ: Добре, това е важно. 
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Д-р Николай Брънзалов: И искам да успокоя моите колеги, спокойно, когато имат определена 
симптоматика за дадения пациент, да ги назначават – няма да бъдат за сметка на другите 
изследвания, които не са дадени тези регулативни стандарти към нашите практики, за да се 
изследват пациенти за PCR по време на епидемия. Виждате колко голяма е заболеваемостта в 
крайна сметка. 
Водещ: Да уточним, другото, от което има нужда и пациентат, а предполагам и самият лекар, е 
какво е състоянието на белия дроб – образна диагностика, снимка да си направиш. Това включва 
ли се във въпросния пакет – кръвна картина, включва ли се и там има ли лимит, или също няма? 
Д-р Николай Брънзалов: То ще може да бъде назначавано по електронен път, но това е по 
преценка на лекаря. Това не е пакет за всеки пациент, който да върви анблок, ако така мога да се 
изразя. 
Водещ: Не са и трите накуп. 
Д-р Николай Брънзалов: PCR тест с пълна кръвна картина и останалите показатели, и 
рентгеновата снимка – това може да бъде назначено допълнително. Но не е пакет. Най-важното 
е, че поне, което е голяма крачка напред, че поне изследванията за коронавирус на българските 
граждани към момента няма да бъде лимитирана. 
Водещ: А достатъчно голям ресурс ли има, за да няма вече опашки? Имате ли наблюдение и 
впечатление – говоря и за тестване? И говоря за тези, пък на които се прецени, че е добре да си 
направят снимка. Стига ли тоя ресурс на места, където се прави снимка? 
Д-р Николай Брънзалов: Вижте, когато има голям наплив от пациенти с такива оплаквания, 
опашките винаги са възможни. Всеки от нас се старае по някакъв начин да рационализира този 
процес и да не се допускат такива опашки, но никой не може да ви обещае, че няма да има 
такива. Аз не мога да кажа, сега като отида на работа, пред кабинета няма да ме чакат 15-20 
човека. Все още не сме научени на този тип дисциплина – посещението при лекар да бъде по 
някакъв начин канализирано. Тук в тази насока трябва да се работи много, защото, че пациентът 
се е самоопределил за болен и да посети личния си лекар, може да го направи веднага, ако той 
реши. Но дали той може да го приеме точно в този момент? 
Водещ: Е, с час за всички е по-добре. 
Д-р Николай Брънзалов: А това беше допълнително, между другото, едно условие, където в 
анекса се настояваше да има осигурена такава часова зона – такъв коридор, където нашите 
кабинети да бъдат посещавани от пациенти с такива заболявания, което е абсолютно 
безсмислено. Не знам кой го измисли, защото то е неосъществимо. Да, един общопрактикуващ 
лекар разполага с един кабинет и една сестра. Той трябва да преглежда вътре, не може да 
регулира отвънка пациентопотока. А пък на вас като ви кажа, че аз приемам от 11 до 13 часа 
само пациенти с ОРЗ – как да ви го съобщя, ако вие сте мой пациент? Вие кашляте в 8, кога ще 
отидете при лекаря, или пак ще му звъните по телефон. Това едно в момента изключително 
затормозяване. 100-150 телефонни обаждания – аз апелирам българските граждани 
действително да се обаждат на личните лекари, когато нещо касае непосредствено и епидемията 
и тяхната симптоматика. Да им научат работните времена, да не е – този телефон не е справка 
„работно време". Ужасно е. 
Водещ: Тоест хората да се съобразяват. 
Водещ: Болниците казват обратното – търсете си максимално личните лекари, защото накрая 
като първата линия – доболничната я няма… 
Д-р Николай Брънзалов: Да, разбира се, нека да ни търсят, никой не казва да не, но да ни 
търсят по същество. Защото вие, ако днес сте се разболели и се обадите един или два пъти на 
личния си лекар, той има в практиката 2 хиляди пациента, това означава 200 обаждания. Нека 
малко да проявим разбиране и да се обаждаме при нужда. Аз на нито един пациент не съм 
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отказал телефонна консултация. Консултирам ги. Пропусна ли обаждане, човек съм, връщам 
обаждане. Но това не означава, че трябва да ме питат и за неща, които по принцип и пациентите 
би трябвало да знаят. 
Водещ: На финала сме на разговора, вашият колега доктор Маджаров преди няколко дни беше 
изключително емоционален при гостуването си при нас и каза, че няма Български лекарски съюз 
да позволи лекарите да стават жертвени агнета на цялостната ситуация. Вчера заявихте, че 
мерките категорично са закъснели и ще искате оставки – на кого оставките ще искате и с какъв 
мотив? 
Д-р Николай Брънзалов: По време на брифинга – тука омешихте малко нещата. 
Водещ: Обяснете. 
Д-р Николай Брънзалов: Доктор Маджаров е заявил, и аз заставам изцяло зад него, че 
българските лекари не са жертвени агнета, но това беше във връзка с предприетите мерки от 
страна на щаба. 
Водещ: Той го каза и при нас. 
Д-р Николай Брънзалов: А оставките вчера се споменаха по време на брифинга относно 
ръководството на Националната здравноосигурителна каса. 
Водещ: Това ви питаме. 
Д-р Николай Брънзалов: В което ние имаме сериозни основания и ще бъде обсъдено на 
управителен съвет, защото тези неща, за да се случат вчера, на 25 ноември, и да влизат в сила 
от 1 ноември, както ви изброих вече не е причина Български лекарски съюз, а там трябваше да 
се направят съответните поуки и да бъдем по-гъвкави. 
Водещ: Продължавате ли да искате тези оставки в ръководството на касата, или след като 
накрая все пак се подписа нещо, оттегляте искането си? 
Д-р Николай Брънзалов: Зависи от много неща, най-вече от желанието на колегите. Ние ще 
обсъдим – това нещо не е факт, както добре знаете. 
Водещ: Още не сте си оттеглили искането? 
Д-р Николай Брънзалов: Но имаме сериозни основания да го направим. 
Водещ: На шефа на касата, или… ? 
Д-р Николай Брънзалов: Нека да го обсъдим, вие първи ще научите. Не мога да говоря от 
името на всички лекари и от Управителния съвет, без да е обсъждано в него. 
Водещ: Благодарим ви много! Лекарският съюз ще обсъди дали продължава да настоява за 
оставка на ръководството – на ръководителя на Националната здравноосигурителна каса заради 
цялото размотаване, докато се реши казусът. 
Д-р Николай Брънзалов: Ще го обсъди и ще бъдете уведомени. Да. 
Водещ: Благодарим ви! надяваме се да имаме достъп до изследване по начина, по който го 
описахме, съвсем скоро. 
Д-р Николай Брънзалов: Ще има, разбира се. 
 
Второ поредно денонощие отбелязва рекорд при излекуваните от ковид пациенти 
Нова телевизия, Новини в 23.00 часа 

 
Второ поредно денонощие отбелязва рекорд при излекуваните от ковид пациенти. 2 518 са 
преминали, но новите положителни проби отново са над 40%. Държавата предприема още мерки 
в опит да овладее икономическата криза. Бизнесът също тръгва в извънредна посока. Моловете 
остават отворени почти до полунощ, за да привлекат последни клиенти за Черния петък преди 
вратите да затворят поне за един месец. Възможно ли е да преборим вируса до Коледа? 
За големия брой оздравели с ковид има обяснение, категоричен е математикът на Щаба. 
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Проф. Николай Витанов: Рекордът се дължи на големия брой заболели преди двадесет и 
няколко дена. Сега тези хора, голяма част от тези хора се излекуват. Тенденцията е такава, че 
броят ще продължи да се увеличава. До десетина дни, ако продължава така, той ще достигне, 
дори ще надмине броя на новите случаи. 
За да се случи това трябва да помогнат и новото частично затваряне, което влиза в сила от утре 
вечерта. Но за отшумяване още е рано. 
Проф. Николай Витанов: Отшумяване на пандемията скоро няма да има. По време на 
Коледните празници и Нова година се очаква инфекциите малко повечко да се поувеличат и след 
Ивановден, Йордановден пак да се тръгне нагоре. И вече януари, февруари като изкараме, март 
месец полекичка ще тръгнем отново надолу, вече ще има и ваксина. През април-май месец 
тръгваме към отшумяването, за което вие говорите.  
 
Обрат с първата ковид болница у нас 
Нова телевизия, Новини в 23.00 часа  

 
Обрат с първата ковид болница у нас. Лечебното заведение в Пловдив няма да бъде само за 
лечение на коронавирус. Решението е на РЗИ, а причината, според местната власт, е отказът на 
Здравната каса да финансира разкритите легла.  
От 137 броят на ковид леглата в болницата се редуцират до 60. Промяната идва заради 
изчерпания лимит. Оказва се, че „Свети Мина“ няма да получава заплащане за новопостъпилите 
пациенти и ще трябва да ги лекува за своя сметка. 
Проф. Петър Петров: Означава, че генерираме финансова загуба. Има вероятност да фалираме, 
тъй като и финансовият ни резерв, който разполагаме като буфер за такива  ситуации не е никак 
голям. 
Болницата няма и медицински персонал, който да обслужват 137 легла. И без да е натоварена 
разчита на командировани лекари от други болници и на осем студенти-доброволци. Сред тях е и 
Мария. 
- Моята дейност се състои в помощ в работата на сестрите главно - в приготвянето на 
лекарствата, системите, антибиотиците. 
За пациентите орязването на леглата в болницата е недопустимо.  
- Действително, аз дойдох със задух и в момента се чувствам действително по-добре и мога да 
кажа, че действително се реагира адекватно. 
Решението за превръщането на общинското здравно заведение в ковид болница е било взето 
още през пролетта единодушно от Медицинския щаб. Според областния управител болницата се 
използва за политическо преиграване. 
Дани Каназирева: Имаме болници, които работят в пълен капацитет, не се притеснявам. Легла, 
заедно с персонал, искам да подчертая, ще бъдат наваксани по друг начин. 
 
Германия и Италия поискаха общи правила за затварянето на ски курортите в ЕС 
Нова телевизия, Новини в 23.00 часа  

 
Германия и Италия поискаха общи правила за затварянето на ски курортите в ЕС. Двете 
държави смятат, че планинските градчета са рисков фактор за разпространението на заразата. 
Според тях скиорите ще пътуват до страните и градовете, които не са въвели локдаун и това би 
създало предпоставки за разпространение на вируса. Други европейски държави не са съгласни. 
Швеция позволи на ски курортите да работят, а във Франция има подчертано недоволство от 
решението. 
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Държавата с нови мерки в опит да овладее икономическата криза заради частичния 
локдаун 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
Държавата с нови мерки в опит да овладее икономическата криза заради частичния локдаун. 
Пренасочват още средства към безработни и родители. Магазините в моловете остават 
отворени почти до полунощ в опит да привлекат последни клиенти за черния петък и преди да 
затворят врати. В същото време черни облаци над зимните ни курорти. Държави искат общо 
затваряне на ски курортите в цяла Европа, и то за цялата зима. Задава се и хаос с онлайн 
обучението. Отново има училища, които трудно ще преминат на дистанционен режим. 
За последното денонощие има рекорден брой излекувани.  
Второ поредно денонощие сме с рекорден брой излекувани пациенти от ковид-19, като за 
последните 24 часа броят им е 2 518. Но висок остава и броят на новите заразени – 3 712 при 
направени 8 820 PCR теста. Това означава, че 42% от пробите са положителни. А от щаба 
направиха прогноза пред Нова – броят на излекуваните скоро ще надмине този на 
новозаразените. А математикът Николай Витанов заговори за края на здравната криза – около 
ранна пролет. 
За големия брой оздравели с ковид има обяснение, категоричен е математикът на Щаба. 
Проф. Николай Витанов: Рекордът се дължи на големия брой заболели преди двадесет и 
няколко дена. Сега тези хора, голяма част от тези хора се излекуват. Тенденцията е такава, че 
броят ще продължи да се увеличава. До десетина дни, ако продължава така, той ще достигне, 
дори ще надмине броя на новите случаи. 
За да се случи това трябва да помогнат и новото частично затваряне, което влиза в сила от утре 
вечерта. Но за отшумяване още е рано. 
Проф. Николай Витанов: Отшумяване на пандемията скоро няма да има. По време на 
Коледните празници и Нова година се очаква инфекциите малко повечко да се поувеличат и след 
Ивановден, Йордановден пак да се тръгне нагоре. И вече януари, февруари като изкараме, март 
месец полекичка ще тръгнем отново надолу, вече ще има и ваксина. През април-май месец 
тръгваме към отшумяването, за което вие говорите.  
 
За по-малко от два месеца у нас са починали 28 медицински лица с ковид 
Нова телевизия, Новини в 19.00, 23.00 часа  

 
Междувременно натискът върху здравната система леко е отслабнал. Но цената на кризата 
остава изключително висока. За по-малко от два месеца у нас са починали 28 медицински лица с 
ковид. Това прави нов смъртен случай през ден. Страхът вече обхвана и ДКЦ-тата. В 11-то 
например от месец насам имат двама лекари, излезли по собствено желание в неплатен отпуск. 
А екипите от ковид кабинетите признаха, че са преуморени. 
Репортер: Успявате ли да имате време за почивка? 
Д-р Васил Василев: Не. Ние и преди не сме почивали, защото е натоварено тук. 
Не малък процент от посетителите в ковид зоната идват дори без симптоми на заразата.  
- Повечето са от страх, които идват. 
Такъв се оказва случаят с ето този мъж, който сам си е поставил диагноза ковид. След две 
седмици доброволна изолация с изненада установява, че няма ковид инфекция, а стоенето 
вкъщи е било напразно. 
- Очаквах, че остава и да е банална настинка или нещо друго.  
Репортер: А се оказа такова? 
- А то се оказа, че и аз не знам какво е, но че не е коронавирус. 
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Идвали от страх. 
За да не се злоупотребява, пациентите пред ковид зоните се делят - тези със симптоми и 
документ от лекар минават безплатно, а останалите - плащат. За да избегнат опашките, от ДКЦ-
тата въведоха опцията за запазване на час. 
Д-р Таня Евтимова: През здравния портал, онлайн платформата myhealth, през която 
пациентите могат да записват онлайн, а тези, които нямат възможност и достъп могат да се 
обаждат на телефоните на регистратурата на лечебното заведение. 
Проверка на Нова показа, че средно 30% от пробите в ковид зоните се оказват положителни. 
Част от тях не влизат автоматично в системата, защото не са PCR. 
Средно на ден през ковид зоните преминават около 500 души, като поликлиниките, които вече 
имат такива кабинети в столицата са 11.  
 
“Свети Мина“ в Пловдив няма да бъде болница само за лечение на коронавирус 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа  

 
Обрат с първата ковид болница у нас. Общинското здравно заведение “Свети Мина“ в Пловдив 
няма да бъде болница само за лечение на коронавирус. Със заповед на Регионалната здравна 
инспекция се спира нейното трансформиране. А причината според местната власт е отказът на 
Здравната каса да финансира разкритите 137 легла, тъй като болницата вече е изчерпала 
месечния си финансов лимит. 
От 137 броят на ковид леглата в болницата се редуцират до 60. Промяната идва заради 
изчерпания лимит. Оказва се, че „Свети Мина“ няма да получава заплащане за новопостъпилите 
пациенти и ще трябва да ги лекува за своя сметка. 
Проф. Петър Петров: Означава, че генерираме финансова загуба. Има вероятност да 
фалираме, тъй като и финансовият ни резерв, който разполагаме като буфер за такива ситуации 
не е никак голям. 
За този месец здравното заведение получава от Касата 342 хиляди лева, изчислени на база 
миналогодишния прием. За новата й функция като изцяло ковид болница е необходимо обаче 
повече от двойно увеличение на парите. Освен това са нужни 75 хиляди лева за ремонт на 
кислородната система. 
Проф. Петър Петров: Кислород, пак казвам, към момента от 62 ма пациенти, не достига до 20 
легла. 
Болницата няма и медицински персонал, който да обслужват 137 легла. И без да е натоварена 
разчита на командировани лекари от други болници и на осем студенти-доброволци. Сред тях е и 
Мария. 
- Моята дейност се състои в помощ в работата на сестрите главно - в приготвянето на 
лекарствата, системите, антибиотиците. 
За пациентите орязването на леглата в болницата е недопустимо.  
- Действително, аз дойдох със задух и в момента се чувствам действително по-добре и мога да 
кажа, че действително се реагира адекватно. 
Според местната власт основният мотив, с който общинското здравно заведение “Свети Мина“ 
няма да е изцяло вече ковид болница е отказът на Здравната каса за допълнително 
финансиране. 
Калин Калинов: За да работи като инфекциозна са 750 хиляди лева. Отговорът за сега макар и 
неофициален, ние сме входирали към вчерашна дата официално писмо до НЗОК е, че тези 
средства няма как да бъдат подсигурени в бюджета. 
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Решението за превръщането на общинското здравно заведение в ковид болница е било взето 
още през пролетта единодушно от Медицинския щаб. Според областния управител болницата се 
използва за политическо преиграване. 
Дани Каназирева: Имаме болници, които работят в пълен капацитет, не се притеснявам. Легла, 
заедно с персонал, искам да подчертая, ще бъдат наваксани по друг начин. 
 
Германия и Италия настояват за общо затваряне на ски зоните в целия ЕС 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
След като планинските ни курорти бяха затворени предсрочно в края на миналия зимен сезон, 
предстоящият може да се окаже още по-тежък. Причината е – Германия и Италия настояват за 
общо затваряне на ски зоните в целия ЕС. 
И Франция иска затварянето на зимните курорти. Париж настоява да не се пускат туристи поне 
до Нова година. А така изглеждат в момента курортите във Френските Алпи – празни лифтове и 
писти, вместо обичайния туристически наплив. 
Катрин Жулиен-Бреше: Във вторник президентът Макрон обяви, че ски курортите остават 
затворени, въпреки първите облекчения. Беше истински удар за нас. Положението буквално е 
трагично не само за местната икономика, а в дългосрочен план за цялата икономика на Франция. 
Швейцария, която не е част от Европейския съюз, въведе минимални ограничения, но като цяло 
зимните курорти там работят нормално. Съседите от Италия настояват, че това е опасно. 
Според Джузепе Конте може да се стигне до нежелано пътуване на хиляди хора и 
разпространение на заразата. Но засегнатите от карантината са склонни да спорят. Германците 
и италианците трудно ще наложат своята идея в европейски мащаб. Например, в Австрия е 
предвидено карантината да свърши на 7 декември. Ако нивата на заразяване са намалели, ще 
бъде много трудно за местното правителство да държи курортите затворени.  
Пиер де Монвалие: Мерките ни поставят в невъзможна ситуация. Миналата година не можахме 
да завършим сезона. Спряха го около 6 седмици преди обичайния му край. Сега ни казват, че 
няма да работим до 20 януари. За нас това значи 10 месеца без работа. 
Други държави измислят алтернативни варианти. Полша обяви наскоро, че зимните курорти ще 
отворят, но без да се допускат чужденци. 
Боровец, Банско и Пампорово са безопасни, след като са направили сериозни инвестиции, за да 
спазват противоепидемичните мерки. Така от Министерство на туризма отговарят на призивите 
на германския канцлер Меркел за затваряне на зимните курорти и добавя, че още през октомври 
сме въвели единни правила срещу заразата заради идващия сезон. 
 
България каза последно сбогом на проф. Александър Чирков 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
България каза последно сбогом на проф. Александър Чирков. Поклонението пред тленните 
останки на именития кардиолог се състоя във Варна. Десетки негови близки, приятели и колеги 
положиха венци и цветя в знак на почит към професора. С Александър Чирков се сбогуваха и 
политици, и общественици, и граждани. Почит към светилото в българската кардиология отдаде 
и министърът на здравеопазването, проф. Костадин Ангелов. 
Проф. Костадин Ангелов: На такива хора имената им се изписват със златни букви и на небето, 
а целият му живот е един учебник, който всеки един български лекар трябва да прочете и да 
изучава много внимателно. Той успя в този прагматичен свят, по неговия си начин да съумее да 
вплете в едно и медицината, и вярата в Бог, за да върши чудеса на земята. 
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Управляващите дариха два апарата за извличане на кръвна плазма на районните центрове 
по трансфузионна хематология в Плевен и Стара Загора 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
Управляващите дариха два апарата за извличане на кръвна плазма на районните центрове по 
трансфузионна хематология в Плевен и Стара Загора. Това съобщи председателят на ПГ на 
ГЕРБ Даниела Дариткова. Двата апарата от най-ново поколение са на стойност 173 хиляди лева 
и са платени със средства от партийната субсидия. Дариткова посочи още, че се обсъжда 
промяна в стандартите за вземане на кръвна плазма. Сега тя може да се извлича само в 
районните центрове по трансфузионна хематология, които са четири в цялата страна. 
 
Разговор с Деница Сачева, министър на труда и социалната политика 
Нова телевизия, Здравей, България  

 
Водеща: Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева е наш следващ гост. Ще 
си говорим за мерките, за помощта, която държавата предвижда за бизнеса, който затваря за 
следващите три седмици. Добро утро и добре дошли. 
Деница Сачева: Добро утро. 
Водещ: Добро утро. Ще се опитаме да сме практични и максимално ясни за нашите зрители. 
Изключително важно е да разберем как тези, които не могат да работят в следващите три 
седмици, ще могат да получават 24-те лева на ден. Хората, чийто бизнес трябва да затвори, 
обявено беше, че ще могат да ги получат. Те ли трябва да са активни и да си ги потърсят или 
техният работодател трябва да им даде данните и да си ги чакат по картата? 
Деница Сачева: Те трябва да подадат заявление към своя работодател и съответно да си 
посочат вътре датата, от която излизат в неплатен отпуск, за какъв период от време и банковата 
сметка. Съответно работодателят предава този списък със служители и банкови сметки в бюрата 
по труда. 
Водещ: Те ще пишат три седмици всички, предполагам. Пишат три седмици и просто 
работодателят трябва да го придвижи това. 
Деница Сачева: Тази помощ може да се изплати за общо 60 дни, защото вече имаше затворени 
бизнеси със заповеди преди това – на кметове, на областни управители. Така че всъщност от 28 
октомври има различни ограничения в страната. Например нощните заведения знаете, че не 
работят още от 28 октомври. 
Водещ: Там консумирано ли е вече? 
Деница Сачева: Не, сега ще може от понеделник да се кандидатства. Общо за 60 дни е 
предвидена тази помощ, за около 50 000 човека, 50 млн. лева. Но имаме готовност, тъй като 
общият брой на засегнатите осигурени лица от заповедта, която беше издадена вчера, е 356 000 
души, имаме готовност да разширим съответно средствата и да се заплати на всички, които 
подадат заявки. 
Водеща: Има ли възможност обаче един служител сам да го направи това нещо, ако няма 
доверие, да речем, на някой работодател, който може да се отнесе немарливо към ситуацията? 
Деница Сачева: Не е предвидена такава възможност, но работникът има право да подаде това 
заявление. Работодателят от там нататък вече трябва да го подаде към нас. Не е предвидена 
тази възможност, защото, току-що ви казах, 356 000 са тези, които са правоимащи, така че това 
биха били 356 000 заявления и непосилен товар за бюрата по труда, да може да се обработи.  
Водеща: И само още нещо да уточним – колко бързо тези пари реално стигат до хората? Тоест 
процесът на одобряване, превеждане на сумата, цялата тази бюрокрация колко дълго отнема? 
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Деница Сачева: Има заложени срокове в постановлението, така че в рамките на до 10-12 дни 
парите би трябвало да бъдат при хората. 
Водещ: Тоест те ще получат преди да е изтекъл този триседмичен... 
Деница Сачева: Не, след като е изтекъл. Сега в момента в понеделник могат да кандидатстват 
всички, които бяха затворени още от 28 октомври. Могат да кандидатстват за двата дни от 28 
октомври... 
Водещ: По общини които са били затворени. 
Деница Сачева: Да. И за целия месец ноември. И те ще получат още до 10-12 декември тези 
пари. А тези, за които неплатената отпуска ще изтече на 21 декември, ще могат да кандидатстват 
съответно и тогава да получат парите. 
Водещ: Трябва да изтече. Тоест не могат да очакват за Коледа реално тази сума от 480 лева – 
аз ги смятах, за 20 дни е толкова. Не могат да очакват, че ще ги получат в края на декември.  
Деница Сачева: Част от тях ще могат да ги получат. Друга част ще бъдат обработени в периода 
между празниците. Но целта ще бъде хората да имат пари за празниците. 
Водещ: Само да уточним този детайл, който Лора започна. Не знам дали може да има някакъв 
работодател причина да подходи немарливо и да не ви предостави данните на служителите си 
IBAN номерата на картите, възможно ли е да не придвижи тези документи по някаква причина и 
хората да нямат шанс да се възползват, защото работодателят им е несериозен в този момент и 
да речем се занимава с документи по друга мярка, която засяга него, а не толкова работниците 
му? 
Деница Сачева: Аз не вярвам да има точно такива казуси. Но по принцип, ако има такива казуси, 
работниците съответно могат да подадат жалба. Но това, което бих искала да подчертая много 
ясно, е, че всъщност работодателите със затворени бизнеси могат да комбинират всички 
налични мерки до момента. Тоест могат да част от работниците да получават 60/40, или 80/20, в 
зависимост коя от мерките работи за тях, и същевременно биха могли да ги комбинират с 
мярката за 24 лева за други работници. Просто един и същи работник не може да получава 
няколко вида помощ, но един и същи работодател за различни работници може да комбинира 
много помощи. 
Водещ: не можеш да добавиш от 480 лева – това са 20 работни дни по 24 лева, да добавиш към 
тоя работник 80/20 мярката. Трябва да си ги разделиш – половината работници по едното, 
другата половина по другото, така ли? 
Деница Сачева: Преценяват работодателите. Да вземем един пример с ресторант. Ако 
ресторантът затвори и съответно остави доставки, за хората, които работят в доставките, може 
да ползва 80/20, защото за тях той ще има съответно приходи и би могъл да изплати 20-те 
процента, които той дължи, а за другите хора могат да се използват 24-те лева, които на практика 
са 80/0, защото те са 80% от минималната работна заплата, просто там не се изисква участие от 
работодател. Един работодател може да комбинира различни мерки, а конкретно хората, които 
са в неплатен отпуск, много е важно да кажем, че ако те са родители на дете до 14-годишна 
възраст, във времето, в което са в неплатен отпуск биха могли да ползват помощта, която е за 
родители, за гледане на дете вкъщи – 610 лева за един месец. 
Водещ: Тя не е ли за... Там трябва да си... 
Деница Сачева: Има подоходен критерий. Той е много висок, ние го променихме миналата 
седмица – 915 лева на член от семейството. Така че да кажем едно тричленно семейство би 
трябвало да има общ доход от 2745 лева на месец и съответно влиза в... 
Водеща: За да може да ползва тази помощ. 
Деница Сачева: Да, това е достатъчно висок критерий, за да могат максимално количество хора 
да се възползват от тази мярка. 
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Водеща: Предвижда ли обаче държавата помощ за онези хора, които са на граждански договор и 
са самоосигуряващи се лица? Какво става с тях? 
Деница Сачева: Тази мярка, която е за гледане на деца до 14-годишна възраст, тя се отнася 
както за хора, които работят и са в неплатен отпуск, така и за самонаети лица, които могат да 
подадат съответно декларация, че към този момент не могат да работят, защото трябва да 
гледат детето. И тогава ще имат право да получат тези 610 лева. Отделно и за безработни хора, 
които нямат право на обезщетение в Бюрото по труда, също тази мярка важи, така че безработни 
лица, които не са се регистрирали или съответно нямат право на обезщетение, също могат да 
кандидатстват. 
Водещ: Това за децата, а иначе имат ли някаква опция да вземат някакви пари на ден, както 
тези на 8-часов по трудов договор работен ден? Примерно готвач... аз не знам дали са на 
граждански договор, за да дам пример, или сервитьор – някой, който е с граждански договор, 
може ли по тази мярка, или по друга, да получи пари? 
Деница Сачева: 24-те лева са за 8-часов работен ден. 
Водещ: За трудов договор. 
Деница Сачева: Да. Ако е непълно работно време, ако е за два часа или за четири часа, 
съответно пропорционално се намаляват парите, които биха могли да се получат. 
Водещ: Те били на четири часа, чухме (...). 
Деница Сачева: За четири часа - 12 лева ще бъдат получени. Колкото е и обезщетението в 
Бюрото по труда. 
Водещ: А имате предвид, че като е за четири часа, че е граждански договор ли? 
Деница Сачева: Не знам какъв договор може... 
Водещ: За граждански договор – може ли да имаш помощ? 
Деница Сачева: Ако е самонаето лице, мярката за самонаети лица е тази, по която даваме 290 
лева. Там могат да кандидатстват самонаети лица. Това е мярката за краткосрочна заетост. 
Водещ: Това нещо ще потуши ли напрежението? 
Деница Сачева: Всеки един казус, съветвам всеки, който има различни конкретни въпроси, или 
да се обади на телефона на министерството, който е за граждани, или съответно да потърси 
информация в бюрата по труда, на място, както и в дирекциите Социално подпомагане. Защото 
ние сме се постарали да разгледаме различни видове опции и казуси. Разбира се, сигурно не 
сме успели да обхванем абсолютно всички, но има възможност за различни комбинации, които 
да бъдат направени, така че хората да се чувстват подкрепени. 
Водеща: Ресторантите, заведенията като цяло, се оказват един от секторите, който ще бъде 
осезаемо засегнат следващите три седмици. Готова ли е държавата да им изплаща оборот за 
същия период от време, само че от миналата година? Заговори се за едни 80%, самите 
ресторантьори излязоха с конкретни искания. Какво мисли държавата да направи за тях? 
Деница Сачева: Това е въпрос, който е към моите колеги от Министерство на икономиката. 
Доколкото ми е известно колегата Лъчезар Борисов вчера се среща с работодатели, разговаря с 
тях. Това, което се обсъжда, е два варианта – или да се изплащат фиксирани разходи, или 
съответно между 15 и 20% от оборота. Доколкото поне на мен ми е известно, оборотът на 
заведенията за 2019 г. е почти 3 млрд. Така че 80% от оборота, ако го разделим пропорционално 
на месеци, сигурно ще бъде много голямо число. Но между 15 и 20% за мен е реалистичен 
процент. Но пак казвам, това са въпроси, които в момента се дискутират в Министерството на 
икономиката. Вчера беше обявено, че част от средствата, които са по ОП Иновации и 
конкурентоспособност, около 156 млн., ще бъдат трансформирани именно за фиксирани разходи 
или за процент от оборота на работодателите. 
Водещ: За заведенията. 
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Деница Сачева: Не за заведенията, а за затворените бизнеси. 
Водещ: Ще го получите предполагам днес-утре – видях и чувайки, че ще участвате, с мен вчера 
се свързаха притеснени хора, които казват – ние сме хиляди, кандидатствахме по тези суми за 
Иновации и конкурентоспособност, има одобрени проекти, обаче са чули вчера на 
пресконференцията, че тези 156 млн. се взимат от тях, от микро и малките фирми, и ще се дават 
на тези, които са най-шумни – обикновено това са ресторантьори и заведения, те са и най-голяма 
група. Казват, че е недопустимо да се финансира индустрията на забавленията за сметка на 
всички останали малки и средни предприятия, че помощта ще бъде взета от всички микро, малки 
и средни предприятия, от всички сектори – икономика, производство, транспорт, строителство, 
образование, здравеопазване, култура, включително малки хотели и заведения ще бъдат 
лишени от тези пари, предвидени първоначално за тях, за да отидат при други. Същата сума ли 
е, и наистина ли се взима от единия джоб, за да се сложи в другия? 
Деница Сачева: На този въпрос отговорът най-точно ще го даде министърът на икономиката. Но 
това, което аз знам, е, че всички, които вече са подавали по различни програми проекти, те няма 
да бъдат лишени от тази възможност. Говорим за две нови програми, които трябваше да бъдат 
обявени тази седмица, по които никой не е кандидатствал все още. Едната от тях – за 78 млн. 
лева, беше именно за безопасна и здравословни условия на труд, така че по-скоро тези две 
теми, по които щеше да се кандидатства сега, за средни предприятия и съответно за безопасни и 
здравословни условия на труд, ще бъдат забавени във времето, за да може тези средства да се 
използват. Не бих искала постоянно да настройваме един сектор спрямо друг сектор, защото... 
Водещ: То така става, като имат ограничение в ресурса. 
Деница Сачева: Ще мине тази пандемия и ние ще имаме отново нужда от абсолютно всичко – 
ще имаме нужда отново от ресторанти, ще празнуваме отново, ще имаме нужда отново и от 
конгреси, от конференции, от събития, от търговски обекти, защото все пак това е пълният обем 
от хора, които са засегнати. 
Водещ: Само да кажем – одобрените проекти – това, което чака плащане, няма да бъде 
задраскано и да отидат на друго място парите. 
Деница Сачева: Няма такава опасност. Говорим за тези, които още не са обявени, по които 
никой не е кандидатствал все още. 
Водещ: Бъдещите. 
Деница Сачева: Бъдещите. Временно, защото ще търсят механизми и начини да бъдат обявени 
по-късно с други средства. 
Водеща: Министерството направило ли е вече равносметка за това като се тегли чертата в края 
на годината, колко хора ще останат реално без работа и какви ще са наистина последиците от 
смъртността, от високата заболеваемост, от това, че налагаме мерки? всичко вкупом като се 
събере и се тегли чертата, кои сектори ще са най-засегнати и колко безработни ще има в 
България? 
Деница Сачева: Динамична е тази информация, защото ние до месец октомври включително, 
бих казала, че поддържахме едни много добри нива на безработицата, като тя спадаше пет 
поредни месеца и беше стигнала под 7%. Сега затварянето на търговски обекти и 
невъзможността да работят туроператорски агенции, събитийната индустрия – конгреси, 
конференции и т.н., вероятно ще доведе до това, че ще има известен ръст на безработицата. 
Зависи какъв ще бъде и зимният сезон, без съмнение, защото от там също могат да излязат 
регистрации на безработни хора. Ние работим за това безработицата в България да не надвиши 
7% до края на тази година. Но дали това ще успеем да го задържим така, рано е още да се каже, 
защото всичко се променя в динамичен порядък. 
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Водещ: Още малко по отношение на помощта за бизнеса – не знам дали наистина не е повече в 
ресора на икономическия министър, но вие със сигурност ще знаете. Работодатели предлагат 
някои плащания – дали това ще са наеми, дали това ще са фиксирани разходи, да речем в един 
мол, ако си наел помещение, за което трябва да плащаш наем, или пък дължиш кредит – това е 
друга тема, дали можете да съдействате за отсрочване на кредити – данък смет дали трябва да 
плащаш, като не правиш боклук и не цапаш, като не работиш. Та те предложиха осигуровки и 
данъци да се разсрочват. Това нещо ще стане ли? Не да се опрощават, но да се разсрочват, 
защото нямат откъде да вземат пари – да платят и наем, да платят и заем, който са изтеглили, в 
същия момент да платят и данък смет за боклук, който не са направили. 
Деница Сачева: Различни опции могат да бъдат договаряни. Със сигурност едно нещо е важно 
да отбележим, че когато говорим за кредитите, вероятно звучи справедливо кредитите да бъдат 
отсрочени, но от друга страна те вече бяха отсрочвани до 30 септември. Обратната връзка, която 
имаме от банковата система, е, че би било проблемно и рисково за това да продължават да се 
разсрочват кредитите. Що се отнася до данъците и осигуровките, например за мярката 60/40 те 
са отсрочени. В смисъл такъв, че всеки е свободен да кандидатства по тази мярка само с 
декларирани данъци и осигуровки. Ако питате за моето лично мнение, аз смятам, че трябва да 
бъдат все пак платени данъци и осигуровки, да речем поне в първото тримесечие или първото 
шестмесечие на 2020 г., а да се разсрочват тези, които са след първи юли, защото не може да... 
От друга страна бихме довели до едно натрупване на страшно много дългове от страна на 
фирмите, които пък след това трудно биха могли да излязат. За данък смет не мога да 
коментирам, това вече е въпрос на всяка община, защото общинските приходи също страдат. 
Трябва да си даваме сметка, че всъщност, за да има всеки един от нас пари, парите трябва да се 
движат. И когато спрем огромно количество пари да се движат в една посока, ние всъщност 
спираме и много други сектори. Вероятно могат да се търсят различни палеативни решение – 
частично плащане на данък смет, частично плащане на осигуровки и данъци, но все пак 
движение на парите трябва да се осигури, защото иначе общините няма да имат приходи, 
държавата няма да има приходи и после ще питаме откъде да платим пенсиите, откъде да 
платим детските и т.н. 
Водеща: Разбрахме. Даваме си сметка, че не сте нито икономически министър, нито министър 
на туризма, но сте член на кабинета и в крайна сметка министър на труда и социалната политика. 
Нищо не чуваме за туризма, а сме на прага на откриването на зимния сезон. Обсъждат ли се 
някакви мерки? хората вече се питат, заговори се за едни Ковид хотели, ама само се заговори и 
дотам, нямаме яснота. Изобщо някакви мерки в тоя сектор предвиждат ли се? Вие информирана 
ли сте за това? 
Деница Сачева: По мярката 80/20, която се изпълнява през нашето министерство, бяха запазени 
почти 30 000 работни места. Мярката, която се отнася до наемане на безработни – Заетост за 
теб, е мярка, която се предпочита от част от туристическия сектор, именно за да наема хора сега 
за сезона, защото биха могли да бъдат наети безработни хора, които са регистрирани в бюрата 
по труда. Не говоря за такива, които нямат знания и умения, за говоря за такива, които са с 
необходимите качества, за да могат да работят в туристическия сектор. По отношение на Ковид 
хотелите, там проблемът не е в леглата и не е в това да се намери база, в която някой да отиде 
и да бъде карантиниран, а проблемът е с това, че ако се слагат хора, които имат нужда от 
лечение, трябва някой да ги гледа. 
Водеща: Тоест отказвате се от идеята, като правителство, за Ковид хотели. 
Деница Сачева: Не, това стои като резерв, но това не е тема, която може да получи бърза 
реализация, защото, пак казвам, ние в момента с тези мерки се опитваме на първо място да 
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намалим натиска върху болниците, на второ място, разбира се, да направим така, че да има по-
малко заразени. 
Водещ: Има ли мазнинка, така да се изразя, ако на 21-ви – сега е много хубаво, че има хоризонт, 
че хората имат дата, която чакат и не е от тук до безкрайност – но ако се окаже, че не могат да се 
върнат в нормалните варианти – нито данните за смъртност, нито за заболеваемостта, ако 
трябва да се удължи този период на затваряне? Ако СЗО се окаже права, че януари ще има нова 
вълна, ако изобщо са спирали предните, има ли пари да продължи това по-дълго от тези три 
седмици? 
Деница Сачева: Ще бъдат намерени средства. Ние нямаме пари в излишък, но със сигурност, 
ако се налага, ако има такива необходимости, разбира се, че бихме търсили различни варианти, 
включително бихме взели допълнително заем, да кажем например за мярката 60/40... 
Водещ: От къде да го вземем? 
Деница Сачева: От Европейската комисия, по механизма Шуър например, бихме могли. 
Специално за мярката 60/40 ние досега сме взели 511 млн. Да речем, че теоретично бихме могли 
да потърсим още средства, стига това да е необходимо. На този етап обаче,  държа да кажа, че 
мерките, които взехме решение за тях, много трудно го взехме това решение, всички колеги 
бяхме с много притеснения, с много колебания, с различни за и против... 
Водещ: За кое се колебахте, че сме първи по смъртност и че трябва да има някакво действие, за 
да спрем... 
Деница Сачева: Кое да се затвори, за колко време да се затвори, как да се затвори. Това са 
трудни решения. Защото, пак казвам, от едната страна ние имаме натиска върху болниците, 
върху лекарите, който наистина е безпрецедентен и лекарите заслужават изключително 
уважение за това, което правят. Но от друга страна имаме 356 000 души, които са засегнати днес 
от решенията, които взехме вчера. Така че тези решения политически наистина са изключително 
трудни. Но искам да кажа това, че мерките, които взехме, са със 70% строгост, както обясни 
вчера и д-р Кунчев. И именно този висок процент, особено затварянето на училища, на детски 
градини и на ясли, което беше едно от най-трудните решения, ще доведе до отслабване на 
натиска върху здравната система в рамките на следващите три седмици. Лекарите от щаба са 
абсолютно убедени, че поне 30%, между 30 и 50% ще намалее натискът върху системата в този 
период от време. 
Водеща: Ако бяхте наложили мерките малко по-рано, преди системата да се запуши, смятате ли, 
че по-малко лекари щяха да бъдат изправени пред момента да изнемогват със смени на работа и 
да се разболяват? 
Деница Сачева: Предпочитам да работим с реалностите тук и сега. Пак казвам, всички тези 
решения са много трудни. Времето сега е много различно от времето пролетта. През пролетта 
всички бяхме убедени, че вирусът ще изчезне през лятото, от горещото, от високите 
температури. И тогава си казваш – окей, за два месеца, два месеца и половина, това е един 
мост, който трябва да се хвърли, по-бързо може да премине, не е нужно да се правят толкова 
инвестиции, може със затварянето на държавата да прекратиш. Сега обаче ние все повече и 
повече разбираме, че трябва да търсим механизми и начини как да живеем с този вирус и с други 
здравни заплахи, така че е друго времето. 
Водещ: Очаквахте ли протести и излизане на много хора, ако по-рано бяхте затворили, преди 
тези хора, част от тях не вярват и в коронавируса, да бяха видели, включително и от 
репортажите по телевизията, какво е задръстването в болниците? Съобразихте ли се с това, че 
много хора не вярват в коронавируса и някак си, за да повярват, трябваше да видят какво става 
по болниците, включително и в шокиращи репортажи? 



 

 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
46 

Деница Сачева: Те дори и сега, когато са го видели, пак трудно вярват в това. И виждате, че ние 
все още имаме хора, които продължават да се съмняват в това, че е необходимо да се взимат 
тези мерки. на практика обществото е разделено почти на две – всички проучвания, които 
гледахме, са 50 на 50, така да кажем – половината искат по-строги мерки, другата половина не 
искат строги мерки. Ние се съобразихме в случая с това, което получихме като данни от щаба и с 
препоръките, които имаме от лекарите. 
Водещ: На финала – за един конфликт, следите ли го и ще дадете ли мнение: Национално 
признати работодателски организации са в конфликт с една друга нова организация – Брайт, 
която иска легитимност. Твърдят, че тя е с неотстраними пороци и кандидатурата им е дори 
незаконна. Вашето мнение какво е? И вярно ли е, че е минал доклад по проверка на 
документите, че тази нова организация не покрива критериите? 
Деница Сачева: В момента тече процедурата за преброяване на национално представителните 
организации. Аз още не съм получила окончателен протокол и доклад от комисията, която 
извършва преброяването. Нормално е различни работодателски организации в момента да се 
опитват (...) така че да получат национално представителство, но има много строги критерии. Ако 
те не бъдат спазени – критериите са за 1500 компании, които трябва да членуват в една 
асоциация, с 50 000 души, които да са съответно работници и служители там. И 1/4 от... 
Водещ: Покриват ли се критериите? 
Деница Сачева: Нямам още информация от комисията, но комисията действа изключително 
стриктно, така че всеки, който не спази съответните условия, не би могъл да има национално 
представителство. 
Водещ: Благодарим ви. Ще ви каним пак, защото със сигурност ще възникнат и други казуси, 
конкретни, най-вече засягащи хората, които имат нужда от средства, за да изтърпим заедно това 
затваряне, с надежда кривата да се обърне. 
 
За второ поредно денонощие България отбелязва рекорд в излекуваните от ковид-19 
пациенти 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа

 
За второ поредно денонощие България отбелязва рекорд в излекуваните от ковид-19 пациенти. 
Това сочат данните на ЕИП. 2 518 души са преминали през болестта, но 42% от тестваните през 
последните 24 часа хора са дали и положителен резултат. На този фон стана ясен механизмът, 
по който пациентите ще могат да бъдат тествани безплатно – само с направление от личния си 
лекар. А от понеделник хората, останали без работа заради частичния локдаун ще могат да 
подават заявления за помощ от държавата.  
Около 50 хил. работещи ще могат да се възползват от новата мярка, ще могат да се получават 
пари по нея в продължение на два месеца. Освен това ще се дава възможност различните мерки 
да се комбинират. А пари ще получават и хората на граждански договор, както и самонаетите. 
Хората, които излизат в неплатен отпуск за периода на въведения локдаун трябва да подадат 
заявление към работодателя си. Така те ще могат да се възползват от помощта от 24 лв. дневно. 
Работодателите пък трябва да предадат тези списъци в бюрата по труда.  
Деница Сачева: Общо за 60 дни е предвидена тази помощ за около 50 хил. човека – 50 млн. лв. 
Имаме готовност да разширим съответно средствата и да се заплати на всички, които подадат 
заявки. 
356 хил. души са засегнати от издадената вчера заповед за частично затваряне на държавата. 
Затова правителството реши – дава се възможност бизнесът да комбинира всички мерки, за да 
може да помогне възможно най-много на служителите си. Именно това искане беше отправено 
преди дни, когато стана ясно, че държавата ще бъде частично затворена поне до Коледа. 
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Деница Сачева: Работодателите със затворени бизнеси могат да комбинират всички налични 
мерки до момента. Просто един и същи работник не може да получава няколко вида помощ. 
Парите ще бъдат получени от хората в рамките на 10 дни. Сачева добави, че ако работниците 
имат проблем с работодателите относно процеса, могат да подадат жалба към министерството. 
Хората на граждански договор могат да получат 610 лв. Същите пари ще взимат и безработните, 
които нямат право на обезщетение. Помощта за самонаетите пък е 290 лв. А от медицинска 
гледна точка здравните власти правят направленията за PCR без лимити. Вече е готов и 
алгоритъмът как ще се издават направленията. 
Д-р Николай Брънзалов: В амбулаторния лист общопрактикуващият лекар пуска такъв лист при 
телефонна консумация, снема анамнезата на пациента, която е много важен елемент, избира, 
ако са налице поне два от 11 симптома, назначава изследване PCR, генерира се един номер, 
много дълъг, но на пациента ще се продиктува по телефона само четири цифри и пациентът, 
след като си запомни или запише тези цифри, може да отиде във всяка лаборатория. 
Към момента обаче електронното направление не може да се използва. 
Второ поредно денонощие имаме рекорден брой излекувани пациенти, като за последните  24 
часа те са 2 518. Висок остават броят и на новозаразените 3 712 при направени 8 820 PCR теста. 
Това означава, че 42% от пробите са положителни. През последното денонощие битката с 
вируса са изгубили 141 души, а 410 пациенти остават в интензивните отделения и болниците. 
 
Ски курортите в ЕС да останат затворени до месец януари 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа 

 
Ски курортите в ЕС да останат затворени до месец януари. Тази мярка срещу разпространението 
на коронавируса се опитва да постигне Германия. Канцлерът Ангела Меркел започва серия от 
преговори с европейските лидери, за да се опита да ги убеди, че затварянето на ски курортите 
ще помогне в борбата с пандемията. 
Кога да започне сезонът в зимните курорти, това е болезненият въпрос, който си задават 
основните европейски ски и сноуборд дестинации. И не само. Другият въпрос е, дали въобще ще 
има сезон и как ще изглежда той, тъй като загубите ще са огромни. Надеждите във Франция вече 
бяха попарени, след като президентът Еманюел Макрон изключи началото на сезона преди 
януари. 
Жан-ив Пашо: Много сме разочаровани, защото преди три дни имахме добри новини от 
министър-председателя, който ни каза „изчакайте десет дни и ще вземем решение за 
откриването на курортите“. Сега се оказахме шокирани, след като разбрахме, няма да има 
отваряне преди януари. Това е истинска катастрофа за нас. 
Зимните курорти във Франция, които са около 350, генерират оборот от 10 милиарда евро и 
осигуряват сезонна работа на 120 хиляди души. 
Липсата на единна европейска политика по въпроса създава сериозни притеснения за 
конкуренцията. Швейцария например не е въвела засега никакви ограничения. 
Роми Бинер-Хаузер: Опитваме се да направим възможно карането на ски и ски ваканцията в 
Цермат. Прилагат се мерки за социално дистанциране, носене на маска, защото вярваме, че 
трябва да живеем с ковид-19. Няма как да го заобиколим, а хората имат нужда от ваканция, 
хората се нуждаят от планините, от свежия въздух и слънцето. 
Италия вече обяви, че отлага началото на ски сезона, но премиерът Джузепе Конте също 
настоява за единно европейско решение. Австрия засега планира да отвори курортите си през 
декември. Германия обаче призова гражданите си да не ходят там и въведе 10-дневна карантина 
за пътуващите. Именно от един от австрийските курорти, Ишгл, се смята, че заразата е плъзнала 
в 45 държави. Инициатор на идеята ски курортите в ЕС да останат затворени поне до януари е 
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Германия, в лицето на премиера на Бавария Маркус Зьодер и канцлера Меркел. Двамата 
започват преговори в тази посока. Берлин вече удължи частичния локдаун в страната до 20 
декември. 
Тъжна статистика в навечерието на Деня на благодарността. Съединените щати съобщиха за 
над 2 400 починали от ковид-19. Това е най-големият брой жертви, регистриран за денонощие 
през последните 6 месеца. За последен път жертвите са били толкова в началото на месец май. 
На фона на този нов бум много щати наложиха отново ограничения, въпреки празниците. Денят 
на благодарността в Съединените щати е голям семеен празник и за мнозина е дори по-важен от 
Коледа. Здравните власти препоръчаха на американците да не пътуват, но много от тях 
пренебрегват предупрежденията. Джо Байдън също призова съгражданите си да проявят разум.  
Джо Байдън: Близо година водихме битка с вируса, който опустоши страната, донесе ни болка и 
разочарование и взе толкова много жертви. Трябва да помним - воюваме с вируса. Не един с 
друг. Това е моментът, в който трябва да удвоим усилията си и да се отдадем отново на борбата. 
 

НАЦИОНАЛНИ РАДИА 

 

 
 
Догодина родителите ще се възползват от по-големи данъчни облекчения за деца, реши 
парламентът 
БНР

Догодина родителите ще се възползват от по-големи данъчни облекчения за деца, реши 
парламентът. След тридневни дебати окончателно бяха приети текстовете на държавния бюджет 
за догодина. В тях е заложено, че за едно дете данъчното облекчение ще бъде 450 лева, а не 20, 
както е в досегашните текстове. 
За две деца облекчението ще бъде 900 лева, а за три – 1350, което е значително над 
настоящите стойности, реши още парламентът. В края на дебатите бяха отменени и спорните 
текстове за бързите кредити, които се оскъпяват двойно при просрочие, но тъй като вчера 
президентът Румен Радев наложи вето, правният хаос с тази поправка стана още по-голям, заяви 
Крум Зарков от левицата. 
Крум Зарков: Законопроектът, който вие приехте, беше върнат – с право, от президента за 
второ обсъждане и в момента, в който вие ще гласувате член 19, алинея седма няма, в правния 
мир такава такава алинея седма няма. Не съществува. 
Във финалната си пледоария по бюджета финансовият министър Кирил Ананиев заяви, че 
финансовата рамка за догодина отговаря на нуждите на ситуацията с пандемията и подчерта, че 
са осигурени повече пари за здравеопазване, образование и социални дейности. 
Кирил Ананиев: Бюджетът за 2021 година дава ясен хоризонт за реализиране на политики и 
мерки. В него има предвидени достатъчно буфери и следващото правителство ще може да го 
изпълни, независимо в каква политическа конфигурация бъде съставено. 
Припомням, че догодина страната ни ще има дефицит от над 5 милиарда лева, а в края на 2021 
година държавният дълг може да достигне 31 милиарда и 900 милиона лева. 
Схемата за помощ от 24 лева дневно се отваря за кандидатстване в понеделник. 
Икономическите сектори, в които работещите от затворените бизнеси ще могат да получават 
компенсация, ще се определят със заповед на социалния министър. Компенсацията ще обхване 
и тези, които в момента са в неплатен отпуск и не работят заради предишните ограничителни 
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заповеди на общинските щабове или на здравния министър. Тази помощ е предвидена за около 
60 дни, за около 50 хиляди души. 
За да получат реално компенсациите от 24 лева на ден, работниците ще трябва да изчакат около 
15 дни, след като техният работодател подаде в Агенцията по заетостта списъците и 
заявленията. Процедурата за разглеждане е до 10 дни, срокът за изплащане след одобрението 
още 5 дни. Поставеното условие е работодателят да запази заетостта на хората, попаднали в 
обхвата на тази мярка за период, който е равен на този, през който са изплащани компенсации. 
Желаещите ще трябва да предоставят на работодателя писмена декларация, като посочат 
периода за ползване на неплатен отпуск и банковата си сметка, по която да получат средствата. 
Поставено е още едно ограничение – заетите ще имат право да получават финансовата 
подкрепа за не повече от 60 дни, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените 
ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети. 
 
Финансовата рамка за догодина бе окончателно приета от парламента след тридневни 
дебати в пленарната зала 
БНР

 
Финансовата рамка за догодина бе окончателно приета от парламента след тридневни дебати в 
пленарната зала. С нея се осигуряват повече пари за социална политика, здравеопазване и 
образование. Според финансовия министър Кирил Ананиев, бюджетът отговаря на ситуацията, 
предизвикана от COVID пандемията. В последния ден от работата на народните представители 
по бюджета за догодина бяха одобрени данъчни облекчения за родителите и бяха отменени 
спорните текстове за бързите кредити. 
Репортер: Догодина хазната ще има дефицит от над 5 млрд. лв. и може да поеме нов дълг от 4,5 
млрд. лв., решиха окончателно депутатите. В края на 2021 г. задълженията на страната ни ще 
достигнат 31,9 млрд. лв. 
Кирил Ананиев: Чуха се критики за размера на дефицита и спекулативни твърдения за дълга. 
Със сигурност, ако нямаше пандемия и всички негативи от нея… негативни от нея последици, то 
фискалната ни позиция щеше да бъде значително на по-ниско ниво. 
Репортер: Ананиев определи като изпълним от всички правителства бюджет 2021, но текстовете 
срещнаха сериозни критики, най-вече заради липсата на социална политика. След като вчера 
бяха приети текстовете за социални помощи на нискодоходните семейства, днес в пленарната 
зала се постигна консенсус по данъчните облекчения за родителите – 450 лв. за едно дете, 900 
лв. за две и 1350 лв. за три деца. 
Искрен Веселинов: Имахме спор, вярно, с колегите от ГЕРБ, когато стана промяната на тяхното 
становище за детските надбавки, но този спор роди по-добрия резултат. Всъщност, ние днес 
имаме един друг фокус. Не просто социално подпомагане за всички без условие. 
Надя Клисурска: Лошото е, че тези хоризонти, които се начертаха в този бюджет, са свързани с 
това, че в следващата година, в началото на годината, надявам се по-скоро, ще има 
парламентарни избори. За мое голямо съжаление, и българските деца са заложник на тази 
подкрепа. 
Репортер: Спорните текстове за бързите кредити, които при просрочие могат да се оскъпят до 
двойния размер на главницата, бяха отменени, но това не е краят на сагата, тъй като вчера 
президентът Румен Радев наложи вето. 
Крум Зарков: Законопроектът, който Вие приехте, беше върнат с право от президента за второ 
обсъждане и в момента, в който Вие ще гласувате чл. 19, ал. 7 няма, в правния мир такава ал. 7 
няма, не съществува. 
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Европейската комисия предостави на България 511 млн. евро за справяне с икономическите 
последствия от COVID кризата. Парите са от ЕФРР и от Кохезионния фонд. Безвъзмездната 
финансова помощ ще отиде при микро, малките и средните предприятия у нас, написа 
премиерът Бойко Борисов във Фейсбук профила си. 
От утре бизнесът може да кандидатства при много по-благоприятни условия по мярката „Заетост 
за теб“, по която се осигурява субсидирана заетост за безработни. 160 млн. лв. са осигурени за 
целта и са разпределени на квотен принцип в цялата страна. 
Репортер: Бизнесът вече ще получава субсидия за заплатите и осигуровките на наетите 
безработни за 6 месеца, а не за 3. Няма да е длъжен да запази заетостта на всички наети за 
периода, равен на субсидията. На работа за сметка на работодателя вече ще трябва да останат 
75% от наетите хора за период от 3 месеца. Увеличава се броят на допустимите нови работни 
места. При фирмите с до 10 души персонал ще могат да се наемат за сметка на държавата до 4 
нови. За тези с персонал до 50 – още 20. За фирмите до 250 души персонал квотата е до 50 нови 
служители, а за по-големите – до 100. Кандидатствалите и одобрените до момента ще могат да 
се възползват от новите по-добри условия, като сключат допълнително споразумение. Заявките 
се одобряват на принципа „Първи по време, първи по право“ до изчерпване на парите. 
От понеделник може да се кандидатства за 24 лв. дневно при неплатен отпуск. Икономическите 
сектори, които ще обхване тази помощ, ще бъдат определени от социалния министър. Парите са 
предвидени в рамките на два месеца за около 50000 души. 
Сдружението на туроператорите и туристическите агенции настоява за включване на сектора в 
плановете на правителството за спешна финансова подкрепа, тъй като спадът в дейността в 
този сектор от март насам е над 95 на сто. Помощ от държавата искат и от Асоциацията на 
киносалоните. Те предлагат да бъде намален ДДС върху билетите. 
Прочутият петъчен пазар в Одрин се закрива за две седмици заради COVID епидемията. 
Местните здравни власти предупредиха, че напливът на купувачи главно от България нарушава 
изискването за физическа дистанция. 
Над 60 млн. са заразените с COVID-19 в целия свят. Най-много са случаите в Европа – над 17 
млн. 
 
Рекорден е броят на излекуваните от коронавирус у нас за последното денонощие 
БНР

 
Рекорден е броят на излекуваните от коронавирус у нас за последното денонощие – 2518. 
Новите случаи са 3712 при направени 8820 теста. Положителните тестове са 42% - тенденция, 
която се запазва през последните дни. В болници са настанени 6548 души, от тях 410 са в 
интензивни отделения. Починалите през последното денонощие са 141 души. 
 
Пловдивската COVID болница „Св. Мина“ вече разполага с референтна лаборатория за 
PCR тестове 
БНР

 
Пловдивската COVID болница „Св. Мина“ вече разполага с референтна лаборатория за PCR 
тестове. От ръководството уточниха, че тя ще заработи активно от утре и ще бъде 
предназначена основно за пациенти на общинските здравни заведения. Лечебното заведение 
няма да бъде преобразувано в COVID болница, тъй като там трябва да се лекуват и пациенти с 
други заболявания. 
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Репортер: Въпреки че от днес болницата разполага със специализирана PCR лаборатория, 
остават сериозни проблемите с дооборудването с необходимата медицинска апаратура за 
диагностика и лечение. За всичко това предстоят разговори с НЗОК. 
Калин Калинов: Към този момент оставаме в дефицит около 4 лекари и 12 медицински сестри. 
Репортер: Към настоящия момент има 59 заети легла с болни от коронавирус. Асоциацията на 
студентите по медицина е откликнала на апела на общината и още студенти по медицина 
предстои да се включат като доброволци, за да помагат. В момента в „Св. Мина“ вече работят 8 
студенти. Студентите доброволци ще получат и финансово обезпечение, а часовете положен 
труд ще им се зачита за трудов стаж, посочи Проф. Петров. 
 
Новите случаи на коронавирусна инфекция в България са 3712 
БНР

 
По данни на Единния информационен портал за изминалото денонощие новите случаи на 
коронавирусна инфекция в България са 3712 при направени 8820 PCR теста, това е малко 
повече от 42 процента. Излекувани са 2518 пациенти, а 141 са починали. В болница остават 6548 
души, 410 от тях са в интензивни отделения. 
 
От утре пациентите с поне два симптома на COVID-19 да могат да бъдат насочвани за PCR 
тестове от личните лекари 
БНР

 
От утре се очаква пациентите с поне два симптома на COVID-19 да могат да бъдат насочвани за 
PCR тестове от личните лекари. Според новите противоепидемични мерки, които влизат в сила в 
23 часа и 30 минути в петък и ще важат до 21 декември, „зеленият коридор" за пазаруване за 
хората над 65-годишна възраст в магазините за хранителни стоки ще бъде между 8:30 и 10:30 
сутринта. А „зелен коридор" за аптеките няма да има. Мерките предвиждат още затваряне на 
училищата, детските градини и университетите, фитнесзалите и големите търговски центрове, а 
заведенията за обществено хранене ще работят само с поръчки за вкъщи. 
 
 
Правителството поиска от парламента да одобри сключване на договор за покупка на 
ваксина „Янсен" 
БНР

 
Правителството поиска от парламента да одобри сключване на договор за покупка на ваксина 
„Янсен" срещу коронавируса. Предлага се Народното събрание да одобри участието на 
България в предварителни споразумения за покупка на още четири ваксини срещу Covid-19 – на 
„АстраЗенека", „Санофи", „Пфайзер" и „Бионтех". 
Репортер: С проекта на решение страната ни е заявила участие във всички категории ваксини – 
аденовирусни, антигенни и РНК-ваксини. Аденовирусни разработват „Янсен" и „АстраЗенека", 
„Санофи" е антигенна ваксина, а „Бионтех" разработва РНК ваксина. В мотивите на 
проекторешението се уточнява, че до момента има едно предложено споразумение на 
Европейската комисия, което дава право за придобиване на ваксини. Всички останали 
споразумения обвързват държавите членки със задължение да придобият заложените 
количества ваксини, определени на база процент от населението. По отношение на ваксината 
„„Янсен" в проекторешението се уточнява, че правният механизъм за получаването на дози от 
тази ваксина ще бъде реализиран през споразумение с друга държава членка, която да заяви и 
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да предостави на България исканите количества от ваксината на същата цена и при същите 
условия, които биха били постигнати при участие в Споразумението за предварителна покупка. 
 
Разговор с акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов, психиатър 
БНР, 12+3 

 
Резюме: „Властите, които вземат решения за управление на коронакризата, трябва да имат ясно 
съзнание за последствията върху психичното здраве на хората и да имат ясна програма как да 
ограничат тези последствия. Нашите власти не направиха нищо в тази посока... Пациентите ни 
са се увеличили като колатерални жертви на пандемията“. Това каза пред БНР акад. проф. д-р 
Дроздстой Стоянов, психиатър, бивш национален консултант по психиатрия. 
Той подчерта, че в областта на психичното здраве трябва да се предприемат три действия - 
осигуряване на психичното здраве на децата, грижа за психичното здраве на персонала и 
организиране на дежурни групи в детските градини за медицинския персонал. В предаването 
„12+3“ психиатърът поясни: 
„Децата са обявени за разпространители на инфекцията - нещо, което ги стигматизира. Второ, 
въвеждайки ги в режим на онлайн обучение, остават пред екрана на електронни устройства за 
повече от десет часа на ден, което е сигурен изход към разстройство на вниманието с 
хиперактивност. Властите трябва да ни извикат, за да им кажем какво трябва да се предприеме, 
за да се осигури адекватно поддържане на нормалната комуникация на децата и ограничаване 
на експозицията пред устройството... Медиците са изложени на изключителен стрес и с тях се 
работи спорадично и на места“. 
 

 
 
Общопрактикуващите лекари вече ще могат да издават направление за PCR тест 
Дарик радио

 
Общопрактикуващите лекари вече ще могат да издават направление за PCR тест. Това става 
възможно след като Лекарският съюз и Националната здравноосигурителна каса подписаха 
дълго чакания анекс към рамковия договор. От направление ще могат да се възползват хора, 
които имат поне два от характерните за коронавирус симптоми. Няма обаче да бъде издавано 
такова на пациенти, вече насочени към болнично лечение, както и на хора, които нямат 
симптоми. От PCR няма да могат да се възползват и хора, при които коронавирусът е доказан 
чрез бързите антигенни тестове. Направление ще може да бъде издавано и електронно – 
личният лекар ще предоставя референтен номер на пациента, с който той ще може да се 
изследва в лаборатория, която има договор с касата. От анекса става ясно още, че 
здравноосигурителната институция ще плаща по 60 лева на тест. 
 
За последното денонощие установените случаи на зараза са 3712 
Дарик радио

 
За последното денонощие установените случаи на зараза са 3712 при направени 8820 теста. 
Което означава, че 42,08 процента от изследваните са се оказали с вирус. Активните случаи в 
страната са 87 073. За първи път има рекорден брой от оздравели, за пореден път системата 
отчита рекорд, този път за денонощието те са 2518. Продължава да расте, макар и плавно, броят 



 

 

Zdrave.net 

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

на настанените в болници, които за последното денонощие достигат 6548, в интензивни 
отделения от тях са 410 души. 
 
Разговор с проф. Георги Момеков, председател на Българското научно дружество по 
фармация 
Дарик радио, Дарик кафе 

 
Резюме: Даваме начало на новата ни рубрика „Думата имат специалистите“ с проф. Георги 
Момеков, председател на Българското научно дружество по фармация. 
Във време, в което властват фалшивите новини, а обществото ни все още е разделено по 
основни здравни теми като „Да носим ли маски или не?“, „ Да затягаме ли мерките или не, за да 
изградим стаден имунитет“, се обръщаме към специалистите, за да потърсим тяхната 
експертиза. 
Вярваме, че днес, повече от всякога, трябва да се уповаваме на науката и да търсим истината и, 
че именно ние, медиите, имаме най-голяма роля в търсенето и разпространението на фактите и 
разграничаването им от митовете и фалшивите новини. 
Разговаряме и търсим фактите по теми като (ще успеем ли да преборим вируса, кога да 
очакваме първата ваксина на пазара, колко време можем да издържим, ако живеем в 
изолация/локдаун и как можем да намалим другите рискове за здравето си през този период. 
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