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Е-направления за кръв и рентген дава личният лекар освен за PCR 
Джипито ще праща онлайн 4-цифрен код на пациентите, който е валиден за всяка 
акредитирана лаборатория 
24 часа  стр. 4  Йоана Русева 

 
Освен за PCR тест личните лекари ще могат да дават електронно направление и за пълна кръвна 
картина, изследвания на кръвна утайка, левкоцити, С-реактивен протеин, както и за рентген на 
бял дроб. Това е записано в анекса към рамковия договор между лекарите и здравната каса, 
който влезе в сила от петък. 
Това е пакет, който върви към изследванията на пациенти със симптоми на остри респираторни 
заболявания, каквито са грипът и коронавирусът. За PCR направленията лимити няма и е 
достатъчно пациент да проявява поне 2 от следните симптоми - температура, кашлица (предимно 
суха), силна отпадналост, загуба на вкус или обоняние, затруднено дишане, мускулни болки, 
главоболие, диария, гадене и повръщане, гърлобол, кислородно насищане, по-малко от 92 на сто 
(или по-малко от 88 на сто за пациенти с хронична обструктивна белодробна болест). За другите 
изследвания обаче има лимит и джипито само преценява дали да даде такова направление, 
обясни пред "24 часа" общопрактикуващият лекар и зам. -председател на лекарския съюз д-р 
Николай Брънзалов. 
До вторник трябва да започне издаването на електронните направления, обясни още той. 
Джипито ще генерира амбулаторен лист, за да издаде е-направление. Този лист има 4-цифрен 
код, който ще се дава на пациента - чрез сме или по телефон, а самият лист ще се качва в облак, 
така че достъп до него да имат РЗИ и лабораториите. С кода пациентът може да отиде във всяка 
една акредитирана от здравното министерство лаборатория за PCR тестове, а идентификацията 
на място ще става чрез ЕГН или лична карта, обясни още д-р Брънзалов. Той опроверга и появили 
се твърдения от някои лекари, че въпросното направление ще трябва да се взема на хартия от 
РЗИ и тогава да се ходи до лаборатория с него. 
С 8% е било увеличено финансирането на общинските болници през първите 9 месеца тази 
година спрямо същия период на миналата, въпреки че дейността им е намаляла с 12%, съобщи 
пък здравният министър проф. Костадин Ангелов по време на парламентарния контрол в петък. 
По линия на допълнителните 1000 лв., които медиците на първа линия получават, Ангелов 
отчете, че до септември общинските болници са получили за това средства в размер на 10,6 млн. 
лв., а само за октомври те са 8,6 млн. лв. 
Лични лекари и специалисти от доболничната помощ на няколко места в страната вече са се 
включили в помощ на колегите си в болниците, каза още Ангелов. 
"Това е един акт на солидарност и тя трябва да бъде на всички лекари, които могат да го 
направят", допълни той. 
 
А защо изобщо са необходими направления 
24 часа  стр. 14   

 
Направленията за болните от COVID-19 стават електронни, което е безспорно похвално. Но 
здравият разум задава един въпрос - защо изобщо са необходими направления за каквото и да 
било. (Виж4-а стр.) 
Нима не е ясно на всеки човек, че ако те боли коремът, ти е необходим хирург, а ако кашляш, 
трябва рентгенова снимка. Не може ли пациентите да ходят при т. нар. специалисти от 
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доболничната помощ, без да е нужно да висят пред общопрактикуващите, които наистина са 
претоварени,а болниците са препълнени. А тази категория медици стои някак си скатана в 
бурята. Нещо, което като общество не можем да си позволим в тази извънредна ситуация. А 
извънредната ситуация изисква и смели решения. 
Цялата тая порочна система на здравната каса бе въведена през 2000 година от някой, който 
беше чел романите на Арчибалд Кронин и върна българското здравеопазване в края на XIX век. 
Само дето нямаше изискване личните лекари да имат файтони, теглени от два ата. 
  
Училищни медсестри влизат в болниците 
24 часа  стр. 4  Тони Маскръчка 

 
Медицински сестри и фелдшери от училища, детски градини и ясли в Петрич ще бъдат 
командировани да помагат в болницата и в социалните заведения за времето, в което няма да 
има присъствени учебни занятия. Това е препоръката на общинския кризисен щаб и кметът 
Димитър Бръчков ще я изпълни. 
Става въпрос за около 40 медицински кадри в общината. Тези, които не са съгласни, имат право 
да си вземат неплатен отпуск. 
Да бъде гласувано отпадане на наемите за декември за всички, които ползват общински обекти, 
ще предложи Бръчков на общинските съветици. 
Другото му предложение е 132 социално слаби семейства, ползващи общински жилища, да бъдат 
освободени от наем и за януари 2021 г. 
В Петрич засега няма необходимост от формиране на дежурна детска група за децата на 
медиците, но* при нужда има възможност да се сформира. 
В Сандански пък ресторантьори и хотелиери осигуряват топла вечеря на медицинския персонал 
в COVID отделенията на болницата. Тристепенното меню се доставя всяка вечер в 19,30 ч. 
Заведенията работят по график, за да има топла храна възможно най-дълго време за медиците 
на първа линия. 
  
Радев: Хората умират не заради COVID, а от хаоса в управлението на кризата 
24 часа  стр. 4  Лиляна КЛИСУРОВА 

 
Българите умират не заради коронавируса, а най-вече заради хаоса в управлението на кризата 
и заради отказ на достъп до здравеопазване. Умират от лошо качество на живот, от липса на 
превенция и профилактика и от блокиране на лечението на много други не по-малко опасни 
болести. 
Това заяви президентът Румен Радев вчера. Той определи новите мерки на правителството по 
коронакризата като "пожарни и закъснели като баланс на здравни, икономически и социални 
мерки". 
Използването на тази криза за пиар води до загуба на човешки животи. Лятото се пропусна за 
каквито и да е действия, а сега кабинетът се опитва да внуши, че виновни са болните, посочи 
Радев. 
Президентът пак критикува приетия за догодина бюджет и го нарече разоряващ и неадекватен. 
Няма обаче да му наложи вето, защото никой президент досега не го бил правил. 
"Конституцията на управляващите приключи по-срамно, отколкото започна, фарсът, който се 
разигра, е едно от най-грозните посегателства върху конституционализма ни", каза той за 
решението на парламента да не се свиква ВНС. 
Кабинетът късно се сетил и че трябва да отстоява националния интерес по темата за Северна 
Македония. Ще бъде груба грешка, ако премиерите Борисов и Заев изиграят някакъв театър и 
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подпишат пожелателна декларация без ясни критерии, механизми за верификация и измерители 
за изпълнение, предупреди Радев. 
 
Първи по смъртност в Европа и света 
На всеки 100 хил. души у нас са умирали по 21 в последните две седмици 
24 часа  стр. 5   

 
България официално стана държавата в Европа с най-висока смъртност от COVID-19. По данни 
на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията в последните две седмици 
у нас на всеки 100 хиляди души са починали 21. 
Европейският център следи данните на двуседмична база - за период от 14 дни, като усреднява 
стойностите. По показателите на центъра Европейският съюз следи за развитието на пандемията 
на континента. 
Преди две седмици починалите с коронавирус в България бяха 1898 души. В петък те станаха 
3529, което е почти двойно увеличение на жертвите само за седмица 
По данни на Европейския център след България остават досегашните "първенци" Белгия и Чехия 
съответно с по 19,4 и 19,2 починали на всеки 100 хил. души население за последните две 
седмици. 
На 26 ноември у нас починалите бяха 162-ма 
Това означава, че на един милион души само за ден са починали 23,4, диагностицирани с 
коронавирус, показва пък статистиката на worldmeter. По смъртност в този ден България е 
следвана от Словения с 46 души (22,1 на милион жители). На трето място е Северна Македония 
с 39 души, или 18,8 на милион. 
Следват Черна гора с 10 'починали и Босна и Херцеговина - с 51, на милион. На шесто място е 
Полша с 580, но там населението е 37,83 млн. души, което означава, че на един милион 
починалите са 15,3. 
По данни от сайта най-много издъхнали с инфекцията на този ден е имало в САЩ - 1311, или 
близо 4 човека на всеки милион души в страната. 
В Италия са били 822, което прави 13,6 на 1 млн. население. В черната статистика по брой на 
жертвите е и Русия с 524-ма починали, което обаче при население на страната от 145,96 млн. 
дава 3,3 на милион души. 
  
Дават 1,5 млрд. лв. за хубави болници и възрастните хора 
Бизнес, синдикати и президент с куп забележки по плана за възстановяване 
24 часа  стр. 7  Цветелина СТЕФАНОВА 

 
Над 1,5 млрд. лв. от плана за възстановяване ще бъдат насочени към модернизиране на 
болниците и грижа за възрастните хора. Това е заложено в четвъртия стълб на плана, представен 
в петък от вицепремиера Томислав Дончев. 
Със 780 млн. лв. ще се модернизират болниците и ще се внедрят технологии. Има пари и за 
квалификация на медици, за по-добра психиатрична помощ и за системата за спешни 
повиквания. Прави се и оценка по региони, за да стане ясно какви медицински услуги липсват. 
"Нашите основни приоритети са насочени към укрепване на капацитета на първичната 
медицинска помощ чрез дигитализация, възможности за дистанционно наблюдение на 
пациентите, мобилни кабинети, обучение на специалисти, укрепване на капацитета на 
болниците", обясни зам.-министърката на здравеопазването Жени Начева. Трябва да бъдат 
оправени сградите на ключови болници и да се създадат специализирани центрове в тях за най-
смъртоносните заболявания, добави тя. 
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90% от оплакванията на пациентите в болниците са за лоши материални условия и липса на 
добра комуникация с персонала, каза пък директорът на пловдивската "Св. Георги" проф. Карен 
Джамбазов. 
За закриване на домове за стари хора и създаването на подходящи институции за грижа за тях 
са заделени 755 млн. лв. Предвидени са и 80 млн. лв. за обучение на възрастните за работа с 
компютри. Със 150 млн. ще се улесни достъпът на хората с увреждания чрез софтуери, 
адаптирани превозни средства, технически и медицински устройства и др. 
"Дигитализацията е основен приоритет. 2/3 от хората у нас не притежават основни дигитални 
умения и сме на едно от последните места в ЕС", каза социалната министърка Деница Сачева. 
Ще се направи и карта на младите между 15 и 20 г., за да знае държавата какви са техните умения 
и грамотност. 
Близо 100 млн. лв. са предвидени и за електронно правосъдие. 
"Това е жив документ, в който непрекъснато могат да залегнат нови реформи. В същото време 
няма да допусна той да се превърне в политически миш-маш", каза в края на дискусията Дончев. 
Няколко часа по-късно документът бе обсъден и на тристранката, като бизнесът и синдикатите 
критикуваха, че в него няма реформи, които да отговарят на препоръките на ЕК, а е план за 
усвояване на пари. Президентът Румен Радев също изпрати остро становище срещу плана на 
правителството. 
  
Сектата на антителата от 14-ия ден 
Част от преболедувалите COVID приемат избавлението си с благодарност и респект, но 
има и такива, които нехаят за затрупаните болници 
24 часа  стр. 13  Диляна Ценова 

 
Знаем, че има вярващи и невярващи в COVID-19, клуб на равнодушните и на паникьорите, борци 
срещу рептилите, изследователи на естествените природни грешки, анти- и про- лекарите 
настроени... Има обаче и едно чисто ново, спонтанно възникнало явление, което тепърва 
подлежи на изследване, анализ и тестване: да го наречем "Сектата на антителата от 14-ия ден". 
След като ежедневно отчитат средно по четири хиляди новозаразени и по две хиляди 
излекувани, логично е да се обособи голяма група от населението, преболедувала неусетно или 
мъчително инфекцията. Една част от нея приема избавлението си с благодарност, но и с респект, 
тъй като чува и осъзнава предупрежденията на учените, че коронавирусът повтаря. 
Друга част от оцелелите обаче живеят с усещането за безсмъртие, нехаят за затрупаните 
болници и пълния с некролози Фейсбук, изпълват се с непокорство, гняв и стремеж към 
възмездие. "Сектата на антителата от 14-ия ден" бавно, но стръвно се надига на бунт срещу 
наложените от правителството мерки, плюейки и хапейки всеки, който брани социалната 
дистанция и ограниченията. 
"Всички, които вече сме се сблъсквали с вируса, сме и вече доста дискриминирани да 
изпълняваме мерки, които не би следвало да важат за нас - особено предвид факта, че скоро 
няма да сме риск за никой. Поне не точно за това. Но въпреки това НИ убиват и икономически." 
Това се е изляло от една женска душа върху стената на професор Андрей Чорбанов от БАН - 
един от най-върлите противници на локдауните. Сигурно и той се е срещал с короната, защото 
всеки ден юначно подклажда сектантския огън с коментари като: 
"Спрете затварянето на държавата - моля, параноиците да си останат по домовете, но да оставят 
нормалните да продължат живота си." 
За голямо съжаление на "Сектата на антителата от 14-ия ден" обаче светът се управлява от 
параноиците. Всички държави от Ванкувър до Владивосток, както казваше Жан Виденов, налагат 
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мерки срещу пандемията в опит да съхранят здравните си системи и да опазят живота. Обидно 
е, но се налага "нормалните" да търпят 
Докато либералният елит се надпреварва в писането на саркастично-хумористични коментари 
по повод нокдауна, един от водачите на "Демократична България", генерал Атанас Атанасов, 
излиза с предложение за още по-драстични мерки до Нова година. Ако днес беше на власт, 
вероятно собственият му електорат ще ше да го замеря с яйца. 
Защото, колкото и безстрашни да са, сектите са временно явление, което обичайно се гради 
върху видими и невидими финансови интереси. А както пише Иван Вазов: "Лудите, лудите - те да 
са живи!" 
 
Манипулира ли Турция данните за починалите? 
Кметът на Истанбул обяви в понеделник 186 умрели с COVID в мегаполиса, а 
правителството 139 за същия ден в цялата страна 
24 часа  стр. 5   

 
За четвърти пореден ден Турция отбелязва рекорд по смъртни случаи за денонощието, като през 
последните 24 часа те са били 174, обяви Министерството на здравеопазването в Анкара, 
цитирано от Ройтерс. Броят на новозаразените също рязко се повиши, след като в четвъртък за 
първи път от юли властите включиха и безсимптомните случаи в статистиката. Така на 26 
ноември бяха обявени 29 132 заразени при 6876 инфектирани със симптоми. Според турски 
експерти, цитирани от "Дойче веле", правителството премълчава по 40 000 нови случая дневно 
На този фон обаче прави впечатление доста ниската смъртност в страната. При 82 млн. души 
население смъртните случаи в Турция през последните дни остават съизмерими с тези в 
България, т.е. смъртността там е поне 10 пъти по-ниска, отколкото у нас. Общо от началото на 
пандемията починалите в България са 3529 срещу 13 014 в Турция. 
С началото на втората вълна Анкара бързо наложи едни от най-строгите мерки в Европа. На 
възрастните над 65 г. бе разпоредено да напускат домовете си само между 10 и 13 ч в работните 
дни, а на младежите под 20 г. между 13 и 16 ч. През уикенда бе въведен комендантски час от 20 
ч до 10 ч сутринта 
Още на 8 септември пък бе въведено задължително носене на маски на всички обществени 
места. Мярката важи и за открити пространства - паркове, градини, плажове, улици. Единственото 
изключение е домът. Повечето ученици продължиха да учат онлайн, а онези, които са в клас 
предучилищна и първолаци, също носят маски. Вероятно ранното въвеждане на маските е едно 
от обясненията за сравнително ниската смъртност. 
Има обаче съмнения, че данни за смъртността се укриват. "Дойче веле" цитира опозиционния 
кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, според когото само в понеделник в мегаполиса са починали 
186 души, докато правителството е обявило за същия ден 139 за цялата страна. Шеф на 
гробищните паркове в града пък казва, че в предишни години през ноември имало по 180-190 
погребения дневно.а сега са над 400 
Шефката на водещата в Турция медицинска асоциация Шебнем финчанджи също твърди, че 
данните за смъртността са значително по-високи от тези, които се обявяват официално. Затова 
лекарите настояват за 2 седмици пълен локдаун със затваряне или ограничен достъп до всички 
обществени места и спиране на всички производства с изключение на предметите от първа 
необходимост. 
  
Ева Майдел: Забраната на абортите може да върне мрачни авторитарни практики 
24 часа  стр. 11   
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Забраната на правото на аборт днес може да доведе до забрана на други основни свободи, смята 
българската евродепутатка от ЕНП/ГЕРБ Ева Майдел. "Чух мнения, че не трябва да се месим в 
решението на Полша да забрани абортите. Тук спорът не е за или против абортите. Нито дали е 
в Полша, или друга държава от ЕС. Става въпрос за основното човешко право на свобода на 
избор. Днес са абортите, утре са други основни свободи", написа Майдел във фейсбук. 
"Това е атака срещу демократичния напредък на обществата в Европа и е наша висша задача да 
се противопоставим на връщането на мрачни авторитарни практики от минали епохи. Затова 
подкрепям резолюцията на Европарламента за абортите в Полша", добави евродепутатката. 
 
ИСТОРИЯ НА ПАНДЕМИИТЕ 
24 часа  стр. 20   

 
Пандемия: от гръцки рап - всички, и demos -хора, е проява на инфекциозно заболяване, което се 
разпространява сред населението на определен обширен географски регион, континент или по 
целия свят, като се заразяват много хора. Практически пандемията е вид всеобхватна епидемия, 
характеризираща се с появата на нов вирус или инфекциозен носител, срещу който човешката 
популация няма имунитет. Обикновено процентът на смъртност при пандемичните вълни е 
особено висок. 
През цялата си история човечеството страда от заразни болести. Дори в модерната епоха 
заразите са нещо постоянно. Ето и някои от най-смъртоносните пандемии от Антонианската чума 
дo C0VID-19. 
 
Испания имунизира милиони през 1803 г. 
Крал Карлос IV финансира хуманитарна експедиция 
24 часа  стр. 19  Георги ХРИСТОВ 

 
С разработката на ваксините срещу COVID-19 светът започна да се готви за масова ваксинация. 
Нещо, което се е случвало почти 150 г. преди да се създаде Световната здравна организация. 
През 1518 г. едрата шарка е пренесена от европейците в новите земи на днешна Северна и Южна 
Америка. Нейното разпространяване заплашва местното население, най-вече инките и ацтеките. 
Само за век населението на Мексико спада от 25 милиона до 1,6 млн. според историка Уилям 
Макнийл. 
Векове по-късно епидемията продължава да мори Новия свят. През 1798 г. английският лекар 
Едуард Дженър открива ваксината, която спасява от едра шарка. Новината бързо се 
разпространява в цяла Европа. 
Започва имунизация, но не толкова широкообхватна. Положението в Нова Испания обаче е 
страшно и тя моли за помощ, крал Карлос IV, или Карлос Антонио Паскуал франсиско Хавиер 
Хуан Непумосено Хоке Хануарио Серафин Диего де Бурбон, както е цялото му име, вече е 
загубил дъщеря си Мария Тереза от заболяването и взема доста серизно вика за помощ. Той 
издава заповед на 1 септември 1803 г. и назначава за началник на първата хуманитарна 
експедиция д-р | франсиско Хавиер де Балмис, който има и военно звание от войните срещу 
пиратите. 
Корабът "Мария Пинта" потегля от Ла Коруня на 30 ноември 1803 г. На неговия борд има 20 
сираци от дома за изоставени деца в града, които поддържат жив в телата си щама на ваксината. 
Всичко е за сметка на испанската корона. Ваксинацията е абсолютно безплатна. Най-трудното е 
да се образоват местните, че няма нищо опасно. Това е доста неудобно особено при трудното 
придвижване из джунглите на рибарски лодки и мулета. Експедицията започва да работи от 
Канарските острови. След това спира в Пуерто Рико. Там обаче се оказва, че местните власти 
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вече имат ваксина от датската колония Свети Тома и работят здраво. Заради това се смята, че 
Пуерто Рико е една от първите държави, която решава проблема с шарката. 
Оттам отплават за Венецуела и след Каракас експедицията се разделя на две. Балмис се 
отправя към Куба и Мексико, а неговият заместник Хосе Салвани тръгва към Колумбия, Еквадор 
и Боливия. Там обаче се разболява от туберкулоза и умира. Наследилият го Мануел Граялес 
стига до Чилийска Патагония през 1811 г. и оттам се прибира в Испания. 
Балмис пък през Куба минава в Мексико, като достига до днешните мегаполиси Сан франциско 
и Сан Диего, които по това време са мексиканска територия. Той ръководи и експедиция за 
ваксиниране на Филипините, като я доставя и до Китай в Кантон, днешно Макао. 
При завръщането си д-р Балмис е посрещнат като герой в Испания. След това той се мести пак 
в Мексико, където провежда няколко ботанически експедиции и продължава работата по 
ваксинирането. 
Подобни научни експедиции не са нещо чуждо за управлението на Карлос IV. По негово време е 
Кралската ботаническа експедиция до Нова Гренада от 1783 до 1816 г., която покрива Колумбия, 
Еквадор, Панама, Венецуела, Северна Бразилия и западна Гвиана. Друга, от 1787 до 1803 г., 
отива до Нова Испания (главно Куба и Мексико). Дава пари и за околосветското пътешествие на 
Алесандро Маласпина от 1789 до 1794 г., в която са включени учени за изучаване на флората и 
фауната по света. През 1799 г. издава и кралско разрешение на пруския аристократ и 
естествоизпитател Александър фон Хумболт да пътува свободно из колониите в Америка . 
Политическото есе на Хумболт "Кралство Нова Испания" се основава на това петгодишно 
пътуване. 
А едрата шарка изчезва чак в началото на XX век с усилията на куп здравни организации. Но 
началото е дадено с един кораб, двама лекари, три сестри и 20 сирачета. 
 
Снежана Димитрова, доцент по балканска история в ЮЗУ "Неофит Рилски" в Благоевград: 
И след 100 години остава загадка произходът на испанския грип - Северна Америка, 
Китай или Европа 
Тогава също карантината, миенето на ръце, маските и дезинфекцията са предпазвали от 
заразата 
24 часа  стр. 18,19  Тони МАСКРЪЧКА 

 
Д-р Снежана Димитрова е доцент по балканска история в ЮЗУ "Н. Рилски" от 1999 г. Публикува 
в областта на изследванията на пола, политическата и социална история, всекидневие и 
преживелищен опит. Изследва Балканските войни и Първата световна война през 
микроисторическа перспектива. 
- Доц. Димитрова, в разгара на пандемията от COVID все по-често се връщаме към 
испанския грип. Като изследовател на Първата световна война разкажете малко повече за 
този грип? 
- Нека започнем с едно въведение, за да предадем на този феномен повече историческа 
перспектива. Тя е важна за разбиране на най-голямата пандемия на XX век, чиито жертви варират 
от 21,5 до 50-100 млн. Очевидно е, че тази световна драма, която променя света, остава в сянката 
на Голямата война. 
Симптоми на болест, която векове по-късно ще се нарече инфлуенца, са описани още от 
Хипократ през 412 г. пр. н. е. Първата документирана пандемия от инфлуенца е през 1590 г., 
тогава явно е унищожено почти пялото възрастно население на Монпелие. Следват още около 
26 епидемии, преди светът да бъде поразен от смъртоносната инфлуенца през пролетта на 1918 
г. 
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Огнищата през XIX век са Китай и Русия, откъдето тръгват двете големи грипни пандемии на 
века. И тогава вирусът бързо се разпространява, въпреки че Транссибирската железница е само 
проект. Докато по време на испанския грип тъкмо по нея основно ще се пренася заразата между 
двата континента, не само с военнопленническите конвои. 
Епидемията от 1889-1890 г. се нарича руска инфлуенца, която се оказва важно преживяване за 
имунитета на две поколения -родените тогава и прекаралите болестта. 28 г. по-късно те ще се 
срещнат с наречения неточно и несправедливо испански грип. 
Ще спомена, че през 1889 г. в София се появява и комедия как столицата се готви да посрещне 
новата болест "инфлуенция", чиито жизнени ситуации напомнят много на днешните медийни 
репортажи и чийто герои са близки до "Храбрият войник Швейк". 
И освен симулации, които може би са признак за неврози, станали по-късно известни като 
войнишки, и хитрувания, тези герои имат и своята основна предпазна мярка срещу опасния вирус. 
А тя е коктейлът от много силен алкохол, лекота и насмешка, неверие и безгрижие. 
Същите тези герои вероятно ще преживеят и смъртоносната "инфлуенлия" на XX век, ако, 
разбира се, дотогава не са влезли в черната статистика на многото социални болести, помитащи 
най-вече в тила. Една от тях е и алкохолизмът, съвсем не само българска обаче, а характерна и 
за развитите страни в Европа. 
Испанската инфлуенца, както тогава я наричат у нас, отнася живота на хората между 20 и 40-45 
г. Всъщност има още грипни сезонни епидемии преди испанската, но те не са пандемични, бързо 
се преодоляват и смъртността е ниска. 
Борбата с руския грип води до развитие на профилактиката 
Карл Флюге въвежда научното понятие за разпространението на вируса по въздушно-капков път 
и поставя на научна основа предпазните мерки като изолация, карантина, честото миене на 
ръцете със сапун (съвсем не навик по онова време), дезинфекция, слагане на марли, кърпи на 
устата. 
Медицината тогава не познава вирусите, до тяхното изследване и отделяне ще минат още 
десетилетия, когато това ще стане през 1931 (отделен от свиня) и 1933 г. (отделен от човек) 
благодарение на откриването на електронния микроскоп. 
След сезонните епидемии от инфлуенца през 1915 и 1917 г. идва и неизвестното 
предизвикателство на испанския грип. Първото, което се твърди в европейската преса, е, че 
епидемията не е страшна и е позната а и първата пролетна вълна е доста лека. 
- Кога започват да си дават сметка управляващите с какъв нов и смъртоносен враг ще 
трябва да се справят? 
- Във френската преса през лятото на 1918-а се появяват бегли сведения за грипна зараза, която 
отнема повече животи от германските бомбардировки, говори се за биологичен съюзник на 
Антантата, който коси ефективите на Централните сили. Но това не е израз на осъзнатата 
заплаха, която е трудно предвидима - лятото е горещо и сухо, няма официални сведения, а и 
заболеваемостта и смъртността на войниците е строго секретна военна информация. Не се 
говори и за тежкото състояние на френската армия - 75% от силите й са засегнати от грипа. Той 
все повече ще влияе на индустриалния и стопанския живот и в Англия - работоспособното 
население боледува, трудовата и финансовата борса са заплашени. 
Затова икономическите и стопански рубрики в лондонската преса, които не се контролират от 
строгата военна цензура, съобщават за заплаха от испанска инфлуенца, за която много се пише 
в Испания, оттук тръгва и официалното й име. 
Но първоначално за немските лекари той е грипът на Фландрия, а френските го наричат 
швейцарски. Още през април се знае за заразени от пристигащия от Канзас американски военен 
корпус войници от френската армия, но се мълчи. В Германия медиците я свързват със 



 

 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
13 

заразените армии, от които се прехвърлят болни в тила хора с температура 40 градуса, а във 
Франция смятат, че приносителите са френски военнопленици, които се разменят срещу 
германски в обхванатата от грип Швейцария. 
В Испания го наричат "Неаполитанския войник" по името на популярна оперета, чийто герой е 
чаровен, своеобразен и крайно непредвидим. Съобщава се, че от него са засегнати Алфонсо XIII 
и неговите министри. 
В страната се отбелязва много висок ръст на общата смъртност - с над 80%. 
Инфлуенцата се нарича съвсем неоснователно испанска, още повече че това наименование 
отразява нейната втора вълна - лятната. Защото тогава в Испания, страна без военна цензура, 
се появява официален доклад за ширещата се зараза и се предупреждава, че тя би трябвало да 
обхване Европа. 
Официално се мълчи във воюващите страни в условията на цензурния режим, за да не се всява 
паника сред цивилното население, а и няма яснота за вируса и не се предполага различно 
лечение от известното с хинин, аспирин, почивка, дистанция, карантина, прилагано при 
инфлуенца. 
В средата на юни епидемията става пандемия, предполага се, че вирусът мутира някъде във 
Франция и от август започва да става смъртоносен заради бактериална пневмония, а тогава 
светът не познава антибиотиците и почти нищо не знае за имунитет и имунна защита. Втората 
пандемична вълна е през септември-ноември, а пикът е през октомври-ноември и е свързан с 
примирието, демобилизацията, освобождаването на военнопленници, пристигащи бежанци, 
продължаващо разместване на цивилно население. 
Третата вълна е през февруари-юни 1919 г., говори се и за четвърта като опашка на епидемията. 
Най-страховитите поражения са в Азия и Африка, цифрите само за Британска Индия са около 
18,5 млн. 
Така инфлуенцата, която се регистрира за първи път в Канзаспрез март 1918 г., дори се знае 
нулевият пациент - готвачът, след когото бързо развиват симптоми много войници, и за по-малко 
от година обхваща света. 
Тогава започва да се говори за онова, което прави възможна тази епидемия - огромната масова 
бедност, мизерията, лошите жизнени и трудови условия, слабо образование, недостатъчно 
развито обществено здравеопазване и профилактика, лошо хигиенно състояние на жилища и 
трудово пространство. 
Светът се оказва не само беден, но и лошо медицински и санитарно осигурен. Пандемията прави 
по-видим света на бедността и мизерията, но и на неефикасни институции като болници, 
училища, на здравни политики. 
В навечерието на Коледа през 1918 г. The Economist, знамето на либерализма, настоява 
държавата да се намеси в здравеопазването и да съдейства за координацията и контрола на 
действията срещу пандемията. Настоява се да се осигурят прилични условия на работа, добри 
жилища и честно заплащане и да се наблегне на образованието. 
Чест прави на българските лекари, че в декларация от февруари 1919 г. също апелират към 
правителството да сведе погледа си от високата политика към ниското всекидневие, за • да се 
справи с продоволствената криза и глада, които водят до това, че петнистият тиф и испанската 
инфлуенца заплашват скоро да обезлюдят страната ни. 
- Ясно ли е колко са жертвите на испанския грип? 
- Първата статистика за смъртността е публикувана в американски медицински журнал през 1927 
г. и отчита 21,5 млн. жертви. През 1935 г. се твърди от член на екип английски учени, които 
изолират вируса, че около 500 млн., или 1/4 от населението на света, се срещат с него. През 1991 
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г. се появява изследване, което сочи 24,7-393 млн. В статия през 2002 г. се отстоява цифрата 50-
100 млн. жертви. 
Няма съгласие в научните среди за броя на жертвите. Увеличена е смъртността вследствие на 
епидемията сред рисковите групи - туберкулозно болни, със сърдечносъдови заболявания, 
диабетици. В много от тези случаи не е ясно дали вирусът е причинил смъртта 
В България общата смъртност е увеличена със 102% от март 1918 г. до февруари 1919 г., 
страната ни се нарежда на второ място след Италия с нейните 172%. Италия и Испания са сред 
страните с най-висока смъртност от инфлуенца. У нас пикът е през октомври-ноември, няма втори 
и не сме засегнати от третата вълна. 
По време на Първата световна война България дава 87 500 военни жертви, 100 000 са жертвите 
сред цивилното население, а тези на испанския грип са 51156. 
- Има ли яснота къде е огнището на заразата? 
- Има версия, че огнището е самата Европа и неговата симптоматика се появява още през 1916 
г. сред войниците от английски военен пост на Западния фронт във Франция. 
Извлеченият обаче геном на вируса показва, че неговият произход не е европейски, но не може 
със сигурност да се определи неговата родина. 
Има предположения, че е донесен с корпуса на китайските работници, които Китай като 
неутрална държава, но подкрепяща противниците на Германия, изпраща в помощ на Антантата. 
Такъв корпус има през пролетта на 1918 г. във военнотренировъчен лагер в Канзас. 
Други автори отхвърлят тази хипотеза. Те твърдят, че в отдалечената китайска провинция, 
откъдето идват работниците, известна с голямата миграция на птици, по това време върлува 
бубонна чума, чиято симптоматика неправилно се отчита като вирусна грипна епидемия. Но пък 
други изследователи лансират тезата, че по-скоро втората пандемична вълна е с азиатски 
произход, а други застъпват мнението, че вирусът мутира във Франция. 
Почти консенсусно е мнението, че заболеваемостта и смъртността са много по-малки в 
северното полукълбо, с което се поставя под въпрос лансираната по-късно теза за ролята на 
климата, слънцето и наличието на големи количества витамин D като условие за силна имунна 
защита. 
Загадките са много и остават неразрешени и след 100 г. Една от тях е и защо този грип засяга 
една нетипична за тази инфекция възрастова група. Съвсем не е загадъчна обаче високата 
смъртност сред бедното население. Смятало се е, че вирусът сам по себе се не е бил толкава 
опасен, а високата смъртност идва от изпитанията пред имунитета 
Учени, които установяват, че болестта е с фатален край за 28годишните, сред които и Егон Шиле, 
лансират интересна теза. 
Те твърдят, че възрастното население има имунитет, изграден през 1890 г. от срещата с руския 
грип, но от друга страна, тъкмо новородените в тази година развиват ранна имунологична памет 
за вирусната порода на тази инфлуенца, която обаче би могла да доведе до дисрегулативен 
отговор на имунната система на антигенно нова порода вирус в по-късна възраст, засилвайки 
смъртната опасност за тях. Явно е, че загадката на този грип дори и при изолиран геном ще държи 
живо любопитството на учените медици. 
Испанският грип остава предизвикателство за историци, антрополози, социолози, демографи, 
статистици, икономисти. 
  
Четири вълни испански грип убиват 100 млн. 
България е сред най-засегнатите държави в Европа от последната пандемия 
24 часа  стр. 17,18   
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Първата пандемия, която удря човечеството, е от 412 година преди новата ера. Първата вирусна 
е от 1580 година. И от този момент са тези от 1889, 1900,1918,1957,1968 и 2020 година. Разделени 
са от 11,18,39,11 и 52 години или поне тук няма никаква последователност (виж графиката на 20-
а стр.) 
Кризата с коронавируса, който вече уби близо 1,5 милиона човека, обаче върна учените към 
пандемията с испанския грип от 1918 година заради много сходни черти. 
Всъщност никой не знае точно колко жертви взема тази пандемия заради липсата на данни от 
онова време. Първият американски доклад от 1927 година споменава за 21 милиона жертви. През 
1991 година това бе ревизирано на 24,7-393 милиона. А според изследване от 2002 година тази 
цифра е ревизирана на близо 100 милиона. Просто липсват данни от по-голямата част от света. 
Заразените са половин милиард. 
Според учените е имало 4 вълни на заболяването. Първата е между март и юли 1918 година. 
Втората е октомври -ноември същата година. Третата е от януари до юли 1919 година, а най-
леката - четвъртата, е в периода януари - април 1920 година. При последната има най-малко 
жертви. 
Към момента коронавирусът има две вълни, като все още никой не може да предрече колко време 
и още колко вълни ще има. 
Защо е испански 
Причинителят е вирус тип А, подвид H1N1, или добре познатият в днешни дни свински грип 
отпреди няколко години. 
Името на заболяването всъщност е фатално грешно. Испания няма нищо общо с този вирус. Но 
по това време бушува Първата световна война. Което означава желязна цензура върху всички 
средства за масово осведомяване. Единствено испанската преса пише за мистериозната 
пандемия, защото по това време държавата държи неутралитет. И така по погрешка тръгва това 
име. 
Учените още спорят и точно откъде е тръгнал вирусът убиец. Според историка Алфред Кросби 
началото е от щата Канзас, или по-точно окръг Хаскет. 
Преди 2 години професорът по еволюционна биология Майкъл Уоръби опровергава това. 
Неговите иследвания потвърждават северноамериканския произход на заболяването, но 
показват, че той се е появил доста по-рано от пандемията - през 1915 г. 
Английският вирусолог Джон Оксфорд посочва военния лагер край френското градче Етапле като 
първото място, откъдето тръгва заразата. Имало доказателства за нея още от 1916 година. 
Според Оксфорд през март 1917 година има бум на заразата във военен лагер край Олдършот в 
Англия. Претъпканите лагери и болници били идеални за разпространението. В лечебното 
заведение се лекували жертвите на отровните газове, които се използват и има дни през които 
над 100 000 човека минават през лагера. Край Олдершот има и свинеферми, които хранели 
войниците. И според Оксфорд вирусът тръгва от птици, след което се пренася в свинете и оттам 
в хората. 
В доклад публикуван през 2016 година в списанието на Китайската медицинска асоциация се 
твърди, че има доказателства, че вирусът е циркулирал в европейските армии далеч преди 1918 
година. Според Ендрю Прайс-Смит има доказателства за инфлуенца в Австрия година преди 
това. 
През 1993 година Клод Ханун, водещ експерт по заболяването в института "Пастьор", посочва, 
че вирусът е дошъл от Китай, като е мутирал в САЩ край Бостън и оттам се разпространява към 
Брест, Франция, и европейските бойни полета. Неговата теория намира подкрепа от историка 
Марк Хъмфрис през 2014 година. Той твърди, че мобилизацията на 96 000 китайци, които строят 
окопи за британци и французи са дали началото на пандемията. Той намерил данни, че е имало 
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доказателства за респираторно заболяване в Северен Китай през ноември 1917 година, като 
според самите власти там симптомите били същите като на испанския грип. 
Теорията намира подкрепа и от данните за доста слаба заболеваемост в Китай от испанския 
грип. Еспертите смятат, че там вече е имало имунитет към заболяването. 
Китайците обаче категорично отричат подобна теория. Те твърдят, че всичко е дошло от Европа. 
Работниците минали през различни райони, които въобще не били засегнати от заболяването. 
И най-конспиративната теория е, че зад всичко стои производителят на аспирина "Байер", който 
пускал заразата от подводници по време на войната. 
Мерките - като днешните 
Преди повече от век не е имало СЗО или други организации и властите са действали по инстинкт. 
Но мерките са много сходни с днешните. 
Исландия, Австралия и Американска Самоа обявяват морска блокада и не пускат чужденци на 
своя територия. Започва социално дистанциране Затварят се училища, театри, църкви. 
Ограничава се използването на обществения транспорт. Задължително започва носенето на 
маски, като първо решение взема Япония. Разработват се и ваксини, които обаче са на 
бактериална основа и това не атакува вируса, а помагат само при вторичните инфекции. 
Рестрикциите са доста разнообразни. В Ню Йорк например правят специално работно време за 
различните бизнеси и така успяват да ограничат струпването на хора в метрото. Докато едните 
работят, други си почиват. 
По-късно научни изследвания показват, че забраната на масови събирания и носенето на маски 
е намалило смъртността с 50 на сто. Но всичко зависи от това кога тези мерки са приложени и 
дали не са вдигнати по-рано от необходимото. Звучи доста познато, нали? 
След като е нямало антивирусни лекарства по това време или антибиотици срещу бактериални 
инфекции лекарите използват само познатите им аспирин, хинин, арсеник, дигиталис, боброво 
масло и йодин. Влиза в употреба и традиционната медицина като кръвопускане. 
Бунтове и горене на маски 
И пандемията от испански грип не е по-различна по реакция на хората днес при коронавируса. 
Емблематичен е случаят със Сан Франциско. Там властите овладяват първата вълна напълно и 
градът е за пример в световен мащаб. 
Всички спазват изискванията. 80% от населението е с маски. Червеният кръст ги раздава на 
всички пристигащи на пристанището. Всеки, който отказва, получава обвинение в нарушаване на 
обществения мир, следват глоби и дори затвор. Кметът и главният лекар дори го отнасят, след 
като са засечени без маски на боксов мач. Двамата се бъркат с по 100 долара веднага, а по това 
време тази сума е огромна. 
След преминаването на първата вълна се отменят мерките, което се оказва фатално. След като 
идва втората, те отново влизат в сила. Но вече положението е различно. В града се събира Лигата 
срещу маските, а нейни членове стават близо 5000 човека. Започват съдебни дела за 
нарушаване на права. Полицията не може да се справи с бунтовете. 
Всичко се случва по времето, когато американските войски започват да се завръщат от фронта, 
и това води до бум на заразата. 
Така се стига до факта, че Сан Франциско дава най-много жертви по време на втората вълна от 
всички градове в САЩ. Жертвите достигат 3000 човека. 
В същото време по време на пандемията не спира почти нищо. Олимпиадата в Антверп се 
провежда през 1920година, въпреки че все още четвъртата вълна не е отминала. Така става 
единствената до момента, която е проведена по време на пандемия. МОК е категоричен, че след 
като не е проведена тази в Берлин през 1916 година заради войната, на света му трябва добър 
пример. В същото време не се допускат до участие загубилите войната България, Унгария, 
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Германия, Австрия и Отоманската империя. За да не се наруши олимпийската харта, където се 
казва, че игрите са за всички държави по света, се прибягва до елементарна хитрост. По това 
време поканите за участие не се изпращат от МОК, а от домакините. И белгийците просто не 
канят тези държави. 
България е сред най-засегнатите 
Според официални данни жертвите в България от заболяването са около 80 000. Страната ни 
обаче е сред най-засегнатите от пандемията. България е държавата, която е на второ място по 
отношението комулативен достъп/смъртност, което достига до +102%. Най-засегнатата държава 
в Европа според малкото статистически данни е Италия със +172%. По време на първата вълна 
на коронавируса отново италианците по-страдаха най-много. 
Отношението е същото и в Португалия -+102%. Следват Испания (+87), Нидерландия (+84), 
Швеция (+74), Германия (+73), Швейцария (+69), Франция (+66), Норвегия (+65), Дания (+58), 
Шотландия (+57), Англия и Уелс (+55), а най-малко е при Финландия (+33). 
По смъртност най-тежко е положението в Португалия с 233 случая на 10 000 жители. Следват 
Италия (151), Испания (120), България (108), Швейцария (77), Финландия (76), Франция (73), 
Германия (66), Швеция (66), Нидерландия (62), Норвегия (56), Англия и Уелс (45), Шотландия (43) 
и Дания (35). 
България е една от шестте държави заедно с Португалия, Германия, Финландия, Швейцария и 
Испания. Това показва, че в Европа най-вероятно вирусът е проникнал през морето, защото от 
всички държави само Швейцария няма излаз на вода. Втората вълна у нас е малка, а третата и 
четвъртата ни подминават. 
Дядото на Тръмп е една от жертвите 
Дядото на американския президент Доналд Тръмп - Фредерик, е една от жертвите на испанския 
грип. Доста известни хора умират от болестта. 
Болшевишкият лидер Яков Свердлов е друга жертва на заболяването. То отнема живота на 
братята Джон Франсис и Хорас Елгин Додж, основателите на едноименната автомобилна 
компания, на президента на Бразилия Франсиско де Паула Родригес Алвес, на Роуз Кливлънд, 
сестрата на президента на САЩ Гроувър Кливлънд. на Луис Бота, първия премиер на 
Южноафриканския съюз, на Софи Халберщат-Фройд, дъщерята на Зигмунд Фройд, на 
австрийския художник Густав Климт, на Франц Карл Салвадор, внук на императрица Елизабет 
Баварска-Сиси и Франц Йосиф П, на принц Умберто, граф на Салеми, член на италианското 
кралско семейство, на принц Ерик, дюк на Вестманланд от Швеция, на краля на Тонга Джордж 
Тупоу и съпругата му Анасени Такипо, на Фиби Хърст, майката на американския медиен магнат 
Уилям Рандолф Хърст, и много други. 
 
ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ЧИРКОВ - Тъжният доктор, който правеше хората щастливи 
(27.1.1938-24.11.2020) 
24 часа  стр. 72  Алексения ДИМИТРОВА 

 
В началото трябва да направя важно уточнение - никога аз или член от семейството ми не е бил 
пациент на проф. Александър Чирков. Нека е ясно, че няма и грам пристрастие в думите, които 
ще прочетете. Имах единствено скромната привилегия да бъда сред хората, с които професорът 
си говори често и откровено. Толкова откровено, че не криеше тъгата, болката и разочарованието 
си от това, което се случва в България. Част от това беше неговото лично огорчение в последните 
14 г. 
Винаги ме връхлиташе безпомощност след тези разговори. Исках да имам магическа сила да 
отмия страданието му, опитвах да му вдъхна кураж, но знаех, че минути след като се разделим 
или затворим телефона, мъката ще го връхлети отново. 
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Така беше и последния път. 4 Обади ми се на 7 ноември, за да ми каже, че е пристигнал от 
Германия във Варна, че в края на месеца ще дойде в София и както винаги иска да поговорим по 
теми, които го вълнуват. Е, този път не успяхме... 
Но си спомних един от предишните ни разговори: "Обади се на Бойко и му кажи..." Професорът 
мислеше, че с Борисов може да се говори така, както се говореше преди повече от 20 г., когато 
организираше охраната на царя. 
"През 2001 г., когато царят спечели изборите, се събрахме в хотел "Хилтън". Тогава му 
препоръчах да направи Бойко главен секретар. Аз ги запознах години преди това. Царят си 
търсеше охрана и аз му предложих Бойко, когото познавах покрай Живков 
Ако той не знае и не вижда какво съм направил за тази страна, аз няма да му се моля", -каза ми 
професорът и през 2017 г. 
Тогава във Варна ми каза: "Край със София. Не искам да --живея в град, който ми открадна 
болницата." 
Говореше за 18 юни 2006 г., когато тогавашният министър на здравеопазването Радослав 
Гайдарски издава заповед, че проф. Чирков няма да е вече директор на болница "Св. Екатерина". 
"Помня деня, защото беше рожденият ден на дъщеря ми Кармен", каза професорът. "Намирам 
за крайно несправедливо да отгледаш едно дете, защото "Св. Екатерина" ми беше като дете, и 
някой да ти го отнеме. Но, изглежда, съм живял с илюзии." формалният повод за отстраняването 
бил финансов преразход. 
"Не съм допускал сериозен преразход, докато 20 г. бях изпълнителен директор на болницата. 
Моето правило е да вземам от богатите и да лекувам бедните и безпаричните, които не мотат да 
си го позволят. Даже бях наредил да се постави надпис в "Св. Екатерина", че се забранява да 
бъдат питани пациентите дали имат пари за диагностика и лечение. Веднъж научих от пациенти, 
че двама лекари са опитали да им вземат по 5000 лв. Казах им, че ако не ги върнат, ще ги уволня", 
каза проф. Чирков. 
Не отрича, че болницата задлъжняла със 130 000 лв. "Използваха това за повод, а не видяха, че 
преди това съм осигурил 22 млн. лева от мои контакти в чужбина чрез моята фондация. Жена ми 
направи една сметка и изчисли, че за около 33 г. - от 1984 г. до 2006 г., нашето семейство е дало 
около 360 000 евро лични пари, за да помага на България - от изращане на доктори на мои 
разноски да специализират в чуждестранни болници и университети до водене на персонала на 
"Св. Екатерина" за по една седмица в .Австрия - хем да си починат, хем да видят как 
функционират тамошните болници. Помагах на България, а те ми откраднаха болницата. Не знам 
дали някой разбира, че не става дума за директорски пост. Става дума за принципи! Не мисля, 
че е нормално да изградиш нещо от нулата и да ти го вземат. Това е все едно да ти отнемат 
детето." 
Това бе единственият път, в който очите на кардиохирурга, който е видял много, се изпълниха с 
влага. "Не изпитвам нито отчаяние, нито гняв, а тъга за тази несправедливост. Но такъв е 
животът", си даваше сам кураж докторът. 
Много се учудил, когато един ден синът му Алесандро му казал: "Татко, през ръцете ти са минали 
хиляди, а сега нямаш нищо". 
"На мен пари не ми трябват - няма да ги нося в гроба. Когато създадох "Св. Екатерина" преди 
повече от 40 г., тук се изредиха светила на световната медицина и здравеопазване, които не 
можеха да повярват, че в малка изостанала България може да има такава болница. А веднъж 
Живков му казал: "Знам всичко, което сме причинили на вас и семейството ви, професоре, знам 
за магазините, които сме ви конфискували, и за това, което е трябвало да изтърпите. Прави ви 
чест, че сега се връщате да помагате на България." 
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В началото мисли, че болката от безцеремонното му изхвърляне ще мине. После се надява някой 
да види колко нечестно е това. Накрая се отказва да се бори и прави своя окончателен избор - 
Варна. Трябва да те връхлети наистина голяма мъка, за да можеш месеци преди да навършиш 
80, да продадеш жилището си на едно от най-хубавите места в столицата и да избереш дом на 
другия край на България. За проф. Чирков това означаваше да се раздели с приятелите, които 
обича, с учениците, с които се гордее, и с надеждата... че някой има нужда от него. "Явно никой 
няма потребност от мен в София", въздъхна тъжно професорът. 
Докато вървяхме през пролетта на 2017 г. в Морската градина и в центъра на Варна, го видях, 
обграден от обич и внимание, които несправедливо му бяха отнети и беше позабравил. Десетки 
хора го спираха да го поздравяват, да му изразят благодарност или просто да му кажат няколко 
мили думи. Виждах, че хем му е драго, хем искрено се притеснява. Един мъж се хвърли да му 
целува ръцете, а очите на една жена се насълзиха, че вижда пред себе си "лекар с главно Л от 
плът и кръв, който ги накарал да се гордеят, че са българи". 
"Драго ми е, когато мога да помогна или съм част от личната съдба на хората. Тъжно ми е, когато 
гледам колко нещастни, отчаяни и безпомощни са днес българите", каза професорът. 
Настоях да го снимам пред надписа "Варна" в Морската градина, защото разбрах, че тук е новият 
му дом, че тук той има отново надежда да завърши това, за което мечтаеше повече от 15 г. - да 
изгради модерна кардиологична болница - нещо, което не се получи нито в София, нито в едно 
малко градче на север от Бургас. 
"Това ще бъде най-добрата кардиологична клиника в Европа. Няма да има друга такава!", 
мечтаеше на глас професорът. 
Разказваше, че проектът е готов от 8 г., но финансиране няма. Първоначалната идея била парите 
да дойдат от негови контакти в Австрия и Германия, "но после ми казаха, че България е много 
корумпирана и се страхуват средствата да не потънат", бе откровен професорът. И сподели, че 
е близък приятел с някогашния финансов министър и министър-председател на провинция 
Заксел Анхалт проф. Вернер Мюлк, който бил откровен, че трудно ще се намери някой да даде 
пари, защото България не е правова държава. 
Професорът обаче не се отказваше. Пътуваше всеки месец от германския град фрайбург, където 
живееше, за да консултира пациенти, пристигнали от цяла България, във варненската Първа 
градска болница. Беше прочел наскоро, че има две скали с по 17 показателя, които могат да 
направят човека щастлив и нещастен. 
"Наредих да изработят едно табло и да го сложат в болницата във Варна, за да могат хората да 
се просвещават и да опитват да следват само показателите за щастието и да се отърват от 
нещастието." Въпреки това сам се чудеше на себе си: "Живея в един от най-хубавите градове 
между Швейцария, Германия и франция, но още ми се идва в България. И аз не знам защо го 
правя 
Трябва да съм малко луд", казваше с лека самоирония професорът. 
След като през 2006 г. го изгонили от болницата, която създал от нулата, жена му казала, че нито 
лев повече няма да даде за България. "Децата ми също бяха разочаровани, че се отнесоха така 
с мен. То не беше и за вярване - казваше професорът и сам се успокояваше -Но народът отдавна 
нарича тази болница Чирковата, а както е известно народът никога не греши." 
Проф. Чирков имаше харизма, която бе дар от Бога. Всеки, общувал с него, можеше да гребе с 
шепи от мъдрите му житейски уроци, стига да имаше очи, уши и... сърце за това. 
Самият той прощаваше на някои от учениците си, които забравяха ръката, която им е подал. 
"Това е характерна черта за балканеца. Той не обича да си спомня откъде е тръгнал. Много от 
добрите ни кардиохирурзи като проф. Генчо Начев, проф. Людмил Бояджиев и други лекари и 
медицински сестри изпращах на обучение в Америка и Западна Европа. Използвах поканите, 
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които получавах от известни чуждестранни клиники за специализации на тяхна издръжка. 
Контактите и близкото приятелство с колеги на Запад, с които бях работил и се познавах добре, 
помогнаха на тези момчета да се научат да оперират. Не съжалявам за това, не губя, че не 
признават направеното. Нека това тежи на тяхната съвест", казваше професорът. И живееше с 
топлината на тези, които го обичаха. 
През декември 2013 г. Сити клиник кръсти Клиниката си по кардиохирургия на името на проф. 
Чирков. Присъствах на тази топла церемония. 
"Това е най-малкото, което можем да направим, за да засвидетелстваме признание и уважение 
към най-изтъкнатия кардиохирург у нас, положил основите на модерната кардиология и 
кардиохирургия, обучил много лекари, които продължават делото му за европейско ниво на 
лечение", каза тогава един от най-добрите ученици на професора проф. д-р Иво Петров. 
"Радвам се не защото поставиха плоча с моето име, а защото тук виждам онези отношения между 
хората, за каквито винаги съм мечтал - човечност, съпричастност, грижа, благост...", каза ми 
тогава професорът. 
Затова може да е закъсняло признанието, но се надявам някой да опита да възстанови 
справедливостта и да кръсти болница или площад на името на професора. 
Макар и със закъснение, той го заслужава. 
  
Рожденик е доайенът в неврохирургията проф. Стефан Габровски, който освен със 
скалпел знае как да лекува и с думи 
 24 часа  стр. 80   

 
Известният консултант неврохирург в "Пирогов" има продължаваща и в момента над 50 г. 
лекарска практика и десетки хиляди благодарни пациенти, които традиционно го номинират в 
лигата "Лекарите, на които вярваме". Убеден е, че добрият лекар освен майсторството и 
безкомпромисните знания в специалността трябва да притежава и човечност. Желаем му здраве 
и удовлетворяващо професионално дълголетие! Интервю с него на 64-а стр. 
 
Проф. Николай Габровски балансира на 5 фронта, но най-важният е да пази живота 
24 часа  стр. 80   

 
Неврохирургът проф. Николай Габровски е рожденик ден след като празнува баща му - проф. 
Стефан Габровски. Тази година едва ли ще има време за традиционното двойно отбелязване на 
личните празници. Но със сигурност младият Габровски ще запази баланса в ангажиментите си 
на 5 фронта - като зам.-директор и началник на Клиниката по неврохиругия в "Пирогов", 
председател на Българското дружество по неврохирургия, зам.-председател на БЛС, член на 
лигата "Лекарите, на които вярваме" и един от тези, които спасяват животи в пандемията. 
Интервю с него на 65-а стр. 
  
Проф. д-р Стефан Габровски, дмн, главен консултант на Клиниката по неврохирургия на 
университетската болница по спешна медицина "Пирогов": 
Истински добрият лекар е и човечен, пациентите усещат много точно дали е така 
24 часа  стр. 64  Любомира НИКОЛАЕВА 

 
Проф. д-р Стефан Габровски е сред доайените в неврохирургията и учител в специалността и в 
изкуството на медицината на помоления български лекари. Целият му живот е подчинен на 
убеждението, че лесният път рядко е в правилната посока. Предава веруюто на сина си - проф. 
Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия и зам.-шеф на "Пирогов", 
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заместник-председател на БАС. И двамата са имали възможност да работят в чужбина, но 
остават в България, защото "камъкът си тежи на мястото". 
- Проф. Габровски, какво мислите за медицината и предизвикателствата в нея след 50-
годишна продължаваща и днес лекарска практика? 
- Занимавал съм се десетилетия със спешна помощ в "Пирогов", където свикваме с денонощните 
натоварвания и случаи на масов травматизъм, които изискват максимална мобилизация и 
взаимодействие между екипите, но това, което се случва в последните месеци, е страшно. 
Пандемията от коронавируса ще има тежки последици и в здравеопазването, и в икономиката, и 
изобщо във всяка област на живота. Загубихме много хора, здравната система работи със сетни 
сили. Не само у нас, Световната здравна организация смята, че здравните системи навсякъде са 
пречупени под напора на милионите болни, повалени от вирус, който продължава да изненадва. 
Чуват се критики, че не сме предвидили натиска, че не сме подготвени -как да си подготвен за 
хиляди едновременно заболели пациенти?! Много лечебни заведения буквално се превърнаха в 
инфекциозни болници. Дори "Пирогов" среща затруднения да посреща обичайните спешни 
случаи. 
Като си дадем сметка за мащаба на коронакризата, системата у нас реагира оптимално 
адекватно. 
Неволно правя паралел между епидемията и ураганите, за които Япония, САЩ, останалите 
държави бяха предупредени, но независимо от това след тайфуните останаха разрушения и 
пустош. Епидемията добива чудовищни размери и системите се огъват, но най-страшното е, че 
хората са преуморени и не издържат. Стотици медицински кадри се разболяха, мнозина 
починаха. И въпреки това в някои кръгове от обществото има неразбиране за положението, в 
което сме. Спонтанно ми идват наум думите на Джон Кенеди: 
Не питайте какво ви е дала държавата, а се запитайте вие какво правите за нея 
В "Пирогов" има остра нужда от 80 санитари и болницата е готова да им плаща по 3000 лв. 
заплата, но няма желаещи, защото хората го преценяват като прекалено рисково. В същото 
време екипите на болницата са там и всеотдайно се раздават на пациентите си вече почти 10 
месеца. На улицата може да се чуят сравнения как в Япония почти няма болни, а ние сме сред 
първите. Защо сравнението спира дотук? Обективността изисква да се каже, че при японците 
маските не са задължителни, но 95% ги носят от загриженост и отговорност към другите хора, а 
тук демонстративно се палят маски, депутат отказва да си сложи маската в Народното събрание, 
а тези, които спазват правилата и морала, са осмивани. 
- Съжалявам, че в този момент читателите не чуват непресторената горчивина в гласа ви. 
- Да, наистина съм разочарован. Разбирам очакването на хората държавата да подпомогне 
нуждаещите се, които изпадат във финансово затруднение, и бизнесите, които търпят загуби, но 
ще дойдат по-добри времена и от това нямане ще се излезе. Само загубеният човешки живот 
няма да се върне. 
 По характер съм оптимист, и сега искам да вярвам в добрия край, но виждам, че страданието 
влиза във все повече семейства, а скоро и лекарите, сестрите, санитарите ще рухнат от умора и 
емоционално изчерпване. Вече се случва. 
Всички изпитания и жертви на тази пандемия ще имат смисъл само ако след това сме малко по-
човечни, по-състрадателни и сплотени. Ако осъзнаем, че зависим един от друг, и придвижването 
напред, а понякога дори и оцеляването, са възможни само когато сме заедно 
Питам се дали наистина е толкова "невидимо" - хората в интензивните отделения, които се борят 
за глътка въздух, загиващите болни, сред които и лекари и учители, мъката на загубилите своите 
близки. 
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- Неврохирурзите можете ли да обясните парадоксалните реакции на човешкия мозък по 
модела "широко затворени очи", отказа да се признае очевидното? 
- Ние познаваме важните анатомични структури на мозъка, къде можем да работим, за да му 
помогнем и къде няма да ни допусне да пипнем, но не познаваме мозъка в неговата същност -
мисловната дейност, механизмите на паметта, складирането на емоциите и възпроизвеждането 
им. 
Не познаваме мозъка в неговата комплексност и многостранност, въпреки че го изучаваме със 
супермощни микроскопи и нови технологии. Нашата най-същинска характеристика, това, което 
ни прави хора, се определя от функциите на мозъка. Удивителна е еволюцията на нашия вид до 
хомо сапиенс - мислещ човек. Независимо че не знаем как се случва процесът в мозъка, 
продължаваме да търсим отговор. Голямо предизвикателство е. 
- Това ли привлече и вашия син - проф. Николай Габровски, в неврохирургията? 
- Привидно изборът му беше неочакван. Като ученик много уверено казваше: Баща ми, няма да 
ставам лекар, нали виждам какво е - нямаш спокоен ден, нямаш нормална нощ, не знаеш 
празници, ходене на почивка, само голяма отговорност и накрая на месеца си броиш стотинките. 
Но в последните класове на гимназията - така беше и при мен, и аз имах други планове за живота 
си, нещата се обърнаха и твърдо се насочи към медицината с желание да специализира точно 
неврохирургия. Докато следваше, едновременно работеше като санитар и аз му предложих да 
му помагаме, ако няма пари, но да ходи по кръжоци, на нощни дежурства, за да навлиза в 
специалността. Не, баща ми - казва той, - аз искам да извървя целия път, от първото стъпало, 
докъдето стигна нагоре. Искам, като не съм доволен от работата на някого, да мога да му кажа 
какво да направи и ако трябва, да му покажа как. След това беше и сестра в реанимация, после 
лекар в интензивно отделение. Едно по едно мина през всички стъпала, специализира при един 
от най-добрите съвременни неврохирурзи -проф. Брочи в Брюксел, продължава да посещава 
курсове и конгреси, публикува в авторитетни медицински списания. И сега се товари с много 
дейности, не се щади, но усилията му се отплащат -Клиниката по неврохирургия в "Пирогов", 
която ръководи, е на съвременно европейско ниво. 
- Какво отличава най-добрите неврохирурзи? 
- Може би най-важното е да можеш да вземаш правилните решения под стрес и да ги доведеш 
до добър резултат 
Отговорността е огромна, изискват се и безкомпромисна подготовка, много знания и практически 
умения. Но никой не е велик сам, медицината се движи напред и нагоре с приноса на всички в 
дадения екип. За съжаление, дори при най-голямо старание неврохирургията не е само низ от 
успехи, но е важно винаги да тръгваш с убеждението, че ще дадеш всичко от себе си за добрия 
резултат. 
Има още нещо, което смятам за изключително важно за добрия лекар: да не губи човешкото. 
Не може да лекуваш с грубост, да газиш егоистично през чувствата на човека 
Забелязал съм, че пациентите много точно усещат дали лекарят е и добър човек. На някого може 
да изглежда странно, да не му се вярва, но имам много случаи, в които дори при незадоволителен 
успех от лечението пациентите благодарят. 
- За какво? 
- За усилието, за съпричастността, за водената битка, защото са убедени, почувствали са, че сме 
направили всичко възможно да помогнем. Понякога просто е невъзможно, но винаш се усеща, 
ако си вложил освен знания и умения и душа и сърце с надеждата за успех. Вярвам, че всеки 
лекар иска да помогне на пациента си, въпреки годините, в които сякаш се насаждаше 
враждебност и недоверие към лекарите. Сега виждаме едно наместване на образа в 
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калейдоскопа. Оценката за труда на лекарите започва да се приближава към истинската му 
стойност, много жалко, че катализатор е толкова драматично събитие като пандемията. 
- Оптимист ли сте, че ще излезем по-мъдри от нея? 
- Разбира се. Иначе защо бихме правили тези ежедневни големи усилия и лични жертви. Но има 
много въпросителни за бъдещето. Ще вземе ли преднина изкуственият интелект във важните 
решения? С какво това ще ни помогне и може ли в нещо да ни попречи? Ще помъдрее ли 
човечеството да каже "не" на ядрената заплаха? Вярвам, че ще намерим мъдрите решения. 
 
Проф. д-р Николай Габровски, дмн, ръководител на Клиниката по неврохирургия на 
университетската болница по спешна медицина "Пирогов": 
Най-ценното, което можеш да дадеш на децата си, са криле и корени 
24 часа  стр. 1,65   

 
- Проф. Габровски, вашият баща ви определя като човек, който не живее с чувството, че 
нещо му се полага и нещо трябва да му се даде, но какво ви "даде" той не с дидактизъм, а 
с убедителността на постъпките си в живота и професията? 
- Родителите играят огромна роля в живота на човек. Особено през първите 7 години. Абсурдни 
ми се струват опитите това да бъде омаловажавано и дори отхвърляно. Но ако трябва да направя 
обобщение, бих споменал две неща, с които баща ми ми е повлиял най-много: личния пример и 
свободата 
Никога през личния си и професионален път не съм бил притискан да правя определени избори. 
На всеки кръстопът съм можел да решавам свободно накъде, и съм искал съвет, но избора съм 
правил сам. 
Това може да изглежда лесно, но често съм бил свидетел на обратното. 
И по моите наблюдения резултатът от инвазивната родителска загриженост обикновено е 
негативен 
А за личния пример на баща ми... мисля, че нещата са очевидни. Той е сред най-спокойните, 
мъдри, завършени и съдържателни личности, които изобщо съм срещал. Имам истински късмет! 
- Приличате си в много неща, някои биха казали, защото сте родени на две поредни дати - 
28 и 29 ноември. Оптимист ли сте като своя баща за "деня след утре", възможно ли е това 
при свръхчовешкия и професионален стрес в "Пирогов", която се превърна в болница на 
първа линия срещу COVID? 
- Оптимизмът не трябва да ни напуска, но трябва да сме реалисти. Изправени сме пред тежко 
изпитание. То ще отмине. Но за мен е важно не просто да минем през него, а и как ще минем.  
Ще бъдем ли след изпитанието по-осъзнати, по-сплотени? 
Ще станем ли поне малко по-мъдри? Ще извлечем ли поуки за важните неща в живота и ще 
успеем ли да ги пренесем в бъдещето? Ще се връщаме ли към тези времена със спокойствие, че 
направихме всичко възможно, или ще свеждаме гузно глава? 
Всички изпитания и жертви на тази пандемия ще имат смисъл само ако след това сме малко по-
човечни, по-състрадателни и сплотени. Ако осъзнаем, че придвижването напред, а понякога дори 
и оцеляването може да се случва само когато сме заедно. Ако осъзнаем, че зависим един от друг. 
- Какво трябва да предадем на следващото поколение, за да сме изпълнили мисията си в 
живота независимо от позицията и професията? 
- Това е трудна задача, защото насила не можеш да дадеш. А и всеки трябва да прави своя 
житейски избор и да следва своя път. 
Но много ми харесва мъдростта, че най-ценното, което можеш да дадеш на децата си, са криле 
и корени. Това съдържа всичко. 
*** 
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Проф. Николай Габровски извървява пътя в йерархията на медицината от санитар до заместник-
директор на "Пирогов"; в науката - от признателен ученик на големите в неврохирургията до 
ментор на лекари с почерк, наричан "школата Габровски"; в практиката - от специализант до 
национален консултант по неврохирургия; в усилията за реализация на потенциала на 
българския лекар - от професионалист с мнение до заместник-председател на Българския 
лекарски съюз. 
 
Стефан Командарев кинорежисьор и медик: Снимам филм за донорството, мечтая то да 
спасява хора и в България 
Всеки ден се погребват или изгарят органи, които могат да дарят живот на други хора 
24 часа  стр. 14,15  Пенчо КОВАЧЕВ 

 
- Снимате поредния си документален филм "Донори". Какво искате да кажете на зрителите 
с него, г-н Командарев? 
- Това, което искам да покажа с този филм, е моята мечта в България да няма листа на чакащи 
за транесплантация. В повечето европейски държави, когато човек има такъв проблем, получава 
нужния му орган веднага или в рамките на 2-3 месеца. Докато в България има хиляди хора, които 
чакат за органи, и тъжната истина е, че голяма част така и не ги дочакват. Трансплантациите у 
нас са малко и стават все по-малко. 
- Защо е така? 
- Реалността е такава -има много малко донорски ситуации. Което звучи абсурдно на фона на 
факта, че България е на едно от челните места в ЕС в още една незавидна класация - на хора, 
починали от инфаркти и инсулти, и по брой хора, загинали в катастрофи. 
От такива инциденти най-често по света се случват донорските ситуации. И на този фон ние сме 
на последно място по трансплантации в Европа! Говорим за човешки същества, които поради 
стечение на обстоятелствата или на малшанса, че са родени и живеят в България, не могат да 
получат адекватна медицинска грижа, каквато получават хората в други европейски държави, на 
които искаме да приличаме. 
- Откъде тръгна идеята за този филм? 
- От подготовката за игралния филм "Посоки", в който има драматургична линия за извършване 
на сърдечна трансплантация. Когато писахме сценария със Симеон Венциславов, имахме среща 
с една невероятна жена - лекар и професионалист - д-р Марияна Симеонова, която беше шеф на 
Изпълнителната агенция за трансплантации. 
Д-р Симеонова даваше всичко от себе си, живееше с тази кауза и по нейно време нещата бяха 
тръгнали нагоре. 
Имахме срещи с нея и с Георги Пеев - единствения българин с два трансплантирани органа - 
сърце и бъбрек. С двамата говорихме много за донорството, за трансплантациите, за абсурда, 
че в България всеки ден в гробища и крематориуми се погребват или изгарят органи, които могат 
да дарят живот на други хора. И че трябва по някакъв начин да се опитаме това нещо да се 
промени. Донорството да стане част от нормата, част от културата на обществото, както е по 
света. 
Есента на миналата година с Георги Пеев разговаряхме и тогава възникна идеята да направим 
документален филм по темата. 
- Досега имате почти равен брой документални и игрални филми. Защо редувате двата 
жанра в творчеството си? 
- Много обичам и двете неща. Както виждате и от този случай, едното много влияе на другото. 
Тема, която съм докоснал при снимането на игрален филм, се превръща в повод да се направи 
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документален. Много често сюжети, които сме изследвали в документалното кино, после влизат 
като сюжет в игралното. 
Документалното кино е нещо, което те държи буден, което ти помага да опознаваш живота около 
себе си, среща те с нови хора, пътуваш много, виждаш страни от живота, които са останали извън 
хоризонта ти. Държи те буден за това, което се случва в реалния живот около тебе. За един 
режисьор това нещо е изключително здравословно в професионален, а и в чисто човешки аспект. 
- Какво става с проекта ви "Ало" - третия филм след "Посоки" и "Кръг". Една трилогия, с 
която искате да направите морална и социална диагноза на обществото и разрез на живота 
в България. Доколкото знам, във филма се разказва история от престъпленията на т. нар. 
алоизмамници. Какво още можете да кажете за сюжета на "Ало"? 
- Ало-измамите са само външната страна на филма. Тя е част от сюжета и не съм сигурен, че 
това е най-важното. 
По-скоро това дава някакъв елемент на съспенс и на трилър. По-важното е, че след 
таксиметровите шофьори и след полицаите някак естествено се спряхме на пенсионерите. 
Поколенията на нашите майки и бащи като че ли станаха най-големите жертви на т.нар. 30-
годишен преход. Животът на днешния български пенсионер трудно може да бъде обвързан с 
думата достоен или достойнство. 
Моите родители са покойници, грижил съм се за тях до последно, Бог да ги прости. Помня какви 
пенсии вземаха и какво можеха да си позволят с тях. Лекарствата на баща ми струваха 200 и 
кусур лева месечно... 
Днешните български пенсионери нито могат да имат достоен живот, нито да имат нормални неща 
като отопление, добра храна, медицински грижи и т.н. Ако говорим за ценности, отношението на 
едно общество към възрастните хора, към родителите е показателно за равнището изобщо на 
ценностите на това общество. Така че естествено дойде тази тема. 
После добавихме линията за ало измамниците, защото в България пенсионерите са най-честият 
обект и най-големите жертви на техните "удари". Измамниците имат понякога големи удари като 
парични суми. Но това, което най-често получават като "плячка", са парите, които възрастният 
човек е скътал в някоя книга в библиотеката за собственото си погребение. 
Българските пенсионери се опитват деликатно и в последния си път да не тежат на младите. 
- Знам, че при писането на сценариите използват истински истории и реални прототипи. 
Сега как беше, някой от заловените ало-измамници съгласи ли се да говори с вас? 
- Да, за всеки филм правим много проучвания, така беше и сега. 
Говорихме и с истински телефонен измамник, както и с много жертви на престъпниците. 
Аз имах една много любима моя учителка и консултант по сценарии Милена Йелинек, професор 
по драматургия в Колумбийския университет. За съжаление, тя беше една от първите мои 
приятели и близки, които починаха от коронавируса. 
Когато с нея работихме по сценария на "Съдилището", той първоначално беше базиран на моите 
документални филми, на реални прототипи. И тя тогава ми каза: "Ти много обичаш персонажите 
от документалните си филми и искаш да им останеш верен. Но това е игрално кино, забрави ги и 
дай да се опитаме от това, което имаме като база, да изградим историята по законите на 
драматургията." Така че наистина винаги съм тръгвал от многобройни проучвания, от реални 
срещи с хора. Писането на сценария е дълъг процес и тези проучвания и срещи са само първата 
стъпка от този процес. За "Ало" минахме през осем варианта на сценария, който беше развит в 
престижна европейска програма по кинодраматургия. 
- Как се снима филм по време на пандемия от коронавирус? 
- Ще разкажа как снимаме документалния филм за донорството. С всичките герои на филма 
станахме много близки приятели. Тези, които са трансплантирани, пият лекарства за потискане 
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на имунитета, за да не отхвърли организмът им присадения орган. Тези, които чакат 
трансплантация, имат сериозни здравословни проблеми. Всичките ги пазим максимално. Защото 
ние сме опасните, идваме от големия град, където има най-много много случаи на COVTO-19. 
Затова използваме винаги маски, и то правилните маски, дезинфектанти, спазване на правилата 
без компромис. Дори в пандемия е възможно да се снима, когато всеки пази другия, съответно и 
себе си, ако сме достатъчно отговорни и солидарни... 
- Как ще коментирате новото затягане на мерките, който правителството въведе в петък 
вечерта? 
- Подкрепям ги напълно! Но за съжаление те доста закъсняха. Тези мерки се появиха след като 
България вече официално оглави световната - не само европейската световната класация за 
най-много починали от COVID-19 на милион население на ден. Ние бяхме няколко дни на второ 
място, но вече се "изкачихме* на първото. А няма нищо по-важно от това да бъде запазено 
здравето на хората. Всичко друго е поправимо, човешкият живот и човешкото здраве са висша 
ценност. 
Мерките са по-меки от това, което очаквах, по-меки в сравнение с други държави. Починаха 
приятели. От контактите си с хора непрекъснато чувам лоши новини. Изключително много болни 
хора, болниците са препълнени, реално няма истински достъп до здравеопазване. Имаме 
рекордна обща смъртност в сравнение с предишните години. 
- Ще издържи ли здравната система? 
- Проблемите ни в здравната система са много, много преди да се появят каквито  и да било 
коронавируси. Основният проблем е, че няма лекари и медицински сестри. Ако се разходите 
покрай Медицинската академия, отсреща по уличките има филиали на големите езикови 
центрове. В тях се преподава немски за медици, английски за медици, френски за медици и т.н. 
И какво се получава? Огромният процент от завършващите медицина в България си вземат 
дипломите и заминават да лекуват другаде. Не ги съдя - тук са обречени да работят за мизерно 
заплащане, при лоши условия (особено в провинцията), тук често са обект на агресия и обиди. В 
България масово останаха да лекуват лекари и медицински сестри, които са в пенсионна или в 
предпенсионна възраст. 
Това е свързано и с безумието, което започна през не толкова далечната 1999 г., когато 
болниците бяха превърнати в търговски дружества. Това пречи на всичко, включително 
индиректно и на трансплантациите. Ние се оказахме в медицинска криза при една здравна 
система, която е изключително много съсипана от всичко, което се случи през отминалите години. 
И оттам насетне това, че на ниво държава, на ниво общество тази разклатена здравна система 
не беше подкрепена. Лятото не бяха положени усилия да се подготви тази здравна система. 
Властта пропиля това време. Даваше се и трибуна на хора, които изповядваха ненаучни и 
немедицински тези и аргументи. В обществото се насадиха неверие конспиративни теории, че 
няма вирус, че всичко е измама. 
Здравната криза се комбинира и с икономическа, България е най-бедната държава в Евросъюза, 
с най-голямо социално неравенство. Към всичко това трябва да добавим и политическата криза. 
И така стигнахме до ужасната класация, за която стана дума по-горе. 
- Вярвате ли, че ваксините ще надвият вируса и ще спасят човечеството? 
- Ние много бързо забравяме колко е била продължителността на човешкия живот преди сто, 
двеста, триста и т.н. години. Това, че сега живеем по-дълго, по-добре и по-качествен, се дължи 
най-вече на науката и медицината. Само преди 100 години, в началото на XX век, средната 
продължителност на живота в България е била 42 години! Като човек, на когото първата 
професия е лекарската, съм възпитан да вярвам в науката. 
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И не крия, че в момента, в който тези ваксини най-сетне дойдат, бих бил един от първите, 
ваксинирал себе си и семейството си. Няма друг начин да се върнем към нормалния живот. 
Стаден имунитет при тази болест COVTO-19, може да се получи единствено и само след масово 
ваксиниране Както много други болести в човешката история бяха неутрализирани и забравени 
отново с ваксини. 
 
Болестта ме научи да вярвам, казва жената, която заглушава самотата на глухите хора по 
време на пандемията 
След жестока битка с рака жестомимичният преводач Таня Димитрова застава на първа 
линия срещу коронавируса 
Таня Димитрова застава на първа линия срещу коронавируса 
24 часа  стр. 58-59  Мила ИВАНОВА 

 
Познаваме Таня от малкия правоъгълник в едното кьоше на нашите телевизори. Пространството, 
от което жестовите преводачи правят света по-достъпен за най-тихите хора на света. Когато през 
март светът затвори и утихна за всички ни и само тревогата и страхът говореха на висок глас, 
Таня Димитрова беше на своя пост всеки ден. За да може и без това тихият свят на глухите хора 
да е малко по-малко страшен... 
Това, което не се виждаше в правоъгълника на нашия телевизор, бяха сълзите на двете деца на 
Таня. Молбите им тя да си остане вкъщи, да не се подлага на този риск всеки ден. Защото три 
години по-рано тяхната майка преживява своята лична пандемия. Диагностицирана с рак, тогава 
в България не дават надежда за живот на Таня. Заедно със съпруга си тя заминава за Щатите, 
където в продължение на цяла година се бори да спаси не само своя живот, но и този на своята 
трудно сбъдната мечта - образователния център за глухи деца "Яника", в който Таня влага и 
сърце, и труд, и представата си за житейски смисъл. В борбата на Таня се включва и едва 20-
годишната й дъщеря Кати, която остава в България и с цената на най-хубавите си години се грижи 
и за по-малката си сестра, и за своята глуха баба, и за това "Яника" да я има и днес. За щастие, 
Таня се връща излекувана и поема руля на "Яника" - следват няколко щастливи години, в които 
заедно с екипа си тя запалва искрици надежда у десетки родители и техните глухи деца. И точно 
когато нещата с центъра вървят най-добре, на света му се случва COVID-19 пандемия. 
За света не знам, но "Яника" ще я има и утре. Ако познавате Таня, ще разберете защо. Днес тя 
влага всеки лев, спечелен от рискованата й работа като преводач на първа линия, в своя екип и 
в утихналия от детски стъпки център. Децата й са неспокойни за нея, но Таня излъчва вселенска 
увереност, че и тази буря ще мине. "Просто няма начин да няма начин", усмихва се на своя език 
тя. 
"Вдъхновителки" е кампания на "24 часа" и MILA.BG, която събира историите на обикновени жени 
с необикновения талант да мотивират и да вдъхновяват другите. 
Жени, които умеят да променят средата. Жени, които умеят да движат напред други жени. Жени, 
които са мотор за подкрепа и мощно личностно израстване. Ще ви разказваме за тях на 
страниците на в. "24 часа", както и на двата ни сайта -24chasa.bg и MILA.BG. 
- Таня, разкажи за твоето семейство и за детството си. 
- Моите родители са глухи. Израснала съм в дом, в който жестовият език е бил основното 
средство за комуникация. Първите 5-6 години живеехме с баба и дядо и съм имала възможност 
да чувам хубава, ясна реч и в домашния уют. Но пък нямам тежки спомени от детството си. След 
това, когато навлязох в пубертета, започнаха сравненията с другите семейства и преживях тежък 
период. Бях сърдита на нашите, че са глухи, че трудно ми помагат с уроците. Но те бяха 
изключително семейство. Аз като единствено дете получавах любов и топлина ежеминутно от 
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тях. Бяха изключителни родители, въпреки че не бяха изчели всички книги за родители, които аз 
по-късно изчетох. 
- След като е било травма за теб в тийнейдж ърството, защо превърна тази тема в своя 
професия и мисия? Или точно заради това? 
- Вярвам, че има една мъдрост, която е над всички нас, хората, и понякога именно тя подрежда 
идеално нашите пътища. Никога не съм си представяла, че ще бъда слухово-речеви 
рехабилитатор и че ще работя с глухи деца. Завърших техникума по облекло и си представях, че 
ще имам дизайнерска къща и ще правя модели, които ще са "уау". Впоследствие си дадох сметка, 
че никога няма да бъда толкова добра, че нямам този свръхталант, който имат други около мен. 
Тогава тази специалност застана пред очите ми като един голям знак -не знаех за нея преди. И 
така се озовах като студент в СУ. Моята майка не беше много съгласна, все казваше, че е трудно 
да работиш с глухи деца. После, разбира се, бяха страшно горди и щастливи. А пък аз след 
първите си лекции вече бях убедена, че изобщо не съм сбъркала. 
- Кога създаде "Яника"? 
- Когато завърших, нямаше никаква друга алтернатива, освен да започна да работя в 
специализираното училище за глухи деца. Бях там на стаж, но не ми хареса това, което видях. 
Да, условията бяха добри и щяха да дадат финансова независимост на семейството ми, но не 
можех да направя този компромис със себе си. Тогава, за да можем да оцелеем като току-що 
завършили студенти с малко дете, започнах да работя интензивно като жестов преводач. Но през 
цялото време у мен си стоеше мечтата в първия момент, в който това е възможно, да създам 
малко пространство, в което да случвам нещата по начина, по който смятам, че заслужават 
глухите деца. Преди "Яника" съм правила два кабинета, които фалираха бързо. Инвестирах и 
загубих всичките ни спестявания. Дълги години в общността ме познаваха повече като жестов 
преводач и много страдах, че тези мои умения да работя с деца закърняват. Докато не се оказа, 
че с мои роднини имаме някакво много апетитно парче земя край София и в един момент 
наследих голяма сума пари. Първото, което ми хрумна, е да си купя пространство, като се 
разбрахме с мъжа ми, ако не успея да го развия за работа с глухи деца, тогава той да прави с 
него каквото иска. Така се случи "Яника". 
В началото беше изключително трудно. Най-трудна и до ден днешен ми е работата с хората. Аз 
не съм добър ръководител - не мога да структурирам, няма нищо генералско у мен и съм твърде 
либерална. Постъпвам с хората така, както искам те да постъпват с мен. "Яника" съществува вече 
9 години и едва на 10-ата година успях да събера екипа, за който мечтаех. Те са млади и 
креативни специалисти и са точно като мен - има много топлина и много семейство. Не ги давам 
за нищо на света и колкото и пандемии да има, ще работя навън, ще превеждам на когото трябва, 
само да го има това пространство. Отговорността е голяма - в хладилника вкъщи може да се 
търкаля едно сирене и един кашкавал, ще оцелеем. Но като знаеш, че и други хора зависят от 
теб, за да бъдат осигурени, отговорността е голяма 
- Преди три години ти минаваш през своята лична пандемия, когато чуваш диагнозата рак. 
Как реагира тогава? 
- Първо минах през гнева - "защо на мен, толкова лош човек ли съм, какво направих?!"". След 
това дойде отчаянието. Чувах единствено "рак е равно на смърт". Защото загубих баща си преди 
15 години от рак, беше много тежък момент и за мен ракът беше смъртна присъда. 
Не ми е приятно да съм в "хейт настроение" към българските медици, но те не се постараха по 
никакъв начин да ми вдъхнат вяра, че и с рак се живее. Нямах грам сила да чувам хората, които 
ми казваха, че трябва да вярвам, че нагласата е всичко. Изведнъж си изхвърлен от ежедневието, 
а светът продължава да се движи. Теб те няма, ти си сянка. Беше много страшно - някъде два 
месеца обикаляхме по болници. Не съм ходила при случайни лекари. Цялото лекарско съсловие, 
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с което съм работила през годините, се беше организирало и нямаше случаен професор, при 
когото да вляза. Само при светила сме ходили и всяко едно светило, когато виждаше скенера на 
белия ми дроб, назоваваше някакви месеци... Откъде да я вземеш тази надежда?! Дори да е така, 
не трябва да се казва точно така на пациента. 
Започнахме да мислим какво да продадем за лечение извън страната. Отидохме в Щатите , 
където живее сестрата на съпруга ми. Влязох в тяхната система и без да искам изобщо да ги 
издигам в някакъв култ, нямам една дума, която да бъде като забележка. Те просто ме 
преобърнаха. На първата ми среща с хирурга, който ми помогна да се разделя с рака в белия 
дроб, му казах: "Докторе, на мен ми е ясно, че умирам, но все пак нека знам колко ми остава". Той 
отговори: "Ако си тук, защото мислиш, че умираш, ние трябва да се разделим веднага с теб!". И 
така малко по малко успяха да променят коренно настройката ми и успяха да ме накарат да 
повярвам, че нагласата и вярата лекуват, че плацебо ефектът е 60 процента от лечението. Беше 
огромен- 7-сантиметров-тумор в белия дроб и още един, образувал се в гърдата ми. В България 
смятаха, че едното е разсейка на другото. Но там решиха да изследват в дълбочина и се оказа, 
че от цялото лошо хубавото е, че двата ми рака нямат нищо общо един с друг. Назначиха два 
екипа, които се грижеха за двата рака, и те си общуваха непрекъснато. Един лист хартия не съм 
носила - имах електронно досие. В началото ми обясниха, че ще ми казват много термини, които 
изискват перфектен английски, и ми назначиха преводач. Натискаха пет копчета на един 
телефон, казваха: Bulgarian и аз имах на чист български език превод при всяка една среща, при 
всяка една манипулация. Това отношение и тази грижа няма как да не ти повдигнат духа и да не 
ти дадат сила. 
- Разбра ли защо ти се случи този рак? 
- Дадох си сметка, че светът продължава да съществува и без мен и от това най ме заболя. Тази 
човешка егоцентричност, че всичко се върти около нас, в такива моменти се разбива на пух и 
прах. Ние знаем, че не се върти, и четем в книгите, че не сме незаменими, но чак когато ти се 
случи, ти осъзнаваш, че децата продължават да съществуват и без теб, центърът продължава, 
всичко продължава да го има, а теб може да те няма утре 
Това ме направи малко по-обичаща себе си. Това не означава, че не обичам другите до смърт, 
но започнах да се грижа повече за себе си. 
- Запази ли това старание към себе си до днес? 
- Понякога се увличам - ежедневната грижа, лошотията, която се случва наоколо, амбициите - 
тези човешки неща те отнасят нанякъде, но успявам да се върна и да притихна. Аз съм много 
емоционална и започнах да избягвам сивите хора. Не държа на всяка цена да ги оцветя, да им  
помогна. 
- Сигурно несъзнателно предаваш тази мъдрост и на децата? 
Повечето деца са малки и ние работим по отношение на нагласата най-вече с техните родители. 
За тях много често глухота е равно на край. Какво бъдеще, какви амбиции, какви мечти за това 
дете?! Може би моята лична пандемия ми помогна да мога да помагам на тях да излизат час по-
скоро от тази буря на кризата и да вярват в детето си. Както аз трябваше да повярвам на 
докторите, на ситуацията. Много често нашите семейства остават по двама, защото мъжете 
абдикират, но аз съм сигурна, че най-бързо се събират тези от тях, които се изправят и казват: 
"Да, вярвам, че детето ми ще се справи -както и да е, с жестове, без жестове, с имплант, без 
имплант!". На мен лекарите в Щатите ми казаха да си представя как дишам нормално и съм 
добре. Моят доктор ми каза, че дори да се наложи да отстрани цялата половина на белия ми 
дроб, след това ще се възстановя и всичко ще е наред. И ме запозна със своя пациентка, която 
е с една половина на белия си дроб и на шестия месец от операцията беше скочила с парашут. 
Да имаш визия за бъдещето, е спасително. 
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Така, когато до теб седне едно 2-годишно дете и е като бяла книга, а ти трябва да напишеш 
всичко в нея заедно с родителите, е добре да имаш някаква визия за него. Казвам им да си го 
представят като голям мъж, който има съпруга и две деца и заедно им идват на гости за Коледа. 
Когато човек раздуе нещата като балон, няма връщане назад. Наистина вярвам, че можем да 
работим с мозъка си и така да влияем на останалите. 
Това, което болестта ми даде, е да вярвам повече 
Защото, когато аз спрях да вярвам, че ще съм жива, се хранех само с вярата на околните. 
- От март месец ти работиш постоянно и като преводач на Националния оперативен щаб 
за борба с COVID-19. Не тд ли се прииска да се пощадиш? Да си там, сред всички тези 
лекари и журналисти всеки ден, те излага на висока опасност. 
- Първите два пъти никой не знаеше какво предстои и в какво се забърква светът. Но след това, 
когато ангажиментът се оказа по-дългосрочен и ежедневен, и двете ми деца се разсърдиха и 
плакаха. На мен ми беше трудно да взема решение... Но в София познавам почти всички хора от 
глухата общност. Хората на възрастта на моите родители са ме отгледали, така да се каже. Да 
откажа, е все едно ти да можеш да направиш нещо за роднините си и да откажеш. Всички ние 
сме залети от всякаква информация и сме толкова уплашени, а при тях е по две, защото са 
затворени. Често ми пишеха мои приятели, които са глухи, че следят новините, че могат да 
прочетат колко са бройките и какво трябва да направят, но "когато те виждаме теб и другите 
колеги да ни говорите на нашия език, това ни успокоява." Помня колко хубаво ми стана, когато в 
болницата в Щатите аз чух на чист български език: "Добър ден! Аз съм в Чикаго и днес ще 
превеждам за вас..." .Това ми донесе такова спокойствие! 
- Ти си постоянно сред тези знаещи хора, освен това работиш като консултант във Военна 
болница. От началото на пандемията си там, където се обсъждат световните научни 
новини. Като много интуитивен човек усещаш настроенията. Кажи, Таня, има ли надежда? 
- Да, разбира се, че има надежда. Истински вярвам и въпреки тези петна, които сложихме и на 
здравеопазването, и на медиците, съм виждала не един и двама, които се справят чудесно. 
Изтъркано е, но наистина с ред и дисциплина, както и с вярната нагласа нещата ще се подобрят. 
Няма начин да няма начин. Надявам се след всичко това хората да си вземем поуката, както аз 
си взех за себе си. Надявам се тази пандемия да ни направи повече хора. 
*** 
КАМПАНИЯТА "ВДЪХНОВИТЕЛКИ" СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ПОДКРЕПАТА НА "ФИЛИП МОРИС 
БЪЛГАРИЯ" И "EUCERIN" 
  
При детската церебрална парализа първите 6 години са най-важни за лечението 
24 часа  стр. 64   

 
Детската церебрална парализа (ДЦП) се дължи на трайно увреждане на мозъка преди, по време 
на раждане или непосредствено след него. Проф. д-р Мемет Йозек, ръководител на Катедрата 
по неврохирургия в Acibadem Mehmet Ali Aydynlar University, подчертава, че ранната диагноза и 
лечение са от значение за целия бъдещ живот на детето. Диагностицирането на това състояние 
по възможност в първите 6 месеца от живота е от решаващо значение за успешните резултати. 
Първите признаци 
Признаците за церебрална парализа варират в зависимост от мозъчното увреждане. През 
първите 2 месеца от живота типичните симптоми са епилептични пристъпи, затруднения при 
сучене и прекомерна сънливост. Бебето започва да контролира главата си в края на 3-ия месец 
и да седи без подкрепа след 7-ия или 8-ия месец. "При всяко забавяне в този естествен курс на 
развитие - например ако бебето не умее да контролира главата и тялото си или въпреки че държи 
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главата си изправена, се наблюдава нестабилност на тялото, това може да е признак за 
церебрална парализа", посочва проф. Мемет Йозек. 
Другите симптоми могат да включват: "Липса на синхрон в движенията на ръцете и краката или 
ако бебето държи пръстчетата си свити (като в юмрук). Продължителен нощен плач до сутринта 
без друга причина може също да бъде предупредителен сигнал". 
Задължително е да се провежда физиотерапия всеки ден 
Въпреки че засега няма възможност за пълно излекуване на церебралната парализа, 
двигателният капацитет и умения на детето могат да бъдат подобрени с помощта на 
физиотерапия и хирургични методи. физиотерапията е първият етап от лечението. Проф. Мемет 
Йозек твърди, че лечението в най-ранна възраст е много важно, и обяснява: "Ако церебралната 
парализа причини смъртта на определени клетки в мозъка, други клетки в периферията на 
загиналите поемат техните функции. Това свойство, наречено "невропластичност", е налично 
само през първата година от живота, тъй като в този период приключва развитието на мозъка на 
бебето. Ето защо колкото по-рано започне физиотерапията като основна лечебна опция при 
церебрална парализа, толкова по-успешни са и резултатите. Особено през първите 6 месеца от 
живота е много важно да се възползваме от невропластичността". Физиотерапията обаче трябва 
задължително да се извършва редовно и никога не бива да се пропуска дори и един ден. 
Операция се извършва на 3-4 години 
Ако целевите резултати не се постигат с физиотерапия, докато детето стане на 2 и половина 
години, хирургичното лечение на еластичността трябва да се извърши, без да се губи време, 
подчертава проф. д-р Мемет Йозек. 
"Операцията трябва да се направи на 3-6 години най-късно, защото след тази възраст мускулите 
не се удължават, а костите продължават да растат. В резултат ограниченията в движенията при 
децата със еластичност, за съжаление, прогресират с възрастта. Накрая детето изобщо не може 
да върви или да държи предмети. Тази операция не се прави, за да се решат ортопедични 
проблеми, а за да се елиминира еластичността. В случай на деформация в крак или ръка, когато 
детето е на 7-8 години, може да се обмисли ортопедична операция", посочва детският 
неврохирург. 
За допълнителна информация и консултация: Тел. 02 851 1228www.acibadem.bg 
www.facebook.com/ AcibademHospitalsGroupBuigaria 
  

 
 
ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР КОСТАДИН АНГЕЛОВ: Ваксинирането срещу COVID-19 ще бъде 
доброволно 
Ако мерките имат успех, пускат първо яслите и детските градини 
Труд  стр. 4   

 
Когато ваксините срещу COVID-19 бъдат одобрени от българското правителство, те ще се 
прилагат доброволно и безплатно. Това гарантира министърът на здравеопазването проф. 
Костадин Ангелов пред депутатите и допълни, че към момента няма ваксина срещу вируса, която 
да е преминала всички фази на клинични проучвания. 
"Предприели сме действия по изготвяне на общи национални правила и указания за ваксиниране 
на рисковите групи от населението. За българското правителство е изключително важно, тогава 
когато бъдат регистрирани ваксините в Европейската агенция по лекарствата, всички видове 
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ваксини, които правителството ще одобри по линия на Европейската комисия, да се прилагат на 
територията на България безплатно и доброволно за всички български граждани", посочи той. 
По-рано вчера главният държавен здравен инспектор и член на Националния оперативен щаб 
доц. Ангел Кунчев обясни, че всички следващи мерки трябва да бъдат продиктувани само от 
получените резултати. Те ще бъдат постепенно разхлабвани. Ако постигнем успех, смятаме да 
възстановим работата на детските градини, яслите и учениците до четвърти клас, обясни той 
пред Нова тв по повод новите мерки в сила до 21. 12. 
 
"Бойни санитари" влизат на първа линия във ВМА 
Труд  стр. 4   

 
Втора група военнослужещи от различни военни формирования на Българската армия в страната 
се включват в помощ на многопрофилните болници от състава на Военномедицинска академия 
(ВМА). 
Ротацията на екипите ще става на всеки две седмици, а на униформените са възложени 
задължения, свързани с дезинфекция и термометриране, както и помощни дейности в 
Лабораторията по "Вирусология" на ВМА. 
Военнослужещите са разпределени във всички военни болници в страната. Част от тях са 
преминали и курсове за "Бойни санитари" във ВМА. 
В същото време по инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова Столичната община 
осигурява 24 служители, които да подпомогнат работата на Столичната регионално-здравна 
инспекция. 
  
Ваксината на Оксфорд и AstraZeneca 
Труд  стр. 6   

 
Производителят на руската ваксина срещу COVID-19 "Спутник V" предложи сътрудничество на 
AstraZeneca, която също разработи ваксина срещу коронавируса съвместно с Оксфордския 
университет, предаде Ройтерс. Предложението е да се комбинират дози от двете ваксини, за да 
се повиши ефикасността на тази на AstraZeneca. В момента тя е 70% при поставяне на 2 големи 
дози, но нараства до 90% при редуване на малка и голяма доза. За "Спутник V" проучванията 
дават 92% ефикасност. 
Междувременно унгарският външен министър Петер Сиярто съобщи, че Москва ще позволи на 
унгарски специалисти да наблюдават процеса на производство на "Спутник V", което може да 
ускори решението на Будапеща да използва руската ваксина. 
 
Бизнесът против как ще се харчат парите от ЕС 
Труд  Адрияна НИКИФОРОВА 

 
Работодателските организации не одобряват механизма, по който ще се харчат парите от ЕС. 
Това обявиха от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и 
Българската стопанска камара. Оповестеният от вицепремиера Томислав Дончев План за 
възстановяване и устойчивост беше обсъден на заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. 
Според КРИБ планът не отговаря на едно от основните изисквания, а именно -да бъде обвързан 
с реформи и да отразява специфичните за страната ни препоръки на Европейската комисия. От 
организацията настояват да се предвидят повече и по-целенасочени мерки в подкрепа на 
бизнеса, както и по-сериозен бюджет за тяхното изпълнение. 
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В никакъв случай не трябва да допускаме сценарий, в който планът ще се превърне просто в 
план за усвояване на средства, заяви по време на заседанието председателят на БСК Радосвет 
Радев. По думите му в него не се виждат особени реформи и липсват смели крачки за 
подобряване на бизнес средата и за цялостна дигитализация на здравеопазването. 
Бизнес организациите настояват да има пълна прозрачност на процеса и отговор къде, по какъв 
начин, и с какви проекти отделните сектори и предприятия могат да вземат участие, в т. ч. по 
отношение на процедурите и документите за кандидатстване. 
 
Учени на крачка от вечната младост 
Не просто забавяме упадъка, а вървим назад във времето, казва проф. Ефрати 
Труд  стр. 18   

 
Обнадеждаваща новина дойде тази седмица от Израел - местни учени успели да забавят и дори 
да обърнат процеса на стареене. И макар проучванията да са все още в начална фаза, те дадоха 
надежда, че вечната младост може след време да се окаже постижима цел. 
За влияние върху стареенето израелските специалисти използвали терапия с чист кислород. 
Изследването е ръководено от професор Шай Ефрати от Университета в Тел Авив съвместно с 
екип от Медицински център Шамир. 
В проучването специалистите се концентрирали върху това дали процесът може показатели за 
биологично стареене: натрупването на остарели клетки и съкращаването на теломерите. 
Теломерите са крайните участъци на хромозомите, съставени от повтарящи се 
последователности на некодираща ДНК, които служат като брони, предотвратявайки загубата на 
ДНК по време на клетъчното делене. Всеки път, когато се случи делене, тези брони стават все 
по-къси и по-къси. След като теломерите достигнат определена дължина, клетката вече не може 
да се репликира, което води до клетъчно стареене - остаряване, неправилно функциониращи 
клетки, които в крайна сметка водят до когнитивни или други свързани с възрастта увреждания и 
дори заболявания като рак. 
В тестовете били включени 35 души на възраст над 64 години, които били поставени в камера 
под налягане и им бил даван чист кислород за 90 минути на ден, пет дни в седмицата в 
продължение на три месеца. Методът се нарича хипербарна кислородна терапия, използваща 
100% кислород в среда с налягане по-високо от една атмосфера, за да се увеличи количеството 
кислород, разтворен в тъканите на тялото. 
На всеки 20 минути участниците махат маските си за пет минути, приемайки кислород с нормални 
нива. През този период обаче изследователите виждат, че колебанията в концентрацията на 
свободен кислород се интерпретират на клетъчно ниво като липса на кислород, вместо да се 
възприемат като обичайно ниво на кислород. 
"Колебанията на кислорода, които генерирахме, са важни. По време на този процес се получи 
състояние на недостиг на кислород, което доведе до регенерация на клетките", обяснява Ефрати. 
Практическите последици включват подобрения на вниманието, скоростта на обработка на 
информация и изпълнителните функции, които обикновено намаляват с остаряването и които от 
хората на възраст над 60 години. 
Според проучването промените са еквивалентни на състоянието на организмите на участниците 
на клетъчно ниво преди 25 години. 
"Ние не просто забавяме упадъка, ние вървим назад във времето", категоричен е Ефрати. 
Той изучава процеса на стареене от десетилетие и ръководи клиниката Авив във Флорида. Това 
проучване според Ефрати е доказателство, че може да бъде обърнат процесът на стареене на 
клетъчна основа, добавяйки, че "дава надежда и отваря вратата за много млади учени да насочат 
усилията си да се борят със стареенето като обратима болест". 
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Това също може да даде възможност на лекарите и учените да намерят начин да наблюдават 
дължината на теломерите и да разработят лекарства, които да им помогнат да порастат отново, 
когато е необходимо. 
Колкото до въпроса дали това ще помогне на хората да живеят по-дълго, Ефрати подчертава, че 
продължителността на подмладяващия ефект предстои да бъде определена в дългосрочен план. 
 

 
 
ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ: Ваксината срещу COVID-19 ще е 
безплатна и доброволна 
Плащанията към общинските болници увеличени с 8% за девет месеца 
Монитор  стр. 1,5   

 
 За българското правителство е изключително важно тогава, когато бъдат регистрирани 
ваксините срещу COVID-19 в Европейската агенция по лекарствата, всички видове ваксини, които 
правителството ще одобри по линията на ЕК, ще се прилагат безплатно и доброволно на 
територията на страната за всички български граждани. Това съобщи съобщи министърът на 
здравеопазването проф. Костадин Ангелов по време на парламентарния контрол вчера. Ангелов 
напомни, че през август Европейската комисия беше оправомощена да сключва договор за 
ваксини от името на страните членки. Към момента нямало препарат, който да е преминал всички 
фази на проучване, но по думите му Министерството на здравеопазването вече е предприело 
действия по изготвяне на правила и указания за съхраняването, прилагането и обхвата на 
ваксините, както и за медицинските специалисти, които ще извършват ваксинирането. 
Плащанията към общинските болници са увеличени с 8% за девет месеца, въпреки че дейността 
им е намаляла с 12 на 100, каза министърът на здравеопазването Костадин Ангелов по време на 
парламентарния контрол. 
Той обясни, че след обявяването на извънредното положение заради коронавируса 
правителството е насочило усилията си към подкрепа на болничния сектор. Сред мерките били 
повишаването на цените на клиничните пътеки и допълнителните плащания от НЗОК за 
болниците. 
По думите му средствата към общинските болници са били в размер на 234 млн. лв., включително 
12 млн. лв. за работа при неблагоприятни условия, а над 36 млн. лв. са осигурени от бюджета на 
здравното министерство за лечебни заведения в отдалечени и труднодостъпни райони. Само 
през последния месец са одобрени още 50 млн. лв. за болниците, а 7 млн. лв. са предоставени 
за непредвидени разходи и ефективен отговор на създалата се епидемична ситуация. 
Здравният министър съобщи още, че проектът за модернизиране на спешната помощ се 
изпълнява в срок. Общата му стойност е 163 млн. лв., а крайният срок е 23 октомври 2021 г. По 
линия на проекта ще бъдат доставени линейки, ще бъде осигурено оборудване и ще се 
финансира ремонтът или изграждането на центрове и филиали за спешна помощ. 
До дни България ще сключи договор за нови апарати за реконвалесцентна плазма, съобщи по-
късно вчера здравният министър. 
Осигурени са средства за консумативи на всички центрове по трансфузионна хематология, 
добави той. 
 
Командироват общински чиновници в РЗИ-София 
Монитор  стр. 5   
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По инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова Столичната община осигурява 24 
служители, които да подпомогнат работата на Столичната регионално-здравна инспекция. 
Служителите работят в направленията - "Правен и административен контрол" и "Общинска 
администрация", съобщиха от кметството. 
През следващите няколко седмици те ще работят съвместно с екипите на здравната инспекция 
и ще изпълняват техни задачи, като анкетиране на карантинирани лица. 
Вече трета седмица служители на Столичния инспекторат подпомагат работата на екипите на 
СРЗИ, като въвеждат данни на контактни лица и разнасят с автомобил предписания до адреси 
на карантинирани лица. Трима служители на инспектората въвеждат резултати от изследвания в 
"Пирогов", за да облекчат работата на лекарите и медицинските специалисти. Два екипа на 
дирекция "Аварийна помощи превенция" също подпомагат работата на СРЗИ от началото на 
пандемията като разнасят предписания на контактни лица и извършват дезинфекции на места, 
по искане на здравните власти. 
  
Първи сме по смъртност в ЕС 
Монитор  стр. 5   

 
Данните на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията показват, че в 
последните две седмици в България са починали 21 на всеки 100 хиляди души. Това е 
показателят, по който ЕС следи развитието на пандемията. 
Европейският център следи данните за период от 14 дни. Затова и сега излизаха информации, 
че сме в челната тройка, но те бяха от отделни дни и не представляват тенденция. 
Преди две седмици починалите с коронавирус в България бяха 1898 души, но вече имаме почти 
двойно увеличение. За последните 14 дни битката с вируса са загубили 1469 българи. След 
България остават досегашните "първенци" Белгия и Чехия с 19.4 и 19.2 жертви на всеки 100 
хиляди души за последните две седмици. 
Европейският център следи ситуацията във всички страни членки на ЕС, както и в Обединеното 
кралство, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Сред всичките тези 31 държави смъртността в 
България от днес вече е най-висока. Това наложи и по-строгите мерки, които въведе 
правителството. 
 
Подкрепят бизнеса с нова схема за 170 мин. Лева 
Заделят 150 млн. от Плана "Справедлива България" за хората с увреждания 
Монитор  стр. 1,4   

 
"На всички, които дейността им е била преустановена могат да разчитат на още една схема, на 
която стойността й е поне 170 млн. лв. Където ще имат право на подпомагане на определен 
процент от оборота. Това е подкрепа за бизнеса, не за работниците. Те са по друга схема.". Това 
заяви вицепремиерът Томислав Дончев в НС относно мерките, касаещи кризата заради 
пандемията от COVID-19. 
По думите му кандидатстването ще става изцяло по електронен път, а в понеделник ще бъдат 
дадени повече детайли по нея. В коментар на изказването на президента Румен Радев по-рано 
през деня, че бюджетът за догодина бил "след мен и потоп" пък вицепремиерът заяви: "Репликата 
звучи цветно, но не се потвърждава от данните на нито една международна институция. Страната 
ни се очаква да има най-нисък дълг в ЕС, както и или най-ниския, или сред най-ниските дефицити. 
И тази, и следващата година България ще е сред тези с най- нисък дефицит в Европа". 
Социалният министър Деница Сачева пък заяви от своя страна, че не приемат критики на човек, 
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който за 4 година не подготви един хартиен документ. По думите й това било политическо 
заяждане. 
Тя отново напомни, че бюджетът е насочен към хората. "Тези 24лв , за които се говори е мярка 
80 на 0, а от понеделник щяло да може да се кандидатства за тях, обобщи тя. 
По-рано през деня кабинетът представи на дискусия и четвъртия стълб от Плана за 
възстановяване - "Справедлива България", като Сачева обяви, че 150 млн. лв. са предвидени за 
хората с увреждания. Тези средства ще бъдат инвестирани за осигуряване на достъпност и лична 
мобилност на хората с трайни увреждания, както и приобщаването им към всички сфери на 
обществения живот. Друг от приоритетите ще бъде дигитализацията, защото 2/3 от хората от 
възрастните хора не притежавали основни умения. "Започваме от изграждането на облачна 
среда и създаване, поддържане и администриране на виртуалната платформа за обучение на 
възрастни", посочи социалният министър. "72% заетост на работещите на възраст между 15 и 64 
години, както и поне 7% от населението да се ангажира с обучения е основна цел, която си 
поставяме с този план, ще разгърнем квалификацията и повишаване на дигитални умения, 
защото 2/3 от хората у нас не притежават такива умения. Реформата е свързана с обучения, 
развиване на цифрови умения, създаване на инструменти за обучения за възрастни", допълни 
тя, като подчерта също, че 80 млн. от плана са заложени за обучение за възрастни, организиране 
на електронни и дистанционни обучение и тестове. 
"Имаме планове да направим карта на младите хора от 15 до 29 години, които нито учат, нито 
работят и да им предоставим курсове и обучение, за да се впишат в пазара на труда. Предстои 
изработването на "Социална карта" за социалните услуги, а това са реформи в социалната 
сфера, и се правят подобрения, при положение, че дълго време не са правени промени", разкри 
още тя. 
 
Измама в нета: Пробутват "чудодеен" дезинфектор за телефон срещу вируси 
Продуктите са без биоцидна регистрация, какъвто е регламентът 
Монитор  стр. 3  Яна ЙОРДАНОВА 

 
Поредна измама в интернет пространството заради пандемията. Търговци ни пробутват 
дезинфектор за телефон, за който се твърди, че ни осигурява безопасна от вируси среда. За 
целта трябва само да се включи към мобилното устройство и по този начин да почистваме 
клавиатури, бутони в асансьори, прибори за хранене, та дори и маски. Това разказа пред 
"Монитор" Богомил Николов от Асоциацията на потребителите. 
В ОБЯВАТА СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ ДЕЗИНФЕКТОРЪТ Е УНИКАЛЕН и осигурява безопасна среда по 
всяко време и навсякъде. В момента цената е намалена от 67 лв. на 40,20 лв. Според експерти 
обаче не е ясно колко време трябва да се дезинс^екцира, за да има някакъв ефект, както и от 
какво разстояние да се прави това. Няма и изследване, което да потвърди есректа от 
приставката. 
"Да не говорим, че това е LED лампа, за която изобщо не е ясно дали излъчва UV лъчи. 
Зачестяват измамите с обяви на стоки, за които се твърди, че помагат за лечението  и 
профилактиката срещу коронавирус. Свойствата им обаче са спорни. На първо място са 
хранителните добавки, които непрекъснато ни се пробутват", коментира Николов. 
Така например в онлайн пространството търговци ни предлагат антибактериални изтривалки за 
под и дивани с материи, за които се твърди, че не допускат вируси. Нет пространството е 
наводнено и от UV лампи за дезинфекция. 
"С тях обаче много трябва да се внимава, защото дори може да са опасни. Повечето са доста 
съмнителни. Да не говорим, че след като претендират за дезинфекция, трябва да се регистрират 
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като биоцидни продукти", каза още Николов. Той уточни, че по регламента се регистрират всички 
дезинфектанти. Цените са разнообразни. 
Друга примамлива обява е МАШИНА ЗА ВОДОРОДНА ВОДА СРЕЩУ 300 ЛЕВА 
На нея са приписани едва ли не чудодейни свойства - възвръща младостта и енергичността, 
намалява нивото на холестерол, усилва мозъчната дейност, възстановява по-бързо след 
боледуване, намалявала целулита и бръчките. 
"Не се лъжете да давате 300 лева. Знаете, че преди време търговци предлагаха антибактериапен 
душ, за който твърдяха, че помага при коронавирус. Сега рекламата е променена и се предлага 
под друго наименование, просто процедурата е тромава и такива хора трудно може да бъдат 
спрени", каза Николов. 
 
Риба се лови най-добре в мътна вода 
Монитор  стр. 10  Иван ПЪРВАНОВ 

 
Измамници ни пробутват "уникални" машинки и "чудодейни" илачи, целта на които е ако не да ни 
направят безсмъртни, то най-малкото да живеем 150 години. Последният хит" е "изключителен" 
дезинфектор срещу вируси за мобилен телефон, с който се осигурява безопасна среда срещу 
COVID-19 навсякъде и по всяко време. 
Една хубава българска поговорка гласи, че "риба най-добре се лови в мътна вода". Или иначе 
казано, далавери е въртят и пачки се трупат през несигурни и тревожни времена, каквото е и 
сегашната пандемия. Измамниците бързо усетиха, че страхът на хората от пандемията може да 
се окаже истинска златна мина, ако успеят да се възползват от него навреме. И за съжаление, 
някои от тях успяха. Още на втория или третия месец телефонните измамници пуснаха нов 
престъпен сценарий, свързан със страшния коронавирус. За разлика от мургавите ало 
шарлатани, които отново предпочетоха престъпния начин за забогатяване, други тарикати 
подходиха доста по-обиграно и рафинирано и без да влизат в конфликт със закона. Така на 
пазара през последните месеци се появиха доста артикули, свързани по един или друг начин с 
превенцията срещу COVID-19 и лечението му. 
Създателите и разпространителите на тези артикули и без да имат  магистратура по практическа 
психология знаят простата истина, че човек най-силно се бои за здравето и живота - своя и на 
близките си. И че е готов да даде мило и драго за да ги запази. 
Затова и наред с дезинфектора за телефон, се появиха още "специални лампи" със съмнителен 
произход, за които се твърди, че с лъчите си унищожават всички вируси, в това число и COVID. 
Според учените това твърдение е повече от съмнително и те съветват хората да не се доверяват 
на подобни "уникални" непроверени и несертифицирани уреди и апарати. Които не само, че няма 
да помогнат, но може дори и да им навредят, при това сериозно. 
Българите обаче сме една доста интересна нация. Склонни сме навсякъде и във всичко да 
търсим и виждаме следи от световна конспирация, тайни общества, рептили, могъщи сиви 
кардинали, които чрез ваксините за коронавирус искат тайно да чилират и така да държат в страх 
и подчинение всички хора по света. В същото време обаче цялата тази подозрителност и 
мнителност изведнъж изчезва, когато поредният шарлатанин ни покаже поредното "уникално и 
неповторимо чудо на техниката", което ще ни спаси от всички смъртоносни заболявания по света. 
И което "струва стотици левове", но, видиш ли само днес и само за нас е на промоция от 50 кинта.  
 
Виртуален Никулден в Бургас 
Монитор  стр. 6  Елена АНАСТАСОВА 
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Тази година тържествата, планирани за патронния празник на Бургас - Никулден ще са 
виртуални, обявиха от общината. "Ситуацията в момента е изключително напрегната и се 
събразяваме със заповедите на министъра на здравеопазването. Заради пандемията и 
ограничителните мерки, светлините на елхата тази година ще бъдат запалени също виртуално и 
без обичайната масовост", заяви кметът на града Димитър Николов. Спестените средства от 
Никулден, Коледа и Нова година ще бъдат преразпределени за закупуването на специализирана 
апаратура за лечение на COVID-19, както и за защитни облекла и предпазни средства за 
медицинските заведения, в знак на съпричастност към хората ебели престилки. 
Традиционният рибен курбан и печена риба няма да бъдат раздавани на обичайните пунктове. 
Вместо това ще бъдат подготвени над 3000 порции, които от името на всички бургазлии ще бъдат 
доставени до социалните центрове и болниците за работещите на Никулден лекари, медицински 
сестри, обслужващ персонал, както и за пациентите. Рибената чорба ще бъде приготвена от 
готвачите на остров Света Анастасия, а Социалният патронаж ще осигури печенето на риба. 
Курбанът ще бъде осветен за здраве от бургаското духовенство. 
Община Бургас ще спази традицията за общата никулденска снимка на всички именици. Вместо 
на живо обаче, тази година всички желаещи да се включат в празничния фотос ще трябва да 
изпратят своя снимка и имената си на e-mail: media® burgas.bg до 1 декември. Получените 
фотографии ще бъдат включени в колаж, който също ще бъде предаден в архива, а екземпляр 
от него ще получи всеки именик, на посочена от него електронна поща. 
  
Франция се открехва, Германия удари милион заразени 
Швеция очаква пик в средата на декември 
Монитор  стр. 48   

 
Битката с коронавируса на Стария континент продължава с пълна сила, като някои държави 
бележат плахи успехи, а други - нови черни рекорди, предават световните агенции. 
Франция, която наложи сериозни ограничения преди месец, вече бележи лек спад на 
разпространението на заразата, а правителството обяви следващите стъпки към постепенно 
намаляване на въведените забрани 
От днес всички затворени досега магазини ще могат да отворят. Изисква се обаче да бъде 
осигурено разстояние от 8 метра между клиентите им. 
Врати също така отварят автопжолите и агенциите за недвижими имоти. Периметърът за 
разходките на французите се разширява на до 20 км в рамките на три часа. При излизане обаче 
остават в сила декларациите и вечерният час. Очаква се да бъдат въведени и рамки за семейни 
събирания по празничните дни. 
Очаквано ресторантите и кафенетата остават затворени, както и кината, театрите и концертните 
зали. Ако разпространението на заразата продължава да спада, премиерът Жан Кастекс обеща 
отмяна на карантината преди Коледа. Едва догодина обаче може да се очаква отпадане на 
повечето санитарни мерки. 
Междувременно общият брой на заразените от коронавирус в Германия надхвърли един милион 
души, предаде ДПА. По данни на института "Роберт Кох" за последните 24 часа са регистрирани 
22 806 нови случаи, с което обшият брой на заразените става 1 006 394 души. Свързаните с новия 
коронавирус смъртни случаи през последното денонощие са 426, което е най-високият 
еднодневен брой в страната до този момент. Общият брой на починалите става 15 586 души. 
Канцлерът Ангела Меркел призова германците към дисциплина и солидарност през коледните 
празници, след като федералните и провинциалните власти решиха да удължат до началото на 
януари затварянето на барове и ресторанти и ограниченията 
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Ограниченията за контакти ще бъдат облекчени между 23 декември и 1 януари, когато ще могат 
да се събират до 10 души вместо сегашните 5. В тази бройка не влизат децата на възраст под 14 
години. 
Чехия, подобно на Франция, се радва на спад на новозаразените благодарение на строги 
ограничителни мерки. През последното денонощие са установени 4048 от началото на 
пандемията става 7779. От появата на вируса досега заболелите в страната са общо 511 520. 
Като цяло епидемиолозите отчитат известно забавяне в темпа на разпространение на вируса в 
последните седмици. 
До 12 декември Чехия е в режим на извънредна ситуация. Затворени са ресторанти, барове, 
спортни клубове и зали, културни обекти, както от сектора на услугите. Служителите в 
държавните и бизнес организации работят дистанционно 
В сила е нощен полицейски час - забранено е свободното движение на хората между 23.00 и 5.00 
ч. Маските на открити и закрити обществени места са задължителни. 
Шведските здравни власти пък съобщиха, че очакват пикът на втората вълна да бъде достигнат 
в средата на декември, като развитието ще зависи от това колко добре хората следват съветите 
за социално дистанциране, предаде "Ройтерс". Новите инфекции достигнаха рекордни нива през 
последните седмици след затишие през лятото. Общо 6622 души с COVID-19 са починали в 
Швеция, което на глава от населението е значително по-високо число от съседите Норвегия, 
Дания и Финландия. 
Антирекорди бележат Словения и Сърбия, а Северна Македония смята, че е достигнала пика на 
заразата миналата седмица. В Словения през последните 24 часа са регистрирани 1609  нови 
случаи на коронавирус, а 48 души са починали, съобщи Макфакс. Регистриран е рекорден брой 
хоспитализирани - 1324 пациенти. Директорът на СЗО за Сърбия Мириан Ивануша пък посочи, 
че страната е на върха по брой на заразени на глава от населението, като  пред нея са само 
Грузия, Аддора и Люксембург. Министърът на здравеопазването на Северна Македония Венко 
Филштче се похвали, че от миналата седмица насам бройките на новозаразените намаляват и се 
стабилизират. 
 
"АстраЗенека" ще прави ново проучване на ваксината си 
Монитор  стр. 48   

 
Британско-шведската мултинационална фармацевтична компания "АстраЗенека" вероятно ще 
проведе допълнително глобално проучване, за да оцени ефективността на ваксината си срещу 
COVID-19. Това обяви главният изпълнителен директор на компанията Паскал Сорио. 
Вместо да добави доброволци към продължаващ процес по изпитване в САЩ, ще бъде 
проведено ново проучване, за да се оцени по-малка доза, която се представя по-добре от пълната 
доза в проучванията на "АстраЗенека", каза Сорио, цитиран от "Блумбърг". "Сега, когато 
установихме това, което изглежда като по-добра ефикасност, трябва да потвърдим това, така че 
трябва да направим допълнително проучване", коментира той. 
Новината идва, след като "АстраЗенека" се изправя пред въпроси относно нивото на 
успеваемост, което според някои експерти може да попречи на шансовете - за бързо одобрение 
от регулаторите в САЩ и ЕС. Няколко учени изразиха съмнения относно стабилността на 
резултатите, показващи, че експерименталната ваксина е 90% ефективна при подгрупа от 
участници в изпитването, които първоначално по погрешка са получили половин доза, 
последвана от пълна доза. 
 
Хакерите от Северна Корея се активизират 
Монитор  стр. 48   
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Южнокорейското разузнаване е попречило на хакери от КНДР да пробият защитата на фирми, 
работещи за създаването на ваксина срещу COVID-19, съобщава The Straits Times. Депутат от 
Националното събрание заяви, че опитите на хакерите от Северна Корея да атакуват 
южнокорейски фармацевтични компании са се провалили, но скри за кои предприятия става 
въпрос. По-рано и "Майкрософт" обвини хакери от Русия и КНДР в кибератаки срещу фирми, 
разработващи ваксини срещу коронавирусна инфекция. 
 

 
 
Коронавирусът уби двама млади мъже под 30 г. 
Телеграф  стр. 6   

 
Нови 3568 случая на коронавирус бяха регистрирани в страната за денонощието от сряда до 
четвъртък вечерта. 
С тях общият брой на заразените от началото на пандемията достигна 136 628. Регистриран е и 
взрив в Дома за възрастни хора с психически разстройства в Пъстрогор. Там заразени са 24 души 
- служители и потребители. До вчера активните случаи достигнаха 88 224, като 6655 са 
настанените в болници, а 430 са в тежко състояние в интензивните отделения. За 24 часа вирусът 
отне живота на още 162 души. Сред по-следните регистрирани смъртни случаи са на двама 
млади мъже без данни за придружаващи заболявания. Единият е на 26 г., а другият на 29 г. С тях 
жертвите на COVID-19 у нас достигнаха 3529. Нови 216 са заразените медицински служители, с 
което броят им достига 5496. 
  
Доц. Кунчев: В най-тежката фаза на пандемията сме 
Телеграф  стр. 6   

 
Факт е, че България беше на първите места по смъртност от COVID-19 през последните дни. 
Страната ни навлезе в най-тежката фаза на пандемията. Това заяви главният държавен здравен 
инспектор доц. Ангел Кунчев. 
"Единствената ни цел е да прекратим тренда на постоянното нарастване на заболяемостта и 
смъртността", каза пред Нова тв доц. Кунчев. Според него мерките не са се забавили и идват 
навреме. Те са в сила от снощи, като за три седмици се затварят всички заведения, ресторанти, 
фитнеси и молове, а децата преминават на онлайн обучение. "От 21 декември ще се предприемат 
мерки за смекчаване. Най-амбициозният ни план е да намалим случаите с 30-35%, което е много 
трудна работа. Най-добре е да навлезем в плато и да се прекрати процесът на увеличаване на 
смъртността и заболеваемостта", каза още доц. Кунчев. По думите му идеята е първо да се 
възстанови работата на детските градини, яслите и училищата за учениците от 1-ви до 5-и клас. 
"Вероятно в последния момент - 1-2 дни преди крайния срок на мерките, ще обявим какво ще се 
предприеме", каза още доц. Кунчев. 
  
Българин от Ню Йорк изпрати 50 орхидеи за медиците 
Телеграф  стр. 7   

 
Българин, който живее в Ню Йорк, изпрати 50 орхидеи за медиците от трите COVID отделения в 
столичната болница "Царица Йоанна ИСУЛ". 
Към цветята нашенецът архитект Августин Пейчинов изпраща и писмо. "Уважаеми лекари, 
медицински сестри и съграждани, Искам да благодаря сърдечно за всичко, което правите за 
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нашите близки и роднини - ваши пациенти! Въпреки че времената са тъмни, вашето внимание, 
професионализъм и всеотдайност дава светлина и надежда на всички ни", гласи посланието. 
 
Джипито ни праща на тест при кашлица и главоболие 
Вече издават направления за PCR, пуснаха и електронните 
Телеграф  стр. 7  Поли ПАНТЕВА 

 
Джипитата вече могат да издават направления за PCR тест. 
Българският лекарски съюз и здравната каса подписаха анекса към Националния рамков 
договор, който беше обнародван и в "Държавен вестник". Новите текстове влизат в сила със 
задна дата от 1 ноември, но личните лекари вероятно ще започнат да издават направления от 
понеделник, когато получат достъп до системата. Талоните за безплатно изследване са без 
лимити, но ще се издават само докато трае извънредната епидемична обстановка, която преди 
дни бе удължена с два месеца до 31 януари 2021 г. 
Контакт 
За да получим направление от джипито, трябва да имаме поне два от общо 11 изброени 
симптома. Това са: новопоявили се температура; кашлица, предимно суха; отпадналост; загуба 
на вкус и/или обоняние; затруднено дишане или недостиг на въздух; болка в мускулите; 
главоболие; диария; гадене и повръщане; гърлобол и кислородно насищане, по-малко от 92% 
при проведена пулсоксиметрия, ако има такава възможност. В същото време личният лекар няма 
право да издава талон за PCR на пациенти, които вече са хоспитализирани или са насочени за 
прием в болница. Изследването няма да се прави и с цел скрининг, нито пък при наличие на 
контакт със заразен. Лица, които вече са дали положителен резултат за COVID-19, но при бърз 
антигенен тест, също нямат право на направление за писиар. В същото време стана ясно, че 
здравните власти обмислят всеки положителен антигенен тест да бъде потвърден с PCR и да се 
задействат всички последващи мерки като поставяне под карантина. Идеята е, когато 
антигенният тест е направен в лечебно заведение, пациентът да бъде изследван за сметка на 
държавата с PCR. 
Номер 
В анекса е записано, че всеки здравноосигурен българин имат право на талон за PCR тест, 
независимо от начина, по който са се свързали с джипито си. С други думи дори след консултация 
по телефона можем да получим направление за изследване. Разписано е, че то може да бъде 
издадено и по електронен път. Личният лекар го изпраща чрез медицински софтуер към 
Националната здравна информационна система. След като то бъде регистрирано там, се 
генерира Национален референтен номер. Така всяко направление ще има уникален код, който 
трябва да предоставим на избраната от нас лаборатория, стига тя да има сключен договор с 
касата. Заедно с направлението джипито издава и амбулаторен лист, в който се вписват 
наличните симптоми. Според обнародвания документ при консултация по телефона личният 
лекар отново трябва да издаде амбулаторен лист, но не е необходимо той да съдържа подпис на 
пациента. 
  
Лични лекари влизат на помощ в болниците 
Телеграф  стр. 7   

 
Лични лекари и специалисти от извънболничната помощ помагат в няколко болници. Това заяви 
здравният министър проф. Костадин Ангелов по време на вчерашния парламентарен контрол. 
"Това е един акт на солидарност и той трябва да бъде на всички лекари, които могат да го 
направят", каза Ангелов. Той отговори на редица депутатски въпроси, като от изнесените данни 



 

 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
42 

стана ясно, че през тази година плащанията към общинските болници са увеличени, 
модернизацията на спешната помощ върви по план, а ваксините срещу COVID ще бъдат 
безплатни и ще се поставят доброволно. 
 
Увеличиха цените на клиничните пътеки за COVID 
Телеграф  стр. 7   

 
С подписването на анекса към НРД в сила влизат не само направленията за писиар тест, но и 
новите цени на двете клинични пътеки за лечение на пациенти с COVID. Те бяха увеличени 
двойно, като от този месец болниците ще получават по 1200 лв. За целта пациентите. които се 
лекуват по КП №39 и №48, трябва да имат положителен резултат от писиар при приемане в 
болницата или от проведено по време на хоспитализацията изследване. Цената за третата 
клинична пътека, по която се лекуват заразени - №104, остава 1200 лв. 
  
Бележка от лекар, ако ученикът е пред таблета 
Малките 30 минути пред екран, големите - 40 
Телеграф  стр. 1,4  Райна ХАРАЛАМПИЕВА 

 
Отсъствията на учениците от дистанционното обучение ще се извиняват с медицинска бележка. 
Това съобщиха пред "Телеграф" директори на училища, които са в готовност от понеделник да 
стартират уроците вкъщи. За разлика от предишното обучение от разстояние сега на децата ще 
се пишат отсъствия. 
Правила 
За тяхното извиняване важат същите правила, както в реална учебна среда, обясни пред 
"Телеграф" директорът на 119 СУ Диян Стаматов. Това означава, че ще се изисква бележка от 
лекар. Ще се прилага обаче облекчен режим за нейното предаване на класния ръководител. 
Протоколът за извинителните бележки особено в тази ситуация може да бъде по-широк, каза 
Асен Александров, който ръководи столичното 51-во СУ. Родителите могат да предават 
бележките както по вайбър, така и с месинджър, а също и чрез платформата на електронния 
дневник - Школо бг. Въпреки че изрази недоумение какви биха могли да бъдат домашните 
причини за отсъствие от онлайн обучение, Диян Стаматов потвърди, че ще се приемат и такива 
бележки по реда, установен за присъствена форма. Той съобщи още, че присъствието на децата 
до 4-ти клас в занималнята няма да е задължително по време на дистанционното обучение и 
няма да се пишат отсъствия, ако не са пред таблета. 
В час 
Вчера от МОН пуснаха указания за времетраенето на учебните часове. Всички училища, които 
успеят да организират онлайн уроците от понеделник, могат да запазят редовното си разписание, 
но трябва да променят продължителността на часовете. За началния етап, който обхваща 
учениците от 1-ви до 4-ти клас, те не трябва да бъдат повече от 20 минути. Така за хлапетата от 
1-ви и 2-ри клас онлайн уроците ще бъдат с 15 минути по-кратки от занятията в клас, за 3-ти и 4-
ти - с 20 минути. Присъствените часове за всички от пети клас нагоре са по 45 минути, но за да 
не бъдат дълго време пред екраните, за тях също има промени. Онлайн часове за учениците от 
прогимназиален етап (от 5-и до 7-и клас) трябва да са до 30 минути. За всички от 8-и до 12-и клас 
един онлайн час ще бъде до 40 минути, или с 5 минути по-кратък от присъствените. 
  
US посолството отчете приноса на жените в пандемията 
Телеграф  стр. 2   
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"Всички ние трябва да работим, за да гарантираме, че жените ще бъдат част от икономическото 
възстановяване след пандемията". Това написаха от посолството на САЩ у нас във фейсбук. От 
мисията напомнят, че тазгодишните 16 дни на активизъм срещу насилието на полова основа 
започнаха на 25 ноември и ще приключат на 10 декември - Международния ден на човешките 
права. Съединените щати отдават значение на факта, че COVID-19 повлиява на жените и тяхното 
благосъстояние по целия свят, заявяват от посолството. 
 
ПОДГОТВЯМЕ НОВА СХЕМА ЗА 170 МЛН. ЛВ. В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА 
Телеграф  стр. 2  Лозан РУМЕНОВ 

 
"На всички, които дейността им е била преустановена, могат да разчитат на още една схема, на 
която стойността й е поне 170 млн. лв. Където ще имат право на подпомагане на определен 
процент от оборота. Това е подкрепа за бизнеса, не за работниците. Те са по друга схема." 
Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев в НС относно мерките, касаещи кризата заради 
пандемията от COVID-19. 
По думите му кандидатстването ще става изцяло по електронен път. В понеделник ще дадат 
повече детайли. Дончев коментира изказването от по-рано на президента Радев, че бюджетът за 
догодина бил "след мен и потоп". "Репликата, че бюджетът за догодина е "след мен и потоп", 
звучи цветно, но не се потвърждава от данните на нито една международна институция. Страната 
ни се очаква да има най-нисък дълг в ЕС, както и или най-ниския или сред най-ниските дефицити", 
каза вицепремиерът. 
"И тази, и следващата година България ще е сред тези с най- нисък дефицит в Европа", допълни 
Дончев и добави, че бюджет 2021 са готови да го изпълнят. 
Социалният министър Деница Сачева заяви от своя страна, че не приемат критики на човек, 
който за 4 година не подготви един хартиен документ. По думите й това било политическо 
заяждане. 
Тя отново напомни, че бюджетът е насочен към хората. "Тези 24 лв., за които се говори, е мярка 
80 на 20, а от понеделник щяло да може да се кандидатства за тях. 
 
Мъжете по-бързо губят антитела след COVID-19 
Телеграф  стр. XI   

 
Мъжете по-бързо губят антитела след прекаран коронавирус. Нивата на антитела при COVID-19 
намаляват по-бързо при мъжете, отколкото при жените, установи ново проучване. Според 
учените тези резултати могат да имат последици за разработването на ваксина срещу вируса, 
съобщава "Гардиън". 
В изследването участват 308 преподаватели от университета в Страсбург, за които е потвърдено , 
че имат коронавирус, най-вече с по-леки симптоми на заболяването. Нивото на различните 
антитела е измерено с помощта на три различни теста два пъти за период от 172 дни. Първото 
измерване показало, че мъжете на възраст над 50 години и тези с индекс на телесна маса над 25 
имат най-високите нива на антитела. Второ измерване показало, че нивата на антителата спадат 
повече при господата, отколкото при жените, независимо от възрастта или индекса на телесна 
маса. 
"Нашите изследвания показват, че мъжете дават по-силен отговор в острата фаза, изразен с по-
високи нива на антитела, но че с течение на времето той намалява много по-бързо, отколкото 
при жените, където остава на много по-стабилно ниво", каза Самира Фафи-Кремър. Спадът 
зависи от първоначалното ниво на антитела. Ако нивото на антителата е по-високо, спадът ще 
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бъде по-бърз, но все още не знаем точно защо", заяви един от авторите на изследването Оливие 
Шварц. 
 
Ефикасността на Оксфордската ваксина под въпрос 
Нито един от участниците в успешните изпитания не бил над 55 години 
Телеграф  стр. 14-15   

 
 Британско-шведската фармацевтична компания "АстраЗенека", която заедно с Оксфордския 
университет разработва ваксина срещу COVID-19, възнамерява да извърши допълнителни 
глобални тестове за оценка на ефикасността й, предаде Ройтерс. 
Това се прави след възникналите въпроси относно резултатите от последните изпитания, 
съобщи главният изпълнителен директор на компанията Паскал Сорио. 
Както предаде агенция Блумбърг, акциите на "АстраЗенека" поевтиняха с 0,8% вчера сутринта 
при търговията в Лондон. Така спадът достигна до около 8% тази седмица на фона на въпросите 
относно резултатите от изпитанията на ваксината AZD1222. 
Дози 
Главната цел на новите проучвания ще бъде да се разгадае защо по-ниски дози на ваксината 
при пробите са дали по-добър резултат, отколкото пълните дози, каза Сорио. Според 
публикуваните в понеделник предварителни резултати от клиничните изпитания, проведени 
върху 20 000 доброволци от Великобритания и Бразилия, средната ефективност на ваксината се 
оказала около 70%. В процеса на тестването се изяснило, че при инжектиране на две еднакви по 
количество дози през един месец ефективността възлизала на 62%. Този показател обаче скачал 
до 90%, когато първо се инжектирала малка доза, а втория път - увеличена доза. 
Рискове 
Сега обаче се раздадоха гръмки критики срещу "оксфордската" ваксина, предаде в. "Билд". 
Причината е, че в групата на участниците в изпитанията, които са получили малка доза, не е 
имало нито един над 55 години. Поради това не е ясно дали ваксината ще бъде също толкова 
ефикасна при една от най големите рискови групи изтъкна германския вестник. Поради 
допълнителните тестове за проверка на ефективността на малките дози които оповести Сорио, 
завършването на работата по ваксината ще се забави още повече, което е голям удар за 
"АстраЗенека". 
Това не е първият проблем с тази ваксина, припомня "Билд". В началото на септември бе 
съобщено, че на фармацевтичната компания се е наложило да спре проучването, тъй като един 
от участниците е изпитал странични ефекти. От "АстраЗенека" временно спряха изпитанията. 
Тогава компанията съобщи: "При тестове на големи серии болестите се появяват произволно, но 
това трябва да се прегледа от независим орган, за да се провери щателно". 
Бързане 
Сорио добави, че в новите тестове ще участват доброволци от различни страни. "Този път 
разчитаме да получим резултата по-бързо, защото вече знаем, че ефективността е висока и ще 
трябва да включим по-малък брой доброволци", отбеляза той. Шефът на компанията изрази 
мнение, че новите тестове няма да повлияят на решението на регулаторите от Великобритания 
и ЕС за одобряване на използването на тази ваксина. 
Тази новина идва на фона на съмненията, които някои експерти изразяват относно ефикасността 
на ваксината на "АстраЗенека", което според тях може да намали шансовете й да получи бързо 
одобрение от регулаторите в САЩ и ЕС, отбелязва Ройтерс. Британското правителство 
предварително е поръчало 100 млн. дози от ваксината на този производител, които са достатъчни 
за ваксиниране на 50 млн. души. Вече бяха изразени надежди, че ваксинирането с оксфордската 
ваксина може да започне в страната още през декември. "АстраЗенека" обаче има силна 
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конкуренция в лицето на американската компания "Модерна" и консорциума от германската 
фирма "Бионтех" и американската "Пфайзер". Техните две ваксини показаха ефективност от 
около 95% и бяха предложени за спешно одобрение от регулаторните органи на САЩ и ЕС. 
 
Режисьорът Стефан Командарев: Коронавирусът не е магия, спазването на мерките 
зависи от нас 
Телеграф  стр. 12-13  Екатерина ТОМОВА 

 
- Г-н Командарев, честито! Преди седмица спечелихте две награди от френския онлайн 
филмов фестивал Arras. Специалната награда на журито е за филма ви "В кръг", който се 
появи на голям екран на 10 ноември миналата година. За съжаление сюжетът на филма 
продължава да е актуален и днес. Какви са неговите силни страни и защо е важно повече 
хора да го гледат? 
- На мен ми е трудно да говоря за силните страни на филма, защото все пак аз съм един от 
авторите. Не е редно да си хваля стоката (смее се). По-скоро публиката и критиката трябва да 
кажат. "В кръг" е вторият филм от трилогията, която правим след "Посоки" и с която се опитваме 
да правим анализ на това, което се случва около нас. Попадаме в една странна ситуация в 
днешно време, защото все повече и повече неща, които ги има в първите два филма, се случват 
в реалния живот. Последният такъв случай беше с репортажа на БНТ за лекаря, който от 
следващата седмица трябваше да работи в Щутгарт. Единствената разлика с героя на Юлиан 
Вергов от първия филм от трилогията "Посоки" е, че той казва, че от следващата седмица ще 
работи в Хамбург. Нещата бяха доста сходни. Опитвали сме се максимално обективно, доколкото 
изобщо киното като субективно може да бъде, да представим реалността, която е около нас, с 
идеята да направим нещо като диагноза на обществото, което е първата предпоставка 
евентуално нещо да се промени и подобри. Всички ние предполагам го искаме, 
- Другата награда от фестивала е парична - в размер на 7500 евро, с които е отличен новият 
ви проект "Ало". Каква е неговата история и какви проблеми ще разглежда този после ден 
филм от трилогията? 
Историята не ми се иска все още да я издавам напълно. Главният герой е една българска 
пенсионерка. Решихме, че пенсионерите като основните потърпевши на т.нар. 30-годишен 
преход в България, поколението на нашите майки и бащи, които цял живот са работили честно и 
почтено и в момента за тях неща като топлина в дома, нормална храна, социален живот и здравна 
грижа са неща, за които не могат и да мечтаят да имат. Филмът е свързан и с феномена 
телефонни измами, който ни беше доста интересен. Това е проект, по който вече три години и 
половина работим. Сценарист е Симеон Венциславов, аз съм съсценарист. Развихме сценария 
в една много добра европейска програма за писане на сценарии на Средиземноморския филмов 
институт. След 8-9 варианта на сценария вече нещата на това ниво са завършени. Върви 
подготовката, както и представянето на проекта на различни европейски форуми за пазари на 
идея. Това освен че предопределя съдбата му, т.е. в копродукция с кои държави ще направим 
филма, но има и награди. Специално в Arras бяхме много щастливи, че точно нашият проект 
спечели наградата. 
- Във филма ще има ли реални случки, каквито се срещат при останалите ви филми? 
- Със сигурност са вдъхновени от истински истории. Ние сме прекарали година и половина в 
срещи, проучвания, пътувания. Въз основа на всичко това изграждаме сценария. 
- Как се снима в условията на пандемия? 
- Според мен нещата с пандемията вървят към приключване. Ваксините са тези, които ще 
изиграят основната роля. Чухте по новините, че вече във Великобритания от следващата 
седмица започва организация по ваксинирането на хората. Това е единственият начин да се 
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получи така мечтаният стаден имунитет и да се върнем към нормалния начин на живот. Според 
мен това са му последните месеци на вируса и на неприятностите, които имаме заради него. 
Предстои ни връщане към нормалния живот. Ние не сме спрели да работим. Снимаме един 
документален филм, който е посветен на проблемите на трансплантацията на органи и 
донорството в България. 
- Темата е изключително важна. Защо решихте да я разгърнете документално? 
- Филмът е много важен за мен, защото аз имам и спечелих нови приятели, които са съпричастни 
към тази тема. Този проект го стартирахме по идея на Георги Пеев, единственият българин с 
трансплантирано сърце и бъбрек. Сред героите на филма има хора, които са с изкуствени сърца 
и чакат трансплантации. Имаме хора, които чакат бъбреци. България, уви, и в тези класации на 
трансплантации е на последните места в Европа. В последните години те стават все по-малко. 
Хиляди хора има в листа на чакащи. Тъжната реалност е, че огромният процент от тях си остават 
така и не дочакват спасителната операция. Парадоксът е, че едновременно с това всеки ден в 
гробищата и крематориумите на България се погребват и изгарят органи, които биха могли да 
дадат здраве и нормален живот на много хора, които чакат подобна манипулация. Това са 
нещата, които ние искаме да променим и нашата мечта е много смела - да станем като в някои 
европейски държави като Хърватия, Испания и Норвегия, където просто няма листа за чакащи. 
Там хората или получават веднага, или в рамките на два-три месеца органа, от който се нуждаят. 
Това, което сме си говорили, дори няколко човешки живота да спасим с този документален филм, 
пак би било страхотно. Ще се опитаме чрез историите на нашите герои, които следваме в 
продължение на месец, да покажем реалността. Хората, които чакат. Лекарите координатори по 
трансплантация в болниците, от които зависи да се случват тези манипулации. Искаме зрителите 
да усетят нашите герои и каузата на донорството със сърцата си. 
- Според вас защо хората са толкова недоверчиви и не даряват органите на техни близки, 
с които реално могат да спасят не един човешки живот, както сам казахте? 
- Това е в народопсихологията на всеки един народ, който е беден, и на всяко едно общество, в 
което има голямо неравенство. Такава е ситуацията в България. И именно когато има такова 
неравенство между бедни и богати, базовото доверие клони към нула. Доверието към 
институциите, между хората, в минувача на улицата, в съседа, който живее до нас, го няма. 
Хората не вярват, подозират конспирации и измами. Конкретно за трансплантациите съм чувал 
всякакви конспирации, как тези органи могат да бъдат откраднати и продадени. В България има 
може би една от най-прозрачните и сложни процедури за осъществяване на трансплантации, има 
няколко комисии, които да установят мозъчната смърт. Ангажирани са екипите на няколко 
болници, над 100-150 души участват в една трансплантация. Няма никакъв шанс за нещо скрито 
и покрито. Това е обяснението за едната страна. От друга страна, това, което се случва и днес с 
коронавируса - лекарите в България намаляват все повече. Студентите по медицина завършват, 
взимат си шапките и заминават по света. Тези, които остават тук, са пренатоварени, много често 
в пенсионна възраст. При тях нещата са въпрос на оцеляване. Една трансплантация е върхът на 
черешката на една здравна система. Ние не можем да очакваме една здравна система, която 
има страшно много проблеми, замитани от години под килима/която е обезкръвена буквално от 
напускащите всеки ден лекари и медицински сестри, да върви добре с трансплантациите. Има 
много причини. Не може да се даде един кратък отговор защо са малко трансплантациите. 
Нещата са комплексни. 
- Как се чувствахте да влезете в болница, да се срещнете с тези хора, екипирани от горе до 
долу в условията на коронавируса? 
- Както знаете, аз на първо място съм лекар, така че вярвам в медицината и в науката. Нашият 
малък екип беше опакован с всички необходими неща - правилните маски, дезинфекция, 
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спазване на всички мерки. Цялата история с коронавируса не е магия, която може да ни халоса. 
Все пак немалка част от нещата са под наш контрол. От нас и нашите усилия в огромна степен 
зависи дали ще предпазим себе си, дали ще предпазим другите около нас. С това не сме правили 
компромис. 
- Какво бихте казали на всички хора, които не спазват противоепидемичните мерки? 
- Днес четох някакво изследване, че 880 000 българи са убедени, че с ваксините ще ни чипират. 
Какво да кажа... Това са 30 години целенасочени усилия в съсипване на образованието в 
България и тоталната чалгаризация на населението. Това са резултатите. Отново опираме, 
колкото и да въртим около едно и също, до бедност и неравенство. Такива общества са 
благодатни за такива конспирации. Характерни са с едно влошаващо се ниво на образование, с 
липса на базови неща като солидарност, отговорност между хората, недоверие. Обществата 
минават през подобни изпитания като общности, но ако хората тръгнат да се спасяват 
поединично, това води до факта, че накрая всички плащат много по-висока цена. 
- Затова ли според вас се стигна дотук? От снощи у нас влязоха в сила нови мерки. 
- Това трябваше да се случи месеци по-рано, не сега, когато над 40% от взетите проби са 
положителни, а когато са 10-15%. Всички летни месеци трябваше да се използват за подготовка, 
за да могат нещата да не стават толкова драматични. И най-важното - да не си отиват толкова 
хора. Гледате статистиките за общата смъртност. Това са хора! Аз за съжаление вече имам доста 
познати, които, Бог да ги прости, си отидоха. Те можеха още десетилетия да живеят и да участват 
пълноценно в нашето общество. Отидоха си и лекари, и учители - това са двете професии, които 
може би са най-голям кът в България. Ние с лека ръка харчим човешки животи и професии, които 
са се изграждали в рамките на десетилетия. Тези мерки са малко след дъжд качулка, както се 
казва. 
- Мислили ли сте за сценарий за филм за пандемията и лекарската професия? 
- Аз имам вече такъв сценарий, който започнах да пиша и го нахвърлих в груб вид пролетта. Това 
е нещо, което започнахме да развиваме със Симеон Венциславов. По истински случай, разбира 
се. Още сме доста в началото. Историята не е само за коронавируса и това, което се случи в 
последните месеци. Коронавирусът засегна толкова много обществото по целия свят, защото 
съвпадна с доста кризи. Той беше кабърчето, което спука много надути балони - все по-
нарастващото социално неравенство в света, непреодоляната криза от 2008 година. Надуваха се 
едни балони, и финансови, и икономически, и политически, които в един момент коронавирусът 
ги спука. По подобен начин в България съвпаднаха нещата с икономическа и политическа криза, 
започнала лятото. Съвпадна и с тази ценностна криза, за която много говорим. И с батака в 
българското здравеопазване, тръгнал още от 1999 година със системата "болници -търговски 
дружества". Всички тези неща съвпаднаха и с медицинската криза на епидемията. И със 
загубеното от властта време през лятото за подготовка за втората вълна. Когато се съберат много 
такива неща, виждаме, че резултатите са лоши. Удържахме някак досега заради огромните 
усилия на медиците ни на първа линия, но и те вече рухват и физически, и емоционално. Има 
държави и общества, които доста по-безобидно и с по-малко загубени животи, с по-високо ниво 
на солидарност и организация минават през това вирусно изпитание. Има общества, които 
плащат много висока цена и тези неща не са случайни. За жалост ние сме от вторите. 
- Какво си пожелава Стефан Командарев? 
- Пожелавам си да приключва вече това нещо, да идват по-скоро тези ваксини и да се връщаме 
към нормалния начин на живот. Към нормалното семейно общуване, да не е само вкъщи, към 
общуването с приятели в нормална среда, към пътуванията, към нормално снимане. Липсват ми 
много фестивалите, липсват ми много и срещите и разговорите с публиката. Връщането към това, 
дай Боже, да се случи по-скоро и по-безболезнено. 
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*** 
Това е той: 

 Роден е в София на 28 септември 1966 г. 
 Учи в 9-а френска езикова гимназия "Ламартин-София 

Завършва Медицинската академия в София през 1993 г., а през 1998 г.- кино- и тв режисура в 
Нов български университет 

 Сред значимите филми са "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" (2008), "Съдилището" 
(2014) и "Посоки" (2017) 

 Последният му филм "B кръг" бе представен миналата година 
Достигнал е до краткия списък от 9 филма в номинациите за чуждоезичен "Оскар" през 2010 г. 
 
 

27.11.2020 
 

НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕВИЗИИ 
 

 
 
Актуалната картина на разпространение на КВ в страната днес показва още 3568 заразени 
БНТ  Новини в 12.00 часа 

 
Актуалната картина на разпространение на КВ в страната днес показва още 3568 заразени, 
Положителните проби са 39% от направените 9093 ПСР теста. 6555 пациенти с КВ са настанени 
в болница, излекуваните за денонощието и днес са много – 2255, а жертвите на щама са 162. 
 
Епидемията К-19 
БНТ  Новини в 12.00 часа 

 
Според проф. Андрей Чорбанов от БАН разпространението на епидемията е много широко и не 
очаква мерките, които влизат в сила от днес, да дадат особено добър резултат. Ограниченията 
обаче трябва да се изпълняват. 
В сутрешния блок на БНТ, професор Чорбанов каза, че до НГ българската ваксина срещу КВ ще 
бъде готова. 
Андрей Чорбанов: Съгласно плановете, които изпълняваме, ние имаме времеви граници, до 
НФ, както сме декларирали, ние ще имаме ваксина. Нормалният път, който трябва да премине 
ваксината е най-малко да премине през много теоретични постановки, за да се покаже, че тя е 
ефективна. Тя се съхранява при нормална температура от 4 до 8, защото компонентите са 
стабилни. 
Тези, които се съхраняват при -70, аз ще го заявя изключително обективно, че нямаме логистика 
в България да разпространяваме. 
Водещ: Безплатни антигенни тестове ползват социално слабите граждани и пенсионерите от 
Бяла, Русенско. Те са осигурени от общината и от многопрофилната болница "Юлия Вревска”. 
Репортер: Фатме Мехмедова идва да си направи бърз тест от с. Ботров, където живее и работи. 
Тя е приятно изненадана, че за процедурата няма да плати нито стотинка. 
- Тази сутрин като дойдох на работа, започнах да работя и по едно време ме заболя главата. 
Ходих на доктор. Тя ми каза: "няма да плащаш нищо, отивай на преглед”. Съпругът ми почина, 
безпаричие. 
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Репортер: От ръководството на болницата решили да осигурят безплатните антигенни тестове, 
защото опитът им е доказал, че заради липса на средства много хора не си правят изследвания, 
а се самолекуват вкъщи. 
Димитър Димитров: В града има 100-ина заболели жители, ние считаме, че реалната бройка е 
много по-висока и с тези безплатни тестове бихме подпомогнали хората за диагностично 
уточняване и за вземане на адекватни мерки. 
Репортер: В импровизираната лаборатория работят двама доброволци. Елвира Георгиева е 
служител в администрацията на болницата, но се е съгласила да помогне на медицинския 
персонал, като взема пробите за изследване. 
- Работим на две смени - от 6.00 сутринта до 14.00 ч. и от 14.00 до 22.00 ч. Днес започнаха да 
идват социално слаби - до момента 33-ма. 
Димитър Димитров: Единственото условие дадено лице да си направи тест е да бъде насочено 
от личен лекар или от специалист, а не всеки да идва самоволно. 
Репортер: Безплатните антигенни тестове са осигурени с икономисани средства от културния 
календар на община Бяла и от бюджета на болницата. 
Димитър Димитров: Имаме в момента 400 теста, които могат да станат и 600, и 800. Самата 
потребност ще покаже докъде ще стигнат нещата. 
Репортер: 35 медицински служители в беленската болница са заразени с COVID инфекцията, а 
преди дни болницата изгуби своя директор д-р Ботьо Ботев. 
Водещ: Хотелиери и ресторантьори от Сандански осигуряват топла вечеря на медицинския 
персонал, който се грижи за заразените с COVID пациенти в болницата в града. Кампанията е 
изцяло благотворителна, а собствениците на заведения и хотели се надяват да имат средства, 
за да продължат да готвят за медиците до края на извънредната обстановка. 
Репортер: В ресторанта на Асен Иванов храната започва да се приготвя в сутрешните часове. 
Всеки лекар или мед. сестра получава салата, основно ястие и десерт. 
- По този начин искаме да им покажем, че не са сами, подкрепяме ги, всички знаем в какви условия 
работят. Благодарни сме, защото те са били, са и ще бъдат винаги на първа линия и ще се борят 
за всеки един живот 
Репортер: Целият туристически бизнес в града подкрепя подкрепя благотворителната кампания. 
- Всяка седмица си правим график кой, по какъв начин може да обслужва болницата в Сандански. 
Много граждани искат да се включат не само с продукти, но и чисто финансово. 
Репортер: От Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в града призоваха 
представителите на бизнеса да даряват хранителни продукти или средства за закупуването им, 
за да може кампанията да продължи до края на извънредната обстановка. 
Водещ: Близо 9 месеца от началото на епидемията у нас и близо 9 месеца денонощен труд за 
лекарите на първа линия. Техните усилия обаче не остават незабелязани, въпреки лошите 
новини. 
Българин, който живее в САЩ, изпрати цветя, на лекарите, които са излекували баба му от 
COVID-19. 
50 орхидеи за 50 медици чакаха пред входа на ИСУЛ в деня, в който възрастната жена ще бъде 
успешно изписана от COVID отделението. 
Д-р Людмил Шопов, началник на COVID отделението, зам.-директор УМБАЛ "Царица 
Йоанна - ИСУЛ": Тя дойде в увредено общо състояние, тя е възрастна дама - над 80 години, с 
прояви на дихателна недостатъчност, зависима от кислород. Успяхме да възстановим добро 
състояние. Колегата, който я лекува основно, всеки ден е при нея, в момента също е при нея и 
чакаме да ? каже добрата новина, че може да се изпише. 
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Проф. д-р Петранка Троянова, зам.-директор УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ": На всички ни 
е много трудно - на пациенти, на лекари, на цялото общество. Но ние трябва да се справим 
заедно. Защото в болестта и в страданието, ние всички сме заедно и сме еднакви. 
Водещ: Британското правителство поиска от здравния регулаторен орган да направи оценка за 
първи доставки на ваксината, разработвана съвместно с Оксфордския университет. 
Междувременно премиерът Борис Джонсън не изключи нови строги ограничения за Нова година. 
Репортер: Великобритания е изправена пред тежка зима. Предупреждението отправи министър-
председателят Борис Джонсън, според когото въведените мерки са предотвратили 
разпространението на COVID-19, което да претовари здравната система на страната. 
Джонсън изрази надежда, че краят на строгите ограничения може да дойде с настъпването на 
пролетта и в комбинация с масови тестове и ваксини. 
Англия излиза от пълна карантина на 2 декември. Предстои да бъдат обявени нови мерки по 
райони, които са разделени по тристепенна скала на риск. Те засягат близо 55 милиона души. 
Всички ограничения ще бъдат вдигнат за Коледа, когато ще бъдат разрешени семейни събирания 
по три семейства и пътувания в рамките на пет дни. Не е изключено обаче ново затваряне за 
Нова Година. 
Борис Джонсън: Искаме да избегнем прекалено разхлабване на мерките, за да не бъде вдигнат 
кракът от гърлото на настъпения звяр. 
Репортер: Същевременно британското правителство поиска от регулаторните органи да 
направят оценка на две ваксини, което ще открие пътя към първите им доставки на Острова. 
Едната е разработвана съвместно с Оксфордския университет, а втората е доказала 95% 
ефикасност срещу коронавируса. Целта на кабинета е първите дози да бъдат налични още преди 
Коледа. 
 
Костадин Ангелов: У нас има достатъчно лекари и няма необходимост да искаме помощ 
от друга държава 
БНТ  Новини в 20.00 часа 

 
 Според здравния министър Костадин Ангелов у нас има достатъчно лекари и няма необходимост 
да искаме помощ от друга държава. По думите му страната ни се справя с ковид епидемията. 
Министър Ангелов отново напомни, че когато има ваксина, тя ще бъде безплатна и доброволна 
за населението, както и че има изготвен план за ваксиниране на рисковите групи. 
Проф. Костадин Ангелов: В момента в страната има достатъчно лекари и сестри, които могат 
да се справят с тази епидемия. Да, има места с недостиг на лекари, на сестри. Но този недостиг 
се компенсира по различни начини. Не знам коя държава би дала в момента лекари пулмолози и 
инфекционисти, да помагат на България, при положение, че състоянието на всички системи в 
света е почти едно и също. Държа смело да подчертая и най-отговорно, че нашата страна, 
случващото се в България по нищо не се отличава от случващото се в другите европейски страни, 
както в организационен план, така и в план по отношение на постигнатите резултати вследствие 
на въведени мерки. 
 
В пандемията очакванията на хората са насочени изключително към научните разработки 
за откриване на ефикасна ваксина 
БНТ  Новини в 20.00 часа 

 
В пандемията очакванията на хората са насочени изключително към научните разработки за 
откриване на ефикасна ваксина. Еврокомисарят за иновации Мария Габриел коментира тези 
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очаквания и подготовката на следващия етап по разпространение на ваксините в страните-
членки. Ето какво каза тя в предаването „Светът и ние“. 
Мария Габриел: Развитието, намирането на ваксина е едната от фазите, но производствен 
капацитет и след това дистрибуцията е нещо съвсем различно. И тук европейските учени, заедно 
с ЕК, много ясно заявихме, че работим за това да бъде универсален достъпът до тази ваксина. 
Работим за това по едно и също време всички държави-членки да я получат и това е което се 
случва и до този момент с всички споразумения, които имаме. 
 
От 23:30 тази вечер влизат в сила по-строгите мерки в страната 
БНТ  Новини в 20.00 часа 

 
От 23:30 тази вечер влизат в сила по-строгите мерки в страната, в опит да бъде ограничено 
разпространението на ковид-19. Частичното затваряне ще продължи 3 седмици, до 21 декември. 
Какви са ограниченията? Училища, университети, детски градини и ясли затварят врати. Ученици 
и студенти ще учат дистанционно. Зелен коридор за пазаруване в хранителните магазини от 08:30 
до 10:30 за хората над 65 години. Ресторантите и кафенетата могат само да доставят храна. 
Затварят се моловете, с изключение на хранителните магазини, аптеки, оптики и банки в тях. И 
още. Фитнес залите затварят врати. Баровете и дискотеките няма да работят, както и досега. 
Спират се груповите културни и развлекателни мероприятия, с изключение на театралните 
представления при капацитет от 30%. Събирането на повече от 15 души на частни тържества не 
е разрешено. Забранени са и организираните екскурзии в страната и чужбина. Разбира се, с  оглед 
струпването на много хора не е разрешено и провеждането на семинари и конгреси. Различното 
от затварянето през пролетта е, че парковете остават отворени, малките магазини и молитвените 
храмове също ще работят. Всички мерки може да прочетете на сайта ни. 
Една от най-строгите мерки в последните месеци съвпадна с така наречения Черен петък, обявен 
от много магазини. Има ли опашки днес и спазват ли се мерките? Въпросът е към Йоана 
Миланова, която следи темата. Добър вечер. 
Йоана Миланова: Добър вечер. В столичния мол, където се намирам в момента, няма големи 
опашки пред магазините. Все пак има доста хора, решили да напазаруват броени часове преди 
затварянето на моловете. Прави впечатление, че всички клиенти носят маски и се стараят да 
спазват мерките за безопасност. Пред магазините има поставени дезинфектанти и е създадена 
вътрешна организация, с цел да не се допусне струпването на много хора вътре. Част от 
магазините ще работят с удължено работно време днес. Как премина този по-особен Черен 
петък? 
Промоции, бързащи клиенти, пълни пазарски чанти, лица с маски. Без струпвания на хора. Макар 
че е започнало обратното броене до затварянето на моловете, обстановката там през деня 
изглеждаше спокойна за клиентите, но не и за работещите там. Необходими покупки, а не 
промоционални предложения доведоха в магазините много от клиентите. Какво ще се случи с 
ваучерите, купени преди време, които важат например до празниците, е въпрос, който си задават 
много хора. 
Димитър Маргаритов: Това, което трябва да направят търговците в този случай, е да удължат 
валидността на подобни ваучери с времето, за което важат заповедите за въпросните 
извънредни мерки, т.е. три седмици към този момент. Всичко друго би било некоректно. 
Репортер: Много магазини се ориентираха към онлайн търговията. А всеки, който пазарува от 
интернет и не е доволен от получения продукт, не трябва да забравя, че може да го върне в 14-
дневен срок. 
Водещ: Едно допълнение към мярката, касаеща учениците. 22 и 23 декември ще бъдат неучебни 
дни, обяви просветното министерство. Те ще се включат към Коледната ваканция, която започва 
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от 24 декември. Целта е учениците да не се връщат а два дни на училище. Така те ще влязат в 
клас чак догодина, евентуално на 4 януари. 
А от днес личните лекари могат да дават направления за безплатен пср-тест, но при поне 2 
симптома на заболяването. Промените бяха обнародвани в Държавен вестник и влизат в сила 
със задна дата, от 1 ноември. Направлението може да бъде издавано и електронно. Има едно 
важно уточнение обаче – няма да се издават направления на хора с положителен антигенен тест, 
които обаче са без симптоми. А каква е картната на разпространението на заразата в страната? 
3568 са заразените през последното денонощие, от направените малко над 9000 пср-теста 
положителните проби са 39%. Излекуваните и днес са много, 2255. Жертвите на ковид-19 са 162. 
Според президента Румен Радев хората у нас умират не заради коронавируса, а заради хаоса в 
управлението. Той отново призова всички да спазват необходимите мерки. Държавният глава 
определи като разоряващ бюджета за догодина, но посочи, че няма да му наложи вето. Каза, че 
никой президент досега не е налагал вето на държавния бюджет, тъй като той е инструмент на 
правителството. Подчерта обаче, че управляващите трябва да мислят какво ще се случи със 
страната и след края на техния мандат. 
Мерките в борбата с коронавируса са пожарни и закъснели, еоценката на президента Радев. 
Подчерта, че от години медиците напускат страната, Здравната каса се източва, липсват 
реформи. 
Румен Радев: Българите умират не заради коранавируса, а най-вече заради хаоса в 
управлението на кризата и заради отказ на достъп до здравеопазване. 
Репортер: И отново посочи, че строгите мерки трябва да вървят в пакет със социално-
икономическите. Според държавния глава бюджетът за догодина е нереалистичен. 
Румен Радев: Той е разоряващ и неговата философия е „след мен и потоп“. Следващият кабинет 
ще бъде поставен в изключително неблагоприятна ситуация - опоскана хазна, фалирали 
домакинства и бизнеси, липса на приходи, нула реформи и в най-вероятно социални напрежения. 
Репортер: По думите на президента правителството години наред е излъчвало щедри обещания 
за безусловна подкрепа за еврочленството на Скопие и твърде късно се е сетило да отстоява 
националния интерес. 
Румен Радев: Сега ще бъде груба грешка, ако премиерите Борисов и Заев изиграят някакъв 
театър за пред публиката и подпишат една отново пожелателна декларация, какъвто е и 
договорът от 2017. 
Репортер: Румен Радев каза, че страната ни има интерес Скопие да получи своята европейска 
перспектива. 
Румен Радев: България трябва да даде съгласие за начало на преговорите, след като се 
признаят обективните исторически факти и когато процесът по изкореняване на езика на 
омразата, този процес стане устойчив и необратим. 
Репортер: На въпрос какви са мотивите му да не подкрепи Даниел Митов за посланик в Румъния, 
за което събщи външният министър Захариева, отговори: 
Румен Радев: В българската Конституция не пише, че президентът дължи обяснение на външния 
министър защо приема или отхвърля дадено предложение за посланик. 
Репортер: Президентът коментира тези теми, след като участва в церемония по вграждането на 
темелния камък на новостроящия се храм „Св. Пимен Зографски“ в столичния район „Изгрев“. 
Водещ: И реакцията не закъсня. От ГЕРБ не приемат нито една от критиките на президента и ги 
определиха като безпочвени празни приказки. Увериха, че бюджетът е добър и правят всичко 
възможно да подпомогнат пострадалите от пандемията сектори. 



 

 

Zdrave.net 

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

Вицепремиерът Томислав Дончев не разбира кого обслужва президентът с чертаенето на 
апокалиптични сценарии. Определи поведението на президента като технология за трупане на 
политически дивиденти. 
Томислав Дончев: Да критикуваш е изкуство. Това означава да си толкова добър, да напипаш 
същината на проблема. Да формулираш критиката по най-добрия начин, с оглед това да 
произведе ефект. Но алгоритъмът, където просто казваш обратното на това, което се случва, 
няма нищо общо с това изкуство. Да припомня – и двата щама на коронавируса са опасни – и 
шипченския и софийския. И двата щама са опасни. 
Репортер: От кабинета съжаляват, че днес, когато трябва да се мисли как да се помогне на 
хората, бизнеса, лекарите, се налага да коментират думите на човек, който 4 години не е 
предложил нищо, освен критики. 
Деница Сачева: Ние чуваме непрекъснато критики за мерките, които предлагаме, но нито 
веднъж не чухме нищо конкретно, не чухме конкуренция на нито една от нашите идеи. Затова 
считаме, че това е поредното политическо заяждане, което няма интерес да бъде полезно на 
гражданите. 
Репортер: Не приемат критиките на държавния глава и по отношение на бюджета. Казват, че е 
насочен към хората и предлага много социални мерки. 
Томислав Дончев: Че бил бюджет "след мен и потоп" звучи цветно, звучи интересно, само че не 
се потвърждава от данните на нито една международна финансова институция. 
Репортер: Управляващите нарекоха спекулации думите на Румен Радев, че хората няма да 
могат да получат пари преди празниците. 
Деница Сачева: Още от понеделник може да започне кандидатстването. Тези, които бяха 
затворени от 28 октомври, ще могат да получат своите пари до 12 декември. Ще направим всичко 
възможно колкото може повече хора да получат парите си преди Коледа. 
Репортер: Дончев анонсира и подготвянето на нова схема за подкрепа за бизнеса. Пострадалите 
бизнеси ще могат да получат помощ от държавата, която да е определен процент от оборота. 
Подробностите ще станат ясни в понеделник. 
 
За пореден ден на много места в страната въздухът беше опасно мръсен 
БНТ  Новини в 20.00 часа 

 
За пореден ден на много места в страната въздухът беше опасно мръсен. Данните на 
измервателните станции показват повишение с близо 4 пъти над нормата на фините прахови 
частици в София, Перник и Благоевград и 3 пъти – в Бургас и Варна. В столицата общината пусна 
безплатни буферни паркинги. „Зелен билет" за градския транспорт обаче няма да бъде въведен, 
защото не били достигнати критичните прагове на замърсяване. 
Софи Цветкова: За пореден ден концентрацията на фини прахови частици във въздуха надвиши 
нормата. Най-трудно се дишаше в кварталите „Павлово", „Младост" и „Хиподрума". Столичната 
община въведе мерки за превенция на замърсяването – безплатни буферни паркинги в близост 
до метростанциите. Според пулмолога д-р Александър Симидчиев замърсяването на въздуха 
създава благоприятна среда за разпространението на ковид-19. 
Д-р Александър Симидчиев, пулмолог: Частиците взаимодействат локално с лигавицата на 
дихателната система, потискат имунната реакция, в резултат на което вирусът по-лесно се 
закрепва и по-бързо се размножава в лигавицата. Те са фини прахови частици с размер под 2,3 
микрона, но спрямо вируса са много по-големи и могат да служат като място, където да се 
прикрепват вирусите и да бъдат разнасяни. 
Репортер: Според д-р Симидчиев, замърсяването на въздуха уврежда начина, по който 
лигавиците реагират на околната среда и водят до повече респираторни инфекции. 
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Д-р Александър Симидчиев: Проблемът е, че когато имаме въздушно замърсяване, 
инфекцията засяга по-големи групи от населението и в резултат на това може да се включат и 
хора, при които вирусът да доведе до по-тежко протичане. 
Репортер: В районите „Красна поляна" и „Слатина" продължава и кампанията за безплатно 
поставяне на филтри на комините на домовете, които се отопляват чрез изгаряне на твърдо 
битово гориво. А експертите съветват хората да носят маски с филтри, които намаляват 
вдишването на фините прахови частици и призовават за използване на екологично отопление и 
генериране по-малко замърсители. 
 
Учените са все по-близо до намирането на ефективна ваксина за ковид-19 
БНТ  Новини в 20.00 часа 

 
Учените са все по-близо до намирането на ефективна ваксина за ковид-19. Това обяви в 
специално интервю за „Панораа“ вицепрезидентът на „Астра Зенека“, Рууд Добер. Ето и кратък 
откъс от интервюто на Бойко Василев, което ще бъде излъчено тази вечер в предаването. 
Водещ: Има ли надежда на хоризонта най-накрая? Дали тези ваксини могат да дадат 
дълготрайна надежда, дълготрайно покритие, което надвишава няколко месеца? 
Рууд Добер: Да. Но разбира се, има неща, което не знаем. Знаем, че имаме няколко много 
ефективни ваксини. И производителите ще обсъждаме тези данни с регулаторните агенции по 
света. Но има още големи въпроси, на които не знаем отговорите. Не знаем колко ще траят 
защитните ефекти. Това е въпрос, чийто отговор ще намерим тепърва. Не знаем дали, ако сте 
ваксинирани, ще предавате вируса на другиго. Но ще завърша с положителното – вярвам, че 
разработката на ваксини, осъществена през последните 10 месеца, е безпрецедентна за 
човечеството. Има потенциално решение и ще го имаме на разположение през идните няколко 
седмици, най-много два месеца. Това е огромна победа за борбата с тази ужасна инфекция, 
ковид-19. 
Водещ: Ваксините срещу ковид-19 ще започнат да се разпространяват в Съединените щати и 
Франция следващия месец. До средата на декември германската столица Берлин иска да изгради 
шест центъра за масова ваксинация. Британското правителство даде вот на доверие на 
ваксината на Оксфорд и „Астра Зенека", като поиска оценка от регулаторния орган за 
разпространение на препарата. Това е първа стъпка към одобрение, но на фона на въпроси за 
ефективността. Компанията не изключи допълнителни изследвания. 
Британското правителство е заявило 100 млн. дози от инжекцията на Оксфорд. Компанията 
производител е готова да осигури за Великобритания 4 млн. дози до края на годината и 40 млн. 
до края на март 2021. Фирмата внася корекции в тестоветe си в Съединените щати след 
случайното откритие, че ваксината е ефективна на 90% при първоначален прием на половин 
доза, последвана от пълна, вместо две пълни дози. Испанският премиер Педро Санчес днес бе 
освиркан при посещение в мадридска болница, където са в ход тестове за ваксина. 
Правителството даде подробности за имунизационната си програма, която дава приоритет на 
обитателите на центровете за възрастни и техния персонал. 
Салвадор Ила: Ще закупим около 140 млн. дози, за да имунизираме около 80 млн. души. Така 
ще осигурим ваксини за всички граждани на нашата страна и ще постигнем целта си за 
солидарност. 
Репортер: Русия ще разреши на унгарски експерти да наблюдават производството и изпитанията 
на нейната ваксина „Спутник V“, съобщи днес Будапеща. Посещението другата седмица ще 
ускори одобрението на руския препарат в Унгария, отбеляза външният министърът на страната 
в присъствието на руския министър на здравеопазването Михаил Мурашко. Първите количества 
може да се доставят през декември. 
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Петер Сиярто: Поддържаме тесен контакт с руското правителство и щом клиничните тестове 
приключат и унгарските специалисти излязат с решение, ще можем да говорим за конкретни 
количества. 
Репортер: Унгария планира да изпита и евентуално да произвежда руската ваксина – 
безпрецедентна стъпка за страна-членка на Евросъюза, отбелязва Ройтерс. „Спутник V“ трябва 
да бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата преди да бъде приложена в дадена 
държава от общността. Будапеща е договорила 12 млн. дози от западни ваксини и води преговори 
за доставки с Китай и Израел. Експерти посочват, че основният недостатък на повечето ваксини 
е двустепенното им приложение заради риска хората да не се върнат за втора доза – сценарий, 
който свежда ефективността почти до нула. 
  
Министри и експерти дискутираха по четвъртия стълб от Плана за възстановяване и 
устойчивост – „Справедлива България" 
БНТ  Новини в 20.00 часа 

 
Министри и експерти дискутираха по четвъртия стълб от Плана за възстановяване и устойчивост 
– „Справедлива България". Тук са включени най-чувствителните за обществото ни сфери – 
социалното включване, здравеопазването, бизнес средата и правосъдието. По Плана България 
ще има над 12 млрд. лева безвъзмездна помощ и до 9 млрд. лева заемен ресурс. Какви реални 
промени са очакват? 
Според вицепремиера Томислав Дончев основен акцент на Плана са икономика на знанието, 
зелен преход и дигитализация. Те обаче могат да бъдат осъществени, само ако например има 
добре обучен човешки капитал. Затова „Стълб четири" е особено важен. 
Томислав Дончев: Тук са допълнителните интервенции в сферата на подобряване на бизнес 
средата, включително тези, свързани със съдебната система, тук са мерките в сферата на 
социалната политика, на здравеопазването и на културата, все важни неща, без които основната 
цел на Плана – икономиката от ново поколение, не може да се случи. 
Репортер: Според социалния министър една от големите реформи ще е подкрепата в домашна 
среда на възрастни и хора с увреждания. Тук е и най-голямото перо от 755 млн. лева. Ще се 
изградят 174 нови интегрирани услуги за 5220 потребители. 
Деница Сачева: Да има 72% заетост на хората, които са на възраст между 15 до 64 години, и 
поне 7% от населението да е ангажирано в различни форми на объчение за учене през целия 
живот. Тук трябва да отговорим не само на предизвикателствата, свързани със социалните 
неравенства и с негативните демографски тенденции, но и с необходимостта от повече умения. 
Репортер: Според правосъдния министър Десислава Ахладова, ще има цялостна дигитализация 
на съдебните процедури. Ще се оптимизира съдебната карта и въведе електронно правосъдие. 
Десислава Ахладова: По всяко време гражданите и бизнесът ще могат да следят движението 
на делото и да проследяват всяко евентуално забавяне на процедурите и сроковете. 
Репортер: Според зам.-министър Жени Начева ще се укрепи първичната медицинска помощ с 
мобилни кабинети и обучение на специалисти. 
Жени Начева: Възможност за дистанционно наблюдение на състоянието на пациентите, за 
консултиране на пациенти, които са в отдалечени места. 
Репортер: Според Плана ще се укрепи сградният фонд на болниците, ще се вложат средства в 
психиатричната помощ. Работи се върху електронно направление, електронна рецепта и 
пациентско досие. 
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Българин от САЩ изпрати цветя на лекарите, които са излекували баба му от 
коронавирус 
БНТ  Новини в 20.00 часа 

 
Стотици са вече часовете денонощен труд за лекарите на първа линия в борбата с епидемията 
от ковид-19 у нас. На този фон – красив жест от българин, който живее в САЩ. Той изпрати цветя 
на лекарите, които са излекували баба му от коронавирус. 
Откакто е на две, живее в Америка. От там разбира, че баба му е заразена и няма как дори да 
говори по телефона. 
- Не можеше да диша много добре. След рентген са установили, че има двойна пневмония, което 
е доста сериозно за човек на 84 години. И много се притесних. Просто бях безсилен. 
Репортер: И както се случва в последните месеци, безсилието на едни, се лекува от други. 
Д-р Людмил Шопов: Възрастна дама, над 80 години, с прояви на дихателна недостатъчност, 
зависима от кислород. 
Репортер: Така я посрещнали. А днес я изпращат вкъщи, защото, за щастие вече няма нужда от 
тях. Ако ги питате, щастливи са, но бързат да се върнат към следващия случай на безсилие. 
Проф. д-р Петранка Троянова: На всички ни е много трудно – на пациенти, на лекари, на цялото 
общество. 
Репортер: Но преди да продължат нататък пред вратите на болницата ги чакат 50 цветя за 50 
лекари с едно послание от Америка. 
- Дори ако не го осъзнава, той или тя, прави невероятни неща всеки ден. Пари и оборудване и 
т.н. са важни, но също е важно понякога да повдигнеш духа на човек, който сигурно се сблъсква 
всеки ден със смърт и други тежки ситуации. 
Репортер: Това е неговото „Благодаря" и то минало успешно през океана. Без да знае имената 
им, без никога да ги е виждал, той ги накара да се усмихнат. 
Проф. д-р Петранка Троянова: Трябва да се справим заедно, защото в болестта и в страданието 
ние всички сме заедно и сме еднакви. 
Репортер: След което продължиха нататък. 
 
Влизат в сила по-строгите мерки в страната в опит да бъде ограничено 
разпространението на ковид-19 
БНТ  Новини в 23.00 часа 

 
След по-малко от час влизат в сила по-строгите мерки в страната в опит да бъде ограничено 
разпространението на ковид-19. Частичното затваряне ще продължи 3 седмици, до 21 декември. 
Какви са ограниченията? Училища, университети, детски градини и ясли затварят врати. Ученици 
и студенти ще учат дистанционно. Зеленият коридор за пазаруване на хора над 65 г. в 
хранителните магазини ще бъде от 08:30 до 10:30. Ресторантите и кафенетата могат само да 
доставят храна. Затварят се моловете, с изключение на хранителните магазини, аптеки, оптики и 
банки в тях. И още, фитнес залите затварят. Спортните мероприятия ще се провеждат без 
публика. Баровете и дискотеките няма да работят, както и досега. Спират се груповите културни 
и развлекателни мероприятия, с изключение на театралните представления при капацитет от 
30%. Събирането на повече от 15 души на частни тържества няма да бъде разрешено. Забранени 
са и организираните екскурзии в страната и чужбина. Разбира се, с оглед струпването на много 
хора не е разрешено и провеждането на семинари и конгреси. Различното от затварянето през 
пролетта е, че парковете остават отворени, малките магазини и молитвените храмове също ще 
работят 
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Една от най-строгите мерки в последните месеци съвпадна с така наречения Черен петък, обявен 
от много магазини. 
Промоции, бързащи клиенти, пълни пазарски чанти, лица с маски. Без струпвания на хора. Макар 
че е започнало обратното броене до затварянето на моловете, обстановката там през деня 
изглеждаше спокойна за клиентите, но не и за работещите там. Необходими покупки, а не 
промоционални предложения доведоха в магазините много от клиентите. Какво ще се случи с 
ваучерите, купени преди време, които важат например до празниците, е въпрос, който си задават 
много хора. 
Димитър Маргаритов: Това, което трябва да направят търговците в този случай, е да удължат 
валидността на подобни ваучери с времето, за което важат заповедите за въпросните 
извънредни мерки, т.е. три седмици към този момент. Всичко друго би било некоректно. 
Много магазини се ориентираха към онлайн търговията. А всеки, който пазарува от интернет и не 
е доволен от получения продукт, не трябва да забравя, че може да го върне в 14-дневен срок. 
Едно допълнение към мярката, касаеща учениците. 22 и 23 декември ще бъдат неучебни дни, 
обяви просветното министерство. Те ще се включат към Коледната ваканция, която започва от 
24 декември. Целта е учениците да не се връщат за два дни на училище. Така те ще влязат в 
клас чак догодина, евентуално на 4 януари. 
А от днес личните лекари могат да дават направления за безплатен пср-тест, но при поне два 
симптома на заболяването. Промените бяха обнародвани в Държавен вестник и влизат в сила 
със задна дата, от 1 ноември. Направлението може да бъде издавано и електронно. Има едно 
важно уточнение обаче – няма да се издават направления на хора с положителен антигенен тест, 
които обаче са без симптоми. А каква е картната на разпространението на заразата в страната? 
3 568 са заразените през последното денонощие, от направените малко над 9 000 пср-теста 
положителните проби са 39%. Излекуваните и днес са много, 2 255. Жертвите на ковид-19 са 162. 
Според президента Румен Радев хората у нас умират не заради коронавируса, а заради хаоса в 
управлението. Той отново призова всички да спазват необходимите мерки. Държавният глава 
определи като разоряващ бюджета за догодина, но посочи, че няма да му наложи вето. Каза, че 
никой президент досега не е налагал вето на държавния бюджет, тъй като той е инструмент на 
правителството. Подчерта обаче, че управляващите трябва да мислят какво ще се случи със 
страната и след края на техния мандат. 
Мерките в борбата с коронавируса са пожарни и закъснели, еоценката на президента Радев. 
Подчерта, че от години медиците напускат страната, Здравната каса се източва, липсват 
реформи. 
Румен Радев: Българите умират не заради коранавируса, а най-вече заради хаоса в 
управлението на кризата и заради отказ на достъп до здравеопазване. 
И отново посочи, че строгите мерки трябва да вървят в пакет със социално-икономическите. 
Според държавния глава бюджетът за догодина е нереалистичен. 
Румен Радев: Той е разоряващ и неговата философия е „след мени потоп“. Следващият кабинет 
ще бъде поставен в изключително неблагоприятна ситуация - опоскана хазна, фалирали 
домакинства и бизнеси, липса на приходи, нула реформи и в най-вероятно социални напрежения. 
По думите на президента правителството години наред е излъчвало щедри обещания за 
безусловна подкрепа за еврочленството на Скопие и твърде късно се е сетило да отстоява 
националния интерес. 
Румен Радев: Сега ще бъде груба грешка, ако премиерите Борисов и Заев изиграят някакъв 
театър за пред публиката и подпишат една отново пожелателна декларация, какъвто е и 
договорът от 2017. 
Румен Радев каза, че страната ни има интерес Скопие да получи своята европейска перспектива. 
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Румен Радев: България трябва да даде съгласие за начало на преговорите, след като се 
признаят обективните исторически факти и когато процесът по изкореняване на езика на 
омразата, този процес стане устойчив и необратим. 
На въпрос какви са мотивите му да не подкрепи Даниел Митов за посланик в Румъния, за което 
събщи външният министър Захариева, отговори: 
Румен Радев: В българската Конституция не пише, че президентът дължи обяснение на външния 
министър защо приема или отхвърля дадено предложение за посланик. 
Президентът коментира тези теми, след като участва в церемония по вграждането на темелния 
камък на новостроящия се храм „Св. Пимен Зографски“ в столичния район „Изгрев“. 
Не закъсня и отговорът - от ГЕРБ не приемат нито една от критиките на президента и ги 
определиха като безпочвени празни приказки. Увериха, че бюджетът е добър и правят всичко 
възможно да подпомогнат пострадалите от пандемията сектори. 
Вицепремиерът Томислав Дончев не разбира кого обслужва президентът с чертаенето на 
апокалиптични сценарии. Определи поведението на президента като технология за трупане на 
политически дивиденти. 
Томислав Дончев: Да критикуваш е изкуство. Това означава да си толкова добър, да напипаш 
същината на проблема. Да формулираш критиката по най-добрия начин, с оглед това да 
произведе ефект. Но алгоритъмът, където просто казваш обратното на това, което се случва, 
няма нищо общо с това изкуство. Да припомня – и двата щама на коронавируса са опасни – и 
шипченския и софийския. И двата щама са опасни. 
От кабинета съжаляват, че днес, когато трябва да се мисли как да се помогне на хората, бизнеса, 
лекарите, се налага да коментират думите на човек, който 4 години не е предложил нищо, освен 
критики. 
Деница Сачева: Ние чуваме непрекъснато критики за мерките, които предлагаме, но нито 
веднъж не чухме нищо конкретно, не чухме конкуренция на нито една от нашите идеи. Затова 
считаме, че това е поредното политическо заяждане, което няма интерес да бъде полезно на 
гражданите. 
Не приемат критиките на държавния глава и по отношение на бюджета. Казват, че е насочен към 
хората и предлага много социални мерки. 
Томислав Дончев: Че бил бюджет "след мен и потоп" звучи цветно, звучи интересно, само че не 
се потвърждава от данните на нито една международна финансова институция. 
Управляващите нарекоха спекулации думите на Румен Радев, че хората няма да могат да 
получат пари преди празниците. 
Деница Сачева: Още от понеделник може да започне кандидатстването. Тези, които бяха 
затворени от 28 октомври, ще могат да получат своите пари до 12 декември. Ще направим всичко 
възможно колкото може повече хора да получат парите си преди Коледа. 
Дончев анонсира и подготвянето на нова схема за подкрепа за бизнеса. Пострадалите бизнеси 
ще могат да получат помощ от държавата, която да е определен процент от оборота. 
Подробностите ще станат ясни в понеделник. 
 
Процедурата по закупуване на медицински хеликоптер за Спешната помощ е в ход и не е 
преустановена 
БНТ  Новини в 23.00 часа 

 
Процедурата по закупуване на медицински хеликоптер за Спешната помощ е в ход и не е 
преустановена, информираха от здравното министерство. Проектът за покупка е одобрен още на 
24 септември тази година. Стойността е близо 20 млн. лв. Средствата са отпуснати по ОП 
Региони в растеж. Срокът за изпълнението е 36 месеца. 
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Според министър Костадин Ангелов у нас има достатъчно лекари и няма необходимост да искаме 
помощ от друга държава. По думите му страната ни се справя с ковид епидемията. Министър 
Ангелов отново напомни, че когато има ваксина, тя ще бъде безплатна и доброволна за 
населението, както и че има изготвен план за ваксиниране на рисковите групи. 
Проф. Костадин Ангелов: В момента в страната има достатъчно лекари и сестри, които могат 
да се справят с тази епидемия. Да, има места с недостиг на лекари, на сестри. Но този недостиг 
се компенсира по различни начини. Не знам коя държава би дала в момента лекари пулмолози и 
инфекционисти, да помагат на България, при положение, че състоянието на всички системи в 
света е почти едно и също. Държа смело да подчертая и най-отговорно, че нашата страна, 
случващото се в България по нищо не се отличава от случващото се в другите европейски страни, 
както в организационен план, така и в план по отношение на постигнатите резултати вследствие 
на въведени мерки. 
Ваксините срещу ковид-19 ще започнат да се разпространяват в САЩ и Франция през 
следващия месец 
БНТ  Новини в 23.00 часа 

 
Ваксините срещу ковид-19 ще започнат да се разпространяват в САЩ и Франция през следващия 
месец. До средата на декември германската столица Берлин иска да изгради шест центъра за 
масова ваксинация. А британското правителство даде вот на доверие на ваксината на Оксфорд 
и „Астра Зенека", като поиска оценка от регулаторния орган за разпространение на препарата. 
Това е първа стъпка към одобрение на фона на въпроси за ефективността. Компанията не 
изключи допълнителни изследвания. 
Британското правителство е заявило 100 млн. дози от инжекцията на Оксфорд. Компанията 
производител е готова да осигури за Великобритания 4 млн. дози до края на годината и 40 млн. 
до края на март 2021. Фирмата внася корекции в тестоветe си в Съединените щати след 
случайното откритие, че ваксината е ефективна на 90% при първоначален прием на половин 
доза, последвана от пълна, вместо две пълни дози. Испанският премиер Педро Санчес днес бе 
освиркан при посещение в мадридска болница, където са в ход тестове за ваксина. 
Правителството даде подробности за имунизационната си програма, която дава приоритет на 
обитателите на центровете за възрастни и техния персонал. 
Салвадор Ила: Ще закупим около 140 млн. дози, за да имунизираме около 80 млн. души. Така ще 
осигурим ваксини за всички граждани на нашата страна и ще постигнем целта си за солидарност. 
Русия ще разреши на унгарски експерти да наблюдават производството и изпитанията на нейната 
ваксина „Спутник V“, съобщи днес Будапеща. Посещението другата седмица ще ускори 
одобрението на руския препарат в Унгария, отбеляза външният министърът на страната в 
присъствието на руския министър на здравеопазването Михаил Мурашко. Първите количества 
може да се доставят през декември. 
Петер Сиярто: Поддържаме тесен контакт с руското правителство и щом клиничните тестове 
приключат и унгарските специалисти излязат с решение, ще можем да говорим за конкретни 
количества. 
Унгария планира да изпита и евентуално да произвежда руската ваксина – безпрецедентна 
стъпка за страна-членка на Евросъюза, отбелязва Ройтерс. „Спутник V“ трябва да бъде одобрена 
от Европейската агенция по лекарствата преди да бъде приложена в дадена държава от 
общността. Будапеща е договорила 12 млн. дози от западни ваксини и води преговори за 
доставки с Китай и Израел. Експерти посочват, че основният недостатък на повечето ваксини е 
двустепенното им приложение заради риска хората да не се върнат за втора доза – сценарий, 
който свежда ефективността почти до нула. 
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Дискусия с доц. Нина Янчева, проф. Ива Христова, Рууд Добер, вицепрезидент на Астра 
Зенека, доц. Георги Лозанов и д-р Лъчезар Томов 
БНТ  Панорама 

 
Резюме: Ще има ли резултат от по-строгите мерки, които държавата въвежда за три седмици у 
нас и има ли напредък относно лечението и прилагането на медикаменти при пациенти с COVID-
19 - това коментираха в "Панорама" инфекционистът доц. Нина Янчева и вирусологът проф. Ива 
Христова. 
При една пандемия може да се реагира по два начина - или чрез фармакологичен контрол с 
доказани медикаменти или, както е в този случай, ако няма такива медикаменти, със социални 
мерки. Това обясни инфекционистът доц. Нина Янчева. 
Тези мерки трябва много стриктно да се обсъдят не само в медицински план, но и във финансово 
социален. Може би у нас те трябваше да се въведат малко по-рано, защото виждаме в момента 
една доста висока заболяваемост, допълни тя. 
Слаби места са всички места, където има събиране на хора. Всякакви събирания трябва да се 
избягват, независимо какви - културни, спортни и т.н., защото твърде голяма става 
заболяваемостта. Видяхме, че в страните, където мерките се въведоха здраво, дадоха резултат, 
смята вирусологът проф. Ива Христова. 
Проблемите в здравната система излязоха наяве с тази пандемия. Най-големият проблем е 
кадровият - от години работим с медицински сестри в пенсионна възраст, не достигат и лекари, 
категорична е доц. Янчева. 
Това е респираторна инфекция - не очакваме с тези три седмици да ликвидираме проблема, но 
това ще е едно облекчение, най-вече за хората в болниците, допълни тя. 
Науката се развива много бързо и наистина очакваме пробив и като лечение, което ще облекчи 
здравната система, и като ваксина, смята проф. Христова. Медицината се развива, има доста 
оптимистични данни за медикаменти по отношение на тяхната успеваемост, съгласна е и доц. 
Янчева. 
Превръща ли се разделението в обществото между привърженици и противници на мерките в 
омраза? Според Георги Лозанов спорът за мерките отминава, защото повечето хора се срещнаха 
с вируса, той престана да бъде някаква абстракция и започна да става една всекидневна, доста 
травматична съдба. 
"Появява се обаче едно друго разделение - това е разделението между тези, които са прекарали 
вече болестта и се чувстват неуязвими, и тези, които продължават да се плашат, че това може 
да им се случи и да има последици. Това е едно разделение социално, което е все още трудно 
да прогнозираме по какъв начин ще създаде вътрешни конфликти в обществото, по какъв начин 
ще има сблъсък между тези две групи", коментира в "Панорама" Георги Лозанов. 
Тези, които са преболедували, ще искат да живеят както преди, докато тези, които не са, ще искат 
обществото да ги предпази. "Това ни предстои и не е никак лесно преодолимо социално деление", 
подчерта Лозанов. 
Според него политиката не е реагирала адекватно и не би могла да реагира адекватно: 
"Политиката трябваше да стане арбитър, дори Бойко Борисов лично, на медицински спорове и 
накрая той да каже кой е прав и кой е крив между експерти, които самите не могат да стигнат до 
консенсус". 
Напълно е възможно седмичната смъртност да премине над 5000 души при очаквани 2000. В 
България се наблюдава надвишена смъртност, като при коронавируса тя е над 1% в момента 
заради късното пристигане в болница, когато вече болните развиват усложнения. Това обясни в 
"Панорама" математикът д-р Лъчезар Томов. 
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Според него, при добро провеждане на по-строгите мерки, които влизат в сила от тази вечер, на 
21 декември би трябвало да има поне 50% спад на новите случаи на ден. 
Най-оптимистичните оценки са до 14-15% заразени, като притеснителни са двете седмици след 
8 декември и след коледните празници заради семейните събирания, обясни още математикът. 
В последните дни изведнъж заваляха новини за ваксини. Първо, BionTech и Pfeizer обявиха 
ваксина с 95% защита, последва американската Moderna. Често се чуват подобни съобщения от 
Русия и Китай. А тази седмица университетът Оксфорд и AstraZeneca изнесоха данни за своята. 
На какъв етап са разработките на Оксфордската ваксина, къде е България на картата за 
ваксинации и близо ли е победата над Covid-19 - на тези и още въпроси отговори Рууд Добер, 
вицепрезидент на AstraZeneca, в специално интервю за "Панорама". 
Рууд Добер: Ние сме различни. Всичко се свежда до това каква технология е използвана за 
разработване на ваксината. Pfizer и Moderna използват принципа на т.нар. матрична РНК, а ние 
използваме нерепликиращ се вирусен вектор. Хубаво е, че различни компании използват 
различни принципи, за да разработят и произведат много ефективни ваксини. Учените свършиха 
за 10 месеца това, което преди се правеше за 10 г. Но стъпиха на достиженията на науката. 
Оксфордският екип използва технология, разработвана за Ебола, МЕРС и рак. Модифициран 
грипен вирус от шимпанзе работи като строителен материал за ваксина срещу всякакви болести 
– нещо като микроскопичен пощальон. Както обяснява ВВС, работата на учените беше просто да 
сменят пратката. Преди всичко, не гледаме на това като на състезание помежду ни. Всички се 
борим срещу един общ враг и той е вирусът. Радваме се, че много компании положиха тези 
огромни усилия да разработят, надяваме се, ефективни ваксини. Къде сме ние? Изключително 
сме удовлетворени от резултатите, които оповестихме по-рано тази седмица. Ефикасността ни 
може да стигне до 90% в зависимост от схемата на дозиране, което е страхотно постижение. 
Много добър резултат! Установихме различия в някои от изследваните групи доброволци и в 
момента ги анализираме. При нито един от доброволците, на които бе приложена ваксината, не 
се наблюдава нито едно тежко заболяване от COVID-19, нито една хоспитализация и нито един 
смъртен случай от COVID-19. Като цяло, страхотни резултати! Сега ще обсъдим данните с 
регулаторните органи в Европа, в Обединеното кралство и с Агенцията за контрол на храните и 
лекарствата в САЩ. 
 
За политическата употреба на пандемията и за изпитанията като тест 
БНТ  Още от деня 

 
Резюме: Представяните от опозицията апокалиптични картини за управлението не променят 
факта, че засега основните системи в държавата издържат. Въпреки общото усещане за губене 
на посока под натиска на политическа и протестна война, процесите в управлението вървят. Това 
каза в предаването "Още от деня" по БНТ политологът Антоний Гълъбов. 
Най-важното нещо, за да бъдат спазвани мерките, е да бъде санкционирано неспазването им. 
Управляващите отказаха стриктно да налагат санкции. Ако искат управляващите да спечелят 
трайно доверие у хората, те трябва да видят, че онези, които не спазват мерките, ще  бъдат 
санкционирани, заяви Гълъбов. 
Имам усещането, че този път хората са по-уплашени от реалните данни за заразата, добави той. 
В условията на криза в обществото няма да има желание за много резки движения. В същото 
време имаме един почти социален бюджет. Пролетта Борисов казваше "Ще видите колко ще е 
страшна зимата", за да мируват хората. Когато има опасност, хората стават по-малко взискателни 
към властта. Властта очаква хората да се поуплашат и да вземат едни пари. Не знам дали 
сметката им ще излезе, засега излиза, но най-тежките дни предстоят, коментира политологът 
Първан Симеонов. 
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Очевидно е, че ГЕРБ е в края на един свой цикъл. Много е възпалено масовото съзнание. Данните 
не говорят за катастрофален взрив, но усещането на хората е за хаос. Изглежда обаче, че 
управляващите ще опитат да играят за края на мандата, посочи той. 
През последните години в здравната система се наливат все повече пари, но реформи не бяха 
направени. Очакваше се здравната система да изгърми някъде и тя явно гърми. Трябва да 
спазваме мерките, дори и да не ни харесват, защото по този начин обществото показва мъдрост 
и дисциплина. Опозиционните фактори трябва да спрат да бъркат проблемите на ГЕРБ и 
проблемите на България. Коронавирусът е проблем на България и не бива да се истеризира. 
Властта трябва да се научи да говори ясно, не през рамо в джип, и да поема отговорност. Не съм 
съгласен че има хаос, но има усещане за хаос, а това е достатъчно. Обществото в момента е 
объркано, но все още е толерантно към властта си, каза още Първан Симеонов. 
 
Новите мерки в кризата и нужната икономическа подкрепа 
БНТ  Още от деня 

 
Резюме: Няма нищо по-важно от човешкия живот, така президентът на КТ "Подкрепа" Димитър 
Манолов коментира въвеждането на по-строгите мерки за неразпространение на коронавируса и 
възможността те да се отразят много негативно на икономиката. По думите му забавленията и 
удоволствията могат малко да почакат. 
Относно критиките към бюджета за 2020 г. Манолов подчерта, че те са очаквани и нормални. 
"Това е политическият механизъм и всеки има право да критикува. След време, когато нещата се 
обърнат, те ще критикуват другите. Във всичко това обаче трябва да има някаква мярка и трябва 
да има червени линии, които да не се прекрачват", каза президентът на КТ "Подкрепа". 
Според него не е било възможно да се направи нищо за предотвратяване на настоящата криза, 
тъй като просто лекари и медицински сестри не достигат. "Важно е сами да се пазим, да не 
стигаме до болниците и до аптеките". 
Димитър Манолов определи действията на правителството като "панически" и допълни, че 
поради тази причина се допускат и грешки. Той обаче уточни, че "средата е неудобна за работа" 
и че на практика подобни действия и грешки са неизбежни. 
"2021 година ще се окаже точно толкова тежка, колкото си я направим сами", заяви Манолов. 
Според него някои от мерките, предвиждани от правителството са добри и работят, има други, 
които към момента не са включени. Той отбеляза, че за да има пари обаче, те трябва да дойдат 
отнякъде. "С 10% корпоративен данък и с 10% подоходен данък - и това не заслужаваме, което 
получаваме. Ако не са европейските пари, ние ще умрем като кучета. И това са въпроси, които 
много отдавна биват замитани под чергата", каза още той. 
Манолов не изключи възможността да има "зима на недоволството" и заради големите сметки за 
ток, които ще започнат да идват, както е не е ясно какво ще стане с енергийната система. 
 
Без ковид болница в Пловдив 
БНТ  Денят започва 

 
Резюме: Вчера стана ясно, че обявената за първа в страната изцяло COVID болница "Св. Мина" 
в Пловдив няма да лекува само пациенти с коронавирус. 
Причината - липса на персонал и апаратура, както и недостатъчен финансов ресурс. 
"Болница "Св. Мина" в предишния мандат беше пред закриване. Общото състояние на болницата 
не беше добро, но аз и моят екип решихме да я реанимираме и тя тръгна в много добра посока. 
Отпуснахме й лимит, кредит, който тя започна да си го връща", заяви в "Денят започва" по БНТ 
кметът на Пловдив Здравко Димитров. 



 

 

Zdrave.net 

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

Той допълни, че в болницата работят много добри лекари и тя няма да спре да лекува болни. 
Защо се стигна до обявяването на "Св. Мина" за COVID болница? 
"Комисия от експерти даде оценка на болницата и там ясно се вижда, че на тази болница й 
трябват пари, за да бъде преструктурирана. Друг момент е, че местоположението не е от най-
хубавите. Но така или иначе от областния щаб решиха болницата да бъде COVID. Въпреки всичко 
ние се съгласихме, община Пловдив реагира, в болницата има 60 болни в момента", коментира 
кметът. 
Напрежение между общината, областния кризисен щаб и управата на болницата според него не 
би трябвало да има. 
"Държа да подчертая, нищо, което сме взели като решение областен и общински кризисен щаб, 
ние го изпълняваме безпрекословно. Не е моментът за скандали. Вирусът покосява и млади, и 
стари, бедни и богати. Не подбира и партии", каза още Димитров. 
Според кмета, областният кризисен щаб, който е предложил болница "Св. Мина" за COVID 
болница, трябва да поеме отговорност. Той уточни, че не знае ще има ли друга само COVID 
болница в Пловдив. 
Над 1 100 000 лв. са отделени за болницата, за да стане COVID болница, но според Димитров от 
тези пари нищо не е усвоено. 
"На общинска сесия искахме да прехвърлим 100 000 лв., за да може да си купят консумативи и 
стана един общински съветник, който каза, че няма нужда да се купуват консумативи. Ние искахме 
да ги дадем на директора на болницата, той да прецени къде да бъдат насочени парите, стана 
един съветник и каза: да ги дадем за премии и заплати. Това не трябва да става, популизъм в 
днешно време не ни е нужен, но някои хора не го разбират", категоричен беше кметът. 
Димитров заяви, че е говорил с образователния министър в Пловдив да заработи детска градина 
за децата на медиците на първа линия. 
 
Хотелиери и ресторантьори от Сандански в подкрепа на медиците от ковид отделенията 
БНТ  Денят започва 

 
Резюме: Хотелиери и ресторантьори от Сандански осигуряват топла вечеря на медицинския 
персонал, който се грижи за заразените с COVID пациенти в болницата в града. Кампанията е 
изцяло благотворителна, а собствениците на заведения и хотели се надяват да имат средства, 
за да продължат да готвят за медиците до края на извънредната обстановка. 
Всяка вечер в 19.30ч. топлата вечеря се доставя до болницата в курорта. Медиците могат да се 
възползват от тристепенното меню, приготвено в кухните на хотелите и ресторантите. 
"По този начин искаме да им покажем, че не са сами, подкрепяме ги, всички знаем в какви условия 
работят. Благодарни сме, защото те са били, са и ще бъдат винаги на първа линия и ще се борят 
за всеки един живот", заяви Асен Иванов, който е собственик на ресторант. 
Той апелира колегите си в цяла България да останат позитивни. 
Тристепенното меню включва салата, основно ястие и десерт. Всеки ден се готви различно. 
Ресторантьорите и хотелиерите в града всяка седмица си правят график помежду си - кой по 
какъв начин може да обслужва болницата в Сандански. 
 
Отварят 2 детски градини за децата на медиците в София 
БНТ  Денят започва 

 
Резюме: В София и други големи градове ще има дежурни детски градини, които ще работят за 
децата на медиците на първа линия в борбата с COVID-19. В София ще работят две детски 
градини, за да може децата на медиците, които работят на първа линия, да са спокойни. 
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124-та детска градина в София се намира близо до ВМА. 
"Екипът има готовност да работи целодневно в реновираната част на детската градина. Четири 
групи са в готовност да приемат дечица. Чакаме допълнително инструкции и списъци със 
служителите, които са на първа линия и чиито деца желаят да посещават дежурната градина", 
заяви директорът на градината Теменужка Димитрова. 
Според нея, няма повод за притеснение. В детската градина има три медицински сестри, а всяка 
група има три учителки и един помощник-възпитател. Няма да има нощни дежурства. 
"За децата е важно, въпреки че са затворени вкъщи и че страдат от липсата на среда с връстници, 
да се чувстват подкрепени и да им се предоставят възможности за развитие. Така че е важно 
възрастните да могат да им осигуряват благоприятни възможности, дори подкрепени от 
специалистите, които работят с децата ежедневно", каза детският психолог Надежда Иванова. 
За децата на медиците ще се полагат всички грижи, увери медицинската сестра Албена 
Кръстителска. 
"Ние сме много радостни, че можем да помогнем, за да могат медиците да се борят с COVID-19, 
а ние да гледаме техните дечица", каза още тя. 
Децата, които проявят симптоми, ще бъдат изолирани в отделна стая, след което ще се съобщава 
на родителите, които да ги вземат и да ги заведат на лекар. 
Детската градина ще приема всички деца, които са подали документи, удостоверяващи, че 
родителите им са медици и работят в COVID отделение. 
 
Разговор с проф. Андрей Чорбанов, началник на лаборатория по експериментална 
имунология 
БНТ  Денят започва 

 
Резюме: Съгласно плановете, които изпълняваме, до Нова година ние ще имаме в ръка ваксина. 
Това заяви в "Денят започва" по БНТ началникът на Лабораторията по експериментална 
имунология към БАН проф. Андрей Чорбанов. И допълни, че все още бъдещата ваксина не се 
тества, защото трябва да мине през много теоретични постановки, за да се покаже, че тя е 
ефективна. Вече обаче има и доброволци за тестването й. 
Професорът не смята, че ще се постигне минимизиране на щетите с новите мерки, защото 
разпространението е много широко, но се надява, че много скоро потенциалните вирусоносители 
ще намалеят, защото повечето хора са се срещнали с вируса. 
"Броят позитивни случаи далеч не е добър, защото има много хора, на които са правени 
многократно тестове, но стана ясно, че системата не ги отчита като многократно тестване на 
човек кога ще излезе от позитивизма, да кажем като резултат, а се отчита всеки път като нов 
човек, което на практика прави фалшиво по-голям брой тествани хора, на практика те са по-
малко", каза той. 
Но според него, трябва да се знае, че имайки предвид в огромния брой случаи вирусът е 
безсимптомен, тези хора не са били тествани и по тази причина ние дори не знаем, че той е 
преминал през тях. 
Според него, към голяма степен статистиката в момента е гадателска. 
"На вируса се приписват различни качества - като коварен, подъл и т.н. Това е парче молекула, 
недейте да й вменявате такива човешки качества. Когато говорим за пандемия, не трябва да се 
подхожда емпирично - например с един калкулатор да се пресмятат проценти на населението, 
което далеч не е обективно заради неравномерното тестване и чисто нематематическия подход", 
коментира професорът. 
И уточни, че за да е обективно, трябва да се затвори един цял квартал и да се тества, което не е 
нужно и няма да ни помогне по никакъв начин. 
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"Моята версия е, че малките деца и учениците, младите хора трябва да преминат максимално 
бързо през вируса на този етап, когато разпространението е много голямо, а няма как да бъдем 
предпазени по друг начин. Преминавайки вируса през тази много мобилна популация, ще даде 
възможност да няма кой да го пренася на рисковите групи", каза още проф. Чорбанов. 
Според него, голяма част от проблемите в здравната система идват оттам, че на доста уплашени 
хора им е било вменено, че ще прекарат много тежко заболяването и всеки позитивен е търсел 
форма да бъде наблюдаван от лекар. 
 
Безплатни тестове за ковид в Бяла 
БНТ  Денят започва 

 
Резюме: Безплатни антигенни тестове ползват социално слабите граждани и пенсионерите от 
Бяла, Русенско. Те са осигурени от общината и от многопрофилната болница "Юлия Вревска”. 
Фатме Мехмедова идва да си направи бърз тест от с. Ботров, където живее и работи. Тя е приятно 
изненадана, че за процедурата няма да плати нито стотинка. 
"Тази сутрин като дойдох на работа, започнах да работя и по едно време ме заболя главата. 
Ходих на доктор. Тя ми каза: "няма да плащаш нищо, отивай на преглед”. Съпругът ми почина, 
безпаричие…”, разказа Фатме. 
От ръководството на болницата решили да осигурят безплатните антигенни тестове, защото 
опитът им е доказал, че заради липса на средства много хора не си правят изследвания, а се 
самолекуват вкъщи. 
"Статистиката, която показва, че в града има 100-тина заболели жители, ние считаме, че 
реалната бройка е много по-висока и с тия безплатни тестове бихме подпомогнали хората за 
диагностично уточняване и за вземане на адекватни мерки”, заяви и.д. директор на болницата 
Димитър Димитров. 
В импровизираната лаборатория работят двама доброволци. Елвира Георгиева е служител в 
администрацията на болницата, но се е съгласила да помогне на медицинския персонал, като 
взема пробите за изследване. 
"Работим на две смени - от 6.00 сутринта до 14.00ч. и от 14.00 до 22.00ч. Днес започнаха да идват 
социално слаби - до момента 33-ма”, обясни тя. 
 

 
 
Позитивна тенденция в разпространението на КВ у нас 
bTV  Новини в 12.00 часа 

 
Позитивна тенденция в разпространението на КВ у нас –лек с спад в броя на заразените а 
денонощие и като абсолютен брой и като процент положителни проби, сочат официалните данни. 
Страната ни обаче е на първо място по смъртност от КВ19 сред страните от ЕС за последните 2 
седмици. 
Водещи лекари у нас очакват, след 14 дни, рязък спад на смъртността и заболеваемостта. На 
този фон днес, половин час преди полунощ, влизат в сила новите ограничителни мерки срещу 
вируса. 
Репортер: Отново близо 40% са положителните проби за коронавирус през последните 24 часа. 
3568 са диагностицираните от направени близо 9100 PCR теста. 
Запазва се големият броят на починалите пациенти – 162-ма, както и на излекуваните пациенти 
- 2255. Регистрира се ръст на настанените в болница - хоспитализирани са 6655 пациенти. 
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В "Тази сутрин" директорът на Александровска болница д-р Борис Богов каза, че се очаква рязък 
спад на заболелите и починалите след около две седмици вследствие на по-строгите мерки. 
Новите мерки, които влизат в сила в полунощ, целят да облекчат медиците на първа линия, заяви 
д-р Борис Богов. 
Борис Богов: Малко да дадем въздух на здравната ни система, защото тя е на ръба на силите 
си и колегите и като здравната система. Има колеги, които един месец не са се прибирали. 
Репортер: А след като поеме глътка въздух, ще дойдат и резултатите. 
Борис Богов: Това, което се очаква, е рязък спад на заболеваемостта и смъртността. Това се 
очаква да се случи до около две седмици. Репортер: Според него училищата, детските градини и 
моловете са огнищата на инфекциите. 
Борис Богов: Днес е т. нар. Черен петък и последен ден в моловете, ако отидат ваши колеги - 
оператори да снимат, можете да си представите какво ще бъде. 
Репортер: Отпускането на мерките след 21 декември пък ще бъде плавно. 
В Пловдив причините болница "Св. Мина" да не се трансформира в COVID болница са не само 
финансови, а и комплексни - липса на кадри и медицинска апаратура. 
Калин Калинов: Тази болница не отговаря на нито едно условие, за да бъде такава. Основен 
принцип в медицината е - преди всичко е вреди. Ние не можем да лекуваме над физическите и 
техническите възможности на болницата 
Репортер: Предстои среща между НЗОК и Община Пловдив относно финансирането на 
болницата. 
Междувременно три детски градини ще поемат децата на медицинските работници на първа 
линия в Бургас. От днес се поемат и децата от 1. до 3. клас с родители в COVID отделенията в 
града. 
Водещ: А има ли струпване в големите търговски центрове, часове преди да затворят? 
Репортер: Текат последни часове преди моловете да затворят за три седмици, а действително 
този Черен петък е различен в условията на пандемия. До момента не се наблюдава струпване 
на хора, тъй акто моловете отвориха буквално преди няколко часа. За да няма струпване и 
опашки пред магазините, както се случи в по-късните часове на вчерашния ден, търговските 
центрове ще работят с удължено работно време до 22:00 часа. А молът, в който се намираме в 
момента ще работи до 23:00 часа. От утре в търговските центрове ще работят само хранителните 
магазини, аптеките, оптиките, банките застрахователите и клоновете на мобилните оператори. 
Магазините за дрехи и козметика затварят, както и заведенията, които се намират на територията 
на мола. 
В тази връзка пред БТВ от асоциацията на ритейл центровете определиха като несправедливо 
това, че магазините тук затварят, а магазините извън мола ще продължат работа. 
Манол Гойгаджиев: Според нас това е абсолютно несправедливо, защото мерките, които се 
взимат в големите търговски вериги извън търговските центрове, се спазват абсолютно и от нас 
- също се носят маски, няма нищо по-различно. До момента няма нито едно научно изследване, 
което да покаже, че търговския център е по-опасен от един обект, който е извън търговския 
център. Готови сме изобщо да не затваряме, стига да ни се даде тази възможност. 
- Последни покупки правим, защото ще затварят мола. 
- Надявам се, че хората ще се вслушат в съветите на компетентните лица и няма да се струпат. 
Репортер: Дали очакванията за струпване на хора и опашки в последните часове на Черния 
петък ще се сбъднат, продължаваме да следим. 
Водещ: Медицински кадри масово напускат болницата в Средец след заповед на министъра за 
откриване на COVID отделение там. 
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За да заработи отново вътрешното отделение, областният кризисен щаб предложи здравното 
заведение да стане "чиста болница" за лечение на пневмонии. 
Репортер: Трети разговор с лекар провежда управителят на болницата днес и отново удря на 
камък. Двама лекари и 6 медицински сестри напускат, след като трябва да бъде разкрито COVID 
отделение. 
Георги Георгиев: За да се трансформираме в белодробно отделение, успяхме да съберем 
необходимия ни брой медицински сестри, но лекари засега няма. 
Репортер: Леглата във Вътрешното отделение на болницата са празни от около месец заради 
липсата на медицински кадри. Всички пациенти се откарват с линейка 
- За Бургас всичко, като няма отделение… 
- Хубаво е да работи болницата, защото ние като се разболеем, не може да отидем до Бургас.  
Всеки няма превоз. 
Репортер: В момента работи само детското отделение на болницата. 
Таня Гюрова: Ние се справяме, аз съм най-младата пенсионерка, моите колежки също. 
Водещ: България е на първо място по смъртност от COVID-19 сред страните от Европейския 
съюз. Това показват данните на Европейския център по контрол на заразните болести. За 
последните две седмици смъртните случаи у нас са 21 на 100 000 население. 
Така страната ни вече е пред Белгия и Чехия, където случаите са съответно 19,4 и 19,2 на 100 
000 души. Рекорди от новозаразени и починали отбелязват и други европейски страни. 
Репортер: Гърция удължава националната карантина до 7 декември. Причината е новият рекорд 
на новозаразени и на починали през последното денонощие. 
Хърватия също регистрира рекорд – над 4000 нови случая. НА тоз фон премиерът Андрей 
Пленкович обяви нови мерки срещу разпространението на вируса. Мерките, които ще влязат в 
сила от утре включват забрана на публични събития и събирания на повече от 25 души. 
Британските власти поскаха от регулаторните органи да оценят ваксината, разработвана от 
компанията Астра Зенека и оксфордския университет. Това е стъпка напред преди евентуалното 
й пускане в употреба преди края на годината. 
 
България запазва първото място по смъртност заради ковид-19 сред страните от 
Европейския съюз 
bTV  Новини в 19.00 часа 

 
България запазва първото място по смъртност заради ковид-19 сред страните от Европейския 
съюз. Данните показват 22,3 случая на 100 000 души население за последните 2 седмици. А 
втората позиция вече е за Словения. Така двете страни изместват Белгия и Чехия, където 
случаите сега са съответно 18,9 и 19 на 100 000. Висока се запазва и смъртността в Полша, 
Хърватия, Италия и Унгария. В Европа най-ниски са нивата на смъртни случаи в скандинавските 
държави. По регистрирани новозаболели за последната седмица страната ни е на 10-то място 
сред страните-членки, с общо 317,04 случая на 100 000 души население. Информацията е на 
Европейския център по контрол на заразните болести. 
 
Броени часове ни делят от влизането в сила на новите по-строги мерки срещу 
разпространението на коронавируса у нас 
bTV  Новини в 19.00 часа 

 
Броени часове ни делят от влизането в сила на новите по-строги мерки срещу разпространението 
на коронавируса у нас. И днес статистиката на заразените с ковид-19 е тревожна. Близо 40% 
положителни тестове. Последният ден преди локдауна съвпадна с вече традиционния и за 
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България Черен петък. За съжаление, страната ни отново оглави черната статистика. Най-много 
са жертвите на ковид-19 у нас на 100 000 души население спрямо целия ЕС. На този фон оказа 
се, че спортът в залите не е забранен. Глория Николова на живо за настъплението на заразата и 
поредния случай на отказана медицинска помощ. Здравей. 
Глория Николова: Здравейте. Отново близо 40% са положителните проби за коронавирус през 
изминалото денонощие. Ето какво сочат и данните от ЕИП. 3568 са диагностицираните от 
направени близо 9100 пср-теста. Запазва се големият брой на починали пациенти. Те са 162, 
както и на излекувани, те са 2255 пациенти. Бележим и ръст при хоспитализацията на пациентите 
в болница. Вече са 6655 души. А на този фон мъж се лута в лабиринта на здравната ни система. 
Той обикаля 6 болници в рамките на 17 часа, защото отказват да го приемат. Причината – той 
няма коронавирус. 
От няколко дни здравословното състояние на Данаил Данов се влошава рязко. В сряда търси 
лекарска помощ от джипи-то си. Той установява, че не е със симптоми на коронавирус, но има 
пневмония и течност в белите дробове. Издава му направление за хоспитализация. След среща 
с джипи-то Данаил влиза в лабиринта на здравеопазването ни. Тръгва с роднини от Нови Искар 
и следва 17-часова обиколка по болници. 
- Първо отидохме в Пета градска, казаха, че нямало легла. От там отидохме във Втора градска. 
Един такъв с униформа казва „няма тук места, няма да ви приемат“. Любезен беше човекът, ние 
го разбрахме и си тръгнахме. И той казва „отивайте в Пирогов“. 
Репортер: Отрицателният тест за коронавирус затваря вратите на мъжа към още 3 болници. Не 
е приет в „Пирогов“, в Окръжна и Белодробната. Мотивът им е, че отделенията там са 
преобразувани в такива за ковид пациенти. Стигат до Александровска болница, където най-после 
виждат светлина в тунела. От лечебното заведение обещават да го настанят. 
- И идваме тук накрая. Не знам, тук дойдохме. Тръгнахме в осем и нещо. До към 12:00 вечерта. 
Репортер: Болницата обаче се оказва просто хотел за една нощ. На сутринта лекарите звънят 
на роднините. 
- Да си го приберем, защото нямали такъв специалист. 
Репортер: От лечебното заведение обясниха за бТВ, че пациентът се нуждае от бронхоскопия. 
И двамата брохноскописти обаче били в ковид отделението. И тъй като Данаил няма 
коронавирус, няма кой да го лекува. 
- Всички до една болници съм обиколил и никъде го няма. Какво да правим? 
Репортер: От здравното министерство казаха за бТВ, че по случая тече проверка. От 
ведомството казаха, че болни пациенти без коронавирус могат да се лекуват в Белодробната 
болница на бул. „Сливница“. И Данаил ще бъде настанен там, но чак в понеделник. От утре влиза 
новият зелен коридор за хората на и над 65-годишна възраст. Всички под тази възраст нямат 
право да пазаруват в хранителните магазини от 08:30 до 10:30. А в предаването „Лице в лице“ 
образователният министър Красимир Вълчев обяви, че детските градини ще отворят от 22 
декември. А учениците ще се върнат в клас най-вероятно през януари. 
Водещ: Глория Николова, благодарим ти. Президентът критикува остро действията на 
управляващите срещу коронавируса и определи новите мерки като пожарни и закъснели. По 
думите му българите умират не заради коронавируса, а най-вече заради хаоса в управлението 
на кризата и заради отказ на достъп до здравеопазване. Радев коментира и приетия държавен 
бюджет, като го определи като „неадекватен“. Отговорът на управляващите – изказванията му са 
скверна технология за трупане на политически дивиденти. Рамо до рамо с кмета на София – 
Йорданка Фандъкова, която е и заместник-председател на ГЕРБ, президентът Румен Радев 
положи първи камък на нов храм в столичния квартал „Изгрев“. След церемонията обаче 
държавният глава критикува управляващите. 
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Румен Радев: Българите умират не заради коронавируса, а най-вече заради хаоса в 
управлението на кризата и заради отказ на достъп до здравеопазване, както е по Конституция. 
Репортер: Радев призова хората да спазват здравните мерки, но критикува социалните и 
икономическите, които правителството взема, 
Румен Радев: Бюджетът не само, че е нереалистичен, бюджетът вече е и неадекватен. 
Следващият кабинет ще бъде поставен в изключително неблагоприятна ситуация – опоскана 
хазна, фалирали домакинства и бизнеси, липса на приходи, нула реформи, а най-вероятно и 
социални напрежения. 
Репортер: Отговорът от кабинета дойде в парламента. Управляващите определиха 
изказванията на Радев като политически спекулации. 
Деница Сачева: Това е човек, който в продължение на четири години за своя мандат не беше в 
състояние да произведе ни един хартиен документ. Знаете добре, че имаше гръмки обещания за 
стратегия за развитието на България – до този момент ние такава стратегия не сме видели. 
Репортер: За критиките към бюджета вицепремиерът Томислав Дончев отвърна с довода, че 
България и следващата година ще бъде сред държавите с най-нисък дълг и най-ниски дефицити. 
И че правителството е готово да изпълни този бюджет. 
Томислав Дончев: Да критикуваш е изкуство и това означава да си толкова добър, да 
формулираш критиката по най-добрия начин, с оглед това да произведе ефект. Мисля, че това е 
само скверна технология за трупането на политически дивиденти. И да припомня – и двата щама 
са опасни. И шипченския и софийския. 
Репортер: Кабинетът изработва нова помощна мярка за бизнеса на стойност 180 млн. лв., която 
ще бъде представена другата седмица. 
 
Последните часове преди налагането на локдаун в България съвпадат с деня на най-
големите намаления 
bTV  Новини в 19.00 часа 

 
Последните часове преди налагането на локдаун в България съвпадат с деня на най-големите 
намаления. Черният петък стана традиция у нас. Репортерите на бТВ са пред столични молове, 
за да разберем дали хората се впуснаха към изгодното пазаруване. Първо към Християния 
Червенкова. Добър вечер. 
Християния Червенкова: Добър вечер. Трескави последни часове от един различен и пандемичен 
Черен петък. Можем да кажем, че в последния половин час тук в този столичен мол се забелязва, 
че напливът от хора постепенно се увеличава. Но не можем да говорим за струпвания или опашки 
пред магазините. Хората постоянно циркулират в сградата на мола и пазаруват, тъй като 
обратното броене е към своя край. Знаете, в 23:30 всъщност се въвеждат в сила новите мерки, а 
този мол трябва да затвори 30 минути по-рано. Да видим реакциите на потребителите, които 
въпреки че се притесняват, избраха днешния ден, за да пазаруват, някои от тях, коледните 
подаръци, които ще поставят под елхата. 
Черен петък по време на пандемия и последни покупки преди моловете да затворят за 3 седмици. 
- Последни покупки правим, защото ще затварят мола. По-скоро ще има струпване, но в края на 
работното време. 
Репортер: Шопинг треската е завладяла клиентите часове преди локдауна. Маски се носят. 
Дистанция се спазва, доколкото е възможно. 
- Притесняваме се. Избягваме да ходим по такива затворени места. Днеска дойдохме само за 
първия час, в който е отворено, докато няма хора. 
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Репортер: От утре в търговските центрове ще работят само хранителните магазини, аптеките и 
оптиките, банките, застрахователите, офисите на мобилните оператори. Отворен остава и този 
магазин за шоколадови бонбони. 
- Ние работим. Имаме работа, имаме поръчки. Хранителен магазин сме, така че ще сме тук за 
нашите клиенти. 
Репортер: Заведенията в мола, както и магазините за дрехи и козметика обаче, нямат този 
късмет. 
- На нас цялата ни търговска дейност е единствено и само в моловете. Което за нас е 
катастрофално. Няма как да издържим финансово. И не знам какво ще правим. 
Манол Гойгаджиев: Това е абсолютно несправедливо, защото мерките, които се взимат в 
големите търговски вериги извън търговските центрове, се спазват абсолютно и от нас – при нас 
също се носят маски, няма нищо по-различно. Ние сме готови изобщо да не затваряме. 
Репортер: Затварянето влиза в сила половин час преди полунощ и ще важи поне до 21 декември. 
Всички хора тук в мола трябва да спазват противоепидемичните мерки, да носят маски, да 
спазват дистанция – доколкото това е възможно. 
Водещ: Християния Червенкова, благодря ти. А сега към друг голям търговски център, където е 
Нели Тодорова. Добър вечер. 
Нели Тодорова: Добър вечер. Обратно на очакванията, тук на бул. Черни връх, който се намира 
до голям търговски център, няма особено задръстване, поне в този момент. Движението беше 
натоварено, но не и създаващо проблеми. Екипи на обшината, виждате, регулират, така че да 
може онези, които са пазарували до преди малко – това е изходът, който те ползват, да могат да 
излязат спокойно от търговския център. Сега, дали хората са се вразумили и са решили да не се 
струпват и да няма задръстване, не мога да кажа. Но поне към момента ситуацията тук е 
спокойна. 
Водещ: Нели Тодорова, благодарим ти. До часове ще затворят и кафенетата и ресторантите в 
страната. Има ли наплив от клиенти в този час, ще разберем от Анна Мария Конова. Добър вечер. 
Анна Мария Конова: Здравейте. Петък вечер след работно време обичайно най-оживените 
места са заведенията по пешеходната зона на бул. Витоша. Може да видите и в този час тук не 
липсват клиенти, които са дошли на по питие и да вечерят. В това заведение обаче днес се 
приемат последни поръчки, защото от утре кафенетата, ресторантите и заведенията в цялата 
страна ще затворят, според заповедта на здравния министър. 
- Решихме за последно, тъй като не знаем после кога ще отворят. Според мен мерките са добри 
и се налагат, тък като както виждаме заболеваемостта е голяма. 
- Ако трябва да бъда исрена и честна, не смятам, че мерките ще доведат до някакви положителни 
промени. Това, което е като заболяване, в крайна сметка, според мен, хората трябва да го 
изкарат. Дали ще ни затворят за 10-20 дни или 30 дни и ни пуснат преди Коледа, и после всички 
хора ще се втърнат да пазаруват, за да направят щастливи половинките си, семействтото си, 
резултатът мисля, че ще е абсолютно същия. 
Ричард Алибегов: 500 000 души остават на улицата от тази вечер. Това са 500 000 семейства. 
Една част от тях ще трябва да карат с 24 лева на ден. Явно и за подаръци няма да има, явно и 
за нищо друго няма да има. Може министърът да се пробва той с 480 лева да изкара декември 
месец. 
Репортер: Заведенията ще затворят врати в 23:30, а повечето им собственици са скептични, че 
ще могат да отворят отново на 21 декември. 
Водещ: Анна Мария Конова за затварянето на заведенията в страната. 
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Въпреки строгите ограничения, които влизат в сила след часове, спортът у нас се оказва 
позволен и то на закрито 
bTV  Новини в 19.00 часа 

 
Въпреки строгите ограничения, които влизат в сила след часове, спортът у нас се оказва 
позволен и то на закрито. Новата заповед на здравното министерство забранява дейността само 
на фитнес центровете и прилежащите към тях зали. Пропуск или целенасочено решение е това? 
В тази зала за крос фит ще има тренировка и утре, защото все още не знаят дали забраната се 
отнася до тях. 
- Проблемът идва оттам, че всъщност и адвокатите не можеха да дадат ясно становище за това, 
дали ние трябва да затворим или не. 
Репортер: Объркването идва от текста в точка 10 на заповедта: „Преустановяват се 
посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях“. Според адвокат 
Христина Иванова така написано означава, че всички зали, които не са включени към фитнес 
центрове, могат да продължат да работят. 
Христина Иванова: Ако те са искали всички да затворят, трябвало е да го напишат не „към фитнес 
центровете“, а – „всички“. След като не са го написали „всички“, за мен това е някакъв пропуск. 
Репортер: На 26 ноември този център за катерене пише, че няма да работи до 21 декември. Ден 
по-късно променят решението си и съобщават, че продължават, съгласно заповедта на 
министъра на здравеопазването. А в това студио за йога са взели решение – от утре няма да 
работят. 
- Аз съм адвокат. Със сигурност има думички, има вратички, има заобиколни начини да работим 
от утре. Не това е целта на наредбата според мен, според моите колеги, не това е целта на 
здравния министър и не смятам, че е удачно да го правим. 
Репортер: От отговора на здравното министерство става ясно, че целта е именно тази – да 
работят, но без да приемат деца. В писмен отговор заявяват: „Дейността на центрове и зали за 
катерене и йога не е преустановена, освен ако не се провежда в зала за групови занимания към 
фитнес център“. Така всеки спорт, който се практикува в зала, некатегоризирана като фитнес 
център и не е в зала, която прилежи към него, ще продължи работа. 
 
Туристическият бранш обяви, че всички хотели у нас са готови да посрещнат туристите 
за ски сезона в безопасна от ковид-19 среда 
bTV  Новини в 19.00 часа 

 
Туристическият бранш обяви, че всички хотели у нас са готови да посрещнат туристите за ски 
сезона в безопасна от ковид-19 среда. Ако браншът бъде затворен, каквато мярка предложи за 
целия Евросъюз германското правителство, загубите у нас ще са големи. Затова българските ски 
дестинации ще отворят – при строги мерки. 
Лифт картите в Пампорово вече са в продажба. Не е сигурно обаче, че ще има кой да ги купи. В 
хотела на олимпийската ни шампионка по биатлон Екатерина Дафовска няма и достатъчно 
персонал. Затова ще разчитат на държавна помощ. С новите мелки до 21 декември се забраняват 
всички групови екскурзии. При пълно затваряне, загубите за бизнеса със 160 000 работещи ще 
са за 1,2 млрд. лв., изчислява браншът. 
Мариян Беляков: Ако ЕС заеме единна политика за затваряне на всички ски курорти, то безспорно 
трябва да бъдем обезщетени с голям процент от оборота, който няма да можем да имаме и който 
на практика ще бъде голяма предпоставка да освободим изключително много хора. 
Репортер: За да привлекат туристи, мерките ще са строги – кабинките на лифтовете – с отворени 
прозорци, а групите в ски училищата – по 10 души. 
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Румен Драганов: Ние имаме две неща. Едното е да спазваме предпазни мерки. И другото е да 
баем на баба за това, че ако ние затворим заведенията, тогава няма да има заразяване. То е 
аналогично да кажем, нека да затворим интензивните отделения и болниците, където се случват 
най-голям брой заразявания. 
Репортер: Въпреки мерките, в Пампорово очакват спад от 50% на туристите, снеговалеж – от 
понеделник, и отворени писти – от средата на декември. 
 
Еврокомисията няма да се намесва в дебата за затварянето на ски курортите 
bTV  Новини в 19.00 часа 

 
Еврокомисията няма да се намесва в дебата за затварянето на ски курортите, стана ясно от 
изявление на комисаря по здравеопазването. 
Според еврокомисаря по здравеопазването Стела Кириакидес, няма формула, която да се 
прилага за всички страни, тъй като ситуацията е различна във всяка държава. 
Щефан де Кеерсмекер: Решението дали да се разреши ски туризмът е от национална 
компетентност, не европейска. Важен е фактът, че вдигането на ограниченията твърде рано може 
да увеличи риска от възраждане на вируса. 
Репортер: Австрийският министър на туризма обясни, че страната ще вземе самостоятелно 
решение кога и дали курортите ще отворят. Според канцлера Себастиан Курц постигане на 
общоевропейско решение е прекалено. Бавария вече въведе задължителна карантина за всички, 
които отиват за един ден до Австрия, например, за да карат ски. Франция също иска отлагане на 
старта на зимния сезон. Ски лифтовете няма да работят, но хотелите в зимните курорти могат да 
приемат гости, които да се разхождат на чист планински въздух. Ресторантите и баровете ще 
останат затворени. 
Жан Кастекс: Не можем да позволим план за отваряне по време на Коледа. Приветствам 
позицията на Европейската комисия, която се стреми към хармонично решение по този въпрос и 
по отношение на предпазливостта. 
Репортер: Италия е съгласна ски курортите да останат затворени по празниците, но среща 
недоволството на бранша. Курортите в Швейцария вече приемат туристи. 
 
Здравната каса отряза общинската болница „Св. Мина" в Пловдив за допълнително 
финансиране 
bTV  Новини в 19.00 часа 

 
Здравната каса отряза общинската болница „Св. Мина" в Пловдив за допълнително 
финансиране. Така лечебното заведение няма да е изцяло ковид болница. 
Директорът на здравната каса д-р Петко Салчев отказа исканите поне 400 000 лв. от болница 
„Св. Мина“. По думите му недостигащите средства могат да дойдат от неизползваните лимити от 
другата общинска болница – „Св. Пантелеймон“. 
Проф. д-р Петко Салчев: НЗОК заплаща за извършена дейност. Тя не инвестира пари. Не е 
инвестиционна банка. И двете болници нямат на 100% натовареност, тъй че не може да се 
говори, че нямат достатъчно средства. 
Репортер: Според областния щаб решение на проблема е предложено още преди дни на 
общината. 
Дани Каназирева: Знам, че в тази кризисна ситуация най-лесното е да обвиняваш държавните 
институции. Отделно от това е предложен още на 24-ти варинатът икономисаните средства от 
„Св. Пантелеймон“ да бъдат прехвърлени в болница „Св. Мина“. 
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Репортер: Община Пловдив вече е провела среща между управителите на двете общински 
болници, не е ясно дали ще се стигне до прехвърляне на средства. 
Д-р Калин Калинов: Тъй като се опасяваме за това, че няма да се отрази върху бъдещия 
бюджет, т.е. догодина, на болница „Св. Пантелеймон“, която ще се яви донора на тези средства. 
Репортер: Общината уверява, че има и пари и техника за 60-те легла за ковид пациенти в двете 
болници. 
Водещ: Медицински кадри масово напускат болницата в Средец, след заповед на министъра за 
откриване на ковид отделение там. За да заработи отново вътрешното отделение, областният 
кризисен щаб предложи здравното заведение да стане чиста болница за лечение на пневмонии. 
- Д-р Петров, бихте ли могли да работите в нашата болница, понеже имаме нужда от медицински 
специалисти по вътрешни болести? 
Репортер: Трети разговор с лекар провежда управителят на болницата днес и отново удря на 
камък. Двама лекари и шест медицински сестри напускат, след като трябва да бъде разкрито 
ковид отделение. 
Д-р Георги Георгиев: За да се трансформираме в белодробно отделение. Чрез доста големи 
усилия успяме да съберем необходимия ни брой медицински сестри, но лекари засега няма. 
Репортер: Леглата във вътрешното отделение на болницата в Средец са празни от около месец, 
заради липсата на медицински кадри. Всички пациети сега се откарват с линейка. 
Иван Янев: За Бургас всичко, като няма отделение. 
- Хубаво е да си я имаме тук болницата, да ни работи, защото ние, като се разболеем, не можем 
да отидем до Бургас. Всеки няма превоз. 
Репортер: За момента работи само детскотоотделение на болницата. 
Таня Гюрова: Ние се справяме. Аз съм най-младата – пенсионерка, моите коелжки също. 
 
Влязоха в сила новите, по-строги мерки срещу разпространението на коронавируса у нас 
bTV  Новини в 23.30 часа 

 
Току-що влязоха в сила новите, по-строги мерки срещу разпространението на коронавируса у 
нас, които ще са в сила най-рано до 21 декември. Частичното затваряне на държавата или т.нар. 
мек локдаун влезе в сила минути след като магазините затвориха и приключиха масовите си 
разпродажби на стоки с големи отстъпки за традиционния Черен петък. За съжаление, страната 
ни отново оглави черната статистика с най-много жертви с ковид на 100 хил. души в целия ЕС. 
На този фон оказа се, че спортът в залите не е напълно забранен заради дупка в заповедта на 
здравния министър. 
Точно преди минути в 23.30 часа влезе в сила заповедта на министър Ангелов, с която и мерките 
в страната стават по-строги. Както може да видите, магазините в този мол вече затвориха врати, 
а днес клиенти до последно идваха тук, за да могат да се възползват от последния ден, в който 
могат да пазаруват. От утре се затварят училищата, университетсите, детските градини и яслите. 
Също така се преустановяват спортните мероприятия за деца до 18 г. и тържествата и 
събиранията с повече от 15 души. Преустановяват се културните мероприятия, затварят се 
моловете, търговските магазини, заведенията, ресторантите, фитнес залите. Преустановяват се 
и екскурзиите в страната и в чужбина. Както досега обаче, ще работят магазините за хранителни 
стоки, аптеките, дрогериите, банките, както и офисите на мобилните оператори. Отворени ще 
останат и театрите. Към изключенията се включват и ресторантите, за които е разрешено да 
доставят храни по домовете, както и малките магазинчета. Тези мерки ще важат до 21 декември. 
От утре за пореден път се променя часът на зеления коридор, в който ще могат да пазаруват 
приоритетно възрасните над 65 г. Той ще бъде от 8.30 до 10.30 часа, а за аптеките изцяло отпада. 
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Черен петък по време на пандемия. И последни покупки преди моловете да затворят за 3 
седмици. 
- Последни покупки правим, защото ще затварят мола. По-скоро ще има струпване, но в края на 
работното време. 
- Притесняваме се. Избягваме да ходим по такива затворени места. Днеска дойдохме само за 
първия час, в който е отворено, докато няма хора. 
От утре в търговските центрове ще работят само хранителните магазини, аптеките и оптиките, 
банките, застрахователите, офисите на мобилните оператори. Заведенията в мола, както и 
магазините за дрехи и козметика обаче, нямат този късмет. 
- Което за нас е катастрофално. Няма как да издържим финансово. И не знам какво ще правим. 
Манол Гойгаджиев: Това е абсолютно несправедливо, защото мерките, които се взимат в 
големите търговски вериги извън търговските центрове, се спазват абсолютно и от нас – при нас 
също се носят маски, няма нищо по-различно. 
Последни поръчки приемат и в заведенията и ресторантите. 
- Решихме за последно, тъй като не знаем после кога ще отворят. Според мен мерките са добри 
и се налагат, тък като както виждаме заболеваемостта е голяма. 
Според бранша затварянето е пагубно. 
Ричард Алибегов: 500 000 души остават на улицата от тази вечер. Това са 500 000 семейства. 
Една част от тях ще трябва да карат с 24 лева на ден. Явно и за подаръци няма да има, явно и 
за нищо друго няма да има. Може министърът да се пробва той с 480 лева да изкара декември 
месец. 
Голяма част от собствениците са скептични, че ще могат да отворят врати отново на 21 декември. 
А що се отнася до образованието, първо се очаква да започне учебният процес в детските 
градини, най-късно това да се случи до 21 декември, обяви по-рано днес образователният 
министър. За учениците ваканцията най-вероятно ще се удължи и ако мерките го позволяват и 
ситуацията, ще започнат училище в началото на януари. На фонс на тези мерки около 40% са 
новорегистрираните случаи за последното денонощие 3 568 са новорегистрираните от близо 9 
100 PCR теста. Отново е висок броят на починалите – 162. Но се увеличават и излекуваните – 
над 2 250 души. Остава висок и броят на хоспитализираните – над 6 600 пациенти се лекуват в 
болници. 
България е на първо място по смъртност от коронавирус сред страните от ЕС. Това покават 
данните на Европейския център по контрол на заразените болести. За последните две седмици 
смъртните случаи у нас са 21 на 100 хил. души население. Така страната ни вече е пред Белгия 
и Чехия, където случаите съответно са 19,4 и 19,2 на 100 хил. 
Проф. д-р Борис Богов: Това, което се очаква е рязък спад на заболеваемостта и на смъртността, 
която е основният критерии за тези мерки. Това се очаква от порядъка до около две седмици, 
преди 20-ти да се случи. 
Пореден зрителски сигнал за мъж, който се сблъска с лабиринта на здравната ни система. Той 
обикаля шест болници в рамките на 17 часа, които отказват да го приемат. Причината е, че няма 
коронавирус. 
От няколко дни здравословното състояние на Данаил Данов се влошава рязко. В сряда търси 
лекарска помощ от джипи-то си. Той установява, че не е със симптоми на коронавирус, но има 
пневмония и течност в белите дробове. Издава му направление за хоспитализация. След среща 
с джипи-то Данаил влиза в лабиринта на здравеопазването ни.Тръгва с роднини от Нови Искар и 
следва 17-часова обиколка по болници. 
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- Първо отидохме в Пета градска, казаха, че нямало легла. От там отидохме във Втора градска. 
Един такъв с униформа казва „няма тук места, няма да ви приемат“. Любезен беше човекът, ние 
го разбрахме и си тръгнахме. И той казва „отивайте в Пирогов“. 
Отрицателният тест за коронавирус затваря вратите на мъжа към още 3 болници. Не е приет в 
„Пирогов“, в Окръжна и Белодробната. Мотивът им е, че отделенията там са преобразувани в 
такива за ковид пациенти. Стигат до Александровска болница, където най-после виждат светлина 
в тунела. От лечебното заведение обещават да го настанят. 
- И идваме тук накрая. Не знам, тук дойдохме. Тръгнахме в осем и нещо. До към 12:00 вечерта. 
Болницата обаче се оказва просто хотел за една нощ. На сутринта лекарите звънят на роднините. 
- Да си го приберем, защото нямали такъв специалист. 
От лечебното заведение обясниха за бТВ, че пациентът се нуждае от бронхоскопия. И двамата 
брохноскописти обаче били в ковид отделението. И тъй като Данаил няма коронавирус, няма кой 
да го лекува. 
- Всички до една болници съм обиколил и никъде го няма. Какво да правим? 
От здравното министерство казаха за бТВ, че по случая тече проверка. От ведомството казаха, 
че болни пациенти без коронавирус могат да се лекуват в Белодробната болница на бул. 
„Сливница“. И Данаил ще бъде настанен там, но чак в понеделник. 
Президентът критикува остро действията на управляващите срещу коронавируса и определи 
новите мерки като пожарни и закъснели. По думите му, българите умират не заради 
коронавируса, а най-вече заради хаоса в управлението на кризата и заради отказ на достъп до 
здравеопазване. Радев коментира и приетия държавен бюджет, като го определи като 
„неадекватен“. Отговорът на управляващите – изказванията му са скверна технология за трупане 
на политически дивиденти. 
Рамо до рамо с кмета на София – Йорданка Фандъкова, която е и заместник-председател на 
ГЕРБ, президентът Румен Радев положи първи камък на нов храм в столичния квартал „Изгрев“. 
След церемонията обаче държавният глава критикува управляващите. 
Румен Радев: Българите умират не заради коронавируса, а най-вече заради хаоса в 
управлението на кризата и заради отказ на достъп до здравеопазване, както е по Конституция. 
Радев призова хората да спазват здравните мерки, но критикува социалните и икономическите, 
които правителството взема, 
Румен Радев: Бюджетът не само, че е нереалистичен, бюджетът вече е и неадекватен. 
Следващият кабинет ще бъде поставен в изключително неблагоприятна ситуация – опоскана 
хазна, фалирали домакинства и бизнеси, липса на приходи, нула реформи, а най-вероятно и 
социални напрежения. 
Отговорът от кабинета дойде в парламента. Управляващите определиха изказванията на Радев 
като политически спекулации. 
Деница Сачева: Това е човек, който в продължение на четири години за своя мандат не беше в 
състояние да произведе ни един хартиен документ. Знаете добре, че имаше гръмки обещания за 
стратегия за развитието на България – до този момент ние такава стратегия не сме видели. 
За критиките към бюджета вицепремиерът Томислав Дончев отвърна с довода, че България и 
следващата година ще бъде сред държавите с най-нисък дълг и най-ниски дефицити. И че 
правителството е готово да изпълни този бюджет. 
Томислав Дончев: Да критикуваш е изкуство и това означава да си толкова добър, да 
формулираш критиката по най-добрия начин, с оглед това да произведе ефект. Мисля, че това е 
само скверна технология за трупането на политически дивиденти. И да припомня – и двата щама 
са опасни. И шипченския и софийския. 
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Кабинетът изработва нова помощна мярка за бизнеса на стойност 180 млн. лв., която ще бъде 
представена другата седмица. 
Здравната каса отряза общинската болница „Св. Мина" в Пловдив за допълнително 
финансиране. Така лечебното заведение няма да е изцяло ковид болница. 
Директорът на здравната каса д-р Петко Салчев отказа исканите поне 400 000 лв. от болница 
„Св. Мина“. По думите му недостигащите средства могат да дойдат от неизползваните лимити от 
другата общинска болница – „Св. Пантелеймон“. 
Проф. д-р Петко Салчев: НЗОК заплаща за извършена дейност. Тя не инвестира пари. Не е 
инвестиционна банка. И двете болници нямат на 100% натовареност, тъй че не може да се 
говори, че нямат достатъчно средства. 
Според областния щаб решение на проблема е предложено още преди дни на общината. 
Дани Каназирева: Знам, че в тази кризисна ситуация най-лесното е да обвиняваш държавните 
институции. Отделно от това е предложен още на 24-ти варинатът икономисаните средства от 
„Св. Пантелеймон“ да бъдат прехвърлени в болница „Св. Мина“. 
Община Пловдив вече е провела среща между управителите на двете общински болници, не е 
ясно дали ще се стигне до прехвърляне на средства. 
Д-р Калин Калинов: Тъй като се опасяваме за това, че няма да се отрази върху бъдещия бюджет, 
т.е. догодина, на болница „Св. Пантелеймон“, която ще се яви донора на тези средства. 
Общината уверява, че има и пари и техника за 60-те легла за ковид пациенти в двете болници. 
Въпреки строгите ограничения, които влизат в сила тази нощ, спортът у нас се оказва позволен 
и то на закрито. Новата заповед на здравното министерство забранява дейността само на фитнес 
центровете и прилежащите към тях зали. 
В тази зала за крос фит ще има тренировка и утре, защото все още не знаят дали забраната се 
отнася до тях. 
- Проблемът идва оттам, че всъщност и адвокатите не можеха да дадат ясно становище за това, 
дали ние трябва да затворим или не. 
Объркването идва от текста в точка 10 на заповедта: „Преустановяват се посещенията на фитнес 
центровете и залите за групови занимания към тях“. Според адвокат Христина Иванова така 
написано означава, че всички зали, които не са включени към фитнес центрове, могат да 
продължат да работят. 
Христина Иванова: Ако те са искали всички да затворят, трябвало е да го напишат не „към 
фитнес центровете“, а – „всички“. След като не са го написали „всички“, за мен това е някакъв 
пропуск. 
На 26 ноември този център за катерене пише, че няма да работи до 21 декември. Ден по-късно 
променят решението си и съобщават, че продължават, съгласно заповедта на министъра на 
здравеопазването. А в това студио за йога са взели решение – от утре няма да работят. 
- Аз съм адвокат. Със сигурност има думички, има вратички, има заобиколни начини да работим 
от утре. Не това е целта на наредбата според мен, според моите колеги, не това е целта на 
здравния министър и не смятам, че е удачно да го правим. 
От отговора на здравното министерство става ясно, че целта е именно тази – да работят, но без 
да приемат деца. В писмен отговор заявяват: „Дейността на центрове и зали за катерене и йога 
не е преустановена, освен ако не се провежда в зала за групови занимания към фитнес център“. 
Така всеки спорт, който се практикува в зала, некатегоризирана като фитнес център и не е в зала, 
която прилежи към него, ще продължи работа. 
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Туристическият бранш обяви, че всички хотели у нас са готови да посрещнат туристите 
за ски сезона в безопасна от ковид-19 среда 
bTV  новини в 23.30 часа 

 
Туристическият бранш обяви, че всички хотели у нас са готови да посрещнат туристите за ски 
сезона в безопасна от ковид-19 среда. Ако браншът бъде затворен, каквато мярка предложи за 
целия Евросъюз германското правителство, загубите у нас ще са големи. Затова българските ски 
дестинации ще отворят – при строги мерки. 
Лифт картите в Пампорово вече са в продажба. Не е сигурно обаче, че ще има кой да ги купи. В 
хотела на олимпийската ни шампионка по биатлон Екатерина Дафовска няма и достатъчно 
персонал. Затова ще разчитат на държавна помощ. С новите мелки до 21 декември се забраняват 
всички групови екскурзии. При пълно затваряне, загубите за бизнеса със 160 000 работещи ще 
са за 1,2 млрд. лв., изчислява браншът. 
Мариян Беляков: Ако ЕС заеме единна политика за затваряне на всички ски курорти, то 
безспорно трябва да бъдем обезщетени с голям процент от оборота, който няма да можем да 
имаме и който на практика ще бъде голяма предпоставка да освободим изключително много хора. 
За да привлекат туристи, мерките ще са строги – кабинките на лифтовете – с отворени прозорци, 
а групите в ски училищата – по 10 души. 
Румен Драганов: Ние имаме две неща. Едното е да спазваме предпазни мерки. И другото е да 
баем на баба за това, че ако ние затворим заведенията, тогава няма да има заразяване. То е 
аналогично да кажем, нека да затворим интензивните отделения и болниците, където се случват 
най-голям брой заразявания. 
Въпреки мерките, в Пампорово очакват спад от 50% на туристите, снеговалеж – от понеделник, 
и отворени писти – от средата на декември. 
Еврокомисията няма да се намесва в дебата за затварянето на ски курортите заради ситуацията 
с коронавирус. Германия поиска вчера зимните курорти в ЕС да останат затворени до януари 
догодина. 
Според еврокомисаря по здравеопазването Стела Кириакидес, няма формула, която да се 
прилага за всички страни, тъй като ситуацията е различна във всяка държава. 
Щефан де Кеерсмекер: Решението дали да се разреши ски туризмът е от национална 
компетентност, не европейска. Важен е фактът, че вдигането на ограниченията твърде рано може 
да увеличи риска от възраждане на вируса. 
Австрийският министър на туризма обясни, че страната ще вземе самостоятелно решение кога 
и дали курортите ще отворят. Според канцлера Себастиан Курц постигане на общоевропейско 
решение е прекалено. Бавария вече въведе задължителна карантина за всички, които отиват за 
един ден до Австрия, например, за да карат ски. Франция също иска отлагане на старта на зимния 
сезон. Ски лифтовете няма да работят, но хотелите в зимните курорти могат да приемат гости, 
които да се разхождат на чист планински въздух. Ресторантите и баровете ще останат затворени. 
Жан Кастекс: Не можем да позволим план за отваряне по време на Коледа. Приветствам 
позицията на Европейската комисия, която се стреми към хармонично решение по този въпрос и 
по отношение на предпазливостта. 
Италия е съгласна ски курортите да останат затворени по празниците, но среща недоволството 
на бранша.Курортите в Швейцария вече приемат туристи. 
 
Разговор с проф. Борис Богов, директор на УМБАЛ „Александровска” 
bTV  Тази сутрин 
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Резюме: Очакваме рязък спад на заболеваемостта и смъртността след около две седмици 
вследствие на по-строгите мерки. Това каза в „Тази сутрин“ директорът на Александровска 
болница д-р Борис Богов. 
По думите му целта им е да се даде глътка въздух на медиците на първа линия, които се борят 
с коронавируса и които са на ръба на силите си. 
„Това са анализи, които се правят на базата на критерии, които следваме от развити европейски 
страни. Отпускането на мерките след 21 декември обаче ще бъде плавно. Отново ще 
призоваваме за дистанция и носене на маски“, обясни Богов. 
Той обясни още, че училищата, детските градини и моловете са огнищата на инфекциите. 
„Няма медик, който да се е заразил в работната среда – има единици. Основно това се случва 
навън“, коментира д-р Борис Богов. 
По отношение на ситуацията в Александровска болница той обясни, че тя е сложна и динамична. 
За момента обаче лекарите там се справят, включват се и много доброволци. 
„Все още апелираме към повече доброволци“, допълни директорът на здравното заведение. 
Повече от 85 медици от Александровска болница са заразени с коронавирус. Очаква се да 
приключи карантинният им период и те да се върнат на работа. 
В здравното заведение ежедневно битката с болестта губят между двама и четирима пациенти. 
Най-засегната група остават хората над 60-годишна възраст и тези със съпътстващи 
заболявания. 
 
Разговор с Димитър Николов, кмет на Община Бургас 
bTV  Тази сутрин 

 
Резюме: Три детски градини ще поемат децата на медицинските работници, както и тези от 1. до 
3. клас в Бургас. 
"Има ангажирани педагози от бургаските училища, които да помагат в дистанционното 
провеждане на занятията и ако има нужда от допълнителна помощ по някои от предметите", каза 
кметът на града Димитър Николов. 
Има и три екипа, които контролират дали се спазват мерките в магазини и публични учреждения.  
Осигурени са 440 COVID легла, от които 25 са свободни, а 12 са интензивните. Основният 
проблем е липсата на лекари и медицински персонал, обясни градоначалникът. 
33% са лекарите и медицинските работници, които са извън болниците заради пандемията. 
Работи се и по проблема със струпване на линейки пред двата триажни центъра в града, както и 
по случая с починалия 36-годишен мъж от Обзор. 
Виртуално ще и запалването на светлините на Елхата на Никулден. 
 
Разговор с д-р Калин Калинов, зам.-кмет по здравеопазването, Пловдив 
bTV  Тази сутрин 

 
Резюме: Обявената за първата COVID болница у нас - Свети Мина в Пловдив няма да бъде 
трансформирана в такава. Причината - община Пловдив и медици от лечебното заведение се 
обявиха "против", заради липса на апаратура и условия. 
Д-р Калин Калинов – заместник кмет по здравеопазване, обясни, че причините не са само 
финансови, а са комплексни. 
"Това противоречи на основните принципи за лечение на инфекциозно болни, но и болницата не 
отговаря на нито едно едно условие да бъде такава", посочи той в предаването "Тази сутрин". 
Според него болницата не може да поеме повече от 60 пациента. 
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"Тази болница е многопрофилна, но без инфекциозно и пулмологично отделение. Входирали сме 
писмо до Министерския съвет, чакаме отговор и сме в процес на разговор с НЗОК за финансиране 
на дейността", отбеляза лекарят. 
"Ние не сме се отказали, но не можем да си надскочим възможностите. В медицината основен 
принцип е преди всичко не вреди", уточни д-р Калин Калинов. 
По думите му вече има заповед от РЗИ, запазва се многопрофилността на болницата и леглата 
за лечение на COVID болни са 60. 
За да бъде болницата само COVID бюджетът не трябва да е по-малко от 750 000 лв. на месец, 
каза още д-р Калин Калинов. 
  
Разговор с проф. Мира Кожухарова, епидемиолог 
bTV  Тази сутрин 

 
Резюме: Училищата и детските градини не са основният източник на заразата, каза в рубриката 
"Чети етикета" проф. Мира Кожухарова, бивш национален консултант по епидемиология. 
„Мисля, че всички се съгласихме, че коронавирусната инфекция не е грипна. При грипа малките 
деца боледуват най-често. Не мога да разбера защо пренесохме това виждане към коронавируса, 
при положение че за щастие той проявява милост към децата“, коментира Кожухарова. 
Тя е на мнение, че децата до 10-годишна възраст трябва да ходят присъствено на училище, стига 
да няма проблем с преподавателите. 
Според нея въведените мерки този път са предприети навреме за разлика от месец март, когато 
те бяха преждевременно предприети. 
„Някои от тях обаче ми се струват с не такава потенциална ефективност“, допълни тя. 
„Затворените помещения крият опасност, когато вътре има много хора. Опасността е толкова по-
голяма, колкото по-възрастни са те. Така че примерът с класната стая не е нов, известен е в 
науката. В един офис, например, картината е много по-сериозно, отколкото в една класна стая“, 
обясни проф. Кожухарова. 
По думите й ваксинацията е най-сигурният начин за борба с дихателните инфекции. Според нея 
учителите трябва да са втората приоритетна група за ваксинация. 
„Важно е обаче Министерството на здравеопазването да направи два плана, които да публикува. 
Един за действие при следваща вълна на пандемията, защото на практика това е първа вълна за 
България и няма да бъде последната. Все още имаме време да се подготвим за следващата, 
която няма причина да бъде по-ниска от тази. Вторият план трябва да е именно за ваксинацията 
и приоритетните групи“, на мнение е проф. Мира Кожухарова. 
 
Как ще бъдат подкрепени родителите 
bTV  Тази сутрин 

 
Резюме: „Всяка мярка, която налага ограничаване и затваряне, трябва да има пакет, който да 
успокои родителите и да им начертае пътя. Мерките продължават да са неясни и недостатъчно“. 
Това коментира в рубриката „Чети етикета“ Яна Алексиева, изпълнителен директор на асоциация 
„Родители“. 
По думите й еднократната подкрепа е помощ, но тя не е достатъчна. 
„Казусът с болничните е много голям. Очакваме много бързи мерки, защото има разнородни 
ситуации и всяко семейство е различно“, каза още Алексиева. 
„Нужна е финансова подкрепа, защото много родители остават безработни или трябва да бъдат 
изпратени бързо в неплатен отпуск. Може би е нужна различна форма на болничен“, на мнение 
е тя. 
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По думите й се очаква да спрат и услугите за децата с увреждания. 
117 ДГ „Надежда“ е една от градините, които ще гледа децата на медиците на първа линия. Екип 
от специални педагози там подготвят индивидуални помагала за децата със специални 
образователни потребности. 
„Към момента текат организационни дейности и все още не знам какъв ще е броят на децата, 
които ще я посещават. Имаме готовност да отворим две групи от понеделник – тоест между 50-
60 деца“, каза Мария Врачева, директор на детската градина. 
 
Разговор с Красимир Вълчев, министър на образованието 
bTV  Лице в лице 

 
Резюме: Детските градини ще отворят най-късно до 21 декември, а учениците ще се върнат в 
клас на 4 януари. Това каза в „Лице в лице“ министърът на образованието Красимир Вълчев, като 
от думите му стана ясно, че този сценарий е възможен, ако се сбъднат благоприятните прогнози 
за разпространението на вируса у нас. 
„В последните седмици имаме много заразени учители, за съжаление имаме и смъртни случаи. 
Най-важното сега е да съхраним живота и здравето на учителите. Образователните пропуски 
могат да се компенсират през лятото и през юни, но животът на хората – не. В детските градини 
нямаме ефективна възможност за обучение в електронна среда, то не е и подходящо за 
градините“, коментира Вълчев. 
Той обаче призна, че заради електронната среда на обучение неравенствата между когнитивните 
способности на учениците са се задълбочили. Дистанционното учене се отразява най-пагубно 
върху децата от началните класове и тези, чиито семейства са с нисък социален статус. 
Наред с това мнозина родителите се оплакват, че нямат електронни устройства и не могат да си 
позволят такива, а други са с по двама ученици у дома – в една смяна, и нямат допълнителни 
компютър или таблет. Излиза, че в тези случаи се нарушава правото на достъп до безплатно 
образование. 
„106 хиляди устройства са поръчани. Една голяма част от тях се забавят заради процедурите и 
липсата на производство в световен мащаб. По целия свят в момента няма достатъчни 
устройства“, отговори просветният министър. 
По думите едва 8 хиляди от тези устройства са доставени заради проблема с наличността. 
  
Водещ: Здравейте. От понеделник всички училища и университети ще затворят врати. До кога и 
защо, какви са рисковете и ползите от това решение на властите? В студиото вече е министърът 
на образованието Красимир Вълчев. Здравейте. 
Красимир Вълчев: Здравейте. 
Водещ: Много зрителски въпроси имаме и този път ще се възползвам от това, че сте тук за да ги 
задам, защото е много важно. Но първо с един по-общ въпрос. Страни, в които мерките срещу 
Ковид са много по-сериозни от нашите, включително и с вечерен час, на практика само училищата 
работят Франция, Германия, Англия, защото очевидно за тях образованието е приоритет. Докато 
ние затворихме преди всичко останало училищата. 
Красимир Вълчев: Ние направихме всичко възможно училищата да осъществят максимум 
обучение в електронна среда. Но, факт е ,че училищата и детските градини са среда на 
многочислено, многочасово взаимодействие. Няма съмнение, че децата малко или повече са 
приносители, има изследване, че са по-малко приносители. Като цяло трябва да намалим 
средата на епидемично взаимодействие и всяка система трябва да прояви солидарност и да даде 
своя принос. Да, Франция, Англия и Германия са изключение, но другите страни виждате, че 
затвориха училищата, по-голям брой страни. Има страни, които избраха варианта на редуване, 
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ние до днес бяхме с този вариант, диференциран, локален подход там, където има случаи 
затваряме, там където загубите са по-големи оставяме децата на присъствено обучение, като в 
начален етап. За съжаление в последните седмици имаме много заразени учители, за съжаление 
имаме и смъртни случаи. Най-важното сега е да съхраним живота, здравето на учителите. Имаме 
сравнително добро алтернативно компенсаторно обучение в електронна среда, някъде е по-
добро, друготпо не толкова. Образователните пропуски могат да се компенсират, могат да се 
компенсират през лятото, през юни месец, но животът на хората не може да се компенсира. Най-
важното в момента е да намалим натиска върху здравната система, след това ще се върнем 
може би пак към варианта на редуване. Детските градини нямаме ефективна възможност за 
обучение в електронна среда, не е подходящо за тези деца. 
Водещ: Аз това щях да попитам. Разбирам, че в София кметът Фандъкова е уговорила две 
детски градини да работят за деца на лекари, сестри, вероятно и други медицински работници. 
Много родители пишат, даже знаете вероятно за че се готвят протест на родители за деца, които 
са в началните класове, защото те смятат, че абсолютно неадекватно е децата да се обучават в 
първи клас или в детската градина електронно. Това е инициатива на общината и няма нищо 
общо с вашето министерство, така ли? 
Красимир Вълчев: Ние съгласувано с министъра на здравеопазването ще дадем разрешение, 
до толкова, доколкото неговата заповед позволява. Почти всички големи градове, в които има 
множество медицински специалисти ще направят такова изключение. Пак ви казвам, желанието 
ни е да се подобри ситуацията. Първи ще бъде възстановен учебният процес в детските градини, 
колкото са по-малки децата толкова е е по-неефективно обучението в електронна среда. За 
малките деца в предучилищна възраст се казвали до 30 минути продължителното 
взаимодействие с електронни устройства за тях не е подходящо. Ако се осъществява някакво 
компенсаторно електронно обучение то може да става само чрез родителите… 
Водещ: Аз наистина се чудя как се обучава дете да пише буквите електронно в първи клас. Това 
е абсолютно загубено време за мен…Още повече има родители, които не могат да подпомогнат 
децата си, било защото нямат възможност да са с тях, било, защото са неграмотни самите 
родители. Колкото са по-малко децата толкова загубите в електронна среда са по-големи.- затова 
и взехме решение… 
Водещ: Образователните дефицити ще са огромни сред децата от началния курс. 
Красимир Вълчев: Много учители ни казаха – „предпочитаме след това да имаме възможност 
да отучим, да компенсираме тези загуби.“ Предложиха сега да има ваканция, след това да има 
удължаване на учебната година… 
Водещ:Ето, да започнем с няколко конкретни въпроса, наистина, които ни питат родителите. 
Обявено е,у че са затворени училищата до 21 декември, но 22-ри и 23-ти са работни дни. Децата 
ще отидат ли на училище на 22-ри и 23-ти? 
Красимир Вълчев: Не, подписах заповед, два дни ще имат ваканция, не е удачно да ги връщаме 
за две дни, до 21-ви ще е включително, ще учат в електронна среда за сметка на така наречената 
междусрочна ваканция.- След това може и други промени да направим. Междувременно две 
седмици 1-ви – 6-ти клас удължаваме учебната година… 
Водещ: Сега, да започнем от това. Децата до 4 януари няма да учат… 
Красимир Вълчев: Да, но детските градини най-вероятно ще направим, най-късно 21-ви ще се 
върнат. 
Водещ: Ако всичко е наред – детските градини на 21 декември, училищата и 
университетите…или университетите ще ги оставите сами да решават? 
Красимир Вълчев: Най-вероятно ще ги оставим сами да решават след Нова година, но 
категорично до Нова година не се връщат. 
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Водещ: Така, значи 1 януари е първият учебен ден? 
Красимир Вълчев: Те, повечето висши училища графиците им са такива, че тези дни не ги 
обхващат между 21-ви и 24-ти вече са във ваканция. 
Водещ: Значи уточняваме – от 22-ри се отварят детските градини, учиищата от 4 януари? 
Красимир Вълчев: Не мога да ви кажа, зависи от епидемичната ситуация, но общата ни воля е 
тази. Първи да отворим детските градини, най-късно казах на 21-ви, а училищата няма смисъл за 
два дни да се връщат децата, ще създадем повече напрежение, по-разумно е на 4 януари. 
Водещ: Отново със зрителски въпроси включително и писма до вас, аз съм ги разпечатала, по 
имейл ще ви ги предам след това. Най-общо ще кажа: Родител съм на ученичка в първи клас в 
основно училище „Иван Рилски“ Перник, няма да го чета дълго, но – коя институция ще 
предостави на детето ми таблет или лаптоп за обучение вкъщи? Аз нямам възможност да си 
позволя нито едното, нито другото, а непредоставянето на такова устройство от идния 
понеделник ще считам за нарушаване правото на детето ми да получава безплатно образование, 
както е по Закона за училищата и това ще е основателна причина да алармирам европейските 
институции. Какъв е отговорът на този въпрос? 
Красимир Вълчев: Всички конституции на всички държави е записано равен достъп до 
образование, но този равен достъп до образование се осъществява чрез достъп до учител в 
реалната класна стая, до училищни сгради, бюджетите, които гласуват правителствата отиват за 
училища, класни стаи, чинове в тях, за транспорт на учителите учениците до училище, но нито 
една образователна система не беше настроена до началото на тази година да осигури равен 
достъп в електронна среда.- това е много по-лесно дори, нямаше да се строят училища, само 
щяха да се купуват устройства. 106 хиляди устройства е в ход контрактувани доставка за 
купуване, за съжаление една голяма част от тях ще се забавят заради процедурите и липсата на 
доставки, на производство в световен мащаб. Не можем да не спазваме процедурите, не можем 
да произведем компютри, по целия свят няма в момента достатъчно устройства. Осигурихме 
средства от ЕС, които са свързани с по-дълги процедури, 60 хиляди, предоставихме за 14 хиляди 
устройства на училища. Сега, вероятно следващата седмица ще предоставим още 15 милиона 
на училища, които също могат да купят устройства, включително и по-евтини. От началото тези 
само 8 хиляди в момента сме успели да доставим. За съжаление в училищата има някъде 30 
хиляди преносими компютъра и близо 60-70 хиляди стационарни, обаче стационарните не могат 
да се предоставят за ефективно ползване. Няма да има учител, който да не преподава заради 
липса на устройства. Нямаше и пролетта. По отношение на учениците, там където могат 
училищата, ще помогнат на-най нуждаещите се деца, но пак казвам, и в училищата няма 
достатъчно устройства.… 
Водещ: Няма, а ето второ писмо, не би ли следвало да осигурите тези мобилни устройства на 
всички? – родител Иван Петров, които ще учат дистанционно, вместо да отпускате пари за 
транспорт от 500 милиона сте отпуснали, за учителите, които ще са си вкъщи. Казва – Имам 
двама ученика – в 12-ти и в 6-ти клас и един компютър вкъщи. В едно и също училище са децата, 
една и съща смяна, а от телефоните, използвани през пролетта и двамата вече са с очила. 
Красимир Вълчев: Миналата година, когато е гласуван и правен бюджета за тази година никой 
не очакваше Ковид, ако очаквахме Ковид щяхме да имаме средства за компютри, а не за 
транспорт. 
Водещ: Толкова пари се дават в момента, нали имаме излишъци, нали някакви заеми се взети… 
Наистина, родител, който не може да купи таблет, той декласира детето си, то изпада от учебния 
процес… какъвто и да е този учебен процес? 
Красимир Вълчев: Това ви казвам, че проблемът не е толкова в средствата, средствата са до 
голяма степен осигурени, да, тези от ЕС са свързани с по-дълги процедури. Проблемът е в 
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процедурите за контрактуване и обществени поръчки и липсата на устройства. Има стотици в 
търговската мрежа но няма хиляди и още по-малко десетки хиляди. Да, има забавяне и за 
съжаление не можем да осигурим, това не значи, че детето няма да учи. 
Водещ: Като нямаш таблет как да учиш? 
Красимир Вълчев: Това е защото ние си представяме обучението в електронна среда 
единствено и само синхронно в реалната класна стая. То може да бъде асинхронно, чрез 
възлагане и контрол на изпълнението на задачи чрез взаимодействие с учител, с различни 
приложения. Голяма част от тези деца, в най-бедните семейства, включително в най-бедните 
семейства имат телефони, или друг елемент на връзка. Знаете ,в тези семейства, не само че 
нямат достатъчно икономически възможности, но няма отношение към образованието. 
Медиаторите носиха материали така че системата направи максимум от това, което можеше да 
направи. За съжаление когато се разпореждаме с публични ресурси не може да не спазваме 
процедурите. Ако не спазя процедурите други въпроси ще ми задавате. 
Водещ: Каква ще е ефективността, при условие, че и пролетта децата учеха по този начин и сега 
ще учат. Очаквате ли огромни образователни дефицити? 
Красимир Вълчев: Обучението в електронна среда е аварийна компенсаторна частично 
ефективна алтернатива. За едни деца е по-ефективна, за други не. По принцип образова5телните 
резултати са функции на три неща – педагогическото взаимодействие, ефективността на 
педагогическото взаимодействие с учителя в случая то е ограничено. Това, колко време учат и от 
това доколко учителите успяват, системата успява да ги мотивира да ги учат, комутивна тема 
ангажираност. За съжаление в електронна среда последното пада доста по-рязко след третата, 
четвъртата седмица, така че много зависи от продължителността. Педагогическото 
взаимодействие е по-неефективно, от друга страна ако един ученик е мотивиран да учи, ако иска 
да учи, знаете че той ефективно и в електронна среда, учи дори без да взаимодейства толкова с 
учителя. Казано с други думи – задълбочават се неравенствата, най-големите загуби са за 
малките деца и за тези деца, които са от семейства с липса на отношение към образованието- 
няма да минем без загуби, но доколкото можем ще ги компенсираме. В края на учебната година 
можем да компенсираме загубите им, макар и не напълно, не можем да компенсираме човешките 
животи. 
Водещ: Заговорихте за увеличаване, удължаване учебната година с две седмици. Това все пак 
някакъв вариант децата да компенсират тези загуби? 
Красимир Вълчев: Да, през юни месец могат да учат. Имаме малко резерв юни месец по 
отношение на 1-ви – 6-ти клас, ако в момента учителите, педагогическите съвети решат, че не е 
ефективно, могат да организират занимания до толкова, доколкото децата да не стоят вкъщи, да 
не е загубено време, а през юни месец да проведат часовете от учебния план. Това не е 
задължително за училищата, а повечето училища избраха да си провеждат часовете… 
Водещ: Ние сме една от страните с най-дълги ваканции за учениците, нали? 
Красимир Вълчев: Да, така е, дълга лятна ваканция. 
Водещ: Това имам предвид. 
Красимир Вълчев: Но не другите сезони, и междусрочната ни ваканция почти я няма, есенна 
също можем да кажем, че почти я няма, дълга ни е лятната ваканция и то по-точно късно ние е 
започването на учебната година, не е подходящо през юли месец да се учи, много малко страни 
учат през юли месец, при нас е топло, учебните ни сгради не са настроени за охлаждане, те са 
настроени за отопление, но знаете, че повечето страни почват началото на септември, дори през 
август месец по-северните страни. Това ни скъсява периметъра на маневреност, но пак казвам, 
през юни месец може да има отучване, то всъщност всяка година има, но това отучване беше 
диференцирано, сега тази година няма да има екскурзиите, които ги имаше предходни години, 
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няма да има грипна ваканция, предходни години имахме три-четири седмици загуба на учебно 
време. Това, което искам да ви кажа е, че тази година възможността за усвояване на заложените 
в учебните програми резултати няма да бъде по-ниска от предходните години. Да, по-
неефективно е педагогическото взаимодействие, ще има загуби, но учителите ще направят 
всичко възможно да компенсират това. Това, което ми казват учителите – ние искаме да 
постигнем резултатите от децата си, ние сме с децата си, ние сме отговорни, просто в момента 
се чувстваме застрашени за здравето си и това е напълно нормално. 
Водещ: Тоест, удължаване на учебната година е вариант с до две седмици? 
Красимир Вълчев: Да, дори вече подписах заповедта, но пак казвам, това не увеличава 
часовете от учебния план, тези две седмици ще бъдат проектни дейности. Това означава 
компенсиране, това означава дейности по интереси за тези деца, които нямат компенсиране на 
трудности, за другите пък съответно допълнително обучение, за да се навакса материала. Могат 
да бъдат дори екскурзии, дори извеждания до музеи, всякакви обекти с културно-образователно 
значение. Убеден съм, че ситуацията през юни месец ще позволява в по-голяма степен това. 
Водещ: Обмисляте ли програма за ваксиниране на учители? 
Красимир Вълчев: Това, което водим като разговори е, че учителите трябва да бъдат едни от 
първите групи след лекарите, възрастните хора тези с хронични заболявания особено. Искаме 
да възстановим максимално бързо присъствено учебния процес. Ваксини ще има за всички, те 
ще бъдат най-вероятно незадължителни, със сигурност ще бъдат безплатни, незадължителни ще 
бъдат и учителите ще бъдат едни от първите групи, които ще имат достъп до тях. 
Водещ: И сега една тема извън средното образование. Защо се случи така, че вие с БАН 
започнахте да спорите публично и учените там са ви много обидени. Вие получихте предполагам 
писмото, заради ваши реплики, заради пожизнените възнаграждения на академиците и 
минималните възнаграждения на младите учени. Наистина са ви гневни хората в БАН. 
Красимир Вълчев: БАН търсят повод да се обидят. Темата беше друга. С висшите училища 
подписахме споразумения, увеличаване минималните заплати – 1300 за асистент, 1400, 1500, 
1600 съответно главен асистент, доцент и професор, но срещу това висшите училища поеха 
ангажимент за завишаване на изискванията. Това, преподавателите да работят повече, да 
оптимизират вътрешните си структури.. 
Водещ: Изискване към какво… 
Красимир Вълчев: Към студентите, разликата между качественото и некачественото висше 
образование и не толкова качественото е, че при качественото висше образование 
преподавателят е взискателен, иска всяка седмица от студента да е прочел две книги, да е 
направил три проекта примерно, а не да ходи от сесия на сесия от изпит на изпит… 
Водещ: И те обещаха да са по-старателни, да не се пишат тройки… 
Красимир Вълчев: Обещаха, надявам се да го направят, но така или иначе с висшите училища 
вървим в една посока. Беше би зададен въпроса на същия този брифинг защо това не се случва 
за БАН. Първо, защо не се случва за БАН? Защото това при висшите училища е обвързано с 
норма преподавателска работа, тоест това са средства за образование, а не за наука. БАН 
твърдят, че има неравнопоставеност, аз твърдя, че има обратна неравнопоставеност. 
Водещ: Много са ви обидени. Кажете каква е тази обратна неравнопоставеност. 
Красимир Вълчев: Обратната неравнопоставеност е, че висшите училища не получават 
достатъчно средства за наука, а БАН получават средства за наука, и когато не преподаваш имаш 
време да правиш наука, имаш време да правиш проекти. Само в европейски мащаб има десетки 
милиарди евро за проекти, ние трябва да увеличим участието в проекти. Ако ние дадем висока 
гарантирана заплата на един учен, той няма да има стимул да участва в проекти. И другото, което 
правим с висшите училища. Когато правим в училищното образовани, си казваме най-важно е да 
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увеличим минималните заплати за младите преподаватели, за младите учители, защото те имат 
сигнално значение. Със синдикатите в училищното, висшето образование си казахме – това е 
най-важното ресурсно предизвикателство, ще имаме добро образование, ако… 
Водещ: Да, да, КНСБ ви брани здраво. Но, какво имате предвид за тези възнаграждения на 
академиците? Казвате – каквито пари отиват в БАН те ги дават за възнаграждение на 
академиците ли? Това ли казахте? 
Красимир Вълчев: Казах, че ако ми предложат БАН да увеличат с по-голяма степен 
възнагражденията на младите преподаватели за сметка на други възнаграждения аз ще го 
подкрепя. Тука става въпрос за пожизнените възнаграждения на академиците и член-
кореспондентите, които са в размер на една депутатска заплата. За тях става въпрос. Да, те са с 
нормативен акт, БАН са се оправдали с нормативната уредба, но ако ни предложат ние никога 
няма да откажем на Българска академия на науките да… 
Водещ: Да промените тази нормативна уредба. 
Красимир Вълчев: Каквото разпределение ни предложат… те се оправдават с нормативната 
уредба, каквото разпределение ни предложат това ще направим, въпрос на управленска 
отговорност е да увеличим изпреварващо възнагражденията на младите учители, 
преподаватели, учени. Защото ще имаме добро висше образовани, добро образовани, добра 
наука там, където днес имаме добри млади преподаватели. Ако успеем да накараме добрите 
ученици да станат учители, най-добрите студенти да станат преподаватели, успеем да ги 
задържим. Но затова не трябва да се увеличават допълнителните възнаграждения с рентиерски 
характер, а максимално да се увеличи минималната заплата. И това ни е консенсуса в системата 
на училищното образование, четири години го правим, следващата също ще увеличим 
максимално минималната заплата, защото основното ни ресурсно предизвикателство е това да 
обезпечим системата с учители. 
Водещ: Благодаря за разговора. 
Красимир Вълчев: И аз, благодаря. 
 

 
 
От тази вечер влизат в сила новите мерки за ограничаване на заразата у нас 
Нова телевизия  Новини в 12.00 часа 

 
От тази вечер влизат в сила новите мерки за ограничаване на заразата у нас. Властите налагат 
частичен локдаун и затварят училища, ресторанти, молове. 
Новозаразените за последните 24 часа са отново близо 40% от тестваните, а според експертите, 
при ефект от мерките може да се мисли за тяхното разхлабване в края на декември. 
Междувременно, очакването за масово ваксиниране се отлага най-рано за пролетта на 
следващата година. 
Репортер: Часове преди частичното затваряне на страната, главният държавен здравен 
инспектор Ангел Кунчев заяви пред НОВА: с дисциплина, от страна на хората, мерките ще могат 
отново да бъдат разхлабени още в края на декември, но с уточнението, че всичко ще става 
поетапно. Според него на този етап здравната система издържа на натиска, но въпросът с 
ваксината все още крие много неизвестни. Тя се очаква в България не по-рано от пролетта. 
Часове преди частичния локдаун, доц. Кунчев е категоричен - строгите мерки идват навреме: 
Ангел Кунчев: Влязохме в най-тежката фаза на епидемията и затова и мерките вече се 
различават от това, което имахме досега. 
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Репортер: Кунчев не даде категоричен отговор на въпроса - има ли сценарий, в който стигаме 
до разкриване на полеви болници: 
Ангел Кунчев: Здравната система такава, каквато я имаме - не реформирана, със стари 
болници, с остър дефицит на кадри - в момента лекува 6600 души. И изписва между 1000 и 2000 
излекувани всеки ден. Не трябва да пренебрегваме е този факт. 
Репортер: За тежкото състояние в малките болници разказа и анестезиологът доктор Александър 
Серафимов. Всеки месец той минава стотици километри, за да работи в болница в Бургас и в 
общинската болница в Исперих. 
Александър Серафимов: В болницата в Исперих в момента реално работим около 4 човека, 2 
от които са болни. 
Репортер: Според медика неспазването на елементарните мерки е претоварило здравната 
система. Но Ангел Кунчев остава оптимист. 
Ангел Кунчев: Системата ще се справи. Никой няма да остане на произвола на съдбата, 
Репортер: Той и добави, че за да се изпълни плана на правителството, хората трябва да са по-
дисциплинирани и даде пример - в страните, които вече въведоха строги мерки и те се спазват 
има ефект. А прогнозата у нас: 
Ангел Кунчев: Най-амбициозния план е да ги намалим с 30, 35 процента, 
Репортер: Той обаче уточни, че ако прогнозата се сбъдне, разхлабването на мерките след 21-ви 
декември ще става поетапно и ще започне с най-малките: 
Ангел Кунчев: Ако постигнем успех и намаление на смъртните случаи, ние най-вероятно 
смятаме да възстановим работата на детски градини и ясли и училищата и учениците до 4-ти 
клас. Тъй като за тях този процес е най-неравностоен. 
Репортер: Пълна яснота обаче, здравните власти ще имат няколко дни преди крайния срок на 
строгите мерки. Неясно остава и кога ще може да започне ваксинация в България. 
Ангел Кунчев: Аз много се учудвам, когато някой започне да казва коя ваксина е най-добра и коя 
не е най-добра. Ние в момента изработваме българския имунизационен план, той е почти готов. 
Доставките няма да дойдат в никакъв случай едновременно. 
Богдан Петрунов: Не виждам по-рано от пролетта на следващата година да бъдем в състояние 
да правим една имунизация в България. 
Репортер: 3568 са новозаразените с КВ у нас през последното денонощие, при направени малко 
над 9000 теста. Така положителните проби са 39,2% от всички направени тестове. Излекуваните 
са 2255, 430 пациенти са в интензивни отделения, 152 са починали след усложнения от вируса. 
Водещ: От тази вечер влизат в сила новите мерки за ограничаване на заразата. Преустановява 
се обучението за всички ученици от 1 д0 12 клас, както и всички извънкласни дейности. Всички 
висши училища също спират присъствените си занимания. От днес затварят детски градини и 
ясли, както и детските центрове. 
Спират се и груповите културно-развлекателни мероприятия. Изключение са театрите, но при 
заетост до 30% и при спазване на противоепидемичните мерки. 
Фитнес центровете, както и всички заведения за хранене също спират работа. 
От събота е променя и т. нар зелен коридор за възрастните хора. Той ще важи само за 
хранителните магазини от 8:30 до 10:30 часа. 
Ограниченията влизат в сила от 22:30 и ще действат до 21 декември. 
  
От тази вечер държавата е в частичен локдаун 
Нова телевизия  Новини в 19.00 часа 

 
От тази вечер държавата е в частичен локдаун. Мерките, които правителството анонсира, влизат 
в сила точно в 23:30 и ще важат до 21 декември. 
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Надеждата е, че ефектът от тях ще се усети още в средата на декември. Главният здравен 
инспектор Ангел Кунчев обаче предупреди да не очакваме рязко облекчаване на правилата. По 
негови изчисления в момента между 10 и 15 процента от заразените с коронавирус у нас остават 
извън статистиката. 
А страната ни се намира в най-тежката фаза на кризата от началото на пандемията. Здравната 
и икономическата криза доведоха до нов политически сблъсък между „Дондуков“ 1 и „Дондуков“ 
2. 
След критики от президента към правителството, трима министри излязоха, за да го опревергаят. 
Репортер: Целта на правителството е с въвеждане на новите мерки, след 2 или 3 седмици броят 
на новозаразените да намалее с поне 30%. Но дори и този оптимистичен сценарий да се случи, 
пак не може да се очаква пълно отваряне още от 21 декември. Разхлабване ще има, но поетапно. 
Пред NOVA Ангел Кунчев заяви, че въпреки огромния натиск върху здравната система, тя ще 
издържи. 
Часове преди частичния локдаун доц. Кунчев е категоричен - строгите мерки са необходими и 
идват навреме. 
„България влезе в най-тежката фаза на епидемията и затова и мерките вече се различават от 
това, което имахме досега 
Репортер: С частичното затваряне на страната, правителството се надява на конкретен резултат 
за заразените. 
Ангел Кунчев: Най-амбициозният план е да ги намалим с 30-35 процента. За мен това е много 
трудно за 2-3 седмици. Ако постигнем успех и намаление на смъртните случаи, ние смятаме да 
възстановим първо работата на детски градини и ясли и училищата за учениците до 4-ти клас. 
Тъй като за тях този процес е най-сложен и неравностоен. 
Репортер: Кунчев не даде отговор на въпроса има ли сценарий, в който стигаме до разкриване 
на полеви болници. Но е категоричен по друг – здравната система е претоварена, но засега се 
справя. Ваксината продължава да дава надежда за отшумяване на кризата, но все още има 
неясноти. 
Ангел Кунчев: В момента разработваме план, почти готов е, доставките няма да дойдат в 
никакъв случай едновременно. 
Репортер: Темата с ефекта от ваксината пък е една голяма неизвестна, призна имунологът 
проф. Богдан Петрунов. 
Богдан Петрунов: Нито една от фирмите не е отговорила на тези 3 основни въпроса – Ще ни 
спести заразяването, ще ни спести ли смъртните случаи или ще ни спести разпространението? 
Никой не може да каже каква ще е трайността на имунитета, защото никой не го е видял. 
Репортер: Според академика за имунизация не може да се говори по-рано от пролетта. 
Междувременно – от днес всеки общопрактикуващ лекар в страната вече има право да издава 
електронно направление за безплатен PCR. Част от медиците още внедряват системата, но 
първите издадени направления все пак са факт. В една от лабораториите признаха - вместо 
електронно направление, заобикаляли системата - с хартиено такова. 
Благовеста Пенчева: Имахме сутринта пациент с издадено направление от общопрактикуващ 
лекар, което беше на хартия. И първоначално не можахме да го въведем, но направихме update 
на системата и след това въведохме направлението. Надяваме се понеделник- вторник да 
функционира цялостно системата. 
Репортер: След като приключи тестването на системата, ще се действа по план - личният лекар 
онлайн ще изпраща индивидуален код, който мигновено ще се появи в системата на съответната 
лаборатория. Така след няколко клика, пациентът ще може да се тества по Каса. 
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Репортер: Новозаразените с КВ у нас за последното денонощие са 3568, при направени малко 
над 9000 теста. Така положителните проби са малко под 40% от всички направени тестове. 
Излекуваните са 2255. 430 пациенти са в интензивни отделения. 162 души са починали след 
усложнения от вируса. 
Водещ: Страната ни е на прага на частични локдаун, малко преди полунощ. В сила влизат и по 
строгите мерки за ограничаване на заразата. Готова ли е системата на образованието за 
извънредния режим? Им а ли напрежение в моловете в последните часове на работа? 
Репортер: От 23.30 ч., освен търговските центрове, затварят и всички училища, университети, 
заведения за хранене, фитнес залите и културно-развлекателните мероприятия - без театрите, 
които ще работят с капацитет до 30%. 
Днес беше и последният присъствен ден за учениците от 1 до 12 клас. Онлайн преминават и 
висшите училища. Няма да работят и яслите, детските градини и детските центрове. 
Промяна от утре има и в зеления коридор за пазаруване на възрастните хора. Той отпада изцяло 
за аптеките, а в хранителните магазини ще е от 8:30 до 10:30 сутринта. 
На лов за намаления или подранила треска за коледни подаръци. Така посетителите в моловете 
обясниха пазара си в последния момент. Потребителят Наталия пазарува именно днес, защото 
не иска да поръчва онлайн. 
- Не ми е удобно, не ми харесва, обичам да си пипна нещото. 
Репортер: Заради по-строгите мерки за безопасност, твърди, че пазаруването отнема повече 
време. 
- не ме пускат в някой магазин, ако има много хора. 
Репортер: За да успеят всички, магазините остават отворени до 23:00 часа. 
- По принцип е до 21:00 часа, но сега го увеличихме с два часа, за да могат клиентите Удвоихме 
броя на охранителите, имаме много персонал по почистването, съответно може да се 
дезинфекцира много по често. 
Репортер: В подготовка за новите мерки са и хранителните магазини. 
От там твърдят, че по-малко възрастни хора ще се възползват от сутрешния коридор, но поне 
нямало да се стига до напрежение. 
- Имаше конфликти с младите хора, тъй като възрастните можеха да идват по всяко време за 
разлика от тях 
Репортер: За пенсионерката Дина следобедният коридор е бил много по-удобен. 
- Сутрин е студено, мъгливо, не ми е приятно да стана толкова рано. 
Репортер: По график, но задължителен, ще продължи да тече и живота на децата и родителите 
им. В 108 СОУ „Никола Беловеждов” всички ученици вече имат план за онлайн уроците. 
- Направили сме проучване дали децата имат устройства. Тези, които нямат, училището ще се 
постарае максимално бързо да ги осигури.. 
Репортер: След последния звънец учениците напуснаха сградата натъжени. Никол е сред 
зрелостниците и не иска да стои вкъщи в последната си година като ученичка. 
- Имам много спомени в това училище - 12 години съм прекарала тук. Всичко ще ми липсва. 
Репортер: Не само най-големите, но и най-малките не искат да остават у дома, като 
първокласникът Алекс. 
- Много гадно, защото имам нужда да си видя училището. 
Репортер: Част от родителите още не са измислили вариант кой ще гледа децата от следващата 
седмица. 
- Отпуските през тази година се изхабиха, ще плащаме на някой да седи. 
- Това са допълнителни разходи? 
- Имаме ли избор? 
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Репортер: Министърът на образованието вече е разписал заповедта за удължаване коледната 
ваканция и тя ще започне на 21 декември. Така училищата ще останат затворени до януари. Ако 
всичко е наред обаче, има шанс градините да заработят още преди Коледа. 
Репортер: Отворени остават всички хранителни магазини и аптеки, пощенските клонове и 
застрахователните офиси. Ще продължават да работят и всички магазини, които са извън 
територията на моловете и търговските центрове. 
Водещ: Ресторантьори искат редица облекчения. Те настояват правителството да вземе 
решение за разсрочване на кредитите им. Ще предложат и намаляване на наемите. Искат и ясна 
дата кога ще могат да отворят врати. Причината – не вярват, че ще им се разреши да заработят 
на 21 декември. 
Емил Коларов: Имаме няколко други искания – за разсрочване на кредити. Разбрахме, че това 
най-вероятно няма да стане. Също така поискахме да бъдат отсрочени и премахнати лихвите 
върху данъчните задължения на фирмите от март досега. Също така да се махнат наемите на 
колегите, които са в държавни и общински помещения. 
Водещ: Пандемията и мерките срещу нея, породиха нов политически сблъсък. Президентът 
Румен Радев разкритикува остро плановете на правителството, като закъснели за подпомагане 
на работещите и бизнеса. Бюджета за следващата година бил „неадекватен“. А контраатаката 
дойде от двама министри от кабинета. 
Репортер: Ден след като бюджета беше окончателно приет от депутатите, президентът беше 
категоричен. 
Румен Радев: Бюджета вече е неадекватен на текущите реалности, да не говорим за 
предизвикателствата, които ни очакват през 2021 г. Следващият кабинет ще бъде поставен в 
много тежка ситуация – опоскана хазна, фалирали домакинства и бизнеси, липса на приходи, 
нула реформи. 
Репортер: Критики държавният глава има и към частичния локдаун. 
Румен Радев: новите мерки са пожарни и закъснели. 
Репортер: Здравната криза с растящ брой заразени и починали се дължала и на липсата на 
реформи в здравеопазването, където царял хаос. 
Румен Радев: Българите умират не заради коронавируса, а заради хаоса в управлението на 
кризата и заради отказ на достъп до здравеопазване, както е по конституция. 
Репортер: Държавният глава не бил изненадан и от провала на свикване на ВНС и за нова 
конституция на ГЕРБ. 
Румен Радев: Конституцията на управляващите приключи още по-срамно, отколкото започна. 
Премиерът използва конституцията единствено, за да спечели още някой друг месец на власт, с 
една цел – те да правят изборите по тяхната система. 
Репортер: Критиките от „Дондуков“ 2 не бяха приети от „Дондуков“ 1. 
Деница Сачева: Това е човекът, който за 4 години от своя мандат не беше в състояние да 
произведе нито един хартиен документ. Считаме, че това е поредното политическо заяждане. 
Томислав Дончев: Критиките по отноение бюджета, че бил бюджет „след мен и потоп“, звучи 
интересно, само че не се потвърждава от данните на нито една международна финансова 
институция. 
Репортер: Управляващите отговориха и с цифри и с нови мерки в подкрепа на бизнеса. 
Гарантираха, че помощта от 24 лева ще достигне до всички одобрени още в средата на декември. 
С нова мярка пък ще се търси още помощ за затворените заведения. 
Томислав Дончев: Стойността й е поне 170 милиона лева. Те ще имат право в размер на 
определен процент от оборота. 
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Репортер: Колкото до думите на Радев, че мерките срещу вируса закъсняват, Томислав Дончев 
припомни, че президентът беше сред хората, решили да се качат на Шипка на 3 март, въпреки 
забраната. 
Томислав Дончев; И да припомня, и двата щама на вируса са опасни. И шипченския и 
софийския. 
 
Дават още пари на болницата „Свети Мина” в Пловдив 
Нова телевизия  Новини в 19.00 часа 

 
Дават още пари на болницата „Свети Мина” в Пловдив. За броени дни общинското лечебно 
заведение се първата COVID болница у нас. Успя да изчерпи своите лимити, както и да загуби 
своя статут. 
Сега Здравната каса е готова да увеличи лимитите, за да успее лечебното заведение да запази 
съществуващите 60 легла за заразени пациенти. 
Репортер: За ада запази сегашните 60 легла за пациенти с КВ Здравната каса ще увеличи 
лимита на общинската болница :Свети Мина“. Парите ще се осигурят като се прехвърлят 
свободни средства от лимита на другата общинска болница “Свети Пантелеймон“. Това може да 
стане със споразумение между двамата директори. 
Петко Салчев: Това означава, че неусвоените средства от тази болница, поради това, че тя няма 
пълен обем дейност, могат да бъдат прехвърлени за „Свети Мина“, тъй че те да могат да 
извършват дейността, която имат. И двете болници нямат 100% натовареност, тъй че не може да 
се говори, че нямат достатъчно средства. 
Репортер: Още вчера касата е изплатила 237 хиляди лева за дейности за 2015 и 2016 година. 
Петко Салчев: Смятам, че от финансова гледна точка Свети Мина“ няма никакви проблеми. 
Репортер: Освен кадровата криза с лекарите, в болницата липсва и медицинска апаратура за 
лечението на пациенти с коронавирус. Нужни са още кислородни апарати, монитори, 
аспирационни помпи, дефибрилатори. За това част от допълнителните средства ще отидат за 
закупуване на техника. 
Петър Петров: Техническото ни обезпечение е на санитарния минимум. Благодаря на щедри 
дарители, които дадоха три респиратора през последната седмица. Имаме още един такъв 
дарен. Кислородните накрайници в системата ни трябва да бъдат дооборудвани. 
Репортер: Очаква се парите от другата болница да бъдат прехвърлени към „Свети Мина” 
следващата седмица. 
 
България влиза в нова фаза в борбата с пандемията 
Нова телевизия  Новини в 23.00 часа 

 
Остават точно 29 минути до частичния локдаун на страната. От утре България влиза в нова фаза 
в борбата с пандемията – частичната блокада, както и мерките, които бяха обявени от 
правителството влизат в сила точно в 23.30 часа и ще важат поне до 21 декември. Ексклузивно 
пред Нова главният здравен инспектор д-р Ангел Кунчев обяви, че рязко разхлабване на мерките 
няма да има. По думите му, страната ни се намира в най-тежката фаза от кризата от началото на 
пандемията. 
Часове преди частичния локдаун доц. Кунчев е категоричен - строгите мерки са необходими и 
идват навреме. 
Доц. Ангел Кунчев: България влезе в най-тежката фаза на епидемията и затова и мерките вече 
се различават от това, което имахме досега. 
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С частичното затваряне на страната, правителството се надява на конкретен резултат за 
заразените. 
Доц. Ангел Кунчев: Най-амбициозният план е да ги намалим с 30-35 процента. За мен това е 
много трудно за 2-3 седмици. Ако постигнем успех и намаление на смъртните случаи, ние 
смятаме да възстановим първо работата на детски градини и ясли и училищата за учениците до 
4-ти клас. Тъй като за тях този процес е най-сложен и неравностоен. 
Кунчев не даде отговор на въпроса има ли сценарий, в който стигаме до разкриване на полеви 
болници. Но е категоричен по друг – здравната система е претоварена, но засега се справя. 
Ваксината продължава да дава надежда за отшумяване на кризата, но все още има неясноти. 
Доц. Ангел Кунчев: В момента разработваме план, почти готов е, доставките няма да дойдат в 
никакъв случай едновременно. 
От днес всеки общопрактикуващ лекар в страната вече има право да издава електронно 
направление за безплатен PCR. Част от медиците още внедряват системата, но първите 
издадени направления все пак са факт. В тази лаборатория признаха - вместо електронно 
направление, заобикаляли системата - с хартиено такова. 
Благовеста Пенчева: Имахме сутринта пациент с издадено направление от общопрактикуващ 
лекар, което беше на хартия. И първоначално не можахме да го въведем, но направихме update 
на системата и след това въведохме направлението. Надяваме се понеделник- вторник да 
функционира цялостно системата. 
След като приключи тестването на системата, ще се действа по план - личният лекар онлайн ще 
изпраща индивидуален код, който мигновено ще се появи в системата на съответната 
лаборатория. Така след няколко клика, пациентът ще може да се тества по Каса. 
Започва месец, изпълнен с нови правила и т.н. ново нормално. Да погледнем някои от най-
важните условия, с които трябва да свикнем и да живеем. От тази нощ затварят всички дискотеки, 
барове, ресторанти, големи търговски центрове, както и моловете. Забранява се присъственото 
обучение, университетите, училищата, детските градини и яслите също затварят врати. Кой 
обаче ще има право да работи? Всички малки магазини и бизнеси, също така в списъка попадат 
аптеките, дрогериите, пощите, банките и всички застрахователни институции. Много важно 
уточнение – изцяло отпадат ограниченията за пазаруване в аптеките. Знаете, до момента имаше 
т.нар. зелени коридори. Променят се обаче именно зелените коридори за пазаруване в 
хранителните магазини всяка сутрин от 8.30 до 10.30 часа – няма да се допускат хора под 65-
годишна възраст. Това е времето, отделено за възрастните хора. Те обаче могат да избират и 
останалите часове от деня, тоест за хората над 65 г. ограничения на практика няма. На този фон 
започват и масови проверки. 
Продължава все още да има хора по заведенията тук в центъра на София. Но тази и следващите 
вечери контролните органи тръгват на масови проверки по заведения и ресторанти дали се 
спазват новите ограничения. Знаете, те започват да действат след броени минути и така до 21 
декември. На този фон остава забраната да работят барове и дискотеки. Друга мярка, която също 
ще важи е забрана на частни партита за повече от 15 души. 
Образователният министър вече подписа заповедта за удължаване на коледната ваканция, 
което означава, че децата си остават у дома поне до следващата година. 
По график, но задължителен, ще продължи да тече и живота на децата и родителите им. В 108 
СОУ „Никола Беловеждов” всички ученици вече имат план за онлайн уроците. 
- Направили сме проучване дали децата имат устройства. Тези, които нямат, училището ще се 
постарае максимално бързо да ги осигури.. 
След последния звънец учениците напуснаха сградата натъжени. Никол е сред зрелостниците и 
не иска да стои вкъщи в последната си година като ученичка. 
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- Имам много спомени в това училище - 12 години съм прекарала тук. Всичко ще ми липсва. 
Не само най-големите, но и най-малките не искат да остават у дома, като първокласникът Алекс. 
- Много гадно, защото имам нужда да си видя училището. 
Част от родителите още не са измислили вариант кой ще гледа децата от следващата седмица. 
- Отпуските през тази година се изхабиха, ще плащаме на някой да седи. 
- Това са допълнителни разходи? 
- Имаме ли избор? 
Министърът на образованието вече е разписал заповедта за удължаване коледната ваканция и 
тя ще започне на 21 декември. Така училищата ще останат затворени до януари. Ако всичко е 
наред обаче, има шанс градините да заработят още преди Коледа. 
Нови критики на държавния глава Румен Радев към приетия вчера бюджет за догодина. 
Президентът обяви, че в него не е помислено достатъчно за ковид кризата и икономическите 
последствия от нея. Радев обаче заяви, че няма да стане първият президент, наложил вето върху 
държавния бюджет, защото това било проект на правителството и кабинетът трябва да носи 
отговорност за него. Президентът допълни още, че новите ограничителни мерки били закъснели. 
Румен Радев: Бюджетът вече е неадекватен на текущите реалности, да не говорим за 
предизвикателствата, които ни очакват през 2021 г. Следващият кабинет ще бъде поставен в 
изключително неблагоприятна ситуация – опоскана хазна, фалирали домакинства и бизнеси, 
липса на приходи, нула реформи. Новите мерки са пожарни и закъснели. Българите умират не 
заради коронавируса, а най-вече заради хаоса в управлението на кризата и заради отказ на 
достъп до здравеопазване, както е по Конституция. 
И отговорът на управляващите – те определиха критиките на президента като празни приказки. 
Деница Сачева: Не приемаме нито една от критиките на президента, най-малкото, защото това 
е човекът, който в продължение на 4 години от своя мандат не беше в състояние да произведе 
нито един хартиен документ. Не чухме конкуренция на нито една от нашите идеи. И затова 
считаме, че това е поредното политическо заяждане. 
Томислав Дончев: То е хубаво в политиката човек да се изказва цветно и репликата по 
отношение на бюджета, че бил бюджет „след мен и потоп“, звучи цветно, звучи интересно.Само 
че не се потвърждава от данните на нито една международна финансова институция. И да 
припомня, и двата щама на коронавируса са опасни - и шипченския, и софийския. И двата щама 
са опасни. 
А бизнесът с критики към плана на правителството за възстановяване и устойчивост. От КРИБ 
са категорични, че оповестеният от вицепремиера Томислав Дончев план не отговаря на едно от 
основните изисквания, а именно да бъде обвързан с реформи. И още, в никакъв случай не бива 
да се допуска сценарий, в който планът ще се превърне просто в усвояване на средства, 
допълват от БСК. 
 
Тервел Пулев отново стана доброволец в Спешно отделение 
Нова телевизия  Новини в 23.00 часа 

 
Тервел Пулев отново стана доброволец в Спешното отделение на първата линия в борбата с 
коронавируса. Шампионът по бокс ще помага с транспортирането на пациенти, както и всичко 
останало, от което имат нужда както екипът, така и пациентите. 
Делничен ден в столична болница. Ковид пациентите, настанени тук са 70. Спешното отделение 
работи с пълен капацитет. И въпреки това има нужда от помощ. Получава я наскоро от трима 
доброволци, сред тях студенти по медицина и един шампион. 
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Тервел Пулев: Правя всичко, от което имат нужда – да бъдат транспортирани пациенти в 
различните отделения, да бъдат прехвърлени от носилка. Всяко едно нещо се изисква още един 
човек. 
Тервел Пулев идва на работа всеки ден в 8.30 часа и остава в Спешното отделение при 
пациентите през целия ден. 
Д-р Иван Христов: Допълнително Тервел Пулев вдига духа на тези пациенти. Защото по-голяма 
част от тях са притеснени, уплашени. 
А те, оказва се, го разпознават. Дори зад маската. 
Тервел Пулев: Дори да не е в Спешното отделение, като вървим по коридорите, ме заговарят. 
Дори един доброволец ме попита след това – този човек познаваше ли те или на общо основание 
ти говори. 
Д-р Иван Христов: Повечето хора имат претенции, имат някакви изисквания. Докато истинските 
герои са тук на местата. 
А героите, казва началникът на Спешното отделение д-р Христов, са на изчезване. Затова и тук 
имат нужда не само от доброволци, но и от лекари, медицински сестри и санитари. 
 
Отново на първа линия – Тервел Пулев отново е доброволец в ковид отделение 
Нова телевизия  Здравей, България 

 
Резюме: Тервел Пулев отново стана доброволец в спешното отделение на болница "Софиямед". 
Шампионът по бокс ще подкрепи екипа на отделението като ще помага с транспортирането на 
пациенти, санитарно-хигиенните дейности и всичко, от което екипът и пациентите имат нужда. 
„В момента имаме трима доброволци. Други хора също имат готовност да помогнат. Тервел вдига 
допълнително духа на пациентите. Много от тях са уплашени, а е важно да им кажем, че няма 
нищо страшно, важното е навреме да им назначим лечение”, обясни началникът на спешното 
отделение д-р Иван Христов. 
„Правя всичко, от което имат нужда медиците. Гледаме да сме „отворени” за хората, те да с 
чувстват по-добре и по-спокойни. За втори път съм доброволец. Тогава ме подтикна това да се 
сблъскам със ситуацията. Сега болницата има по-голяма нужда, виждам, че имат много повече 
работа”, обясни Тервел. 
В болницата имат остра нужда от персонал - в момента има 4 лекари, сестри също липсват. 
 
Призив срещу безотговорните 
Нова телевизия  Здравей, България 

 
Резюме: Лекар от бургаската болница "Бургасмед" написа гневен пост с обръщение към всички, 
които не спазват мерките и описа тежката картина в COVID отделението.  
Доктор Александър Серафимов публикува снимка на жълт чувал, които използват за починалите 
от коронавируса и това доведе до хиляди коментари под публикацията. 
„Положението е изключително сериозно. Всички реанимации в България са крайно претоварени 
и персоналът е подложен на изключително натоварване“, разказва специалистът. Той добавя, че 
легла и медикаменти в страната има, но няма персонал. 
„Постът ми бе написан след едно тежко дежурство. Видях протестиращите пред Здравното 
министерство и в мен се появи чувство на безсилие, на несправедливост и демотивация“, 
разказва д-р Серафимов. 
„В болницата в Исперих работят 4 човека. Двама от тях са болни. Вчера една от нашите сестри 
дойде на работа с пневмония. След PCR се доказа и COVID-19. Колегите работят болни и носят 
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абокати. Когато не се грижат за пациентите си включват медикаменти, за да могат да се излекуват 
и самите те“, казва още анестезиологът. 
  
Разговор с акад. Д-р Богдан Петрунов, имунолог и алерголог 
Нова телевизия  Здравей, България 

 
Резюме: „В човешкия организъм има естествен, вроден имунитет. Целта на средствата – 
витамини, имуностимулатори, е да го стимулират. Въпросът е доколко те са ефективни. Витамин 
D остава основно средство за стимулиране на естествения имунитет. А той има много мощни 
възможности да се справи с една инфекция”, заяви в ефира на „Здравей, България” имунологът 
акад. д-р Богдан Петрунов. 
За себе си акад. Петрунов е предприел имунна стимулация с полибактериален имуностимулатор, 
който може да бъде намерен във всички аптеки у нас. На негова база са направени и много 
продукти. 
„Всички тези средства се взимат, когато човек е клинически здрав. Те са опасни, когато човек 
вече е с инфекцията на коронавируса, защото може да засилите цитокиновата буря”, предупреди 
акад. Петрунов. 
Имунулогът прогнозира и кога ще започне имунизацията на българското население срещу 
COVID-19. 
„За да влязат ваксините, те трябва да бъдат одобрени. Подадени са документи и се разглеждат, 
но мисля, че по-рано от пролетта на следващата година ние няма да започнем имунизацията на 
населението”, каза той. 
Имунологът подчерта, че за ваксините срещу коронавирус, които са познати към момента, не 
знаем основни неща – предпазват ли от заразяване с вируса, ще намалят ли смъртността и дали 
предпазват от разпространение на инфекцията. 
„Нито една от фирмите не е отговорила на тези три важни въпроса. Няма никакво съмнение, че 
ще има повторно заболяване. Никой не може да каже какво ще е ефективността на имунитета, 
защото никой не го е видял. Никой не може да каже колко ще продължи имунитетът”, обясни акад. 
Петрунов. 
 
Разговор с доц. Ангел Кунчев 
Нова телевизия  Здравей, България 

 
Резюме: „Факт е, че България беше на първите места по смъртност от COVID-19 през 
последните дни. Страната ни навлезе в най-тежката фаза на пандемията. На 14-дневна база по 
смътност не сме на първо място. Единствената ни цел е да прекратим тренда на постоянното 
нарастване на заболяемостта и смъртността". Това заяви в ефира на „Здравей, България“ 
главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. 
„Не мисля, че мерките са забавени – навременни са. Има два големи проблема – недостиг на 
кадри в здравната система и недоверие в системата, което води до неспазване на мерките“, 
добави доц. Кунчев. 
„В света се натрупа достатъчно опит. Най-важният показател обаче остава спазването на 
конкретни мерки. Виетнам, Нова Зеландия, Австралия, Япония и Китай са първенците в света. 
Там дори няма дискусия по наложените мерки“, обясни специалистът. 
„Здравната ни система лекува 6 600 души в момента и изписва между 1 000 и 2 000 души всеки 
ден, които са излекувани. Системата ще се справи, много трудно, но ще се справи и никой няма 
да бъде оставен на произвола на съдбата. Търсенето на компромис е най-трудното в тази 
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пандемия. Сигурно можеше мерките да бъдат въведени по-рано или да са по-строги, но виждаме 
как се приемат и какви са реакциите. Няма как да не отчитаме това“, каза още доц. Кунчев. 
"От 21 декември ще се предприемат мерки за смекчаване. Най-амбициозният ни план е да ги 
намалим с 30-35%, което е много трудна работа. Най-добре е да навлезем в плато и да се 
прекрати процесът на увеличаване на смъртността и заблеваемостта. В период на пандемия от 
нов вирус неправилен е начин на планиране според прагове на заболеваемост. Учим се, 
работейки. В зависимост от резултатите, които получаваме, преценяваме какви мерки да се 
предприемат. Смятаме най-напред да се възстанови работата на детските градини, яслите и 
училищата за учениците от 1-ви до 5-и клас. Вероятно в последния момент – 1-2 дни преди 
крайния срок на мерките, ще обявим какво ще се предприеме“, каза още Кунчев. 
Идеята с тези мерки е да успеем да дадем на хората нормални празнични дни, смята здравният 
инспектор. 
„Ако някой специалист ви каже, че знае какво точно ще се случи – лъже ви. Никой не можеше да 
предвиди и да се подготви за всичко. Дори Швейцария е изчерпала капацитета на интензивните 
си отделения. Развитието на ситуацията ще ни води и при взимането на бъдещи мерки. Ще се 
опитаме да държим епидемията в нормални нива, докато не прекъсваме нормалните социални 
дейности в живота“, каза специалистът. 
По думите му числото R, което показва колко души заразява един човек, все още е повече от 
единица. „Ако мерките имат ефект, ще отчетем забавяне на разпространението. От около 
седмица активно обсъждаме въпроса за антигенните тестове. Ако съм 100% сигурен в 
антигенните тестове, ще поискам да ги изравним с PCR тестовете. Много зависи какви ангигенни 
тестове ползваме. Вече знаем, че започва да се оформя заболеваемост около 10-15%, която е 
скрита. Обмисляме всеки положителен антигенен тест да бъде потвърден с PCR и да се 
задействат всички последващи мерки. Когато той е направен в лечебно заведение, пациентът да 
бъде изследван за сметка на държавата с PCR. Закупили сме и разпределили немалък брой 
тестове. В момента сме в процедура по осигуряване на 1 млн. теста“, допълни той. 
Той изрази убеждение, че SMS-ите, имейлите и обажданията по телефона за хората, които ще 
са поставени под карантина, ще се узаконят. 
 
За срещата с коронавируса от първо лице 
Нова телевизия  Здравей, България 

 
Резюме: И кметът на Стара Загора Живко Тодоров се срещна с коронавируса и в момента се 
лекува в дома си. За симптомите и лечението, но и за негостига на медици в общинските болници 
и какви са мерките в града, който управлява? 
Вчера световноизвестният български тенор Камен Чанев изгуби битката с вируса, той се 
лекуваше именно в болницата в Стара Загора. 
И кметът на Стара Загора Живко Тодоров се срещна с коронавируса и в момента се  лекува в 
дома си. За симптомите и лечението, но и за негостига на медици в общинските болници и какви 
са мерките в града, който управлява? 
Вчера световноизвестният български тенор Камен Чанев изгуби битката с вируса, той се 
лекуваше именно в болницата в Стара Загора. 
„С положителен тест съм от няколко дни. Чувствам се добре и се лекувам вкъщи. Почувствах 
неразположение и болки в мускулите. Имах температура и изгубих обонянието си“, разказва 
Тодоров. 
Той изказа и съболезнования на семейството и близките на Камен Чанев. 
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„Болниците в града са буквално пълни. Необходимо е да се направи сериозна логистика, защото 
здравната система се задъхва. Животът на хората е много по-важен от всичко друго. Сега не е 
време да се говори за пари, а за човешки животи“, каза Тодоров. 
Той обяви, че отстъпки за бизнеса ще има. 
„Вчера беше разгледано предложение, с което отпадат наемите на всички общински обекти. 
Всички, които са затворени няма да плащат, като ще има облекчения и за другите“, каза още 
кметът на града. 
 
Провал на идеята за ковид болница в Пловдив 
Нова телевизия  Здравей, България 

 
Резюме: Провал на идеята за първа COVID болница у нас. Пловдивската общинска болница 
„Свети мина“ не може да функционира като такава заради липсата на техническа и финансова 
обезпеченост. Със заповед на Регионалната здравна инспекция преструктурирането й е 
преустановено и вместо със 137 легла тя ще разполага само с 60, тъй като това е обемът, който 
към момента може да бъде обезпечен. 
„Причините за това са комплексни. Тази болница само преди 10 месеца беше пред реален фалит, 
с много усилия успяхме да я изправим на крака. Тази болница е в централната част на града, 
покрай нея минава тротоар, част от основните пешеходни артерии. Няма паркинг, няма 
отстояние. Няма нито едно условие болницата да стане изцяло инфекциозна”, категоричен е д-р 
Калин Калинов - началник на отдел “Здравна политика“ , община Пловдив. 
Той е бил против идеята за трансформирането й първа COVID болница и е изразил възражението 
си на Общински съвет. Въпреки това решението не е отхвърлено. То е обсъдено през март, но 
заповедта за преобразуване е от 17 ноември и влиза в сила на 23 ноември. Решението е било с 
препоръчителен характер, първата заповед е дошла от здравния министър. 
Директорът на болницата пък бе категоричен, че заведението няма възможността да покрие 
капацитет от 137 легла. 
„Ако трябва да поддържаме такава бройка, при 60% заетост на леглата месечно, това прави 2500 
преминали пациенти. Това означава, че са ни необходими 600 хиляди лева лимит само за тази 
дейност. Поискахме финансиране от Здравната каса, отговор все още не сме получили”, обясни 
д-р Петър Петров. 
 

НАЦИОНАЛНИ РАДИА 
 

 
 
Обнародваха промените в НРД, с които се дава възможност за безплатни PCR тестове с 
направление от личните лекари 
БНР   

 
Промените в НРД, с които се дава възможност за безплатни PCR тестове с направление от 
личните лекари, бяха обнародвани днес в ДВ. За назначаване на изследванията обаче е 
необходимо лекарите да синхронизират софтуера си. 
Репортер: Личните лекари ще издават направления за PCR изследване при наличие на поне два 
симптома от 11. Не е необходимо пациентите да посещават GP-тата си, за да го получат – това 
може да се случи и по телефона. 
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Николай Брънзалов: Аз издавам електронното направление, то отива някъде и Вие без хартия 
може да посетите всякаква лаборатория, да се автентифицирате, най-вероятно ще Ви се дават 
четири цифри накрая по телефона, и там ще отидете, ще Ви бъде направен безплатен PCR тест. 
Репортер: Няма да има лимити на издаваните направления. Цената на PCR теста ще е 60 лв. и 
ще се поема от НЗОК. Все още не е ясно каква част от личните лекари и лабораториите са готови 
за електронните направления. 
2255 души са оздравели от COVID-19 през последното денонощие, но положителните проби са 
3568. Новозаразените са най-много в София, Пловдив и Варна. 216 от тях са медицински 
служители. В интензивни отделения са 430 души. 162 са починали. 
Настаняването в специализираните институции и в социалните услуги резидентна грижа е само 
в случай на доказана спешност. Това се казва в изпратените от АСП инструкции към социалните 
домове. Нуждаещият се трябва да представи отрицателен PCR тест за коронавирус, направен 
48 часа преди постъпване в социалната институция. При липса на тест пациентът трябва да бъде 
изолиран за 14 дни. В извънредната епидемиологична обстановка спират груповите занимания в 
центровете за рехабилитация и личностна подкрепа. 
Капацитетът на COVID отделенията, разкрити в ямболските лечебни заведения, е изчерпан. Все 
по-остър е недостигът на медицински персонал. От областната болница призоваха медицинските 
сестри от учебните заведения да помогнат в критичната ситуация. 
Репортер: Още по-тревожна е ситуацията с настаняването на болнично лечение. Към момента 
в четирите лечебни заведения в областта COVID леглата са общо 95 за неусложнени случаи. 
Лиляна Генчева: От които в „Св. Пантелеймон“ от 54 55 има заети. „Св. Йоан Рилски“ сме 
увеличили тая седмица с 4 леглата – от 22 имаме 19 заети. Елхово от 15 легла има 14 заети. 
Репортер: Най-тежка е ситуацията в областната болница, а натискът към спешно отделение е 
изключителен. 
Валентин Вълчев: Потоци от пациенти ежечасно се струпват там. 
Половин час преди полунощ влизат в сила новите мерки срещу разпространението на COVID-19. 
От понеделник училищата и университетите преминават към електронно обучение, а детските 
градини и яслите затварят до 21 декември. 
Репортер: Затварят за посетители заведенията. Те ще работят само за доставки по домове и 
офиси. Търговски центрове тип мол също преустановяват работа, като в тях ще работят само 
хранителни магазини, аптеки, банкови и застрахователни офиси и тези на мобилните оператори. 
Няма да работят фитнес залите, казината, културните институции с изключение на театрите. 
Залите им ще останат отворени при 30% заетост на местата. Спортните тренировки и състезания 
за деца до 18 години се забраняват, за възрастните спортисти ограничението е турнирите да се 
провеждат без публика. Преустановяват се груповите пътувания, екскурзиите в страната и 
чужбина. От утре в хранителните магазини между 8:30 и 10:30 сутринта няма да се допускат хора 
до 65 години. 
 
39 на сто от направените 9093 ПСР теста са положителни 
БНР   

 
39 на сто от направените 9093 ПСР теста са положителни за коронавирус през последните 24 
часа. Това са 3568 нови проби. Най-много са те в София, Пловдив и Варна. 216 са новозаразените 
медицински служители. Пациентите на лечение в интензивни сектори са 430. 2255 са преминали 
през заразата. Починали са 162-ма души. 
24 души потребители и персонал от дома за възрастни хора с психически разстройства в 
Пъстрогор са с положителен резултат за Ковид-19. Положителните лица са отделени в 
самостоятелно помещение. На сградата е предписана крайна дезинфекция. 
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Очаква се днес в Държавен вестник да бъдат обнародвани промените в Националния рамков 
договор, с които личните лекари ще могат да издават електронни направления за ПСР тест. До 
няколко дни семейните лекари трябва да синхронизират софтуера си, за да могат да започнат да 
назначават изследването. 
Почти всички медикаменти са налични в аптечната мрежа. Към момента липсват определени 
антитромботични лекарства. Това съобщи за Хоризонт председателят на Асоциацията на 
собствениците на аптеки Николай Костов. 
Репортер: След многократните призиви да не се презапасяваме с лекарства се усеща 
намаляване на търсенето, отчете председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки 
Николай Костов. 
Николай Костов: Доста намаля търсенето и вече не е такова, каквото беше. Аз мисля, че много 
хора сами си направиха локдаун. Доста хора се ограничиха с излизането на улицата, с контактите, 
пазаруванията. И това почна да се усеща последните десетина дена. Единствено Фраксипаринът 
остава като проблем, но той беше проблем още преди кризата. Тя само го задълбочи. 
Репортер: Относно зелените коридори за пазаруване в аптеките, които отпаднаха, Николай 
Костов заяви, че решението е разумно. 
Николай Костов: Става дума за четири часа и половина от нашето работно време. Това беше 
голям проблем за всички. 
Половин час преди полунощ влиза в сила заповедта на министъра на здравеопазването с новите 
мерки срещу разпространението на Ковид инфекцията. от понеделник обучението от 1 до 12 клас 
и във висшите учебни заведения преминава в електронна среда, а детските градини и яслите 
затварят до 21 декември. Събиранията на частни тържества трябва да бъдат с до 15 души. 
Репортер: Със заповедта затварят за посетители заведенията. Те ще работят само за доставки 
по домове и офиси. Търговски центрове тип мол също преустановяват работа, като в тях ще 
работят само хранителни магазини, аптеки, банкови и застрахователни офиси и тези на  
мобилните оператори. Няма да работят фитнес залите, казината, културните институции. 
Изключение са театрите, а залите им ще останат отворени при 30% заетост на местата. 
Спортните тренировки и състезания за деца до 18 години се забраняват. За възрастните 
спортисти ограничението е турнирите да се провеждат без публика. Преустановяват се груповите 
пътувания и екскурзии в страната и чужбина. Властите очакват при намаляване на рисковите 
контакти да се намали с над 50% и заболеваемостта.От утре в хранителните магазини между 8.30 
и 10.30 сутринта няма да се допускат хора до 65 години. 
 
Намалява търсенето и презапасяването с лекарства 
БНР  Преди всички 

 
Резюме: Намалява търсенето и презапасяването с лекарства, отчитат от Асоциацията на 
собствениците на аптеки. Почти всички медикаменти са налични в аптечната мрежа с изключение 
на някои антитромботични лекарства, съобщи за "Хоризонт" председателят на организацията 
Николай Костов. 
"Пазарът не е нормален, не е уравноесено търсенето и предлагането, все още има в някаква  
степен недостиг, въпреки че той не е такъв, какъвто беше преди един месец", подчерта Николай 
Костов в предаването "Преди всички". 
След многократните призиви да не се презапасяваме с лекарства се усеща намаляване на 
търсенето, отчете Николай Костов: 
"Доста намаля търсенето и вече не е такова, каквото беше. Аз мисля, че доста хора сами си 
направиха локдаун. Доста хора се ограничиха с излизането на улицата, с контактите, 
пазаруванията и това се усеща в последните десетина дни". 
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От Асоциацията отбелязват, че лекарствата, които бяха изчезнали от аптечната мрежа, вече са 
налични. Все още обаче има липса на антитромботични медикаменти, посочи Костов: 
"Има и антибиотици, тези, които липсваха - Левофлоксацин, Азитромицин. Единствено 
Фраксипаринът остава като проблем, но той беше проблем още преди кризата. Тя само го 
задълбочи". 
Относно зелените коридори за пазаруване в аптеките, които отпаднаха, Николай Костов заяви, 
че решението е разумно. 
"Два коридора са твърде много, както беше последно и това почна да пречи на всички, защото 
става дума за 4 часа и половина от нашето работно време. Това беше голям проблем за всички". 
 
Повреден рентген нарушил баланса на разпределяне на спешните Covid случаи в Бургас 
БНР  Хоризонт за вас 

 
Резюме: Рентгенът в един от триажните центрове в Бургас е бил повреден и това е причината 
временно пациентите да са били транспортирани само в този на областната болница. Това 
констатира след проверка Регионалната здравна инспекция в областния град заради подадени 
сигнали за струпване на линейки и нарушаване на баланса на разпределяне на спешните Covid 
случаи. 
Д-р Георги Паздеров, директор на РЗИ - Бургас каза: 
„Рентгенът беше изгорял и трябваше да се ремонтира. Затова санитарните автомобили са били 
пренасочвани. Категорично съм против насаждане на противопоставяне между колеги и лечебни 
заведения, които в момента дават всичко от себе си. Не знам кой продължава да тиражира тази 
пошлост, че някой в здравеопазването, занимавайки се с Covid, печели пари. Напротив. Всички 
губят като здраве, нерви и пари. Губи и нашата държава и трупа задължения“. 
Д-р Паздеров е определил три триажни буфера в областта. 
От 11 болници в областта само държавната и частната „Дева Мария“ се отзоваха на призива за 
разкриване на триажни центрове. Очаква се такъв да бъде открит и  в болницата в кв. „Меден 
рудник“. 
 
Георги К. Първанов: След отварянето хората ще се юрнат по моловете 
БНР  Преди всички 

 
Резюме: Ударът върху ресторантьорите, фитнесите и моловете е много сериозен. Моловете 
вземат много по-стриктни противоепидемични мерки от останалите магазини, които няма да 
бъдат затворени, коментира пред БНР Георги К. Първанов, член на борда на Българската 
асоциация за наемане на хора. 
Можеше да се намери друго решение, да се пускат определен брой хора на час, но да не се 
затварят изцяло тези обекти, подчерта той. 
Първанов прогнозира загубен сезон. Моловете ще загубят един от най-силните месеци и това 
няма да се навакса, посочи той в предаването „Преди всички“. 
Георги Първанов очаква „след затварянето хората да се юрнат към моловете“ и да се стопи, дори 
да има, някакъв резултат от локдауна. Той даде пример с Гърция, където въпреки строгите мерки 
и пълното затваряне, няма добър резултат и заболеваемостта не се е свила. Не е случайно, че 
толкова развити страни с възможности - като Швейцария и Нидерландия, дори с растящи бройки 
не предприемат такива мерки, заяви още Първанов. 
Заради бизнеса това затваряне можеше да се случи ноември, смята Първанов. 
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„Дори след отварянето, да е в срок, има един месец мининум, в който икономиката може да се  
върне в нормално функциониране“, поясни Георги Първанов. Това по думите му означава, че ще 
започнем да работим нормално от 1 февруари. 
Според него в момента е необходимо разсрочване на заеми, осигуровки и данъци до пролетта, 
докато бизнесът си стъпи на краката. И още - директни субсидии към хората и грантове за малките 
и средните фирми. 
Сега на пазара на труда ще се появи скритата безработица. Има много отворени позиции на 
пазара на труда, поясни Георги Т. Първанов. „Ще имаме трайно безработни, огромен брой хора. 
Тъй като започва да се отваря Западна Европа, тези хора ще тръгнат навън и този път няма да 
можем да си ги върнем.“ 
„Ако има напролет трето затваряне, това ще бъде краят на огромна част от бизнеса“, категоричен 
е Първанов. 
Евелина собственик на 5 големи фитнес зали в Бургас и Поморие. Дава работа на 20 души. 
Семейството й е преболедувало коронавируса, загубила е баща си. 
Трябваше по-рано да се въведат тези по-строги мерки, за да не гледаме тази драма в момента, 
смята тя и допълва, че нищо не е по-важно от човешкото здраве. „Всичко трябва да се затвори.“ 
Добрият вариант за Евелина е парите директно да отиват при работниците. 
Петър Ангелов има заведение за бързо хранене и пекарна в Бургас. „Загубите са големи. Не 
можем да се оправим още от предното затваряне и сме потънали в борчове. Таман ще вземеш 
глътка въздух и пак ще те потопят.“ 
Хората пестят цяла година и всеки се отпуска по Коледа, да харчи повече, допълва Петър и не 
крие, че работата е паднала драстично. 
„Вадете от държавните пари и помагайте на хората“, апелира той. 
 
Русия започна масова ваксинация на военнослужещите си срещу COVID-19 
БНР   

 
Русия започна масова ваксинация на военнослужещите си срещу COVID-19, съобщи министърът 
на отбраната Сергей Шойгу. 2500 вече са получили доза ваксина. До края на годината броят на 
имунизираните ще достигне 80000 души, а общо на ваксиниране подлежат 400000 военни. 
Москва регистрира ваксината „Спутник-V“ още през август. Изпитанията на препарата върху 
40000 доброволци още не са приключили, но по последни данни ефективността на „Спутник-V“ е 
95%. 
Властите в Германия отпуснаха още 18 млрд. евро за бизнеса, който остава затворен до януари 
заради COVID пандемията. Финансовата комисия на Бундестага одобри нов дълг за догодина в 
размер на близо 180 млрд. евро. 
Нови извънредни мерки за борба срещу коронавируса прие днес правителството на Кипър. От 
ограниченията, които ще важат от понеделник, става ясно и как живеещите на острова ще могат 
да празнуват Коледа и НГ. 
 

 
 
България е във втори локдаун от тази вечер до 21 декември 
Дарик радио   
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България е във втори локдаун от тази вечер до 21 декември. Изключение от първия правят 
паркове, квартални магазини, спортни събития, както и театри. Кое затваря в 23:30 тази вечер, 
освен ресторантите, за които се допуска единствено доставка на храни по домовете? 
Репортер: Детски градини, ясли, училища, университети и езикови центрове затварят врати за 
присъствено обучение от тази вечер. Извънкласните дейности също се преустановяват. Затварят 
още игралните зали, казината, както и фитнес центровете. До 21 декември няма да функционират 
и моловете, като изключение тук правят магазините за хранителни стоки, аптеките, оптиките, 
зоомагазините, банките, застрахователите, офисите на телекомуникационни оператори, а също 
и всички доставчици на платежни услуги. Максимумът за събирания и тържества от частен 
характер е 15 души, като от МЗ дават пример със сватби, кръщенета и погребения. Колективни и 
спортни мероприятия за непълнолетни се преустановяват. За хора над 18-годишна възраст ще 
продължат да се провеждат, но без публика. До 21 декември също така се слага край и на 
груповите екскурзии в страната и чужбина. За малкото останали работещи обекти е предвидена 
дистанция от 1 човек на 3 кв. м, а пазарите и тържищата ще продължат дейността си, но със 
задължителните 1,5 м между посетителите. Часовият диапазон за пазаруване на хора, на възраст 
над 65 години от утре ще бъде между 8:30 и 10:30. Болниците преустановяват плановия прием, 
както и плановите операции, а изключенията тук се отнасят до хора с онкологични заболявания, 
такива, които имат нужда от рехабилитация или от психиатрична помощ. 
GP-тата ще могат да издават направления за PCR тестове най-вероятно от началото на 
следващия месец. Днес анексът към НРД, който им позволява това, бе обнародван от ДВ, след 
като вчера беше подписан. Предстои обаче тестов период на системата, заради което ще бъдат 
нужни няколко дни, докато процесът се задвижи. 
„Новите мерки са пожарни и закъснели. Не само здравните, а и икономическите и социалните 
така.“ Президентът Румен Радев коментира противоепидемичните мерки, влизащи в сила тази 
вечер. Използването на кризата за PR води до загуба на човешки животи. 
Репортер: „Българите умират не заради коронавируса, а заради хаоса в управлението на 
кризата“, посочи Румен Радев. 
Румен Радев: 10 години лекарите и медицинските сестри напускат страната, Здравната каса се 
източва, имало е реформи, закриват се общински болници. Лятото, знаете, се пропусна за каквито 
и да са действия и сега кабинетът се опитва да внуши, че виновни са болните. Българите умират 
не заради коронавируса, а най-вече заради хаоса в управлението на кризата и заради отказ на 
достъп до здравеопазването, както е по конституция. Умират от лошо качество на живот, от липса 
на съответна превенция и профилактика и от блокиране на лечението на много други не по-малко 
опасни болести. Затова моят апел отново към всички – да спазваме мерките, за да разтоварим 
колкото се може нашите лекари и медицински сестри, които работят извън предела на своите 
възможности. 
Репортер: Президентът отбеляза непоследователността на посланията от страна на 
управляващите, които казваха, че няма нужда от никакви, а след това, че има нужда от строги 
мерки. Важен е балансът между здравните и социалноикономическите мерки. 
Румен Радев: Когато се налагат строги ограничения, които неминуемо изискват здравните 
експерти, и те има защо да го изискват, трябва с този пакет да се залагат и съответните социални 
и икономически мерки, а не когато изведнъж решиш да налагаш строги здравни мерки, тогава да 
започваш да мислиш каква социална и каква икономическа подкрепа ще дадеш, както става сега 
с тези помощи, прословути, от 24 лв. за два месеца неплатен отпуск. Кога ще ги получат хората? 
Евентуално след празниците ще започнат да получават някаква помощ. Това не е сериозно. 
Репортер: По отношение на държавния бюджет за следващата година Румен Радев заяви, че 
той е не само нереалистичен, но и вече е и неадекватен. Философията на финансовата рамка е 
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„След мен и потоп“. Следващият кабинет ще бъде поставен в изключително неблагоприятна 
ситуация, тъй като приходите няма откъде да дойдат и социалните плащания ще трябва да бъдат. 
Спрени. Радев изключи възможността да наложи вето на бюджета. 
„Средновековни са методите, с които се реагира на пандемията в момента“, заяви икономистът 
Кирил Петков. „Има и по-умни стратегии от това да бъдат пуснати кепенците на икономиката три 
седмици преди Коледа“, изтъкна той. Има съвременни технологични решения, които никой не 
чува обаче. Още през пролетта Петков предложи идеята повсеместното затваряне да бъде 
избегнато с помощта на масово тестване, което да установява разпространяващите вируса хора. 
сега бързите тестове са много по-точни и по-евтини. 10 млн. теста на държавно ниво могат да 
бъдат купени за 25 млн. долара, а това е значително по-малко от размера на икономическите 
щети, които ще причини т. нар. мек локдаун. Правителството трябва да смени стратегията си от 
PR оптимизации към реални действия, които да помогнат на цялата система. „Управляващите 
говорят така, сякаш имаме идеалното правителство, което обаче не е случило на народ. Казват 
ни колко много са направили, но заради нас резултатът е такъв, какъвто е. Или мерките не са 
били адекватни или начинът на внедряването им или контролът, което е проблем на 
правителството, а не на хората.“ 
Репортер: „В момента действаме като през средновековието, а има по-умни стратегии“. 
Кирил Петков: За съжаление, аз разбирам. Аз, ако съм лекар в момента, също бих искал да има 
смяна на политиката, защото не се издържа. Това е абсолютно ясно. И между другото, искам да 
благодаря на всички лекари, в момента които ни слушат. Наистина браво на Вас, че успявате да 
се справите, въпреки всичките тежки условия. Но има по-умни в момента стратегии отколкото 
просто да ударим кепенците на икономиката три седмици преди Коледа. 
Репортер: Добър пример за използване на евтини антигенни тестове за овладяване на 
пандемията е Словения. Цената на един такъв тест при договаряне на държавно ниво е 2,50 
долара, а това означава, че 10 млн. теста струват 25 млн. долара – значително по-малко от 
размера на икономическите щети заради новото затваряне. Една от възможностите е да се 
задължат бизнесите, които искат да останат отворени, да тестват периодично персонала си. 
Редица големи работодатели, а и той самият, е въвел тази практика. Какво би означавало това 
например за голям магазин за играчки, който по Коледа прави между 3 и 4 млн. лв. оборот? 
Кирил Петков: От които, да кажем, данъците да са му около 300000 от един магазин, а вътре 
има, сигурно в този момент ще оперират 25 служителя. В единия случай имате 300000 загуба за 
бюджета, а ако трябва да изтестваме 25 служителя, това ще ни струва реално по 100 долара на 
седмица. 
Репортер: Масовото тестване не е лесно за администриране, но би могло да се направи като 
наредба за тези, които искат да продължат да работят и са готови да поемат разходите. В приетия 
държавен бюджет за следващата година няма мерки, които да помагат на бизнеса, на износа, на 
конкурентоспособността, на иновациите. Дори няма отделени достатъчно пари за ваксини срещу 
коронавируса, въпреки че управляващите определят бюджета като пандемичен. За сметка на 
това се дават надбавки върху пенсиите до март, когато са изборите и се увеличават заплатите 
на държавните служители. 
Кирил Петков: По принцип ми се струва почти безумно, когато икономиката оптимистично, почти 
невъзможно, ще ни се качи с 4,6% номинално, ние да качваме номинално разходите с 11% на 
държавните служители, вдигайки общия приход от данъци, очаквано, с 2,1 млрд. и едновременно 
с това обяснявайки на бизнеса, че им даваме мярка 60/40 300 млн. 
Репортер: Петков очаква, че бюджетът ще се ревизира следващата година. Правителството 
трябва да смени стратегията си от PR оптимизация към реални действия, които да помогнат на 
цялата система. 
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Кирил Петков: А така да излизаме на терен да му ръкопляскат някакви баби на някакви села 
плюс до болницата да излезе и да казва, че няма проблем – да, окей, това е някаква оптимизация 
на PR на правителството. Но стига толкова PR! Тук в момента има хора, които умират в 
болницата, имаме проблеми с икономиката. Малко трябва да се смени стратегията на 
правителството от PR оптимизация в реални действия, които биха помогнали на цялата система. 
Мисли се, според мен, главно за как да лавираме в публичното пространство. Между другото, 
това също леко ме дразни, като това е лично мнение, на правителството. Имам чувството, че все 
едно, че имаме идеалното правителство, което не е случило на народ. В смисъл, така се говори, 
нали: ние направихме това, ние направихме това, обаче никой не следва нашите мерки, ето 
затова това е резултатът. 
Репортер:“ Или мерките не са били адекватни или начинът на внедряването им или контролът, 
което е проблем на правителството, а не на хората.“ 
„Заради създадената паника около коронавируса, неподготовката на системата и изгубеното 
време през лятото в момента се стигна до една много сериозна организационна криза. Имахме 
достатъчно време да направим необходимите законови, административни и организационни 
промени преди да се стигне до този локдаун“, заяви специалистът по обществено здраве и бивш 
евродепутат Д-р Антония Първанова. Целият некачествен фокус е паднал само върху болничната 
помощ. Когато заблуждаваш хората, че определени мерки работят, можеш единствено 
краткосрочно, като политик, да се спасиш отчаса на истината. Пропуските са в обхващането на 
контактните групи, в идентифицирането им и в тяхното правилно обгрижване. Започва да се 
поставя въпросът за фундаменталните ценности: каква е цената за спасяването на здравната 
система – безработицата ли? Искаме да предпазим възрастните хора и тези с хронични 
заболявания, обаче започваме сериозно да увреждаме живота на младите. 
Антония Първанова: Ние през лятото практически имахме статистически незабележимо малък 
брой заразени и можеше през цялото това време да се направят необходимите и 
институционални промени и законови и административни промени и организационни промени, 
така че да подготвят системата. И се говори за липсата на обезпеченост с кадри. Ами, това 
трябваше, подготовката на тези кадри, да бъде още през лятото свършена. Сега беше много 
недостоен спорът дали общопрактикуващият лекар е на първа линия. Извинявайте, на коя линия 
са те? Сега се получава ето това отстъпление и тази паника. Всички безкрайно много се 
изплашиха и започнаха да търсят своя начин да се спасят. Не изглежда като да има координация 
в целия процес на организацията и в грижата за хората. В момента от целия този хаос настъпи 
това изчерпване на жизненоважни в случая медикаменти за пациенти, които са в среднотежко и 
тежко състояние и запасяване на други, които пък може би изобщо няма да ги ползват или ще ги 
ползват ненужно. Следващ проблем. Когато заблуждаваш хората, че определени мерки работят, 
това краткосрочно може някак си, като политик, да се спасиш от часа на истината, ама само за 
кратко. Но в продължителен период от време виждаме, че всъщност маските не доведоха до 
предпазване. Те и скафандрите в болниците не доведоха до предпазване. Е, не може да се 
твърди и да се обвиняват лекарите, че те в социалните си контакти се заразяват, че те не са 
достатъчно отговорни и не спазват правилата. Не, напротив. Ние сложихме огромна тежест на 
едно решение, политическо, за спасяване на здравната система, обаче на другата страна на 
везната, някак си за да се опитаме това нещо политически да го преглътнем всички, трябваше да 
бъде казано, че това ще спаси животи. Без никакви доказателства, че точно така е и без 
потвърждение. Но системата трябва да бъде спасена. Само че какво е цената на спасяването на 
системата? Това е безработица, това е семейства останали без доходи. Започва да се поставя 
тук въпросът за фундаменталните ценности. Искаме да предпазим възрастните хора и тези, които 
са с хронични заболявания, обаче почваме сериозно да увреждаме живота на младите хора, на 
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децата. И как се взима такова? Това не е политическо решение. Това е много сериозен обществен 
дебат. Докога това може да издържи? Каква е степента? 
„Мерките в България са правилни, но закъснели“, коментира Теодор Наумов, мениджър в голяма 
финансова компания в Италия. Ситуацията с втората вълна на коронавируса у нас се развива 
сходно с тази в Италия, но там строги мерки са взети още преди месец. заедно с тях обаче и 
хората и затворените бизнеси са били подкрепени от държавата. При първата вълна например 
всеки гражданин, засегнат от въведените мерки, е получил помощ от държавата в размер на 1200 
евро. „У нас хората се притесняват толкова от локдауна, защото не вярват, че ще получат помощ“, 
смята още Теодор Наумов. 
Репортер: Налагането на по-строги мерки в Италия в началото на ноември вече води и до 
резултати. Вече се вижда и намаляване на заетостта на болничните легла, включително и 
интензивните, но смъртността все още остава висока. По този показател резултати се очакват в 
края на третата седмица. 
Теодор Наумов: Ограниченията са едно ниво по-леки. Учениците ходят на училище. Затворени 
са всички сервизи, които не са от крайна необходимост. Т. нар. червени зони. В оранжевите и 
жълтите зони е малко по-лек режимът. Но, като цяло, никой няма право да напуска червените 
зони – общината, в която живее. В оранжевите зони самият регион нямат право да се смесват, 
докато не станат зелени. Маските навън са задължителни, но хората поне могат да вземат глътка 
въздух, нали, да са по-спокойни в това отношение. 
Репортер: В България обаче, въпреки че нивата на заболеваемост от COVID-19 вървят 
паралелно с тези в Италия, подобни мерки бяха въведени чак сега. Въпреки ограниченията 
обаче, хората в Италия сега се чувстват по-спокойни в сравнение с март. Затова роля имат и 
социалните мерки, които италианското правителство е предприело. 
Теодор Наумов: В България чух за социална помощ от 24 лв. от министър Сачева, за 24 лв. на 
ден за хората, които излизат в неплатен отпуск поради затваряне на заводите. Не знам. Това са 
12 евро. Сега да не обръщаме всичко между евро и левове, но както и да го погледнем, това, 24 
лв. са едно много скромна компенсация. В Италия всеки, който имаше право на тези пари, си ги 
получи директно по сметката. Не стана веднага, нали, защото Италия е известна с бюрокрацията 
си, но наистина който направи заявлението, че има нужда от такава помощ, горе – долу по една 
доста облекчена процедура получи парите си на два транша от 600 евро. 
Репортер: А ето и обяснението на Теодор за притеснението на българите от предстоящия 
локдаун. 
Теодор Наумов: Просто, отделният човек е толкова притеснен от локдауна, защото той не вярва, 
че някой ще му помогне. И аз мисля, че в това отношение, когато обявиха мерките преди два дни 
за локдауна и когато министърът на икономиката каза „А, сега тепърва сядаме да мислим какви 
мерки ще вземем“, нямаше никаква идея как точно ще бъдат взети тези мерки. Тоест, Италия, 
която, отново говоря, не е най-добрият пример за добра организация на държава и за това как се 
движат нещата, но те в момента, в който обявиха локдауна, обявиха и какви мерки и по каква 
точно процедура, кой къде трябва да отиде – примерно отделният човек към социалните, 
бизнесът към данъчните, нали, за да могат да получат компенсацията, която им се полага. 
Репортер: В Италия все още се обсъжда как и кога да бъдат разхлабвани мерките. 
„Драконовски мерки и затваряне на държавата сега ще даде повече възможности да се случва 
нещо в месеците след НГ. Ако това не се направи, мъката ще бъде дълга, тежка и ще струва още 
повече пари и жертви.“ Мнението за това, което трябва да направи българското правителство, е 
на Рина Бакалов от Българския културен център в Израел. В предаването „Реактивно“ по Д-р тя 
разказа, че там заведенията не работят от два месеца, повече от месец хората могат да 
пазаруват само от хранителни магазини и аптеки. Всички ученици и студенти са били спрени да 
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посещават занятия. В резултат на това от 9000 заразени на ден броят на хората с положителен 
резултат е спаднал до около 900 – 1000, което е малко над 1% от броя на тестваните. В Израел 
PCR тестовете се правят безплатно. Държавата подпомага и работниците и бизнеса. 
„Неглижира се лекарствената терапия на пациенти с хронични заболявания и които се лекуват в 
болница с пневмония от коронавирус. Така се стига до случай, в който пациент, който по принцип 
приема кръворазреждащо средство, влиза в болница с коронавирус, където започва да приема 
двойна доза от същото лекарство, тъй като за лечението на COVID се използват сходни 
медикаменти. В резултат на двойния прием след изписване на пациента той започва да се 
оплаква от кървене“ информира "Дарик" Пенка Георгиева, председател на Пациентски 
организации „Заедно с теб“. 
Пенка Георгиева: Имаме сигнали тук последната седмица, този път не от пациенти, а от 
общопрактикуващи лекари, които съобщават малко за неглижиране на лекарствата, които взимат 
пациенти с хронични заболявания, когато са приети в болницата с пневмония заради COVID. В 
случая става въпрос за един пациент, който взима кръворазреждащо средство вкъщи за домашно 
лечение, на таблетки. Вследствие на пневмония от COVID влиза в болница, там му казват да 
продължава да си пие лекарствата от вкъщи, той казва, нали, какви му са лекарствата, но 
получава едно дублиране, тъй като за лечението на COVID се използват също кръворазреждащи 
нискомолекулярни хепарини на инжекции, слагани са му в по-големи количества. Той е 
продължил да си взима кръворазреждащото на таблетки. И след изписване от болница пациентът 
отива при личния лекар с оплаквания от кървене, нали, получено вследствие на прекалено 
разреждане на кръвта и при обсъждане на лечението и виждане на епикризата личният лекар 
съобщава тези факти, които Ви казах. 
Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията в България (СЗБ) 
ще настояват държавата да подпомогне останалите без работа служители от сектора, като им 
изплати 80 на сто от възнагражденията, които са получавали към месец ноември. Заведенията 
ще поискат също да бъдат освободени от наеми в обектите, които са държавна или общинска 
собственост, както и да им бъдат възстановени около 20 на сто от оборотите за периода, в който 
не работят. 
Репортер: Държавата да подпомогне служителите на затворените принудително заведения и 
ресторанти, като им изплати 80% от обичайните възнаграждения, поискаха браншови 
организации. Предлаганото в момента обезщетение от 24 лв. на ден е крайно недостатъчно. 
Павлин Петров: Ще настояваме да се търсят 80% от заплатите на служителите, като 
компенсация, защото с тези 24 лв. не смятаме, че нашите служители ще могат да посрещнат 
тежкия декември месец, който, много добре знаете, че има по-високи сметки за отопление, 
изобщо за всичко. Предстоят и празници. Тези хора са оставени буквално от днес за днес без 
работа, без яснота. 
Репортер: Необходими са и мерки, насочени към собствениците на заведенията, за да могат да 
запазят бизнеса си, а намаляването на ДДС и за доставки няма да е достатъчно. 
Павлин Петров: Друго, върху което в момента работим, е да бъдат приспаднати наемите от 
общините, от държавата за обектите, които се стопанисват от нас, защото няма как да очаква 
някой ние да плащаме наем, при положение че нямаме право да работим. Другото е около 20% 
от оборотите да бъдат възстановени за времето, в което не сме работили. 
Репортер: Браншовите организации на заведенията се включиха в новоучредената 
Конфедерация на българския туристически бизнес (КБТБ), чиято краткосрочна цел е оцеляване 
на туристическата индустрия при настоящите условия, а в дългосрочен план амбициите са за 
пълноправно участие в управлението на туристическия сектор и дори делегиране на част от 
регулацията от страна на държавата. 
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Лицево-челюстните хирурзи в България са около 35 души, от които конкретно по специалността 
си работят около 10 от тях. Причините въпросните хирурзи да не са толкова много са 
продължителното, трудното и скъпото обучение на тези специалисти, заяви Доц. Константин 
Димов, началник на клиниката по челюстна хирургия и отоларингология в УМБАЛ „Св. Анна“. В 
северозападните райони и градове като Видин и Монтана лицево-челюстни хирурзи няма и 
цялата патология се пренасочва към София. Защо след началото на пандемията случаите на 
нуждаещи се от лицево-челюстен хирург в клиниката са зачестили, както и как ще повлияе новият 
локдаун на хората с подобни травми? 
Константин Димов: Напоследък, от известно време, откакто е пандемичната обстановка в 
България, зачестиха случаите на спешност. Това означава, че другите центрове по лицево-
челюстна хирургия, както в София, така и в страната, са ангажирани най-вероятно с лечение на 
пациенти с COVID и цялата патология, спешна патология заедно с травматизма се насочва към 
нас. Тоест, хората вече знаят, че Клиника по лицево-челюстна хирургия се занимава основно и 
предимно с травматизъм. Разбира се, в никакъв случай не изоставаме в лечението на другите 
заболявания в лицево-челюстната област. В северозападна България, във Видин, Монтана и т. 
н. няма лицево-челюстни хирурзи. Цялата патология оттам се насочва към София, към болница 
„Св. Анна“. От друга страна, в югозападна България по същия начин няма лицево-челюстни 
хирурзи. Тоест, една западна част на България остава без лицево-челюстна хирургия, а 
основните центрове са София, Пловдив и Варна към момента. Учудващо е, че в бургаска област, 
като огромен район, там все още няма разкрито… т. е. имаше разкрито, но е закрито преди шест 
– седем години, доколкото знам, е закрито лицево-челюстното отделение и към момента цялата 
патология се поема или от УНГ или от колеги лицево-челюстни хирурзи, които работят в частния 
сектор. Плановите пациенти във всяка една област, не само при нас, означава първо, че 
пациентът има страдание. Това страдание може, в някои случаи може да бъде отложено във 
времето, то не може да бъде отложено за дълго, но просто отлагаме за определен период от 
време неговото лечение. В нашата област такива заболявания има доста. Но една голяма група, 
онкологичните заболявания, пак казвам, не само в лицево-челюстната област, но и в цялостната 
медицина, са група заболявания, които не търпят отлагане. Тоест, всяко едно съмнение за 
злокачествен процес трябва да бъде своевременно и адекватно лекувано. Травматизмът по 
същия начин. Не може да отложим лечението на травматично болен във времето, той трябва да 
бъде лекуван на момента, възможно най-бързо, пълноценно и адекватно. Точно по тази причина 
отговорът, който ще Ви дам, е да, можем да отложим някои заболявания, но не всички. Тоест, ние 
не трябва да спираме да работим. Хората, освен от COVID, страдат от много други заболявания 
– мисля, че сме наясно всички с това нещо. 
 
 България във втори локдаун от тази вечер  
Дарик радио   

 
България във втори локдаун от тази вечер до 21 декември. Изключение от първия правят 
парковете, кварталните магазини, спортните събития, както и театрите. Кое всъщност затваря от 
23:30, освен ресторантите, за които се допуска единствено доставка на храни по домовете, 
обобщава Димитър Панев. 
Репортер: Детски градини, ясли, училища, университети и езикови центрове затварят врати за 
присъствено обучение от тази вечер. Извънкласните дейности също се преустановяват, четем в 
новата заповед на здравния министър Костадин Ангелов. Затварят още игралните зали, казината, 
както и фитнес центровете. До 21 декември няма да функционират и моловете, като изключение 
тук правят магазините за хранителни стоки, аптеките, оптиките, зоомагазините, банките, 
застрахователите, офисите на телекомуникационни оператори, а също и всички доставчици на 
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платежни услуги. Максимумът за събирания и тържества от частен характер е 15 души, като от 
Министерството на здравеопазването дават пример със сватби, кръщенета и погребения. 
Колективни и спортни мероприятия за непълнолетни се преустановяват. За хора над 18-годишна 
възраст ще продължат да се провеждат, но без публика. До 21 декември също така се слага край 
и на груповите екскурзии в страната и чужбина. За малкото останали работещи обекти е 
предвидена дистанция от един човек на 3 кв. м., а пазарите и тържищата ще продължат дейността 
си, но със задължителните метър и половина между посетителите. Часовият диапазон за 
пазаруване на хора на възраст над 65 години от утре ще бъде между 8.30 и 10.30 ч. В заключение 
в заповедта се посочва, че болниците преустановяват плановия прием, както и плановите 
операции. Изключенията тук се отнасят за хора с онкологични заболявания, такива, които имат 
нужда от рехабилитация или от психиатрична помощ. 
При ефект от мерките първо ще заработят яслите и детските градини. Това каза тази сутрин по 
Нова телевизия главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Най-добрият резултат, 
на който се надявам след трите седмици нови ограничителни мерки, е намаляване на 
заболяемостта с 30-35%, но това е трудно изпълнимо, каза Кунчев. Той допълни, че щабът би 
бил доволен от достигане на плато - тоест спиране на ръста на заболелите и починалите. Кунчев 
обясни, че ако това се случи, първото разхлабване на мерките ще се изрази във връщане на 
децата в яслите и детските градини, както и на учениците до 4 клас включително. Има два големи 
проблема - недостигът на кадри и недоверието в системата, което поражда недоверие в мерките 
и тяхното неизпълнение. При това положение и по-рано да бяха приети, и по-строги да бяха, 
ползвата нямаше да е голяма, смята Кунчев. Той посочи, че скритата заболеваемост е средно 
около 10-15%, защото хората с положителен резултат след антигенен тест не си правят ПСР, за 
да избегнат ограничителните мерки. Кунчев допълни, че заради това се обмисля всеки 
положителен антигенен тест да бъде потвърждаван с ПСР за сметка на държавата, след което 
да се задействат всички последващи мерки. Като проблем Кунчев посочи, че на пазара има много 
различни антигенни тестове, като при някои достоверността е 30-40%, докато при други е над 99 
на сто. България има 40-50 фирми, които предлагат такива и те не са равностойни, каза Кунчев. 
По думите му държавата е закупила немалък брой антигенни тестове. В момента сме в процедура 
по осигуряване на 1 млн. теста, така че да сме сигурни, че всеки ще има достъп до тях, допълни 
той. На въпрос за ваксините той уточни, че вече се купуват нужните фризери за тяхното 
съхранение. Такива ще има във всичките 28 регионални здравни инспекции. Кунчев разкри, че 
националният план за ваксинация е на финална фаза. Стратегията предвижда първо да бъдат 
ваксинирани здравните работници, после хората, настанени в социални домове, а след това 
работещи в критични инфраструктури. Правим план и за разяснителна кампания, в която ще 
казваме истината и фактите, посочи Кунчев в отговор на въпрос как ще се справят властите с 40-
те процента българи, които не биха се ваксинирали. 
 
Коронавирусът сам по себе си не е толкова страшен, заяви Стефан Командарев 
Дарик радио   

 
„Коронавирусът сам по себе си не е толкова страшен. Страшен е, когато попадне в общество с 
хронични проблеми, каквото имаме в България. В държави, където общественото 
здравеопазване е на мястото си, които не са толкова разединени, включително и социално, 
където има повече доверие и отговорност, там, дори и да има много заболели, смъртността е в 
пъти по-ниска от тази у нас.“ Мнението изрази в ефира на "Дарик" режисьорът Стефан 
Командарев. „Кризите и проблемите, които имаме у нас, не се дължат на коронавируса“, смята 
той. „Не заради него България е най-бедната държава в Европейския съюз, с най-високо ниво на 
неравенство. Имаме криза в образованието и с ценностите, а когато има високо ниво на 
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неравенство, голяма е и кризата на доверие между хората. Към това се насложиха и огромни 
проблеми в здравната система, които също не са причинени от коронавируса“, заяви  още 
режисьорът, чието първо образование е медицинско. 
Репортер: „Болниците у нас станаха търговски дружества и това доведе изключително много 
изкривявания. Студентите по медицина завършват и заминават в чужбина“, сподели Стефан 
Командарев, но поясни, че не ги вини, защото те отиват да търсят един по-достоен живот. Най-
лошото, според него, е, че отдавна свикнахме с това, че сме начело в редица негативни класации 
– ниска раждаемост и висока смъртност, най-бързо топящо се население, най-висока 
функционална неграмотност. 
Стефан Командарев: Така че има огромна логика в това, което се случи, т. е. то не дойде 
изневиделица. И аз лично щях да бъда доста учуден, ако не се беше случило. Тоест, идеята, че 
БЦЖ-то ни пази и някакви други неща отидоха на кино. Много неща трябва да работят по друг 
начин, здравната система със сигурност. Има там неща, които трябва да бъдат изградени, дето 
се вика, от нулата. Но някак си, ако не погледнем и в по-голяма перспектива, не погледнем и към 
това, че най-големият бич и най-големият проблем за едно общество, което буквално разяжда 
самото общество и социалната му тъкан, е социалното неравенство. И не сложим наистина 
огромен ресурс в това отношение, в тази посока, то сега страдаме от коронавирус, но след една 
– две години може да има нещо друго. Докато едно общество е така разединено в това 
неравенство, то ще бъде уязвимо на всяка следваща криза, която идва. 
Репортер: В едно такова общество базовото доверие е разрушено, така че колкото и да 
призоваваме да се спазват мерките, един немалък процент от хората не вярват в тях. Той е 
съгласен с това, че дисциплината е основният път, но постигането ? е трудно в едно бедно и 
разединено общество като българското. 
Стефан Командарев: Самият вирус сам по себе си не е толкова страшен. Страшен е, когато 
попадне в едно общество с хронични проблеми, каквито ги има в България. Защото видяхте, че 
по света в държави, в които общественото здравеопазване е на мястото си, които не са толкова 
разединени, включително и социално, където има по-голямо и доверие и отговорност, дори и да 
има много случаи, много бройки, при тях смъртността е в пъти по-малка, сравнено с тази, която 
имаме в България. Така че някак си там е ключът за тази криза и за следващи някакви, които 
щем, не щем, ще дойдат в един момент. 
Репортер: „Страхът е състояние на парализа, а когато човек работи, няма страх, има 
съобразяване. Човешко е да се страхуваш и съобразяваш, но е човешко и да се мобилизираш в 
трудни изпитания“, сподели още той. 
Стефан Командарев: Едно общество ако се бори с едно изпитание, било коронавирус, било 
икономическа криза, като цяло, а не тръгва да се спасява поединично,както правим днеска в 
България, жертвите са много по-малко и в крайна сметка това общество излиза с много по-малко 
загуби отколкото вариантът, нали, няма… всеки тръгва и търси някакво спасение сам по себе си. 
Репортер: Едно от нещата, които най-много му липсват днес, е живият контакт с публиката, 
защото „в очите на зрителя можеш да видиш всичко за това, което си направил в своя филм. Има 
различни онлайн събития, но не е същото“, каза още Стефан Командарев и изрази надежда до 
няколко месеца това да се промени. 
Стефан Командарев: Първото ми образование е лекарско. Вярвам в науката, вярвам в 
медицината. Благодарение на тази наука и медицина само допреди един век, началото на XX в., 
средната продължителност на живота в България е била 42 години и благодарение на науката и 
медицината това се е променило и то се е променило драстично. Така че науката и медицината 
би трябвало… ето, вече идват различни ваксини на различни производители, така че много мина, 
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мъничко остана, както се казваше. Това ще мине, както казват старите хора. въпросът е да си 
извадим изводите и да сме готови за следващото, което ще дойде. 
 


	Е-направления за кръв и рентген дава личният лекар освен за PCR
	А защо изобщо са необходими направления
	Училищни медсестри влизат в болниците
	Радев: Хората умират не заради COVID, а от хаоса в управлението на кризата
	Първи по смъртност в Европа и света
	Дават 1,5 млрд. лв. за хубави болници и възрастните хора
	Сектата на антителата от 14-ия ден
	Манипулира ли Турция данните за починалите?
	Ева Майдел: Забраната на абортите може да върне мрачни авторитарни практики
	ИСТОРИЯ НА ПАНДЕМИИТЕ
	Испания имунизира милиони през 1803 г.
	И след 100 години остава загадка произходът на испанския грип - Северна Америка, Китай или Европа
	Четири вълни испански грип убиват 100 млн.
	ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ЧИРКОВ - Тъжният доктор, който правеше хората щастливи (27.1.1938-24.11.2020)
	Рожденик е доайенът в неврохирургията проф. Стефан Габровски, който освен със скалпел знае как да лекува и с думи
	Проф. Николай Габровски балансира на 5 фронта, но най-важният е да пази живота
	Истински добрият лекар е и човечен, пациентите усещат много точно дали е така
	Най-ценното, което можеш да дадеш на децата си, са криле и корени
	Стефан Командарев кинорежисьор и медик: Снимам филм за донорството, мечтая то да спасява хора и в България
	След жестока битка с рака жестомимичният преводач Таня Димитрова застава на първа линия срещу коронавируса
	При детската церебрална парализа първите 6 години са най-важни за лечението
	ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР КОСТАДИН АНГЕЛОВ: Ваксинирането срещу COVID-19 ще бъде доброволно Ако мерките имат успех, пускат първо яслите и детските градини
	"Бойни санитари" влизат на първа линия във ВМА
	Ваксината на Оксфорд и AstraZeneca
	Бизнесът против как ще се харчат парите от ЕС
	Учени на крачка от вечната младост
	ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ: Ваксината срещу COVID-19 ще е безплатна и доброволна
	Командироват общински чиновници в РЗИ-София
	Първи сме по смъртност в ЕС
	Подкрепят бизнеса с нова схема за 170 мин. Лева
	Измама в нета: Пробутват "чудодеен" дезинфектор за телефон срещу вируси
	Риба се лови най-добре в мътна вода
	Виртуален Никулден в Бургас
	Франция се открехва, Германия удари милион заразени
	"АстраЗенека" ще прави ново проучване на ваксината си
	Хакерите от Северна Корея се активизират
	Коронавирусът уби двама млади мъже под 30 г.
	Доц. Кунчев: В най-тежката фаза на пандемията сме
	Българин от Ню Йорк изпрати 50 орхидеи за медиците
	Джипито ни праща на тест при кашлица и главоболие
	Лични лекари влизат на помощ в болниците
	Увеличиха цените на клиничните пътеки за COVID
	Бележка от лекар, ако ученикът е пред таблета
	US посолството отчете приноса на жените в пандемията
	ПОДГОТВЯМЕ НОВА СХЕМА ЗА 170 МЛН. ЛВ. В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА
	Мъжете по-бързо губят антитела след COVID-19
	Ефикасността на Оксфордската ваксина под въпрос
	Режисьорът Стефан Командарев: Коронавирусът не е магия, спазването на мерките зависи от нас
	Актуалната картина на разпространение на КВ в страната днес показва още 3568 заразени
	Епидемията К-19
	Костадин Ангелов: У нас има достатъчно лекари и няма необходимост да искаме помощ от друга държава
	В пандемията очакванията на хората са насочени изключително към научните разработки за откриване на ефикасна ваксина
	От 23:30 тази вечер влизат в сила по-строгите мерки в страната
	За пореден ден на много места в страната въздухът беше опасно мръсен
	Учените са все по-близо до намирането на ефективна ваксина за ковид-19
	Министри и експерти дискутираха по четвъртия стълб от Плана за възстановяване и устойчивост – „Справедлива България"
	Българин от САЩ изпрати цветя на лекарите, които са излекували баба му от коронавирус
	Влизат в сила по-строгите мерки в страната в опит да бъде ограничено разпространението на ковид-19
	Процедурата по закупуване на медицински хеликоптер за Спешната помощ е в ход и не е преустановена
	Ваксините срещу ковид-19 ще започнат да се разпространяват в САЩ и Франция през следващия месец
	Дискусия с доц. Нина Янчева, проф. Ива Христова, Рууд Добер, вицепрезидент на Астра Зенека, доц. Георги Лозанов и д-р Лъчезар Томов
	За политическата употреба на пандемията и за изпитанията като тест
	Новите мерки в кризата и нужната икономическа подкрепа
	Без ковид болница в Пловдив
	Хотелиери и ресторантьори от Сандански в подкрепа на медиците от ковид отделенията
	Отварят 2 детски градини за децата на медиците в София
	Разговор с проф. Андрей Чорбанов, началник на лаборатория по експериментална имунология
	Безплатни тестове за ковид в Бяла
	Позитивна тенденция в разпространението на КВ у нас
	България запазва първото място по смъртност заради ковид-19 сред страните от Европейския съюз
	Броени часове ни делят от влизането в сила на новите по-строги мерки срещу разпространението на коронавируса у нас
	Последните часове преди налагането на локдаун в България съвпадат с деня на най-големите намаления
	Въпреки строгите ограничения, които влизат в сила след часове, спортът у нас се оказва позволен и то на закрито
	Туристическият бранш обяви, че всички хотели у нас са готови да посрещнат туристите за ски сезона в безопасна от ковид-19 среда
	Еврокомисията няма да се намесва в дебата за затварянето на ски курортите
	Здравната каса отряза общинската болница „Св. Мина" в Пловдив за допълнително финансиране
	Влязоха в сила новите, по-строги мерки срещу разпространението на коронавируса у нас
	Туристическият бранш обяви, че всички хотели у нас са готови да посрещнат туристите за ски сезона в безопасна от ковид-19 среда (1)
	Разговор с проф. Борис Богов, директор на УМБАЛ „Александровска”
	Разговор с Димитър Николов, кмет на Община Бургас
	Разговор с д-р Калин Калинов, зам.-кмет по здравеопазването, Пловдив
	Разговор с проф. Мира Кожухарова, епидемиолог
	Как ще бъдат подкрепени родителите
	Разговор с Красимир Вълчев, министър на образованието
	От тази вечер влизат в сила новите мерки за ограничаване на заразата у нас
	От тази вечер държавата е в частичен локдаун
	Дават още пари на болницата „Свети Мина” в Пловдив
	България влиза в нова фаза в борбата с пандемията
	Тервел Пулев отново стана доброволец в Спешно отделение
	Отново на първа линия – Тервел Пулев отново е доброволец в ковид отделение
	Призив срещу безотговорните
	Разговор с акад. Д-р Богдан Петрунов, имунолог и алерголог
	Разговор с доц. Ангел Кунчев
	За срещата с коронавируса от първо лице
	Провал на идеята за ковид болница в Пловдив
	Обнародваха промените в НРД, с които се дава възможност за безплатни PCR тестове с направление от личните лекари
	39 на сто от направените 9093 ПСР теста са положителни
	Намалява търсенето и презапасяването с лекарства
	Повреден рентген нарушил баланса на разпределяне на спешните Covid случаи в Бургас
	Георги К. Първанов: След отварянето хората ще се юрнат по моловете
	Русия започна масова ваксинация на военнослужещите си срещу COVID-19
	България е във втори локдаун от тази вечер до 21 декември
	България във втори локдаун от тази вечер
	Коронавирусът сам по себе си не е толкова страшен, заяви Стефан Командарев

