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НАЦИОНАЛНИ ВЕСТНИЦИ 

 

 
 
За първи път от 11 седмици спад в броя нови заразени 
В 8 области трендът е траен 
24 часа  Стр. 4 

 
9,5% е спадът на новозаразените на седмична база. "Новите диагностицирани за първи път 
намаляват от 11 седмици насам (12 септември) и са 21 050. Предходната седмица бяха 23 262 - 
рекорд у нас от началото на пандемията. Данните обаче трябва да се приемат внимателно 
поради факта, че има продължаващ спад при броя на PCR тестовете, казва анализаторът 
Тихомир Безлов. За седмицата са направени 52 000 - 6000 по-малко от предходната. 
"Процентът диагностицирани спрямо брой тестове намалява, което е вероятно най-добрият 
индикатор, че имаме спад на новите заразени. Вероятно основният фактор за спада са 
антигенните тестове, които се правят интензивно в София и най-големите градове на страната. 
Хората и институциите предпочитат да си правят антигенни тестове, защото са 3-4 пъти по-
евтини от PCR и позитивните не попадат в списъка на карантинираните", смята Безлов. 
Продължава обаче да расте броят на починалите. През седмицата отново има рекорд -929 
жертви при 729 за предишната. "Вероятно някакъв спад може да имаме след 2-3 седмици, ако 
пикът наистина е достигнат миналата седмица", прогнозира той. 
Отдава високата смъртност през последните 2 седмици на демографската структура на 
заразените - висок е процентът на тези над 60 г. и особено групата 60-70 г. 
В момента у нас няма области в нерисковата зона, но се отчита среден спад за страната до 
309,8 инфектирани на 100 хил. души при 337,8 за по-миналата седмица. В Кърджали и 
Търговище вече 4-а седмица намаляват новите случаи. В две поредни седмици има спад и в 
Смолян, Разград, Монтана, Перник, София-град и Русе. 
1792 новозаразени бяха отчетени в неделя при 4928 PCR теста - 36,4% позитивни. 1039 са 
излекуваните, в болница са 6830 души, от тях 431 в реанимации. 69 души са починали. 
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Ако до 6-7-и ден симптомите не отшумят, търсете лекар 
24 часа  Стр. 4

 
Ако симптомите не отминават 6-7 дни след положителен PCR тест, трябва да се търси лекарска 
помощ. След това се получават затруднения и за нас, и за пациентите. Това посъветва шефът на 
COVTO отделението във Втора градска болница в София д-р Бруск Халил по Нова тв. 
"Основен симптом е задухът, който не преминава* Главоболието също, при някои се появява 
конюнктивит", описа д-р Халил. 
Той очаква 50% намаление на броя на болните около Коледа и Нова година след въведените по-
строги мерки. Но смята, че е възможно у нас да има трета вълна през лятото. 
Отделението на Втора градска болница е запълнено. Заети са всичките 40 легла. И там 
основният проблем е липсата на персонал заради заразяване на медиците. В момента 9 от 
медиците са болни. 
"Пуснахме обява, но никой не е откликнал. При нас има само един доброволец", обясни д-р 
Халил. 
Болницата разполага с достатъчно ремдесивир. В момента той се прилага при 4-5 пациенти. 
Медикът разказа, че има 1700 пациенти с белодробни заболявания като астма и ХОББ. До 
момента обаче само 2-3-ма са го търсили за помощ. Специалистът предполага, че това се дължи 
на факта, че тяхната имунна система е в очакване на атака, а вероятно и на кортикостероидите, 
които приемат. 
 
Борисов: Две-три седмици дисциплина и ще разхлабим 
Завод за индустриални роботи в Пловдив прави машини, с които се тестват ваксините за 
CОVID 
24 часа  Стр. 5 

 
"Две-три седмици трябва да се пазим, да носим маски и да спазваме дистанция. След това ще 
разхлабим. Опитваме се да не създаваме паника, но от другата страна на везната стоят 
докторите. Казват ми - натискът е огромен, дай за две-три седмици да го намалим." Това каза 
премиерът Бойко Борисов от Пловдив, където посети предприятие, специализирано в 
индустриалната роботика и производството на системи. 
Обясни, че икономиката у нас работи и нищо не се променило. "Няма КПП-та. Може човек да се 
разходи в планината, в парка, ако иска, и за риба може да отиде", изреди Борисов. Припомни, че 
над 100 млн. лв. допълнително са отделени този месец за здравеопазване. "И това при 10% 
данък. Затова все питам хората, които живеят навън, да кажат как е", обясняваше премиерът, 
докато гледаше машините в завода. 
"Уж казваме, че трябва мерките да се спазват, но, ето - Черен петък", укори той струпването по 
магазини в послединя ден преди моловете да бъдат затворени. "Вчера във Франция пуснаха 
фризьорски салони и голяма радост там. А ние тук не сме спирали нищо. Само ресторантьорския 
бранш, но така е в цял свят. Дай боже заразените да спаднат в следващите две седмици", 
коментира Борисов. 
"Ето с тези машинки тестват ваксините за COVTD. Те са за канадска компания", показа му 
директорът на завода за индустриални роботи Milara International в Пловдив Красимир Петков. 
Той обясни, че 250 души работят там, като половината от тях са инженери, и добави, че вземат 
по-високи заплати от средната в страната. В предприятието се изработват също роботи, части за 
електромобили и зъболекарски машини. Заводът се намира в "Тракия Икономическа зона". 
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До Пловдив е създадено привлекателно място за инвестиции и иновации, което води до по-
добри условия за живот и развитие на хората, написа премиерът във фейсбука си след 
посещението си там. 
От 1 януари доставките на ваксини срещу COVID-19 да се облагат с нулева ставка, предлагат от 
ГЕРБ с промени в закона за ДДС. Тя ще важи до края на 2022 г. 
 
Ваксинирането в Англия започва от болниците до 10 дни 
Назначиха специален зам.-министър да го ръководи 
Павлина ТРИФОНОВА 
24 часа  Стр. 5

 
Великобритания се готви за безпрецедентна кампания по ваксиниране срещу коронавирус, която 
да започне още през втората седмица на декември. За целта бе назначен специален зам.-
министър, който да я ръководи. 
Британски медии разкриха, че е променен обявеният график за ваксиниране и първи ще бъдат 
не хората над 80 г. в старчески домове и техният персонал, а медиците на първа линия. 
Причината е естеството на ваксината на "Пфайзер" и "Байонтек", която се очертава да бъде 
първата разрешена от британските регулационни органи през следващите дни. Тя трябва да се 
съхранява при минус 70 градуса и срокът й на годност в обикновен хладилник е само 5 дни. 
Освен това е установено, че ако бъде местена повече от четири пъти, може да се намали 
нейната ефективност. 
Великобритания е поръчала 40 млн. дози от ваксината, като първите 10 млн. трябва да 
пристигнат до края на годината. Транспортирането им ще стане от завода на "Пфайзер" в Белгия 
около 7 декември, след което от основен център ще се разпределя към различни болници в 
страната. Затова е много трудно първо да бъдат ваксинирани хората в старческите домове, 
каквито бяха първоначалните планове. Те обаче ще получат безплатно витамин D, тъй като 
няколко проучвания показаха, че липсата му има връзка с по-тежкото протичане на болестта от 
коронавирус. 
Междувременно премиерът Борис Джонсън е изправен пред бунт в собствената си партия, след 
като се оказа, че 99% от Англия ще трябва да останат при сериозни ограничения и след края на 
националната блокада в сряда, която ще бъде заменена с регионални мерки. Тъй като обаче 
степента на заразяване продължава да е висока почти навсякъде, забраната за смесване на 
закрито между хора от различни домакинства остава 
Вицепремиерът Майкъл Гоув даже допусна, че това ще е така до Великден с малко изключение 
от 5 дни по Коледа. 
Джонсън обаче изпрати писмо до съпартийците си, в което ги уверява, че ограниченията ще 
бъдат премахнати на 3 февруари, и моли да ги подкрепят при гласуването им в парламента утре. 
 
Раздават 3000 порции риба на медици и пациенти за Никулден 
Празникът на Бургас само онлайн, спестените пари отиват за апарати и защитни облекла 
Тони ЩИЛИЯНОВА 
24 часа  Стр. 20

 
Три хиляди порции риба и рибен курбан ще бъдат раздадени на медицинските екипи и 
пациентите в бургаските болници на Никулден. За първи път тази година бургазлии ще 
отбележат празника на града онлайн заради пандемията вместо на площада. 
Традиционният рибен курбан и печена риба няма да бъдат раздавани на обичайните пунктове в 
града. Вместо това от името на всички бургазлии порциите ще бъдат доставени до социалните 
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центрове и болниците за работещите на Никулден лекари, медицински сестри, обслужващ 
персонал, както и за пациентите. Чорбата ще е от готвачите на остров Света Анастасия, а 
социалният патронаж ще приготви печената риба. Курбанът ще бъде осветен за здраве от 
бургаското духовенство. 
Идеята е на много бургазлии, които се включиха в анкетата на общината как да се празнува 
Никулден по време на пандемия. Независимо от желанието на много от тях да празнуват със 
съгражданите си сложната епидемиологични обстановка не позволява да се организират 
любимите за всички събития, категорични са от общинската администрация. 
По разпореждане на кмета Димитър Николов спестените средства от Никулден, Коледа и Нова 
година ще бъдат преразпределени за апаратура за лечение на К-19 и за защитни облекла и 
предпазни средства за болниците. 
Празничната литургия на 6 декември ще бъде излъчвана онлайн, както и освещаването на 
обредната никулденска трапеза. Ще се почете паметта на загиналите рибари и моряци с 
хвърляне на цветя в морето и заупокойна молитва. 
Всички събития ще се излъчват в реално време във ФБ страниците на община Бургас и на кмета. 
През целия ден там ще бъдат публикувани и видео посланията на известни бургазлии. 
 
Три градини ще се грижат за децата на бургаските лекари 
Кметът Димитър Николов: Това е най-малкото, което можем да направим за тях 
24 часа  Стр. 20

 
Детска градина "Звездица-Зорница" ще поеме грижата за децата на бургаски лекари и 
медицински лица, които са в яслена и градинска група, и за тези в първи, втори и трети клас. За 
децата в начален курс ще бъдат създадени условия да се обучават в дистанционна среда в 
градината, за да не пропускат учебния материал. 
"Звездица-Зорница"е била избрана неслучайно, тъй като е близо до УМБАЛ - Бургас, и други 
здравни заведения, а капацитетът позволявал да се полагат грижи за над 300 деца. Освен нея 
общината има готовност да включи още две детски градини на други места в града, които да се 
грижат за децата на бургаските лекари. 
"Това ще осигури възможност на медиците ни да продължат да изпълняват своите денонощни 
задължения в бургаските болнични заведения. Това е най-малкото, което можем да направим в 
момента за тях. Детска градина "Калина Малина" във Ветрен и "Морска звезда" в комплекс 
"Меден рудник" също ще се включат в грижите за децата на бургаските лекари, работещи в 
болничните заведения там", заяви кметът Димитър Николов. 
Медицинските лица, които искат да се възползват от услугата, трябва да попълнят и да изпратят 
по електронна поща заявление до кмета, в което да посочат дали децата им да получават 
полудневна, целодневна, нощуваща услуга, или са ученици до 9 години. Заявлението е качено на 
сайта на община Бургас на https: 
//www.burgas. 
bg/bg/info/index/1535, като попълнено трябва да се изпрати на 
e-mail: 
y.ananieva@burgas.bg За всички останали записвания родителите медици могат да позвънят на 
следните телефони: 0885 227 940 -София Димитрова, директор на ДГ "Звездица-Зорница", и на 
056 907 241, 0885 983 659 -Веселина Таралова, директор на общинска дирекция "Образование и 
демографски въпроси". 
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Горещ телефон за психологическа подкрепа срещу COVID-19 
24 часа  Стр. 20

 
Всички бургазлии, които се нуждаят от психологическа подкрепа заради пандемията от COVID-
19, могат да позвънят на горещата теле фонна линия 0800 18 017, обявиха от общината. На нея 
ще получат необходимата психологическа консултация от екип от обучени психолози от Центъра 
за подкрепа "Вселена". 
Той е създаден през 2016 година по проект на местната администрация със съдействието на ОД 
на МВР, окръжната и районната прокуратура, областната управа, британското посолство и 
асоциация "Деметра". Услугата се предоставя от професионалистите денонощно без почивен 
ден. 
Още от началото на пандемията специалистите от центъра дават психологически консултации 
на горещия телефон за гражданите на Бургас във връзка с коронавируса, но през лятото 
горещият телефон позамлъкна. Сега обаче с нарастващите случаи на инфектирани отново стана 
актуален и от общината решиха да го напомнят на бургазлии. 
Екипът на центъра е специално обучен и подготвен, а работата му ежеседмично се наблюдава 
от висококвалифицираните професионалисти като доц. Павлина Петкова, дмн - съдебен експерт 
и психотерапевт, и Дияна Видева - психолог, съдебен експерт и консултант в когнитивно-
поведенческа психотерапия. 
От пролетта досега много нуждаещи се бургазлии получиха навреме специализирана 
психологическа подкрепа, което показва още веднъж необходимостта от поддържането на 
денонощния горещ телефон, казаха от общината. 
 

 
 
Ваксини и тестове за COVID-19 без ДДС 
Цената на пробите може да падне, допускат медицински специалисти 
Труд  Стр. 7 

Ваксините и тестовете за COVID-19 да са с нулева ДДС ставка. Това предлагат депутати от ГЕРБ 
с промени в Закона за Данък добавена стойност. Предложението на управляващите е в България 
преференцията да е в сила до края на 
2022 г. както вече стана ясно, идеята на правителството е ваксинацията срещу COVID-19 да е 
безплатна и по желание. 
В мотивите вносителите посочват, че единствено медицинските изделия за инвитро диагностика 
на COVID-19, на които може да бъде поставена маркировка "СЕ", и ваксини срещу COVID-19, 
разрешени от Комисията или от държавите членки, ще отговарят на условията за прилагане на 
нулева ставка. Според медицински специалисти, предложенията биха намалили цената на 
тестовете за коронавирус. 
На европейско ниво държавите членки също ще дадат възможност временно да се освободи от 
данък върху добавената стойност (ДДС) доставката на ваксини срещу COVID-19, като в 
текстовете е посочено, че това са комплекти за тестване. С промените в Закона се урежда още и 
режимът с Великобритания, след като от 1 януари изтича гратисният период на Брекзит. 
Обединеното кралство и Северна Ирландия трябва да се считат за трети за Европейския съюз 
страни, но се предлага, когато транспортът се извършва до Северна Ирландия, за целите на ДДС 
доставката да се третира като страна член на Европейския съюз. 
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Столичната улица "Здраве" става ул. "Проф. Александър Чирков" 
Мнозина твърдят, че болница "Св. Екатерина" трябва да носи името на създателя си 
Труд  Стр. 9 

 
Министърът на здравеопазването - проф. Костадин Ангелов обяви, че ще предложи улица в 
София да носи името на проф. Александър Чирков. В мотивите си Ангелов изтъкна 
следното: "Той беше основоположник на кардиохирургията в България. На такива хора имената 
им се изписват със златни букви и на небето. Целият му живот е един учебник, който всеки един 
български лекар трябва да прочете и да изучава много внимателно. Той успя в този прагматичен 
свят, по неговия си начин да съумее да вплете ведно и медицината и вярата в Бог, за да върши 
чудеса на земята. Освен, в буквалния си смисъл, и в преносния, с неговата грижа за човешкото 
сърце, той ни остави изключително ценни съвети за това как да живеем и да се грижим за себе 
си". Трудно някой би казал по-точни думи за Чирков, от лекар, от човек, който го е познавал. 
Министър Ангелов уточни, че е разговарял с кмета на столицата Йорданка Фандъкова за идеята 
улица да бъде кръстена на проф. Чирков. Той допълни, че предлага улица да бъде кръстена на 
покойния професор, за да може всички хора, когато преминават оттам, да знаят, че той е бил 
велик лекар. 
Мнозина твърдят, че болница "Света Екатерина", която той създаде и отгледа, трябва да носи 
неговото име. Професорът едва ли би искал това. Съвсем наблизо обаче се намира улица 
"Здраве", която вестник "Труд" предлага да вземе името на великият кардиохирург. Какво по-
знаменито име може да бъде символ на борбата за здравето от проф. Александър Чирков? 
 
Босна задмина Kumaй по заразени 
Труд  Стр. 10

 
Босна и Херцеговина от вчера е задминала по брой на заразените с коронавирус Китай, първата 
страна в която се появи заразата, съобщава босненският сайт "Кликс". От началото на 
епидемията в Босна и Херцеговина са регистрирани общо 86 706 случая на коронавирус (по 
данни до 28 ноември), от които.52 650 вече са оздравели. Броят на починалите от последиците 
на C0VID-19 в страната е достигнал 2577. А според данни на сайта Worldometers в Китай от 
началото на епидемията до 28 ноември са регистрирани 86 512 случая на коронавирус. Китай е 
една от редките страни, в които няма есенно увеличение на новозаразените и регистрира от 5 до 
20 нови случая на денонощие. "Кликс" посочва, че в Китай живеят над 1,4 милиарда души, а в 
Босна и Херцеговина -малко повече от 3,5 милиона. 
 
България с принос към характера на коронавируса 
Павлина ЖИВКОВА 
Труд  Стр. 14

 
Странно е разбирането на здравните ни власти за коронавируса. От ведомствените заповеди 
може да се направи заключение, че заразата предпочита само едни търговски обекти, а другите 
ги заобикаля. Вирусът, според здравните ни власти, не ходи по магазините за техника, за детски 
играчки, по хипермаркетите от сектора "Направи си сам"... Не ходи и по басейните, за разлика от 
фитнес центровете. В последните бил особено интензивен, концентриран и опасен! 
От седмици се питаме как така до 23.30 часа нямаше опасност да пипнем C0VID-19 по 
заведенията, а след този час вирусът се вмъкваше, започваше да върлува и трябваше 
незабавно да се затворят ресторанти и кафенета. Имаше време, в което конспиративното 
творение, имашо връзка и с "5G мрежата" заобикаляше и стадиони, спортни събития, фитнеси. 
Сега, явно влиза и там и затова се наложи да ги затворят. Като моловете. Впрочем, моловете 
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също се оказаха безопасни дори в черния петък, когато всички пазаруваха като за последно. За 
последно преди Коледа. А вирусът трябваше да почака до затварянето - в деня на черния петък, 
след 23,30 часа. Както е казано в заповедта на здравния министър. Сега СЗО се е обърнала към 
здравните ни власти с искане да споделят български опит в теориите и практиките с 
коронавируса. А ние наистина има какво да дадем! 
 

 
 
Нулев ДДС за ваксини за COVID-19 
Монитор  Стр. 1, 2-3

 
На европейско ниво държавите членки да дадат възможност временно да се освободи от данък 
върху добавената стойност (ДДС) доставката на ваксини срещу СOVID-19, като в текстовете е 
посочено, че това са комплекти за тестване. Това предлагат депутати от ГЕРБ с промени в 
Закона за ДДС. 
Вносителите - председателката на бюджетната комисия в НС Менда Стоянова и група народни 
представители предлагат още да бъде нулев и налогът за медицински изделия за ин витро 
процедури, свързани с коронавируса. 
Предложението на управляващите в България е преференцията да е в сила до края на 2022 г. 
Идеята на правителството е ваксинацията срещу COVID-19 да е безплатна и по желание. 
В мотивите вносителите посочват, че единствено медицинските изделия за ин витро диагностика 
на COVID-19, на които които може да бъде поставена маркировка "СЕ", и ваксини срещу COVID-
19, разрешени от Комисията или от държавите членки, ще отговарят на условията за прилагане 
на нулева ставка. 
Тази година вече единната ставка от 20% бе променена няколко пъти като първо бе намален 
налогът за хотелиери, туроператори, тур агенции, ресторантьори, използването на спортни 
съоръжения и зали, както и стоки като учебници, книги, бебешки храни и пелени. Той стана 9%. 
С най-скорошните промени пък в Закона за ДДС Вече и доставката за вкъщи се облага с 9 на сто. 
Тази година редица европейски страни също намалиха единната данъчна ставка като временна 
антикризисна мярка. 
С поредните промени в Закона за ДДС се урежда още и режимът с Великобритания, след като от 
1 януари изтича гратисният период на Брекзит. Обединеното кралство и Северна Ирландия 
трябва да се считат за трети за Европейския съюз страни. Предлага се, когато транспортът се 
извършва до Северна Ирландия, за целите на ДДС доставката да се третира като страна член на 
Европейския съюз. 
Това са поредните промени в Закона за ДДС тази година, като все още не е преодоляно и 
ветото, наложено от президента Румен Радев заради промените през този закон в режима на 
бързите кредити. Въпреки че със закона за бюджета за догодина бе направена корекция върху 
двойното оскъпяване на главницата при просрочие, остана неяснота около правните измерения 
на казуса. 
Българските граждани и жителите на още 54 държави ще могат да влизат у нас. Това става ясно 
от заповед на здравния министър проф. д-р Костадин Ангелов, с която от 1-и декември и 31-и 
януари се забранят влизането на територията на България през всички гранични пунктове,с 
въздушен, морски, железопътен и автомобилентранспорт. 
Ограничението не се отнася до българските граждани, гражданите на държави членки на 
Европейския съюз, Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското 
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споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и 
Ватикана) и членовете на техните семейства (включително лицата, които са във фактическо 
съжителство с тях); гражданите на Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, 
Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република 
Уругвай, Обединените арабски емирства, Украйна, Република Северна Македония, Република 
Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова, 
Израел, Държавата Кувейт, Република Беларус и Република Турция; лицата със статут на 
постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република 
България и членовете на техните семейства;лицата, притежатели на българска виза за 
дългосрочно пребиваване вид "D", както или лицата, които имат разрешение за пребиваване в 
държава-членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна 
Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, 
Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните 
семейства. 
Когато български граждани или граждани на изброените страни влизат у нас от страна, която не 
попада сред изброените, обаче ще трябва да представят документ с отрицателен резултат от 
проведен до72 часа по-рано PCR 
Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително 
пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, които не 
представят такъв, се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за 
настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от 
директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно 
лице. То обаче може да бъде отмено при представяне на документ, показващ отрицателен PCR 
от тест, който е направен до 24 часа след влизането в България. Предписанието се отменя в 
срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното 
изследване по метода на полимеразнаверижна реакция за доказване на COVID-19 
В заповедта са посочени всички изключения, при които влизането у нас е разрешено - сред тях 
са медицински специалисти, медицински научни работници,социални работници и техните 
ръководители,когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия, сезонни 
земеделски работници и работници в областта на туризма, организатори и участници в 
международни спортни състезания, официални длъжностни лица и други. Всички те, както и 
жителите на изброените по-горе на страни, могат да минат и транзитно у нас. 
В документа е посочено, още че Агенция "Пътна инфраструктура" определя място, на което 
трябва да престоят товарният автомобил и водачът до отпадане на съответната забрана в 
случаите, при които водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, 
предназначени за други държави, на които се разрешава транзитно преминаване през България, 
порадизабрана от страна на държава, гранична на страната ни, не могат да я напуснат 
В заповедта е посочено още, че при установяване на пътник с COVID-19 на борда на 
въздухоплавателно средство, което е кацнало на територията на България,членовете на 
кабинния екипаж, обслужвал пътника с COVID-19, не се планират за следващ полет, като се 
поставят под карантиназа за 10 дни. 
 
Премиерът обяви при инспекция на завод край Пловдив: над 100 млн. лева отгоре дадени 
за здравеопазване този месец 
Монитор  Стр. 4

 
Държавата е наляла допълнителни 100 млн. лв. В здравеопазването през този месец. Това 
стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов при инспекция на завод за роботи край 



 

 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
11 

Пловдив, в които се произвеждат и машини за тестване на ваксини срещу коронавируса. Заедно 
с него бяха вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на икономиката Лъчезар Борисов. 
"Този месец ще минем 70-80 млн. лв. за хората на първа линия. Плюс допълнителните парите за 
ремдисивира, ваксините - над 100 млн. лв. допълнително са отишли този месец в 
здравеопазването. Две-три седмици да се пазим, след това ще може да отпуснем", коментира 
ситуацията с пандемията у нас Борисов и допълни, че "нито има КПП-та, може да се разходиш в 
планината, да отидеш за риба". 
"Опитваме се хем да не създаваме паника, но от другата страна на везната са лекарите. 
Натискът е огромен. Цялата икономика работи", каза още Борисов. 
Относно ваксините срещу COVID-19 премиерът каза, че участваме в 7 
"Ето с тези машинки тестват ваксините за COVID-19. Те са за канадска компания", показа 
директорът на завода. Той каза, че 250 души работят там и половината от от тях са инженери и 
добави, че взимат по-високи заплати от средната в страната. В завода се изработват също части 
за електромобили и зъболекарски машини. От обиколката стана ясно, че в него се произвеждат 
10 000 робота за американската армия. 
"В Америка по-добре се менажира вируса", каза директорът на завода на въпрос на премиера 
дали в Щатите има COVID-19. 
По-късно Борисов написа във Фейсбук, че по Оперативна компания "Иновации и 
конкурентоспособност" компанията е подпомогната с 1638 000 милиона лева. Предприятието 
започва и производството товарни електромобили. 
По думите му това е първата реализирана инвестиция от стратегията за позиционирането на 
"Тракия 
Икономическа зона" като Електромобилен хъб. Борисов изтъква, че се планира там да бъде 
изграден завод за електровелосипеди, както и такъв да двигатели за електрически коли. 
Борисов добавя, че пловдивският производител на роботи "Милара" инвестирал 10 милиона 
евро и започва да прави и товарни електромобили. 
"До края на годината тук ще бъдат сглобени 160 електрокамиони, а от средата на следваща 
месечната производителност ще нарасне до 500 броя", подчертава премиерът. По думите му до 
Пловдив е създадено привлекателно място за инвестиции и иновации, което води до по-добри 
условия за живот и развитие на хората. 
 
Йолин Дончева, председател на Асоциацията на студентите медици в България:  
100 студенти по медицина желаят да работят в COVID отделение 
Стела МАРИНОВА 
Монитор  Стр. 11

 
- Г-жо Дончева, колко са студентите доброволци да влязат в COVID отделение? 
- Към момента около 100 студентите по медицина са изявили желание да работят в COVID 
отделение. Най-много са кандидатствали в София и Пловдив, но има и желаещи за Бургас, 
Варна, Свищов, и в по-малките населени места - Габрово, Свищов. Студентите са от различни 
курсове - има както от 5-и и 6-и, така и 1-и и 2-и. 
- С какви задачи се справят колегите ви в COVID отделенията? 
- Доброволците медици се назначават на длъжност "болногледач" или "здравен асистент". Тя 
включва дейности по обгрижване на пациента - да си приеме лекарството, да бъде заведен до 
някой кабинет за изследване. С какво ще помогнат зависи от болницата, в която отидат. 
Студентите могат да вършат и друга работа - да помагат с манипулации като поставяне на 
инжекция или вземане на кръв. Те не правят нещо, което да не им е показвано, или да е трудно 
за човек, който все още не е завършил. Дейностите, в които ще се включат зависят и от това 
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какво ще ги обучи да правят лечебното заведение, от каква помощ имат нужда. В по-малките 
болници нямат много персонал и на студентите доброволци им е налага да правят повече неща. 
Там, където няма лекар, те вършат много повече дейности, отколкото на други места. Това е 
изключително трудно и плашещо за тях, затова и когато знаем колко кандидати има за дадено 
лечебно заведение и се свържем с него, питаме по какъв начин ще помагат студентите, за да 
могат и те да преценят доколко ще се справят, колко време ще ги обучават. Проблемът е 
поголям в малките населени места. Например, в Свищов имаха голяма нужда от кадри и на 
студентите, които се отзоваха им беше им предоставен хотел. Засега колегите се справят, 
свързват се с лекари по телефона, правят консултации с тях, питат ги за помощ. В някои болници 
има повече персонал и на повечето места има хора, които да обучат колегите, да ги наблюдават, 
помагат, където трябват. 
- Каква е ситуацията с държавните стажове, ще бъде ли признавана работата в COVID 
отделение за такъв? 
- Държавните стажове са в шести курс. За един или няколко месеца караме стаж в дадено 
отделение, след което имаме изпит. От самите университети зависи дали ще признаят работата 
в COVID отделения като стаж, или не. За момента някои от тях са отзивчиви и са съгласни тази 
работа да бъде призната като определени дни от стажа. Това е добре, защото улеснява стажант-
лекарите. С някои университети ще говорим да се покрива стажа по "Хигиена, епидемиология, 
инфекциозни болести и социална медицина", а на други и част от стажа по "Вътрешни болести". 
Само част от него, тъй като работата с пациенти включва и практика в тази област, но той е 
продължителен и работата в COVID отделение няма покрие целия. 
- Преустановяването на плановия прием на пациенти в болниците ще доведе ли до 
забавяне при реализацията на част от стажовете, а от там и на дипломирането на 
студентите в последен курс? 
- При нас, в Медицински университет - Пловдив, ако стажът не може да се кара присъствено, се 
води онлайн. Предизвикателство е както за нас, така и за лекарите, които ни преподават, да се 
намери най-добрият начин да се предаде полезна информация, защото идеята на стажа е да се 
натрупва практически опит, за работа в отделенията, за преглеждането на пациенти, но се 
стараят. За момента не съм чула да има риск дипломирането да се забави. 
- Как преминават вашите лекции и упражнения онлайн? 
- Програмата е същата или почти същата, тъй като на места може да има изменения в 
зависимост от графика на преподавателите. Всеки университет има различна система, но мога 
да дам пример със своя. В Медицински университетПловдив всичко беше добре направено - 
използва се Microsoft Teams, където се правят онлайн лекции и упражнения. В платформата се 
качват презентации, от които можем да четем след това, правят се онлайн колоквиуми. Бях 
приятно изненадата от начина, по който протича онлайн обучението. Изпитите от лятната сесия 
се проведоха с видео и аудионаблюдение, с ограничено време за попълване на тестовете, за да 
няма възможност студентът да гледа някъде другаде. Предполага, че и зимната ще е така. От 
практична гледна точка не може да се покрие на 100% материалът, но преподавателите се 
постараха - разработваха клинични казуси, показваха ни видеа. Беше предизвикателство, но 
успяват да се справят добре. Различно е да си на място и да можеш да направиш сам нещата, 
които виждаш онлайн, но има и плюсове. Цялата система се дигитализира и имаме достъп до 
материали в платформата и можем да четем от тях, а това беше полезно за теоретичната 
подготовка. Ще има аспекти от онлайн обучението, които могат да се прилагат и след 
пандемията. 
- От Асоциацията на студентите медици в България организирате обмени и стажове в 
чужбина. Какви са ползите от това? 
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- Според мен е хубаво да отидат в чужбина и да се запознаят със системата в други страни, 
ползите са огромни. Различно е да отидеш и да видиш как се работи в друга страна, какви са 
предимствата и недостатъците на друг вид система. Например, във Франция всичко е по-
дигитализирано, документите на пациентите в болницата са в компютър и всичко се въвежда и 
стои в базата им данни. Това е ценен опит без значение дали студентът ще реши да остане в 
България, или да замине. По този начин един млад лекар може да се ориентира какво трябва да 
се поправи и у нас или пък кои са предимствата в България. 
- Според вас какво може да се подобри в системата ни на здравеопазване? 
- Има нужда да се подобри заплащането не само на лекарите, а и на целия медицински 
персонал. На много места има недостиг на кадри и една от причините е ниското заплащане. 
Работата е много трудна и отговорна и когато хората, които я вършат не получават добро 
обезпечаване за нея, е нормално в някакъв момент да се демотивират. Също така, системата 
може да стане по-дигитализирана. В момента се изписват на ръка огромно количество 
документи, които могат да стоят в електронен вариант. Тогава би било и много по-лесно, защото 
вместо пациентът да разнася историята на заболяването си в цялата болницата, тя може да стои 
в базата данни и по неговия номер да се види необходимата информация както за сегашното му 
постъпване в лечебното заведение, така и за предходни. Условията на работа също трябва да се 
подобрят, трябва да им достатъчно консумативи. 
- Това ли са причините все повече ваши колеги да се насочват към специализация в 
чужбина? 
- Това са част от причините. Местата за специализации също са недостатъчни. Завършват голям 
брой млади лекари и е трудно всички да намерят място, където да специализират това, което 
искат. Това също е фактор, който ги кара да заминат, за да се реализират в пътя, които желаят. 
Самият начин за приемане на специализанти също може да бъде по-добър и по-обективен. В 
момента няма общ изпит или ясен критерий. Има конкурсни изпити, но те не са унифицирани за 
всички и зависят от лечебното заведение, за което се кандидатства. Често се налага преди да 
започнеш специализация в дадено място да си работил там, да си създал контакти. Хубаво е да 
има общ критерий за всички, за да знаят колегите към какво трябва да се насочат, за да си 
намерят желаната специализация. Трябва да има по-обективни начини при подбора било то 
успехът от дипломата или държавните изпити. В противен случай в даден момент се оказва, че 
един студенти може да учи шест години, да изкарва само шестици, да вземе почетна награда и 
да няма място за специализация. Заплащането на специализантите също е ниско. Ние учим шест 
години медицина и завършваме на 24-25 - това е възраст, в която човек урежда своя живот, 
започва да създава семейство, свой собствен дом, а това е свързано с финанси. В края на 
месеца обаче специализантите едва свързват двата края и отново трябва да помолят своите 
родители за пари. За съжаление така се случват нещата. 
От една година от асоциацията имаме дейности по наредбата за специализации, правим 
информационни кампании, след това пускаме анкети сред колегите, за кажат какво не им 
харесва. Предстои да обмислим предложения за промяна и да започнем дискусия по тях. По-
голямата част от колегите, с които съм говорила, искат да останат и да се развиват в България. 
Колкото и хубави да са условията в чужбина, когато отиде там човек, той не е вкъщи, той е 
емигрант. Въпросът е, че голяма част от колегите губят кураж и надежда и заминават, за да имат 
по-добро развитие и живот. 
- По-лесно ли един студенти, завършил медицина в България, да си намери 
специализация в чужбина? 
- Зависи къде. За Германия постъпването в специализация е много лесно - трябва само да 
защитиш сертификат по език, да представиш своята диплома, да проведеш интервю в 
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съответната болница. Във Франция има общ конкурсен изпит на френски, за който студентите се 
подготвят две години. След това по точки се класират както за специализация, така и за място. 
Там би било по-лесно да се отиде, ако се завърши тук. 
- Вие провеждате и различни обучение. Онлайн ли се провеждат в момента? 
Ще правим обучителни клипчета и уебинари, по които в момента работим. Те ще бъдат качени 
във Фейсбук група, нашия сайт и на бъдещия сайт, по който работим в момента за 
кандидатстване на студенти за работа в условията на пандемия. В него предвиждаме да има и 
място за обучителните видеа. 
 

 
 
ГЕРБ предлага нулев ДДС за серум срещу вируса 
Телеграф  Стр. 2 

 
На европейско ниво държавите членки да дадат възможност временно да се освободи от данък 
върху добавената стойност (ДДС) доставката на ваксини срещу CОVID-19, като в текстовете е 
посочено, че това са комплекти за тестване. Това предлагат депутати от ГЕРБ с промени в 
Закона за ДДС. 
Вносителите - председателката на бюджетната комисия в НС Менда Стоянова и група народни 
представители, предлагат още да бъде нулев и налогът за медицински изделия за инвитро 
процедури, свързани с коронавируса. 
Предложението на управляващите в България е преференцията да е в сила до края на 2022 г. 
Идеята на правителството е ваксинацията срещу CОVID-19 да е безплатна и по желание. В 
мотивите вносителите посочват, че единствено медицинските изделия за инвитро диагностика на 
CОVID-19, на които може да бъде поставена маркировка "СЕ", и ваксини срещу CОVID-19, 
разрешени от комисията или от държавите членки, ще отговарят на условията за прилагане на 
нулева ставка. 
 
Дадохме 100 млн. лв. повече за здравеопазване този месец 
Наш завод край Пловдив произвежда 10 000 робота за американската армия 
Телеграф  Стр. 2

 
Държавата е дала допълнителни 100 млн. лв. в здравеопазването през този месец. Това стана 
ясно от думите на премиера Бойко Борисов при инспекция на завод за роботи край Пловдив 
вчера, в който се произвеждат и машини за тестване на ваксини срещу коронавируса. Заедно с 
него бяха вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на икономиката Лъчезар Борисов. 
Първа линия 
Дози месец ще минем 70-80 млн. лв. за хората на първа линия. Плюс допълнителните пари за 
ремдисивира, ваксините - над 100 млн. лв. допълнително са отишли този месец в 
здравеопазването. Две, три седмици да се пазим, след това ще може да отпуснем", коментира 
ситуацията с пандемията у нас Борисов и допълни, че "нито има КПП-та, може да се разходиш в 
планината, да отидеш за риба". "Опитваме се хем да не създаваме паника, но от другата страна 
на везната са лекарите. Натискът е огромен. Цялата икономика работи", каза още Борисов. 
Относно ваксините срещу C0VID-19 премиерът каза, че участваме в 7. 
Тестване 
"Ето с тези машинки тестват ваксините за C0VID-19. Те са за канадска компания", показа 
директорът на завода. Той каза, че 250 души работят там и половината от тях са инженери, и 
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добави, че взимат по-високи заплати от средната в страната. В завода се изработват също части 
за електромобили и зъболекарски машини. От обиколката стана ясно, че в него се произвеждат 
10 000 робота за американската армия. "В Америка по-добре се менажира вирусът", каза 
директорът на завода на въпрос на премиера дали в Щатите има C0VID-19. По-късно Борисов 
написа във Фейсбук, че по оперативна кампания "Иновации и конкурентоспособност" компанията 
е подпомогната с 1 638 000 лева. Предприятието започва и производството на товарни 
електромобили. По думите му това е първата реализирана инвестиция от стратегията за 
позиционирането на "Тракия Икономическа зона" като Електромобилен хъб. Борисов изтъкна, че 
се планира там да бъде изграден завод за електровелосипеди, както и такъв за двигатели за 
електрически коли. 
Милиони 
Борисов добави, че пловдивският производител на роботи "Милара" инвестирал 10 милиона 
евро и започва-да прави и товарни електромобили. "До края на годината тук ще бъдат сглобени 
160 електрокамиона, а от средата на следваща месечната производителност ще нарасне до 500 
броя", подчерта премиерът. По думите му до Пловдив е създадено привлекателно място за 
инвестиции и иновации, което води до по-добри условия за живот и развитие на хората. 
 
Аптеки разнасят лекарства по домовете 
Поли ПАНТЕВА 
Телеграф  Стр. 6

 
Масово аптеките започнаха да предлагат онлайн услуги и доставка на лекарства по домовете. 
Това показа проверка на "Телеграф". В повечето случаи фарма обектите са сключили договори с 
куриерски фирми, като при поръчки над 50 лв. доставката е безплатна. Тя обаче може да се 
забави до 2-3 работни дни. Има и аптеки, които са изградили собствена верига за доставки и 
предлагат дори експресни услуги с пристигане на адрес за до 3 часа. Цената на доставката 
обаче е 10 лв., като често има и минимална стойност на поръчката. 
Списък 
80 са аптеките, регистрирани в Изпълнителната агенция по лекарствата, които имат право да 
продават медикаменти без рецепта, а също хранителни добавки, козметични продукти и др. 
Само от началото на тази година нови 12 фирми за включени в списъка на ИАЛ. Част от тях са на 
физически аптеки, които обаче вече развиват и онлайн дейност. В същото време броят на 
сайтовете, които предлагат доставка на лекарства, е в пъти по-голям от законно регистрираните. 
В част от тях има обяви и за антибиотици и други продукти, които се отпускат само с лекарско 
предписание. На страниците в интернет е посочено, че те не могат да бъдат закупени онлайн, но 
се оказва, че при обаждане по телефона и поръчка на други продукти се правят "изключения". 
Хит 
Най-голямата онлайн аптека у нас работи от години и дори поддържа списък с най-често 
поръчваните продукти. В топ 30 попадат различни витамини, разтворими прахчета за кашлица и 
настинка, както и сиропи. Тотален хит в мрежата са и продукти, свързани с пандемията от 
коронавирус. Десетки са обявите за т.нар. пулсоксиметри. Това са уреди, които измерват нивото 
на кислород в кръвта, както и сърдечната честота. С други думи устройството отчита в домашни 
условия сатурацията и пулса. При пациенти с коронавирус кислородното насищане намалява, а 
стойностите му дори бяха включени сред критериите за издаване на направление за PCR тест  от 
личния лекар. На такова имат право хора със сатурация под 92%. В много от онлайн аптеките 
пулсоксиметрите вече са изчерпани. Цените им започват от около 40 и стигат до над 200 лв. 
Освен с тези уреди, нетът прелива и от обяви за кислородни апарати. Такива има и в сайтовете 
за нови и употребявани стоки, като офертите започват от 600 и достигат над 2000 лв. С такъв 
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уред се осигурява неинвазивна вентилация на пациенти с дихателна недостатъчност в болнични 
и домашни условия. 
 
67 медици изгубиха битката с COVID-19 
Диана ВАРНИКОВА 
Телеграф  Стр. 6

 
67 станаха медицинските служители, изгубили битката с коронавируса. 49 са починалите лекари, 
12 са медицинските сестри, 3 фелдшери и 3 шофьори на линейки. Сред последните жертви е и 
54-годишният д-р Николай Янков, общопрактикуващ медик в пазарджишкото село Калугерово. Д-
р Янков до последно е полагал грижи за пациентите си и дори е посещавал болни от коронавирус 
в домовете им. 
Общо 5800 са медицинските служители заразени с COVID-19 от началото на пандемията. Само 
за денонощие броят им се увеличи с нови 105 случая. Жертвите на болестта пък достигнаха 
3749. От петък до събота вечерта в страната бяха регистрирани 1792 положителни проби. С тях 
общият им брой от март месец насам вече е над 142 000, от които над 90 000 са активните 
случаи. До вчера в болниците бяха настанени 6 830 души, а 431 са в тежко състояние в 
интензивните отделения. Оздравелите пък вече са 47 779. 
 
Пускаме без PCR чужденци от 53 страни 
Телеграф  Стр. 6

 
България ще затегне мерките за влизане в страната от 1 декември. Това става ясно от заповед 
на здравния министър. В нея е посочено, че временно се забранява влизането на територията на 
България на всички лица от трети страни, през всички гранични пунктове с въздушен, морски, 
железопътен и автомобилен транспорт. 
Забраната не се отнася за български граждани, както и гражданите на всички държави членки на 
ЕС, Обединено кралство Великобритания, Северна Ирландия, на страни по Шенгенското 
споразумение и членове на техните семейства. Изрично са изброени и още 23 държави, както и 
другите изключения, като медицински специалисти, транспортен персонал, официални 
длъжностни лица, сезонни земеделски работници и др. В точка пет е посочено, че всички 
изброени могат свободно да влизат у нас, но онези, които не попадат в изключенията трябва да 
предоставят отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди пътуването. Ако те 
не разполагат с такъв, ще бъдат поставени под 10-дневна карантина, се посочва още в 
заповедта. 
 
Полицията и РЗИ с масирани проверки 
Нели КОЛЕВА 
Телеграф  Стр. 6

 
Регионалните здравни инспекции и полицията в страната стартираха масирани проверки за 
спазване на новите мерки. Те влязоха в сила от петък вечерта. С тях се забранява на 
ресторантите и заведенията да работят. Затворени са също и моловете, с изключение на 
хранителните магазини, банките, застрахователите и офисите на телекомуникационните фирми в 
тях. Частните тържества също са с ограничение от до 15 гости. Остават в сила и изискванията за 
носенето на маси на закрито. 
На този фон инспекторите започнаха да обхождат обекти по градовете и да проверяват дали са 
заключени или въпреки забраните приемат клиенти. Така например в Пловдив служителите на 
РЗИ и Специализирани полицейски сили се натъкнаха на нарушения в кв. "Столипиново". Малко 
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след 21,30 ч. в събота вечерта те са посетили кафе-аперитив на ул. "Калина", който се оказал 
работещ. В заведението е имало десет посетители. Отворено било и кафене на ул. "Правда" в 
същия квартал. Там са заварени четирима клиенти. Веднага след проверките и двата обекта са 
затворени. 
 
Сменяме джипито от утре 
Телеграф  Стр. 6

 
От утре до края на декември всеки здравноосигурен българин може да подаде документи за 
смяна на личния лекар и да се регистрира при нов. Подобна възможност имаме два пъти в 
годината, като първата е през юни. През останалото време смяната на джипито е възможна само 
при промяна на адреса на местоживеене, пенсиониране на семейния медик или друга 
уважителна причина. Междувременно през тази седмица общопрактикуващите лекари вече 
трябва да започнат да издават и направленията за PCR тест. На талон за безплатно изследване 
ще имат право лица с поне два от общо седем изброени симптома. 
 
Родители искат зелен коридор за болни деца 
Телеграф  Стр. 6

 
Родители на деца с онкохематологични заболявания настояват за зелен коридор. Причината е 
смесването на потоците от пациенти в столичната болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". COVID 
отделението в лечебното заведение е на метри от входа на Дневния стационар, в който се 
лекуват деца с рак, които имат отслабена имунна система и са в риск. Това буди тревога у 
родителите, предаде Нова тв. Мая Христова и дъщеря й са се заразили с коронавирус и вече са 
преборили болестта. Според майката обаче, заразяването е станало в болницата, тъй като тя е 
единственото място, което са посещавали. 
 
3400 на седмица търсят лекар заради вируси 
Телеграф  Стр. 6

Паралелно с коронавируса в страната циркулират и други зарази. В Националната референтна 
лаборатория все още не са доказани случаи на грип, но в болниците с бързи комбинирани 
тестове бяха открити и такива пациенти. Междувременно в момента се разпространяват и 
типичните за есента и зимата респираторни заболявания. Сам за седмица 3400 души са 
потърсили помощ заради вируси. Най-много са те в София, Варна и Русе, показват данните на 
Националната информационна система за грип и ОРЗ. 
 
Десетки задържани при протест срещу карантината в Лондон 
Телеграф  Стр. 16

 
Британската полиция задържа в центъра на Лондон над 155 души, участвали в протест срещу 
карантината, действаща в страната, предадоха агенциите. Телевизия Скай нюз съобщи за 
сблъсъци между полиция и демонстранти, хвърлящи по полицаите различни предмети и палещи 
пиратки. Уточнява се, че арестите са извършени в събота вечер в Хайд Парк, на централната 
улица Оксфорд стрийт и край гара Кингс Крос. 
По оценки на в. Дейли мейл", по лондонските улици са излезли няколко хиляди души, несъгласни 
с новите мерки на правителството в борбата с пандемията от коронавирус. Демонстрантите 
издигаха лозунги като "Спрете да ни контролирате", "Никакви карантини", "Отменете маските" и 
"Позор за полицията". Силите на реда им припомнили, че при режим на карантина масовите 
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мероприятия са забранени и ще бъдат разпръсквани. Полицията спряла няколко автобуса с хора, 
отиващи в Лондон, за да се включат в протестите. Карантината бе въведена в Англия от 5 
ноември и се планира да продължи до 2 декември, след което да бъде възобновена системата 
на локални ограничения, които ще бъдат по-строги от предишните. 
 
Испански медици скочиха срещу орязването на разходи 
Телеграф  Стр. 25

 
Лекари и медицински сестри биха барабани и танцуваха по улиците на Мадрид вчера, 
протестирайки срещу съкращения на разходите за здравеопазване, предаде Ройтерс. Около 
4000-те участници в протеста скандираха "По-малко знамена и повече медицински сестри", 
подчертавайки, че точно Мадрид е бил най-тежко засегнат от коронавируса. Според тях 
съкращенията са ги изправили пред тежки проблеми в битката срещу пандемията. 
 
Спешен зов за помощ! 
Малък герой от Хасково има нужда от подкрепа 
Телеграф  Стр. 34

 
Гого е на 1 г. и 9 месеца и се бори с жестоката Детска церебрална парализа. Малкият Георги от 
Хасково е вече на годинка и 9 месеца, но все още не може да лази, не може да се изправя и да 
ходи, не може да казва думички и да сочи с пръстче - все неща, присъщи за децата на неговата 
възраст. Неговите родители Елена и Михаил Цоневи се обръщат с призив за помощ към всички! 
На Гого са направени множество изследвания, включително и генетични в САЩ. За цялостно 
лечение на момченцето са необходими около 50 000 евро - сума, непосилна за семейството. 
Георги е дългоочаквано дете, което с раждането си ни направи безкрайно щастливи. Но 
щастието ни беше много кратко, защото в първите часове от живота си, Георги получи гърчове, 
които след няколкомесечно лечение и кратко затишие, зачестиха. Брояхме дните прекарани у 
дома, тъй като тези в болницата бяха повече... 
Гърчовете са съпроводени със сънни апнеи и спиране на дишането, което налага бебето да 
бъде в кувьоз 20 дни, да се храни със сонда и да диша с кислороден апарат. 
В продължение на година малкият герой е воден в различни рехабилитационни центрове, а 
когато си е вкъщи - продължава ежедневната работа с частен рахбилитатор. Направен му е и 
Ядрено-магнитен резонанс и поставена диагнозата - Детска церебрална парализа. 
В търсене на помощ, родителите се озовават в Турция. След преглед при невролог, ги насочват 
към извършване на пълни генетични ихледвания, за които сумата възлиза на над 7000 евро. 
"Следващата година ще бъде решаваща. От специалисти знаем, че най-добри резултати 8 
развитието се постигат до 3-годишна възраст на дечицата. Благодарим Ви от сърце, че дарявате 
частица от себе си, за да може нашият малък Гого да има по-добър живот. Благодарим Ви, че сте 
с нас и ни подкрепяте и Ви молим да продължите подкрепата! Без Вас няма да се справим с това 
трудно изпитание!", споделя Елена. 
Всички, които желаят да помогнат на малкия герой Гого, могат да го направят на банкова сметка: 
Молим Ви за шанс за нашето момче да може да тича и да играе с другите деца, да чуем 
заветното "мамо" и "тате", да има пълноценно детство и нормален живот, казват родителите 
Елена и Михаил! 
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Пациенти искат НЗОК да плаща лечението на спинална атрофия 
Дума  Стр. 2 

 
Родители и болни от спинална мускулна атрофия (СМА) настояват НЗОК да плаща за лечението 
на около 50 болни, които са над 18 г. Те се нуждаят от нузинерсен, за да могат да живеят, пишат 
от Сдружението на пациентите със СМА. От писмото им става ясно, че това е единственият 
регистриран у нас медикамент за лечение на тежкото животозастрашаващо наследствено 
заболяване. "Това са млади, интелигентни и образовани българи, които Здравната каса обрича 
на задълбочаваща се инвалидизация, която води до бавна и мъчителна смърт", пишат от 
сдружението. Процедурата по реимбурсация на лекарството преминала успешно през всички 
необходими оценки и е стигнала до последния етап, в който управителят на НЗОК трябва да 
даде становище, за да бъде взето финално решение от Националния съвет по цени и 
реимбурсиране на лекарствените продукти. Сдружението твърди, че има становище на 
управителя на НЗОК проф. Петко Салчев, в което той признава всички медицински ползи на 
продукта, но не е положително поради "неприемливо високо бюджетно въздействие". От 
сдружението подчертават, че ако до края на декември не бъде решено медикаментът да се 
плаща от НЗОК, болните трябва да чакат още година. 
Припомняме, че решението децата, болни от спинална мускулна атрофия да се лекуват в 
България, бе взето след дълги битки преди две години. 
 
СЗО отчете нови черни рекорди от КОВИД-19 
Британските експерти потвърдиха ефективността на руската ваксина "Спутник V" 
Дума  Стр. 7

 
Рекордните 13 000 смъртни случая на починали от КОВИД-19 в света за един ден, отчете в 
събота Световната здравна организация (СЗО). Рекордни са и новите 747 000 случаи на 
заразени с коронавирус. 
Общо в целия свят от началото на епидемията са отчетени 61 299 371 на заразените и 1 439 784 
смъртните случаи, съобщава в последния си бюлетин СЗО. Над половината случаи се падат на 
Северна и Южна Америка, следвани от Европа и Югоизточна Азия. в Европа Турция, Унгария и 
Австрия съобщиха за нов ръст на случаите на починали от КОВИД-19, докато Италия отбелязва 
спад. В Унгария починалите в събота са 152-ма души, в съседна Австрия 132-ма. Заразените за 
денонощието са съответно над 6200 в Унгария и над 4600 в алпийската република. 
В Русия бяха регистрирани над 27 000 случая на новозаразени, от които над 7300 в столицата 
Москва. Броят на оздравелите за събота е надхвърлил този на далите положителна проба за 
КОВИД-19. Общият броя на случаите на КОВИД-19 в Русия от началото на епидемията възлиза 
на 2 242 633, като 1 739 470 (или 77,6 процента) от тях вече са оздравели, съобщава държавният 
оперативен щаб за борба със заразата, цитиран от ТАСС. 
Междувременно във Великобритания и Белгия се проведоха протести срещу карантинните 
мерки, които водят до блокиране на бизнеса и нормалния ход на живота. В Лондон полицията 
задържа 150 души, включително по обвинения за нарушаване на карантинните ограничения. 
Стотици демонстранти, взеха участие в съботната проява, като скандираха лозунги: "Срам за 
вас", "Свобода" и "Спрете да ни контролирате". 
В същото време премиерът Борис Джонсън обяви, че Великобритания ще има министър по 
ваксинацията, а едномесечното затваряне на страната ще бъде заменено след 2 декември от 
система от регионални ограничения, в опит да се спре разпространението на вируса от най-тежко 
засегнатите райони. 
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Паралелно с това британски вирусолози потвърдиха високата ефективност на руската ваксина 
срещу КОВИД-19 "Спутник V", която е подложена редица нападки, предаде РИЯ-Новости. 
Професорът от Лондонската школа по хигиена и тропическа медицина Стивън Евънс коментира, 
че съобщенията за ефективност на "Спутник V" от 91% и 95% на 28-я и 42-я ден след първата 
инжекция, се съгласуват с резултатите на други ваксини и показват, че руската е достатъчно 
ефективна. По думите на Евънс процесите на разработка и регистрация в САЩ и Европа били 
много по-празнични от тези в Русия и поради това възникнало скептично отношение към руската 
ваксина. 
Професорът по вирусология от университета в Рединг Иън Джоунс също коментира, че няма 
причини за съмнение в резултатите от изпитанията на "Спутник V". Недоверието дошло от 
ранното им обнародване. 
В същото време американската компания "Юнайтед Еърлайнс" започна да доставя ваксината на 
фармацевтичната компания "Пфайзер" в САЩ и Европа, съобщава "Уолстрийт джърнъл". 
Започнали са доставки в складовете на американския щат Мичиган и в Белгия. По-късно се 
планират доставки в щата Уисконсин и в Германия. 
 

 
 
Двоен спад при починалите от COVID-19, по-малко заразени, но при по-малко тестове 
в. Земя  Стр. 2 

 
За пръв път от доста време насам се отчита сериозен спад в броя на новите заразени от 
коронавирус в България. 
Има 1792 нови случая, но не трябва да се забравя, че през съботния ден са направени едва 4928 
теста, при 9179 в петък. 
Броят на починали от коронавирус обаче не се влияе от тестовете и за щастие, също е по -нисък 
от вчера и предходните дни, а именно 69, информира Единният информационен портал. 
За сравнение, в петък живота си са изгубили 151 души. С днешните общият брой на жертвите 
става 3749. Припомняме, че в понеделник бе регистриран нов черен рекорд по брой починали в 
страната ни за денонощие -189. 
Излекуваните в събота са 1039, което е по-малко от петък, когато бяха 1865. 
Заболелите у нас вече достигнаха 141 747, активните случаи са 90 219. Излекуваните общо са 47 
779 души. Хоспитализирани са 6830 души, 431 са в интензивно отделение. 
 
Путин призова световната общност за обединение в пандемията 
в. Земя  Стр. 8

 
Руският президент Владимир Путин е уверен, че в условията на пандемия световната общност 
трябва да обедини усилията си за решаване на актуалните проблеми. 
"Тази година се оказа за всички нас доста трудна и непредсказуема, светът се сблъска с 
епидемията на коронавируса. Това изисква приемане на екстраординарни мерки и в Русия, и в 
други държави - констатира руският лидер по време на церемония по връчване на акредитивни 
писма на чуждестранни посланици във вторник. -Убеден съм, че пред лицето на толкова 
безпрецедентно предизвикателство международната общност няма друга алтернатива, освен 
обединяване на усилията. Та нали пред всички нас стоят базовите ценности - животът и здравето 
на нашите граждани." 
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Руският държавен глава напомни, че в Русия е разработена и вече се прилага първата в света 
ваксина срещу коронавирус "Спутник V", регистрирана е и втора - "Епиваккорона". "Главното сега 
е да се въведе масовото производство в Русия и да се пристъпи към масово ваксиниране", каза 
Путин и добави, че Русия е на крачка от създаване и на трета руска ваксина срещу коронавируса. 
"Готови сме да споделим натрупания опит с всички заинтересувани държави и с международните 
структури", заяви руският лидер. Той отбеляза, че с редица чуждестранни партньори вече се 
разработват въпросите за организиране на производството на тези ваксини в производствени 
бази на партньорите. 
Владимир Путин призна, че искал лично да поздрави новите посланици в Руската федерация с 
началото на дипломатическите им мисии в страната. "Въпреки известните и необходими в тази 
ситуация ограничения, свързани с епидемията на коронавируса, все пак сметнахме за важно да 
се проведе това мероприятие в Кремъл, както обичайно", обърна се руският президент към 
участниците в церемонията. 
Руският държавен глава увери посланиците, че всички техни конструктивни начинания и 
инициативи винаги ще намират най-благожелателен отклик, ще получават подкрепа и 
съдействие от страна на държавните органи, както и от деловите кръгове и обществеността в 
Русия. 
 
Алтернативният бюджет на БСП е и с 500 млн. лева по-малък дефицит от този на 
мнозинството 
в. Земя  Стр. 9

 
БСП предлага бюджет с европейска философия - алтернативният бюджет на социалистите 
акцентира върху демографската криза и пандемията от COVID-19, коментираха в предаването 
"Делници" по "Евроком" народните представители от парламентарната група на "БСП за 
България" Таско Ерменков и Смиляна Нитова. Те говориха по актуални теми като здравната 
обстановка, държавния бюджет и алтернативните предложения на БСП. 
"Предлагаме еднократната помощ за майките студентки да се увеличи от 2880 лв. на 6500 лв. 
Продължаваме да настояваме за предоставяне на еднократна помощ за всяко второ и трето 
дете от 6500 лв. С нашия алтернативен бюджет създаваме по-добри условия за отглеждането на 
деца чрез увеличаването на парите за майчинство от 380 на 650 лв. Предвидили сме и 
необлагаем минимум за работещите родители от 500 лв. за всяко дете", представи мерките на 
БСП за справяне с демографската криза Таско Ерменков. 
"С грижа към децата предлагаме безплатни учебници за учениците от 1. до 12. клас, както и 
безплатни лекарства за деца до 14-годишна възраст", добави Смиляна Нитова, като акцентира, 
че младите хора до 26 години ще бъдат освободени от данък върху доходите. 
"За възрастните хора предлагаме преизчисляване на всички пенсии към средния осигурителен 
доход през 2016 г. По наши изчисления това ще повиши пенсиите на българските пенсионери с 
30-50%", категоричен бе Ерменков. Освен това социалистите припомниха, че предлагат да се 
намали ДДС върху лекарствата на 9%, което обезателно би намалило тяхната цена поради това, 
че са регулирана стока. 
Депутатите от левицата представиха и част здравните мерки на БСП - предвидени са 44 млн. лв. 
за специализация на лекари, "защитени болници" и безплатни ваксини. 
"Предвидили сме финансова защита за малки и средни предприятия от близо 400 млн. лева, 
като от тях предлагаме между 5 хил. и 10 хил. лв. на предприятие безвъзмездна помощ, а не 
кредити", обоснова се Ерменков, защитавайки финансовите стимули, които социалистите 
предлагат. 
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За общините и местния бизнес социалистите са предвидили 825 млн. лева финансова помощ, 
включваща средства за ВиК инфраструктура в малките населени места, увеличаване на 
субсидиите и компенсациите за обществения транспорт, повече пари за общинските пътища и 
програма за развитие на бедни региони като Северозапада, Странджа, Сакар и Родопите. 
"Всичко това се прави, от една страна, да се гарантира здравето на хората с тези инвестиции в 
здравеопазването, от друга страна, да не потъне бизнесът и хората да не загубят работните си 
места", категорични са депутатите от левицата. 
"Разходите, които предлагаме, са съобразени с приходите", подчерта Таско Ерменков. Той 
изтъкна, че въвеждането на прогресивно подоходно облагане, както предлага БСП, ще вдигне 
държавните приходи с 1,8 млрд. лв. Това няма да засегне българите, които получават месечни 
доходи до 3900 лв., а корпоративният данък остава 10%", подчерта социалистът. 
"Освен това нашият алтернативен бюджет е и с 500 млн. лева по-малък дефицит от бюджета на 
ГЕРБ", добави той. 
За бюджета на ГЕРБ социалистите са категорични: 'Този бюджет е същинско олицетворение на 
управление на ГЕРБ - харчене без политики, което на практика обезсмисля тези харчове. 
Раздават се пари на калпак, за да си осигурят политическо спокойствие, но по този начин 
ипотекират бъдещето на България". 
 
 
 

29.11.2020 

 

НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕВИЗИИ 
 

 
 
Във втория ден от по-строгите мерки – 1792 нови случая на Ковид-19 в страната 
БНТ, Новини в 20.00 часа 

 
Във втория ден от по-строгите мерки – 1792 нови случая на Ковид-19 в страната. Сравнително 
ниска бройка, но и по-малко направени ПСР тестове – 4928. Така процентът на положителните 
проби остава висок – 36,4 на сто. 
Зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева на спешна среща с медиците в Поморие. 
Причината – публикуваните фишове на последните заплати на няколко медицински сестри от 
болницата в града, които разбуниха социалните мрежи. От тях се вижда, че те получават ниско 
заплащане, а освен това не са получили и допълнително възнаграждение за работата си в Ковид 
отделението. 
Репортер: В болницата в Поморие медицинските сестри получават заплата от 650 лева на 
месец. В последната седмица на октомври те се включват и в борбата с Ковид-19, след като тук 
се разкрива и такова отделение, Получават фишовете си за заплати, но установяват, че няма да 
получат по 1000 лева допълнителната помощ за работата на първа линия. Днес зам.-министърът 
на здравеопазването Жени Начева пристигна в Поморие за разговор с персонала на болницата, 
за да разрешат проблема със заплатите. Обеща, че всички ще получат от допълнителната 
помощ. 
Ковид отделението на болницата в Поморие приема първия си пациент в края на октомври. 
Бързо се запълват всички 15 легла, а на смяна са един лекар и медицинска сестра. 
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БНТ: Има ли липса на персонал? 
Стефка Василева, санитар: Голяма, голяма... 
БНТ: Вие работите в друго отделение, но идвате да помагате? 
Стефка Василева, санитар: Ами когато се налага идвам, да наистина. Винаги, когато ме 
помолят идвам, когато няма кой. 
Репортер: Въпреки ниските заплати и неполучените 1000 лева, медиците продължават да 
лекуват. От здравното министерство обясняват закъснението с късното разкриване на Ковид 
отделение. 
Жени Начева, зам.-министър на здравеопазването: Тъй като работата започна последната 
седмица на месец октомври с 4 пациенти, средствата за възнагражденията на персона за 
лечение на болни с Ковид ще бъдат наредени по сметките още в понеделник на лечебното 
заведение. Това са 61 000 лв. Ако е по административна грешка, ние поднасяме своите 
извинения на персонала на болницата. 
Репортер: Болницата в Поморие има стари задължения, а погасяването им се отразява върху 
заплатите. С помощ от министерството и общината от догодина заплатите ще се увеличат. 
Христина Атанасова, гл. сестра в УМБАЛ-Поморие: Много съм доволна, много съм 
удовлетворена. Защото всъщност тези 1000 лева. ние, които работим, ще си ги получим, така е. 
Обаче тук се лекуват и други заболявания, хората боледуват и от други неща. 
Д-р Женя Караилиева, управител на УМБАЛ-Поморие: Безкрайно много благодаря за 
уточнението, че тази болница е необходима. Искам всички да го чуят, защото това беше 
големият въпрос, на който не можехме да си дадем отговор - трябва или не трябва да 
съществуваме. 
Репортер: Болницата ще приема и пациенти без коронавирус, но с белодробни заболявания, за 
де облекчи работата на останалите лечебни заведения в областта. 
А от Министерството на здравеопазването обявиха днес, че са предвидени и над 8 млн. лева на 
месец за ДКЦ-тата и личните лекари, ако се включат в борбата с вируса, като обособят Ковид 
зони за диагностика. 
 
Само този месец са похарчени над 100 млн. допълнително за здравеопазване 
БНТ, Новини в 20.00 часа 

 
Само този месец са похарчени над 100 млн. допълнително за здравеопазване. Това съобщи 
премиерът Бойко Борисов. Заедно с вицепремиера Томислав Дончев и министъра на 
икономиката Лъчезар Борисов той посети днес предприятие за производство на части за машини 
и роботи в Пловдив. 
Репортер: От едната страна на везната е обществото и бизнеса, а от другата - лекарите. 
Бойко Борисов: Казват: „натискът е огромен - дай за две-три седмици да го намалим” и ние 
затова с учениците, ресторантите, това сме.. публиката за спортните и икономиката цялата 
работи. 
Репортер: Да не се създава паника - това се опитва да прави правителството в борбата с 
коронавируса, посочи премиерът Борисов. 
Бойко Борисов: Ами ние казваме, ама виждаш - Черен петък и това е - трябва да се напазарува. 
Ето, вчера във Франция пуснаха фризьорските салони - голяма радост. Ние тука не сме спирали 
нищо. Ресторантьорския бранш - да, но навсякъде в света е така. И то, дай боже, до две седмици 
да ни намалеят числата, както казват математиците. 
Репортер: Министър-председателят посочи колко много се влага в здравеопазването. 
Бойко Борисов: Тоя месец ще минем 70-80 милиона за хората на първа линия. Те се 
увеличават, но плюс парите за Ремдесивира допълнителните, които дадохме, защото Щатите 
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лекуват с него, плюс ваксините, плюс ... над 100 милиона и кусур са отишли допълнително тоя 
месец само в здравеопазването при 10 % данък. 
Репортер: Премиерът коментира и евентуалното отхлабване на мерките, които са в сила от един 
ден у нас. 
Бойко Борисов: Две-три седмици, ако се свием, да се пазим, нищо повече - маската, 
дистанцията, след това ще можем да отпуснем и такива като вас заводи ще ни извадят от 
кризата. Ние нищо не сме затворили. Нито има КПП-та. Можеш да излезеш, да се разходиш - 
парк, планина, на риба, ако щеш. 
Репортер: Малък робот, който пакетира ваксини - място на производство - България. Това 
показаха на премиера Борисов в компанията. Обсъдиха и придадената стойност на всеки 
продукт. 
Бойко Борисов: Сега и от ваксината себестойността ще е една - понеже нали правите роботите 
там, цената при потребителите - европейските и нашите ще е друга. 
Репортер: Машини от това предприятие се изнасят за държави от целия свят, сред които 
Германия, Канада, Съединените щати. 
Бойко Борисов: 10 000 робота за американската армия - правилно ли чух? Да. Силиконовата, 
Силициевата и накрая пловдивската долина. 
Репортер: В Пловдив направихме лаборатория по роботика като първата година обучавахме 
преподавателите с преподаватели от Силиконовата долина, коментира собственикът на 
компанията. 
Бойко Борисов: Хората, които четат повече, учат повече, знаят повече - огромна възможност за 
реализация. 
Репортер: В завода премиерът разгледа изработката на части за зъболекарски машини, както и 
електромобили. 
 
От ГЕРБ предлагат доставките на ваксините срещу Ковид-19 да са без ДДС 
БНТ, Новини в 20.00 часа 

 
От ГЕРБ предлагат доставките на ваксините срещу Ковид-19 да са без ДДС. Предложенията за 
промени в Закона за ДДС са внесени в петък в НС от група депутати от управляващата партия. 
Те предлагат още нулев да бъде налогът и за медицински изделия за ин витро процедури, 
свързани с коронавируса, като в текстовете е посочено,ч е това са комплекти за тестване. 
 
От 3 години с помощта на устройство, което управлява с поглед, 9-годишният Калоян може 
да изразява чувствата и емоциите си 
БНТ, Новини в 20.00 часа 

 
От 3 години с помощта на устройство, което управлява с поглед, 9-годишният Калоян може да 
изразява чувствата и емоциите си. Подобна помощ за децата, които имат проблем с общуването, 
може да осигури и кампанията на УНИЦЕФ "Глас за всяко дете" - от специални книги и химикалки 
до сложни устройства за синтезиране на говор. 
Репортер: Живот по график. От понеделник до неделя. Сутрин на училище, следобед - 
рехабилитация. 
Петя Гергова, майка: Ние всички живеем неговия живот. Сега опитваме се да живеем и нашия, 
но нещата малко се преплитат. 
Репортер: Калоян е единственото дете за Петя и Николай. На 2 години и 6 месеца му е 
поставена диагнозата - атактична детска церебрална парализа. И днес има проблем с 
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равновесието, но с подходящата рехабилитация успява за няколко секунди да остане стабилен 
сам, без помощ. 
Калоян е от невербалните деца - не може да говори. Затова устройство за контрол с поглед му 
помага да изразява чувствата си, да общува с близките си. 
Петя Гергова, майка: Аз исках да знам какво му е в главата, аз исках да знам.. виждам, че той 
реагира и то реагира адекватно, че той е емоционален, емпатичен, но на нас това не ни беше 
достатъчно. Искахме да комуникираме с него. 
Десислава Чакърова, психолог: Всеки трябва да може сам да изкаже това, което иска, което 
мисли, което чувства, а не ние да отгатваме. По време на нашите срещи, аз се фокусирам върху 
изграждане на умения за комуникация. В момента тя се случва с помощта на символи. В бъдеще 
съм сигурна, че ще започне да пише и с клавиатура. Коко много напредна. В момента използва 
голям набор от символи, за да изразява какво иска. 
Репортер: Калоян посещава ерготерапевт, педагог, логопед. Ходи на езда, кинезитерапия, 
плуване. Най-щастлив обаче се чувства сред семейството си. 
Петя Гергова, майка: Да си различен не е грях. Да си различен е дар, защото показваш на 
света, че не нужно всички да сме по калъп. 
Репортер: Често във всекидневието на Петя и Николай присъствал страхът. Излекували го с 
вяра, надежда и любов. 
Николай Найденов, баща: Най-голямо богатство на света за мен, той е моето дете, той е моето 
сърце. Той е моето всичко. Mоже да има проблеми, но бих дал живота си за него. 
Петя Гергова, майка: И нашият свят е хубав, много хубав, нашият свят е пълен с любов, 
благодарение на него. 
 
Във втория ден от по-строгите мерки 1792 нови случая на Ковид-19 у нас 
БНТ, Новини в 12.00 часа

 
Във втория ден от по-строгите мерки 1792 нови случая на Ковид-19 у нас. Сравнително ниска 
бройка, но и по-малко направени ПОСР тестове – 4928. Така процентът на положителните проби 
остава значително висок – 36,4 на сто. За последното денонощие са починали 69 души, 
излекувани са 1039. Най-много са новозаразените в София, Варна и Бургас, а най-малко в 
Кърджали, Шумен и Търговище. Според лекари строгите мерки са закъснели. В Денят започва с 
Георги Любенов медици от първа линия в борбата с Ковид-19 изразиха опасения, че наложените 
ограничения няма да спрат младите хора да се събират за предстоящия студентски празник. 
Отпадането на мерките преди Коледа ще върне страната ни в същото положение, в което беше 
преди ограниченията. 
Репортер: Половин месец. Според някои специалисти с толкова са закъснели мерките. 
Доц. Светлана Велизарова: Ние поставихме мерките, но идва 8 декември. Мислите ли, че 
младежите няма да се съберат? Аз не мисля. След това отпускаме мерките точно преди Коледа. 
Ще стане същото по всички магазини, молове, ресторанти и каквото и да било, каквото беше сега 
в петък. 
Репортер: Ресторантите са заключени, но 8 декември се пренася в къщи за гости и зали, където 
няма ограничения. Именно тези масови събирания понякога се превръщат в огнища. 
Д-р Гергана Николова: Имах една такава група, които се бяха събрали 42-ма души на едни 
рожден ден, 35 се разболяха. 
Репортер: Според лекарите реалният брой заразени е много повече от този, който официалната 
статистика показва. 
Доц. Светлана Велизарова: Тези 140 000 досега заразени, аз считам, че са поне два пъти 
повече. 
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Репортер: Въпреки това напомнят, че паниката не просто е излишна, а е и вредна. 
Доц. Светлана Велизарова: Един уплашен човек е в непрекъснат хроничен стрес, което също 
намалява защитните му сили. 
Репортер: И съветват хората да си напомнят, че в 80% от случаите заразените минават през 
заразата леко. И въпреки това трябва да бъдат отговорни заради останалите 20. 
 
Само този месец са похарчени над 100 млн. допълнително за здравеопазване 
БНТ, Новини в 12.00 часа

 
Само този месец са похарчени над 100 млн. допълнително за здравеопазване. Това съобщи 
премиерът Бойко Борисов. Заедно с вицепремиера Томислав Дончев и министъра на 
икономиката Лъчезар Борисов той посети днес предприятие за производство на части за машини 
и роботи в Пловдив. 
Репортер: От едната страна на везната е обществото и бизнеса, а от другата - лекарите. 
Бойко Борисов: Казват - натискът е огромен, дай за две-три седмици да го намалим и ние 
затова с учениците, ресторантите, това сме... публиката за спортните и икономиката цялата 
работи. 
Репортер: Да не се създава паника - това се опитва да прави правителството в борбата с 
коронавируса, посочи премиерът Борисов. 
Бойко Борисов: Ами ние казваме, ама виждаш - Черен петък и това е - трябва да се напазарува. 
Ето, вчера във Франция пуснаха фризьорските салони - голяма радост. Ние тука не сме спирали 
нищо. Ресторантьорския бранш - да, но навсякъде в света е така. И то, дай боже, до две седмици 
да ни намалеят числата, както казват математиците. 
Репортер: Министър-председателят посочи колко много се влага в здравеопазването. 
Бойко Борисов: Тоя месец ще минем 70-80 милиона за хората на първа линия. Те се 
увеличават, но плюс парите за Ремдесивира, допълнителните, които дадохме, защото Щатите 
лекуват с него, плюс ваксините, плюс... над 100 милиона и кусур са отишли допълнително тоя 
месец само в здравеопазването, при 10% данък. 
Репортер: Премиерът коментира и евентуалното отхлабване на мерките, които са в сила от един 
ден у нас. 
Бойко Борисов - министър-председател: Две-три седмици, ако се свием, да се пазим, нищо 
повече - маската, дистанцията, след това ще можем да отпуснем и такива като вас заводи ще ни 
извадят от кризата. Ние нищо не сме затворили. Нито има КПП-та. Можеш да излезеш, да се 
разходиш - парк, планина, на риба, ако щеш. 
Репортер: Малък робот, който пакетира ваксини - място на производство - България. Това 
показаха на премиера Борисов в компанията. Обсъдиха и придадената стойност на всеки 
продукт. 
Бойко Борисов - министър-председател: Сега и от ваксината себестойността ще е една - понеже 
нали правите роботите там, цената при потребителите - европейските и нашите ще е друга. 
Репортер: Машини от това предприятие се изнасят за държави от целия свят, сред които 
Германия, Канада, Съединените щати. 
Бойко Борисов - министър-председател: 10 000 робота за американската армия - правилно ли 
чух? Да. Силиконовата, Силициевата и накрая пловдивската долина. 
Репортер: В завода премиерът разгледа изработката на части за зъболекарски машини, както и 
електромобили. 
 
Разговор с д-р Гергана Николова и доц. Светлана Велизарова 
БНТ, Денят започва с Георги Любенов  
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Резюме: По-строгите мерки трябваше да се приложат поне 15 дни по-рано, защото здравната 
система изнемогва. Легла има, но те не лекуват. Персоналът е толкова изморен, не достига и 
вече е настроен негативно, защото непрекъснато слуша, че не се справя. Това каза в студиото на 
“Денят започва с Георги Любенов” доц. Светлана Велизарова - ръководител на Детската клиника 
на Белодробната болница “Света София” в столицата. 
Според нея тези мерки е трябвало да се въведат по-рано и по социални причини. 
“Идва 8 декември. Мислите ли, че младежите няма да се съберат? Аз не мисля. След това 
отпускаме мерките точно преди Коледа - ще стане същото по всички магазини, ресторанти, 
каквото беше сега - в петък. Мислите ли, че хората ще се спрат да пътуват и събират за 
празниците в компании от 20-30 човека”, продължи тя. 
Новите мерки няма да помогнат да избегнем кризата, защото по всичко личи, че вече сме 
навлезли в нея. Важно е хората да разберат, че вирусът не е обикновен грип и той поразява при 
по-голям битов контакт, добави общопрактикуващият лекар и член на УС на БЛС д-р Гергана 
Николова - също гост в предаването. 
“Трябва да стигнем до хората и да им кажем, че самосъзнанието и самодисциплината са от 
решаващо значение. Свободата е възможността сам да си налагаш ограничения”, призова тя. 
За нея маските са от особено значение като лично предпазно средство. 
“Не знам защо нещо толкова простичко и елементарно не може да се разбере или се приема 
като ограничение на свободата”, реагира д-р Николова. 
Според доц. Велизарова още в началото е допусната грешка, която е довела до напрежението в 
болниците. 
“Не трябваше непрекъснато да излизат щабове, да обясняват колко умират и колко са заразени, 
че коронавируса е болест, от която задължително ще умреш, че това е чумата на 21 век. 
Трябваше всеки ден да излизат компетентни хора, които работят в клиники или в доболничната 
помощ, които да обясняват как започва тази болест, как протича, какво е нормално за тази 
болест. На болните вкъщи, които са ужасно уплашени, трябваше да се каже, че не е толкова 
страшно”, обясни тя. 
  

 
 
Още легла за Ковид болни опитва да осигури държавата. 
БТВ, Новини в 19.00 часа

 
Още легла за Ковид болни опитва да осигури държавата. Такива сектори ще се разкриват и в 
медицинските центрове в цялата страна, стана ясно днес. 70-80 млн. лева са дадени за хората 
на първа линия в битката с Ковид-19 според премиера Бойко Борисов. Той изпрати спешно зам.-
министър в Поморие, след като вчера ви разказахме как медици там не са получили парите си за 
лечение на Ковид пациенти. Заразените лекари, сестри и санитари вече са 5800. Няколко 
болници обявиха, че търсят санитари с месечното възнаграждение от 3000 лева. 
Репортер: От вчера до днес още 105 медицински лица са се заразили с Ковид-19, а вече месец 
от БЛС чрез онлайн обяви помагат на лечебните заведения да назначат доброволци. Такива се 
търсят в София, Пловдив, Пазарджик, Ловеч, Лом, Разград, Крумовград и Търговище. В Пирогов, 
където се намираме и в момента, имат най-голяма нужда от санитари. Предлаганото 
възнаграждение тук е 3000 лева. Условието към доброволците обаче е освен да са 
преболедували Ковид-19, организмът им да е изградил и антитела. 
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За да се справят в Пирогов търсят 80 санитари за 13-те Ковид клиники. А заплащането е повече 
от атрактивно - 3000 лева бруто. 
Проф. Асен Балтов: Основна заплата, второ от 1000 лева, които се дават от МЗ, и ние сме 
предложили още 1000 лева. Реално са, няма нищо скрито. Потвърждавам, че тези пари ще бъдат 
дадени. 
Репортер: Желаещите надхвърлили 200 за дни. Подходящи обаче са само преболедувалите 
коронавируса, които имат антитела. И още - да са без съпътстващи заболявания и на възраст 
между 18 и 65 години. 
Проф. Асен Балтов: 12 часа - те са облечени с лични предпазни средства – с костюми, маски, 
ръкавици, калцуни. Почистване, дезинфекция. Разнасяне на храна на болните, когато е 
необходими. Не става дума за лека работа, става дума за тежка работа. 
Репортер: Доброволци набират и в Лом. Заплащането е по договаряне. А на обявите вече са 
откликнали четирима. Докато дойдат, лекарите си помагат взаимно. 
Симона Спасова: Ние не сме спрели да лекуваме, нито един пациент не е върнат от нашата 
болница и няма и да бъде. 
Репортер: Кадрови проблеми имат 21 болници от цялата страна. 
Д-р Николай Брънзалов: Според една черна статистика излиза, че през ден България губи по 
едни медик. Ние трябва да бъдем много гъвкави, решенията трябва да се взимат в порядъка на 
ден-два. Ситуацията се мени, не може да четем буквички, алинеи, за да се борим с епидемията. 
Репортер: До този момент по различните обяви документи са подали общо 268 доброволци. 
Единствено в болницата в Крумовград няма нито една кандидатура. 
Ето и данните за заразата от днес. Почти 1800 са новодиагностицираните, установени с близо 
5000 теста, с което за пореден ден процентът на положителните проби се запазва под 40. 69 са 
починали, а над 1000 са се излекували. 
Ето как изглеждат и в проценти положителните проби през последните две седмици на месец 
ноември, с уточнението, че към тях влизат единствено положителните ПСР тестове, за които се 
води и статистика. Ако погледнете графиката в момента, на 16 ноември, понеделник, е отчетен 
най-нисък процент – 30 на сто. Тогава са установени 816 новодиагностицирани. В някои от дните 
процентът скача до 43 и 44 на сто. В последните три дни – петък, събота и неделя виждаме лек 
спад и той остава под 40 на сто. 
 
Административни неуредици са причина Ковид отделението в Поморие да остане без 
допълнителното възнаграждение 
БТВ, Новини в 19.00 часа 

 
Административни неуредици били причина Ковид отделението в Поморие да остане без 
допълнителното възнаграждение за първа линия. Премиерът разпореди средствата да бъдат 
преведени още утре. 
Репортер: След като показахме, че медицинският персонал в болницата в Поморие не е 
получил парите за първа линия, днес на място дойде зам.-министър на здравеопазването. 
Жени Начева: Възможно е на определени места да възникват неясноти. Ние поднасяме своите 
извинения на персонала на болницата. 
Иван Алексиев: Разпореждането на премиера беше ясно и категорично, че в понеделник ще 
бъдат по сметката на МБАЛ-Поморие. 
Репортер: Болниците с Ковид сектори от 130 трябва да станат 180. Всички служители в тях ще 
получат по 1000 лева бонус. 
Бойко Борисов: Влагаме огромни усилия в здравеопазването. Тоя месец ще минем 70-80 
милиона за хората на първа линия. Те се увеличават. 
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Репортер: Лекуване и на пациенти с пневмонии е една от мерките, с които болницата да 
увеличи заплатата на сестрите - сега 650 лева. 
Д-р Георги Паздеров: Разчитаме на тази болница много. 
Репортер: А персоналът, който се брои на пръсти, е скептично настроен за бързото решаване на 
проблема. 
Стефка Василева: Кой понеделник? Те са много до края на годината, пък другата ще има още 
повече понеделници, така че... 
Репортер: Но остават на първа линия. 
Медицински и диагностично-консултативни центрове ще получат допълнително финансиране, за 
да обособят Ковид зони или да поемат диагностиката на пациенти с коронавирус. Целта е да се 
облекчи работата на болниците и на спешните приемни кабинети. Към момента са заделени 3,2 
млн. за около 100 центъра в цялата страна, които ще получат по 30 000 лева на месец за тази 
дейност. Вече могат да се сключват договори с НЗОК. Там, където има легла, пациентите ще 
могат да остават до 48 часа. 
Жени Начева: Там ще има възможност за диагностика на пациенти, които не е необходимо да 
остават и да лежат, да престояват повече от момента на прегледа, за да бъдат прегледани, да 
им бъде поставена диагноза и да получат правилна посока – дали трябва да бъдат насочени към 
болница или съответно на домашно лечение. 
 
В памет на проф. Чирков 
БТВ, 120 минути 

Резюме: В деня на „Света Екатерина“, във вторник, се разделихме с професор Александър 
Чирков. Той ще остане завинаги като най-голямото име в българската кардиология и 
кардиохирургия и като човек променил изцяло тази част от здравеопазването ни. Гостувал ни е 
многократно и с гордост го наричах свой приятел. В негова памет Димитър Иванов ни среща с д-р 
Незабравка Чилингирова, която е един от най-близките му хора и негов ученик. 
„С проф. Чирков се познавам от далечната 1984 година, когато тук дойдох на 20 години и 
започнах да работя като реанимационна сестра“, разказа кардиологът д-р Незабравка 
Чилингирова. 
Доктор Незабравка Чилингирова е един от първите хора, с които професор Александър Чирков 
работи в екип в България - след като се завръща от Германия и създава Университетската 
болница "Света Екатерина". 
„Първата среща с него я помня, защото ме бяха пратили от детската болница да започна да 
помагам в гледането на реанимационно болни деца. Тогава той помоли да се включа в екипа и 
започна да работя като реанимационна сестра. Нямах никакъв опит. След това ме изпрати на 
специализация в далечната 84-та година в Англия. Тогава беше още социализъм със затворени 
врати. Аз на 22 г. в Англия, в Лондон, беше голям шок, но всичко си заслужаваше. 
Той ни разпредели на две групи и ни извика, и каза "Аз реших, че ще ви пратя на специализация. 
Тук вие тримата отивате за Англия - в Лондон, другите - в Мюнхен. Това се правеше с цел да 
можем да започнем да гледаме деца, които са оперирани от него по повод тежки вродени 
сърдечни малформации. 
Тогава си казах: "Леелее, този човек ме е харесал. И аз ще стана част от неговия екип, беше 
много вълнуващо", спомня си д-р Чилингирова. 
Преди да стане лекар, три години е сестра в Реанимация. Така става част и от екипа, 
осъществил първата трансплантация на сърце в Източна Европа - ръководена от професор 
Чирков. 
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„Вълнувах се страшно много. Просто треперех да не направя грешка, исках всичко да е изрядно, 
просто, стараехме се и тогава работихме със страшно голям ентусиазъм и себеотдаване. 
Притеснена, но все пак и горда, че участвам в това чудо, което се случва в България. Когато той 
се събуди през нощта, казвам - "Еий, това дете вече в гърдите му тупти другото сърце и той е 
добре и се възстановява"... и с първите стъпки всички много се вълнувахме, бяхме много 
щастливи“, добави д-р Чилингирова. 
„Така да го лекуваш, че казват - останал жив. Не! Няма оплаквания, затуй е влязъл в нашата 
болница, за да му се премахнат оплаквания, за да има радост, а като има здраве и радост, той се 
радва на живота“, обясняваше приживе проф. Чирков. 
„Той е човекът, който ни показа какво е да бъдеш различен в България, да вярваш в България и 
да искаш да промениш България към по-добро, да й дадеш началния старт да направи нещо 
различно, за да помогне на целия народ. Той беше еднакъв и към сестрите, и към санитарите, и 
към лекарите. той ме научи на отношение към пациентите. Това в университета не се учи, това 
се показва. А той ни е показвал как да бъдем добри с хората“, каза още д-р Чилингирова. 
Днес в кабинета на доктор Чилингирова споменът за професора остава не само в душата й, но и 
с картина, подарена от него. 
„Ние не се учим от думите, учим се от примера. Без този пример нямаше да бъда същата. 
Случката, която няма да забравя, е преди 26 години. Детето ми беше болно и се наложи да се 
направи тежка сърдечна операция. Още си спомням трудния момент, когато чаках да излезе от 
Реанимация и да ми каже професорът, че всичко е свършило добре. Безкрайно съм му 
благодарна за това, което направи за мен, за моя син и е направил за още много хора. 
Беше като баща, той дойде каза: "Да, свърших работата добре и се надявам и за напред нещата 
да са добре". Беше и лекар, беше и човек“, допълни д-р Чилингирова. 
„Молитва, да ви кажа откровено, досега нямам. За нито един пациент не съм имал, защото това 
значи, ако съм пред това, че трябва да се моля, което е хубаво и Господ да е с теб - значи не съм 
сигурен в това, което ще правя и това фактически е антиБожие. Щом не си сигурен  какво ще 
правиш и знаеш с големи сили как си го преценил, тогава защо се изхвърляш да правиш тези и 
тези неща, които нямаш опит и не си ги правил много пъти, за да се поучиш от грешките си?!“, 
казваше проф. Чирков. 
„Българската кардиология и кардиохирургия осиротя, защото тя загуби учителя си. Надявам се, 
когато човек не може да свърши мечтите си тук, ние да продължим неговите мечти с нашите 
дела“, добави д-р Чилингирова. 
 
В главната роля: Проф. Боряна Слъчева, началник на клиниката по неонатология в 
„Майчин дом” 
БТВ, 120 минути  

 
Резюме: Боряна Слънчева завършва Медицинската академия в София, а по-късно придобива 
специалности по педиатрия и неонатология. През 2005 година защитава научна докторска 
дисертация. Вече 40 години работи в Майчин дом, а от 21 е и началник на Клиниката по 
неонатология. 
Проф. Слънчева сподели пред „120 минути“, че родителите на децата, които лекува и не могат 
да ги видят заради коронавируса, ще получат за празниците подарък – снимки с бебета си. 
„Това е огромен стрес за семействата, но предвид ситуацията сега нашето разбиране за контакт 
майка-бебе, не може да се случи. Майките сега влизат в началото и за изписване. Искаме да 
изпратим снимки за празниците“, каза проф. Слънчева. 
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Нейната любов към професията започва отдавна, когато разбира, че обича дори миризмата на 
поликлиника. А осъзнава, че ще е неонатолог на една от практиките си, когато вижда малко бебе. 
Казва си, че ще се бори за тези деца, за да се опита да ги спасява. 
Неонатологът има десетки награди - сред които и няколко от инициативата "Лекарите, на които 
вярваме" и специалната награда "Златни ръце". Проф. Слънчева възприема като най-голяма – 
благодарността на хората, които си тръгват със здрави бебета. 
Професор Слънчева е водещ изследовател в разработване на програма за профилактика на 
мозъчните кръвоизливи при деца с екстремно ниско тегло. Сред най-добрите специалисти в 
продължителната дихателна реанимация и проблемите за адаптацията на недоносени бебета. 
 
1792 са новите случаи на Ковид-19 
БТВ, Новини в 12.00 часа 

 
1792 са новите случаи на Ковид-19. Починали са 69 души. Новозаразените са установени с почти 
5000 теста, което прави отново близо 36% - пореден ден с под 40 на сто. В болница са над 6800, 
а в интензивни отделения – 431 от тях. 1039 са излекуваните за последното денонощие. 
 
Благороден жест на девойките от националния отбор по художествена гимнастика 
БТВ, Новини в 12.00 часа 

 
Благороден жест на девойките от националния отбор по художествена гимнастика. След 
исторически успех за България в специално обръщение в социалните мрежи те посветиха 
медалите си на българските медици. След 25-годишна пауза страната ни отново завоюва 
европейска титла. Гимнастичките посвещават пълния си комплект спечелени медали от 
Европейското първенство на всички медици в България. 
 
Тервел Пулев отново се впусна в борбата срещу Ковид-19 
БТВ, Новини в 12.00 часа 

 
Тервел Пулев отново се впусна в борбата срещу Ковид-19. Той замени боксовите ръкавици с 
маска и стана доброволец в столична болница за втори път. Боксьорът подкрепя спешното 
отделение, като помага с транспортирането на пациенти и санитарно-хигиенни дейности. Заедно 
с още двама доброволци започват целодневна работа от 8.00 ч. сутринта. 
Тервел Пулев: Защото вече имам този опит, защото пак имат нужда. Даже може би по-голяма, 
отколкото през март месец, през първата карантина. 
Водещ: Каква е разликата от март и сега? Ти си вътре, виждаш наистина колко са натоварени 
всички. 
Тервел Пулев: Вече лекарите се подготвиха с тази ситуация. През март месец беше малко 
дошло като изненада, докато сега те са наясно какво очакват. Но напливът е по-голям. Важно е 
да бъде вдигнат духа и на докторите, и на пациентите – нещо, което имат нужда 
 
Тервел Пулев стана доброволец в Ковид отделение за втори път 
БТВ, Тази неделя  

 
Резюме: В една по-различна битка влиза Тервел Пулев. Вместо боксови ръкавици той слага 
маска. Вместо на ринга влиза в болницата като доброволец, при това за втори път. 
"Разликата сега е, че има повече заболели, по-голям наплив в болницата, малко по-голям хаос", 
каза той и допълни: "Лекарите вече са се подготвили за ситуацията. През март месец беше като 
изненада, докато сега те са наясно какво очакват, но напливът е по-голям." 
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"Помагам с каквото мога - с преместване на пациенти, с транспортиране, с дезинфекциране", 
сподели той. 
"Важното е да бъде вдигнат духът и на лекарите, и на пациентите. Нещо, от което имат нужда", 
категоричен е Тервел Пулев. 
 

 
 
Започна спешна проверка на казуса със заплатите на медицинските сестри в Поморие 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
Започна спешна проверка на казуса със заплатите на медицинските сестри в Поморие. Оказа се, 
че неизплатените 1 000 лв. за работа на първа линия са административна грешка. А здравните 
власти отчитат пореден ден с близо 40% нови заразени. Редица болници сигнализират за 
недостиг на кислород. От утре влизат в сила нови мерки за борба с кризата. Но бизнесът 
настоява за по-високи обезщетения от държавата. Коментар дойде и от премиера Бойко 
Борисов. Той обяви, че икономиката работи, а затварянето е за две-три седмици, за да може 
лекарите да поемат въздух.  
Традиционно през уикенда направените PCR тестове са по-малко на брой. За последните 24 
часа взетите проби са 4 928, от които положителни са близо 1 800. Въпреки това процентът на 
новозаразените остава около 40%. Най-много нови случаи има в София и Варна. А 431 са 
пациентите на интензивни грижи. Лекари от ковид отделенията прогнозираха, че с новите 
въведени мерки в страната ни страната с пандемията трябва да се успокои след Коледа. Тогава 
се очаква и натискът върху здравната ни система да спадне с 50%. А по отношение на дълго 
чаканата и от лекари, и от пациенти електронна рецепта, здравните власти увериха, че тя ще е в 
сила на 18 декември. 
До този момент не е известна циркулацията на друг вирус, освен ковид-19 в Европа, категорични 
са лекарите. Симптомите на коронавирус обаче може да са различни при всеки човек. 
Д-р Бруск Халил: Има различни форми вече на ковид. Няма нещо класика. 
Кашлицата и по-високата температура не трябва да ни плашат, твърдят специалисти. 
Д-р София Ангелова: Ако имунната ни система реагира адекватно, в рамките на 10 дни, до 10 
дни тези симптоми изчезват. Ние не знаем кой човек с каква имунна система и с каква армия 
разполага.  
Ако до няколко дни лечението вкъщи не подобрява състоянието ни, а го влошава, посещението 
при лекар е задължително.  
Д-р Бруск Халил: Винаги, когато един пациент, който е доказан с PCR положителен, когато 
вижда нещата към петия ден не минава от чайове и от Аспирин, трябва да търси лекарска 
помощ. Без лекарска помощ не става. 
Притеснението засилвало симптомите на заболяването, предупредиха медиците. А това може 
да доведе до измамно чувство за недостиг на въздух – едно от познатите усложнения при 
инфекцията. 
Д-р София Ангелова: Има хора, които проявяват т.нар. паник атаки, тоест задух, който не е 
свързан с белия дроб и с проблем с белия дроб. 
След като електронните направления станаха възможни този петък, скоро личните лекари ще 
могат да издават и онлайн рецепти. Това заяви заместникът на здравния министър Жени Начева 
на посещение в Поморие. 
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Жени Начева: Работим заедно с изпълнителите на медицинска помощ, съсловните организации 
на фармацевтите и лекарите и софтуерните разработчици. 
А днес след скандала около неполучените възнаграждения от 1 000 лв. за персонала на ковид 
отделението в Поморие, здравните власти обявиха – причината се крие в административни 
неуредици. 
Жени Начева: Болницата се е включила в края, последната седмица на месец октомври. И 
затова в края на този месец тя ще си получи средствата. 
130 други болници вече са получили бонусите си за лечението на пациенти с коронавирус. 
За последното денонощие починалите пациенти са 69, оздравелите обаче са много повече – 1 
039.  
Продължават проблемите в здравните заведения в страната. Болните медици се увеличават. 
Разболя се и директорът на онкоболницата в Русе, който влезе да работи в отворения наскоро 
ковид сектор. Най-сериозният проблем в болницата там е липсата на кислород. 
 
Лекари с ковид лекуват пациентите си в новоотрития ковид сектор на онкологичната 
болница в Русе 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа  

 
Лекари с ковид лекуват пациентите си в новоотрития ковид сектор на онкологичната болница в 
Русе. Тук вече са настанени 20 пациенти, повечето от тях са на кислородна терапия. А основният 
проблем, който срещат медиците тук е именно липсата на кислород. 
В началото на седмицата директорът на онкоцентъра установява, че е инфектиран. И докато се 
лекува, решава да работи в новия ковид сектор на болницата, която ръководи. 
Д-р Камен Кожухаров: Има една приказка – мокър от дъжд не се бои. 
Недостигът на медици, липсата на опит в инфекциозна среда са също част от мотивите на д-р 
Кожухаров. И заедно с още един инфектиран свой колега се грижат за пациентите. Най-
сериозният им проблем е осигуряването на кислород, тъй като сградата, в която е отделението 
не е предвидена за пациенти с такива нужди. 
Д-р Камен Кожухаров: Обемът на кислородните бутилки е колкото да се подсигурят две-три 
операции на ден. А пък постоянно, значи в момента може би има 6-7 човека, които са за 
кислород.  
Д-р Николай Евгениев: Когато има 5-6 по-тежко болни, успяват за една нощна смяна да 
изконсумират кислорода, много е напечено. 
Затова постоянно се следи нивото на кислорода в инсталацията, а човекът по поддръжката 
работи денонощно. Тежките случаи не са малко. В отделението вече има рентгенов апарат, 
който да ориентира лекарите за състоянието на пациентите им. Медиците обаче казват, че около 
месец след лечението със скенер се установяват късните поражения на болестта. 
Близо 500 са леглата за пациенти с ковид, които са разкрити в петте болници на Русенска 
област. Има обаче остър недостиг на интензивните места. 
 
Повече от 150 души са задържани по време на протест в Лондон срещу карантината 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
Повече от 150 души са задържани по време на протест в Лондон срещу карантината наложена в 
страната. На няколко места се стигна до сблъсъци между полиция и демонстранти. Недоволни от 
ограничителните мерки хвърляха различни предмети и пиратки по силите на реда. В Англия 
карантината беше въведена на 5 ноември и ще продължи до 2 декември. 
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Разговор с д-р София Ангелова, пулмолог 
Нова телевизия, Неделята на Нова 

 
Резюме: „COVID-19 протича в два етапа. Първият е, когато човек се заразява, симптомите 
обикновено се проявяват след 4-ия ден. Два дни преди това човек може да бъде заразен за 
останалите. Вирусът попада в дихателната система, в горните дихателни пътища, свързва се с 
тях и започва неговото бързо размножаване”, обясни пулмологът д-р София Ангелова в ефира 
на „Неделята на NOVA”. 
В този период може да се усети сухота и дразнене в гърлото – симптоми, на които човек може да 
не обърне внимание, но те са много важни. Когато се включи имунната система, започва 
защитната реакция. Различните имунни системи на хората са причината за различното 
протичане на болестта, обясни д-р Ангелова. 
„Първият симптом – висока температура. Хората се стряскат и плашат, но температурата не е 
симптом, който изисква бърза помощ. Тя е защитна реакция на организма. Вирусът умира при 
38,39 градуса. Нашият организъм е така устроен, че да се бори с вируса”, добави пулмологът. 
Тя поясни, че с температурата човек може да има главоболие, диария, болки в мускулите и 
ставите. Важен симптом се оказва задуха, но такъв се причинява и от паник атаки, които много от 
заразените получават в следствие от стреса. 
„Ако имунната система реагира адекватно, до 10 дни симптомите изчезват. Остава умора, от 
която човек се възстановява. Когато обясниш на човек, че температурата е защитна реакция, той 
се успокоява. Когато човек е спокоен, оздравителният процес се съкращава. Вирусът преминава 
за 10 дни при здравите хора, при децата. В тези 10 дни PCR тестът и голяма част от антигенните 
тестове са положителни”, каза още д-р Ангелова. 
След тези дни имунната система става по-активна, започва да отделя цитокини и хемокини и 
води до възпалителен процес, който засяга кръвоносните съдове. Когато те се възпалят, се 
нарушава движението на кръвта и се създават условия за тромбообразуване. Според д-р 
Ангелова скенер и рентген са необходими във втората фаза на заразяването. 
„Това не е пневмония, причинена от бактерии, за да започнем веднага антибиотично лечение. 
Трябва търпение и спокойствие. Когато измененията обхващат по-висок процент от белия дроб, 
тогава се получава задух”, обясни тя. Пулмологът подчерта, че тя и колегите й са притиснати и 
изнемогват. 
„Колегите в болниците работят без глътка въздух и без капка вода, защото са облечени в 
защитни облекла в своите 24-часови дежурства. Респект към моите колеги, всички сме на 
предния фронт в битката с един невидим враг”, заяви тя и отправи послание към хората да бъдат 
дисциплинирани и да спазват мерките. 
 
Ковид отделение до кабинет за химиотерапия 
Нова телевизия, Неделята на Нова 

 
Резюме: Тема с продължение. Миналата седмица в предаването Ви показахме едно не особено 
обосновано решение на ръководството на софийската болница “Царица Йоана“, по-известна като 
ИСУЛ. Ръководството на болницата е взело решение новооткритото COVID-отделение в 
сградата на болницата да бъде разположено на метри от входа на Дневния стационар за деца с 
онкохематологични заболявания. Това притесни родители и пациентски организации. 
След репортажа последва реакция на областния щаб, откъдето съобщиха, че ИСУЛ ще стане 
„чиста”болница и в нея няма да бъдат приети пациенти с COVID-19. Оттам увериха, че това ще 
се случи, след като бъдат изписани приетите пациенти. Това обаче не стана. Екип на NOVA 
направи проверки, която установи, че приемът продължава. Близо 50 пациенти са приети отново. 
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Това безпокои родителите с онкохематологични заболявания. Те не искат затваряне на 
болницата, а „зелен коридор” за своите деца. 
Мая Христова и дъщеря й са се заразили с COVID-19 и вече са се излекували. Според майката 
обаче, заразяването е станало в болницата, тъй като тя е единственото място, което са 
посещавали. Тя отправи апел към медиците: 
„За да даде детето ми кръв, трябва да мине през централния вход и през няколко отделения, за 
да достигне до лабораторията. Това е така, защото входът, през който минавахме досега, е 
затворен. Детето ми е с имунен дефицит. Тя е в рисковата група. Всяка инфекция повлиява на 
основното заболяване. Умолявам всички медици, да осигурим „зелен коридор” за нашите деца”, 
обясни Мая Христова. 
 
Разговор с проф. Пенко Шотеков, началник на клиника по нервни болести към УМБАЛ „Св. 
Иван Рилски” 
Нова телевизия, Неделята на Нова 

 
Резюме: "Първият и най-важен симптом, свързан с коронавируса и нервната система, е загубата 
на мирис. Вирусът прониква в носната лигавица и оттам по нерва, който е свързан с мириса, 
отива в централната нервната система. Много е интересно, че в началото на пандемията само 
6% се смяташе, че имат нарушения. Сега процентът е над 80. Причината за това е, че сега се 
обърна внимание на този симптом", обясни началникът на клиниката по нервни заболявания в 
УМБАЛ "Св. Иван Рилски" проф. Пенко Шотеков в ефира на "Неделята на NOVA". 
Според него 80% от заболелите прекарват вируса много леко – само със загуба на вкус, на 
мирис, има и случаи, в които няма такива нарушения. Това зависи от степента на заболяването. 
Загубата на обоняние и вкус отшумява след около 10 дни. 
Според различни проучвания между 50 и 80% от болните имат неврологични прояви при COVID-
19, които включват главоболие, замаяност, намалена бдителност, затруднена концентрация, 
нарушения на миризмата и вкуса, спазми, инсулти, мускулна слабост и мускулни болки. 
„Трябва да се прави разлика между видовете главоболие. 65% от жените имат тензионно 
главоболие, което е различно от това, което имат повечето хора. При COVID-19 главоболието е 
остро, много по-силно, не се повлиява от лекарства. Причина за това се смята, че са цитокините. 
Те дразнят мозъчните обвивки, в резултат на което се получава тежкото главоболие”, обясни д-р 
Шотеков. 
Смята се, че при между 35% до 75% от по-тежките случаи е засегната централната нервна 
система. Като при всяка една инфекция, и при COVID-19 има наличие на силно изпотяване и 
много силна отпадналост. 
 
Пореден ден с близо 40% нови заразени 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа 

 
Пореден ден с близо 40% нови заразени. Увеличават се и пациентите, настанени в болница,  
както и заразените медици. Общо страната вече има 5 800 положителни проби сред медицинския 
персонал. Редица болници сигнализират и за недостиг на кислород. В същото време, от утре 
влизат в сила нови мерки за борба с кризата, но бизнесът настоява за по-високи обезщетения от 
държавата при принудително затваряне на фирми. В неделния ден коментар дойде и от 
премиера Бойко Борисов. Той обяви, че икономиката работи, а затварянето е за две-три 
седмици, за да може лекарите да поемат въздух. 
Традиционно в събота и неделя направените PCR тестове са по-малко на брой. За последните 
24 часа взетите проби са 4 928. Като от тях положителни са близо 1 800. Но въпреки това 
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процентът на новозаразените остава около 40%. Най-много са новите случаи в София и Варна. 
431 са пациентите на интензивни грижи. А лекари от ковид отделенията прогнозират, че заради 
новите мерки, въведени в страната ни ситуацията трябва да се успокои след Коледа. Именно 
тогава се очаква и натискът върху здравната ни система да спадне с 50%. Медиците обаче не 
изключиха вероятността от трета вълна на заразата, която да ни връхлети през летните месеци. 
Д-р Бруск Халил: Винаги, когато един пациенти, който е доказан с PCR положителен, когато 
вижда нещата към петия ден не минава от чайове и от Аспирин, трябва да търси лекарска 
помощ. Без лекарска помощ не става. Основното оплакване, то започва най-често болки в 
кръста, болки между плешките и отпред на гръдния кош, започва един задух, който не минава от 
себе си. Главоболието също. Има при някои хора и конюнктивит. Има различни форми вече на 
ковид. Няма нещо класика. До този момент няма друг вирус, освен ковид. 
За последното денонощие загубилите битката с вируса са 69, а оздравелите са 1 039. 
 
Продължават проблемите в здравните заведения на страната 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа  

 
Продължават проблемите в здравните заведения на страната. Леглата не достигат, болните 
медици се увеличават, разболя се и директорът на онкоболницата в Русе, който вместо да се 
лекува, влезе да работи в отворения наскоро ковид сектор. Най-сериозният проблем в болницата 
там е липсата на кислород, защото сградата, в която е разкрито новото отделение не е 
пригодена за пациенти с такива нужди. 
Д-р Камен Кожухаров: Обемът на кислородните бутилки, колкото да се подсигурят две-три 
операции на ден. А пък тук постоянно, значи в момента може би има 6-7 човека, които са за 
кислород. 
Д-р Николай Евгениев: Когато има пет-шест по-тежко болни, успяват за една нощна смяна да 
изконсумират кислорода. Много е напечено. 
 
Защо болен лекар избра да работи на първа линия? 
Нова телевизия, Събуди се   

 
Резюме: Във време на пандемия все по-често се случва медиците да избират здравето на 
пациентите си пред своето. Такъв е случаят и с директора на Онкологичния център в Русе, който 
работи в разкрития наскоро COVID-сектор, въпреки че самият той е с коронавирус. Екип на NOVA 
влезе в отделението, за да го покаже за първи път отвътре и да ни срещне с доктор Камен 
Кожухаров. 
„Съществува приказката „мокър от дъжд не се бои”. Аз се чувствам добре, почти нямам симптоми 
и вероятно съм от групата, която преминава през вируса по-леко. Направих си бърз тест, за да 
проверя просто как се чувства пациентът. Аз съм добре и искам да помогна и разбера каква е 
организацията в отделението”, каза д-р Кожухаров. 
Лекарят разкри, че най-същественият проблем в лечебното заведение е кислородът. Сградата, в 
която е разкрит COVID-секторът, не е предвидена за пациенти с такива нужди. 
 
Разговор с д-р Бруск Халил, началник на Ковид отделението във Втора МБАЛ – София 
Нова телевизия, Събуди се 

 
Резюме: „Хората трябва да разберат, че нещата са сериозни. Ако симптомите не отминават 
първите 6-7 дни след положителен PCR тест, трябва да се търси лекарска помощ. След това се 
получават затруднения и за нас, и за пациентите”, заяви категорично началникът COVID-
отделение на Втора градска болница в София д-р Бруск Халил. 
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„Като основен симптом е задухът, който не преминава. Главоболието също, при някои се появява 
конюнктивит. Наблюдава се различна симптоматика”, допълни медикът. 
Според него въведените мерки ще помогнат за овладяването на пандемията и след Коледа 
ситуацията ще се успокои. 
„Очакваме 50% намаление на броя около Коледните празници и Нова година. Всеки месец 
същият процент може да намалява. Вероятно е да има трета вълна в страната чак през лятото”, 
заяви още д-р Халил. 
В отделението за лечение на коронавирус във Втора градска болница няма капацитет за 
приемане на още болни. Основен проблем е липсата на персонал заради заразяване на 
медиците. 
„Пуснахме обява, но никой не е откликнал. При нас има само един доброволец”, обясни лекарят. 
Той каза, че болницата разполага с достатъчно количество „Ремдесивир”, с който се лекуват 
тежките случаи. Налична е и необходимата медицинска екипировка. 
 

НАЦИОНАЛНИ РАДИА 

 

 
 
Процентът на новите случаи на коронавирус у нас спрямо броя на направените PCR 
тестове се запазва на нивото от предходното денонощие 
БНР

 
Процентът на новите случаи на коронавирус у нас спрямо броя на направените PCR тестове се 
запазва на нивото от предходното денонощие – отново 36% от пробите са положителни. 
Официално обявените новозаразени са 1 792, излекуваните – 1 039, а починалите 69 души. Най-
много са новозаразените в София, следват Варненска и Бургаска област. Над 100 са новите 
случаи при медицински персонал, с което общият им брой до момента става 5 800. 
Според бившия управител на Здравната каса д-р Димитър Петров медицинските разходи за 
справянето с извънредната ситуация трябва да бъдат правени през държавния бюджет, а не 
през бюджета на Касата. 
Д-р Димитър Петров: Това не е работа на Касата. Всички разходи по тези извънредни ситуации 
са ангажимент на държавата и трябваше да се поемат от държавния бюджет. През възлагане на 
определени болници … държавата възлага на Пирогов, на тази, на тази областна болница да 
лекува тези пациенти. 
Според д-р Петров през пролетта и лятото здравното министерство не е предприело навреме 
необходимите нормативни промени и разчети и бави въвеждането на електронно направление и 
рецепта. Според дадените миналата седмица от вицепремиера Томислав Дончев уверения 
дигиталното направление и рецептата ще бъдат готови до седмици. 
 
През последното денонощие у нас са регистрирани нови 1792 случая на коронавирус 
БНР

 
През последното денонощие у нас са регистрирани нови 1792 случая на коронавирус. 
Положителните проби са 36 на сто от направените 4928 PCR изследвания. Най-много са 
новозаразените в София, следват варненска и бургаска област. Над 100 са новите случаи при 
медицинския персонал, с което общият им брой става 5800. В болници са настанени 6830 
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пациенти, като 431 са в интензивни отделения. Излекувани за последните 24 часа са 1039 души, 
а починалите за денонощие са 69. 
Според бившият подуправител на НЗОК Д-р Димитър Петров медицинските разходи за справяне 
с извънредната ситуация трябва да бъдат правени през държавния бюджет, а не през бюджета 
на НЗОК. 
Димитър Петров: Това не е работа на Касата. Всички разходи по тези извънредни ситуации са 
ангажимент на държавата и трябваше да се поемат от държавния бюджет. През възлагане на 
определени болници да стане ясно, че държавата възлага на „Пирогов“, на тази и на тази 
областна болница да лекува тези пациенти. 
През пролетта и лятото МЗ не е предприело навреме необходимите нормативни промени и 
разчети и бави въвеждането на електронно направление и рецепта. Според дадените миналата 
седмица от вицепремиера Томислав Дончев уверения, дигиталното направление и рецептата ще 
бъдат готови до седмици. 
 
Лъчезар Трайков: Основната причина за трупаните с години проблеми в здравната 
система е липсата на политическа воля 
БНР

 
Основната причина за трупаните с години проблеми в здравната система е липсата на 
политическа воля. Така смята директорът на Медицинския университет (МУ) в София Акад. 
Лъчезар Трайков. Той призова управляващите да се вслушат в гласа на експертите, които знаят 
какво трябва да се промени в здравеопазването. 
Лъчезар Трайков: В тази страна има поне 30 – 40 човека, които са абсолютно наясно какво 
трябва да се направи в здравната сфера. Крайно време е да има една добра политическа воля, 
че ще повярваме на експертите, които разбират и които ще дадат едно ново предложение и това 
предложение поне 10 години, независимо кой е на власт, няма да го пипат. 
Медицинските университети могат да подготвят достатъчно кадри на високо ниво, но от МЗ 
зависи да премахне диспропорциите по региони. 
 
Доставките на ваксини срещу COVID-19 да не бъдат облагани с ДДС 
БНР

 
Доставките на ваксини срещу COVID-19 да не бъдат облагани с ДДС, предлагат от ПП ГЕРБ. 
Поредните законови промени в ЗДДС са внесени в петък от група депутати от управляващата 
партия. 
Репортер: Преференциалната нулева ДДС ставка за ваксините срещу коронавируса трябва да 
важи до края на 2022 г. Премиерът Бойко Борисов обяви, че ваксинацията срещу COVID-19 ще 
бъде безплатна и доброволна за всички. Депутатите от ГЕРБ предлагат да бъде нулев и налогът 
за медицински изделия за инвитро процедури, свързани с коронавируса, като това са комплекти 
за тестване. С поредните промени в ЗДДС се урежда и режимът с Великобритания след като от 1 
януари изтича гратисният период за Брекзит. Обединеното кралство и Северна Ирландия трябва 
да се считат за трети за Европейския съюз страни. Предлага се, когато транспортът се извършва 
до Северна Ирландия за целите на ДДС доставката тя да се третира като страна член на 
Европейския съюз. Това са поредните промени в ЗДДС тази година, като все още не е 
преодоляно и ветото, наложено от президента Румен Радев заради промените през този закон в 
режима на бързите кредити. Въпреки, че със закона за бюджета за догодина бе направена 
корекция върху двойното оскъпяване на главницата при просрочие, остана неяснота върху 
правните измерения на казуса. 
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Правителството в Чехия обяви облекчаване на мерките срещу коронавируса 
БНР

 
Правителството в Чехия обяви облекчаване на мерките срещу коронавируса, а във Франция 
врати отвориха днес и църквите. В Германия властите предупредиха, че преразглеждане на 
ограниченията ще има едва в началото на януари, а австрийският канцлер Себастиян Курц 
предупреди за продължителни масивни ограничения. В Мадрид полицаи ще следят с дронове за 
струпване на хора по търговските улици преди Коледа. Заради дългия период на ограничение 
сега хората масово пазаруват и въпреки мерките за сигурност, в центъра на големите градове на 
практика е невъзможно да се поддържа безопасна дистанция. 
 
Разговор с акад. Лъчезар Трайков, ректор на МУ-София 
БНР, Неделя 150  

 
Резюме: "Категорично трябва да има противоепидемични мерки - това е медицинско, но и 
политическо решение", каза пред БНР акад. Лъчезар Трайков, невролог и ректор на Медицинския 
университет в София, който днес празнува 103 години от началото на висшето медицинско 
образование в България. Той подчерта, че е много тънък балансът между показанията за по-
строги мерки и икономиката на страната. По думите му във всички държави, където мерките са 
били затегнати, те са дали резултат и броят на новозаразените е бил намален: 
"Ясно е, че по-строгите мерки спасяват, защото за момента разчитаме само на себе си и на 
здравната система, докато няма ваксина срещу Covid-19", категоричен беше той и обясни, че с 
този вирус лекарите са далеч от алгоритъм за сигурно лечение и затова мерките са много важни. 
"Тревожно е, че много се покачи смъртността в България", подчерта акад. Трайков и добави, че 
може би малко по-рано е трябвало да се затегнат мерките у нас. 
Акад. Трайков изтъкна проблема с липсата на кадри в здравната сфера и ниското заплащане на 
специалистите: 
"Лекари работят на две, на три места поради ниското заплащане и това изтощава системата. 
Младите лекари трудно специализират и поради това средната възраст на лекарите нараства. Те 
имат нужда от регламентиран ред и условия за провеждане на специализациите". 
Липсва система и алгоритъм за продължаващо обучение, което е задължително, подчерта той и 
посочи, че може би сме единствената страна в Европа, в която няма такъв алгоритъм. 
По думите на академика трябва да има мораториум на тема здраве: 
"Да се разберем, че ще вярваме на експертите, които разбират и ще дадат едно нова 
предложение, което 10 години, независимо кой е на власт, няма да го пипа". 
Той беше категоричен, че трябва да бъде върнато доверието в здравеопазването в България. 
Според акад. Трайков през годините се е загубил духът и ентусиазмът за промени и извеждане 
на българското здравеопазване на нивото на европейските примери: 
"От един момент нататък хората спряха да очакват и свикнаха със сегашните условия и свалиха 
гарда, загуби се този дух. В момента има нужда от добра воля на управляващите, но има нужда и 
от ентусиазъм. Има нужда от един екип, който да е зареден с убедеността, желанието и 
капацитета да го направи. Има нужда от хора, които са запознати, но и от млади, свежи, желаещи 
и можещи". 
Ректорът на Медицинския университет в София посочи, че 56% от студентите са чужденци, но 
това не трябва да се възприема, че е за сметка на българските студенти. 
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"Университетите имаме готовност да подготвим достатъчно като бройка и на добро ниво 
необходимите кадри. Но колко, това трябва да е решение на Министерството на 
здравеопазването. Трябва да се знае по райони къде са диспропорциите", уточни акад. Трайков. 
 
Разговор с д-р Димитър Петров, бивш подуправител на НЗОК 
БНР, Неделя 150  

 
Резюме: "Някой трябва да понесе отговорност за липсата на електронно направление и 
електронна рецепта", заяви пред БНР д-р Димитър Петров, бивш подуправител на НЗОК. 
Той уточни, че вина за това носят всички здравни министри - от Петър Москов насам, но без 
настоящия, защото е отскоро на поста. 
"Поне четири срока са поставяни за въвеждането им. Пролетта на 2020-а на една 
пресконференция беше заявено, че български софтуерни фирми с доброволен труд ще направят 
електронното здравеопазване. В момента няма нищо, всичко се прехвърли на "Информационно 
обслужване" и се дорегулират нещата, защото дори да е готов софтуерният продукт, трябва да 
се напасне към изпълнителите му". 
По думите на д-р Петров от около 3 години има частна платформа, която се ползва от 
лаборатории и лични лекари, което на практика е продукт, какъвто е електронното направление. 
"Проблемът с клиничните пътеки може лесно да се реши между БЛС, НЗОК и Министерството на 
здравеопазването. Касата се управлява не от нейния директор, а от председателя на Надзорния 
съвет, който е зам.-министър на здравеопазването. ... Жени Начева от няколко години въведе 
практиката преговорите да се водят в Министерството, а не в НЗОК", коментира д-р Петров и 
посочи, че напрежението между НЗОК и БЛС може да се окаже междуличностно, а не принципно. 
Той изтъкна, че "под давлението на финансистите, които управляваха здравеопазването до 
преди 3 месеца", е било направено така, че огромната част от разходите по пандемията са били 
прехвърлени на Касата. Според него обаче разходите по извънредната ситуация са грижа на 
държавата и трябва да се поемат от държавния бюджет. 
Д-р Димитър Петров посочи, че при новия екип на Министерството на здравеопазването 
ситуацията с овладяването на епидемията от коронавируса постепенно се подобрява, но 
подчерта, че при Кирил Ананиев са били "проспани" месеците от март до юли. 
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