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НАЦИОНАЛНИ ВЕСТНИЦИ 

 

 
 
Как да изберем ваксина 
Подгответе се добре за информираното си съгласие 
24 часа  Стр. 1 

 
Министър Костадин Ангелов обяви, че ваксинирането срещу COVID-19 ще е доброволно и 
безплатно. 
Вероятно първите дози ще бъдат поставени веднага след Нова година, а по-масовата 
имунизация се предполага, че ще е около 15 февруари. Междувременно се разпространяват 
всякакви небивалици на тема ваксини. 
Затова експертите на "24 часа" събраха на едно място всичко важно, известно до момента за 
новите ваксини, които се правят по света, включително руската и китайската, и сравниха 
известните данни във вид на удобна инфографика. 
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Това е нещо, което всеки лекар, а и изобщо всеки българин трябва да изреже, да запази и да 
прочете много внимателно няколко пъти и когато дойде време да подпише информираното 
съгласие, да бъде добре подготвен. 
 
След 3 дни ясно кои ще са първите ваксинирани медици 
Рано е да се говори за отваряне на всичко след 21 декември, каза министър Ангелов 
Йоана РУСЕВА 
24 часа  Стр. 4

 
Три дни срок получиха регионалните здравни инспекции, за да направят списъци с имената на 
първите лекари, медсестри и санитари, които ще бъдат ваксинирани веднага след Нова година. 
Те ще получат от ваксината на "Пфайзер", от която България чака 125 000 дози, достатъчни за 
имунизацията на 60 000 души. 
До четвъртък РЗИ-тата трябва да направят списъци на медиците на първа линия, които са 
заявили желание да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 след Нова година. Отговорни за 
списъците са инспекциите, натоварени и с логистиката на ваксините в шестте района на страната 
според Националния ваксинационен план. След като медиците изявят желание списъците ще 
бъдат дадени и на Министерството на здравеопазването. 
Това обясни здравният министър проф. Костадин Ангелов след среща в понеделник с 
директорите на здравните инспекции във Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив и 
София-град. 
До края на седмицата те, заедно с директорите на останалите регионални здравни инспекции в 
областта, за която отговарят, ще трябва да изработят и ясен план за логистиката, 
необходимостта от мобилни екипи и техния брой. 
"В понеделник ще се съберем отново, за да уточним всички специфики на съответните райони", 
обясни Ангелов. 
Ремонти на всички помещения, в които ще се поставят специалните хладилници за съхранение 
на ваксините срещу COVID и имат такава нужда, са започнали от петък, каза още здравният 
министър. 
Във всички РЗИ-та ще има големи фризери, където ще бъдат разположени ваксините. Отделни 
малки хладилници, където да се съхранява ваксината, пък ще има при мобилните екипи, личните 
лекари, болниците, линейките и лекарските кабинети в училищата. 
"Договорите за доставка на хладилниците ще бъдат сключени до края на годината, а в началото 
на следващата година те ще бъдат доставени. Важното е, че необходимите фризери за първата 
пратка са налични", каза Ангелов. 
Заради струпванията пред големите магазини през почивните дни по разпореждане на министър 
Ангелов са в ход проверки на РЗИ-тата в съответните области, като вече има наложени актове и 
предписания. В София до момента са 6. Ако мерките продължат да не се спазват, следва 
затваряне на търговските обекти, предупреди Ангелов. 
Имало консенсус по отварянето на детските градини и ясли от понеделник, както предложи 
вчера премиерът Бойко Борисов. 
"От числата, които наблюдаваме, имаме готовност за това. Преди седмица на брифинга казах, 
че това ще бъде първата мярка в зависимост от заболяемостта", каза министърът. 
Още било рано обаче да се говори за пълно раз-хлабване на мерките и отваряне на всичко след 
21 декември, каза още здравният министър. Това зависело от резултатите на анализите в 
седмицата след 14 декември. 
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Радев иска агитация за рисковете и гарантирани права на антиваксърите 
24 часа  Стр. 4

 
"Ваксинирането трябва да бъде само и единствено доброволно, като се даде шанс на всеки 
желаещ да го направи. И е много важно да бъдат гарантирани правата и на тези, които няма да 
се ваксинират." Това заяви президентът Румен Радев вчера. 
Въпросът с ваксините има пряко отношение към живота и здравето на българите не само за 
справянето с пандемията сега, но и за години напред. Затова очаквам правителството да 
подходи с цялата отговорност, да има компетентно и откровено разясняване както за ползите и 
необходимостта от това ваксиниране, така и за рисковете, допълни той. 
"Ако реша, ще се ваксинирам едва когато няма чакащи за тази ваксина", отговори Радев на 
въпрос дали ще се ваксинира. Първата партида ще е само за 60 хил. човека, а желаещите от 
най-рисковите групи са много повече, аз нямам право да отнемам шанса на нито един от тях. 
Животът на всеки българин е еднакво ценен, независимо дали е президент, чиновник или 
работник, допълни той. 
 
Англия е крачка към COVID паспорт - всеки имунизиран ще получи карта 
Павлина ТРИФОНОВА 
24 часа  Стр. 4

 
Британското здравеопазване NHS реши да издава карта на всеки, който се ваксинира срещу 
коронавирус, което засили опасенията, че това е първа стъпка към въвеждане на COVID паспорт 
във Великобритания. Депутати дори поискаха да се приеме специално законодателство, 
забраняващо на ресторанти, заведения и театри да я изискват като доказателство, че човеке 
защитен от заразяване, тъй като подобна практика би нарушили човешките права. 
Авиокомпаниите и други бизнеси обаче приветстват нейното въвеждане, защото могат да 
възстановят работата си. 
На картата пише на кои дати са поставени двете дози на ваксината и хората се съветват да я 
носят постоянно със себе си. От NHS обясняват, че това се прави за улеснение на гражданите и 
е част от практиката им да удостоверяват някои ваксинации и болести. 
Освен това въвеждането й вероятно ще убеди допълнително англичаните от ползата от 
ваксинирането. През последните месеци броят им расте и вече две трети са склонни да се 
подложат на инжектиране. Британски медии нарекоха започващата във вторник ваксинационна 
кампания Вакзит - препратка, че се очаква тя да даде свобода на страната подобно на Брекзит. 
Първите 800 000 дози от ваксината на "Пфайзер" и "Байонтек" бяха разпределени между 50-те 
големи болници, които ще ги поставят. Страната се надява да получи до края на годината още 4 
млн. от поръчаните общо 40 млн. Лондон бърза да внесе колкото се може повече дози до края на 
годината, защото се опасява от евентуално забавяне по границата през първите месеци на 
следващата година, ако не се стигне до споразумение какви ще са търговските отношения между 
Великобритания и ЕС след раздялата им догодина. Има план да се използват товарни самолети, 
които да транспортират фризерите с ваксината от завода в Белгия до Острова. 
 
"Пфайзер" прави нова ваксина която ще се смърка през носа 
Германия почва имунизация от януари, в Китай няма да е безплатна 
24 часа  Стр. 4

 
"Пфайзер" работи върху нова ваксина, която ще бъде поемана през носа, разкри испанският 
вирусолог Хосе Антонио Лопес. Експертът подчерта, че приемането на ваксината през носа "ще 
означава активиране на по-директната имунна система, която се задейства при заразяване с 
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вируса". По думите му поради това "със сигурност имунният отговор може да бъде по-мощен". 
"Транспортът и консервацията ще бъдат по-лесни, тъй като се съхраняват лиофилизирани 
(преминаване на продунта от твърдо в газообразно състояние б.р.), ресуспендират и ще бъдат 
въведени през носа", каза Лопес. Той подчертава, че в този случай няма да е необходимо да се 
съхранява при екстремно ниски температури. 
Германия започва ваксинацията срещу COVID-19 през първите дни на 2021 г., съобщи Хелге 
Браун, началник на канцеларията на канцлерката Ангела Меркел. Очаква се до 29 декември 
европейските регулатори да вземат решение за одобряване на първата ваксина за употреба. 
Като опитен лекар Браун изяви готовност сам да помогне. "Няма да работя всеки час, всеки ден и 
всяка нощ като началник на канцеларията, а през уикендите съм готов да се присъединя", каза 
той. Браун добави, че с Меркел ще се ваксинират, "когато им дойде редът 
Китай все още няма обявен единен национален план за ваксинация и вероятно всяка област ще 
взема самостоятелно решение. Китайската здравна каса обаче съобщи, че няма възможност да 
покрие финансовата стойност за всички, така че имунизацията няма да е безплатна. 
Същевременно стана ясно, че Доналд Тръмп няма да изпълни обещанието си да осигури на 
американците 300 млн. дози ваксини през 2020 г. През май президентът на САЩ призова 
фармацевтичните гиганти да подкрепят исканията му за 300 млн. ваксини до края на годината. 
Оттогава обаче правителството значително намали очакванията си, въпреки че множество 
фармацевтични компании са в последния етап от получаването на одобрение за ваксините си, 
пише в. "Индипендънт". Засега САЩ разполагат с една десета от обещаните бройки, като дозите 
са около 40 млн. 
 
Между какви ваксини избираме 
24 часа  Стр. 5

 
Biontech/Phizer Vaccine 
Германия/САЩ 
Sputnik V 
Русия 
Moderna Vaccine САЩ 
Oxford/Astra Zeneca Vaccine 
Великобритания/Швеция 
Sinovac Vaccine 
Китай 
Векторна ваксина: Част от генетичния материал, носен от Вируса, се поставя В друг отслабен 
вирус, който се използва като вектор. 
Ваксина с информационна 
РНК: Съществена част, но напълно безвредна от 
РНК Веригата се инжектира 8 тялото 
Вместо цял вирус. 
Традиционна ваксина: В традиционните ваксини вирусите, които разболяват, се инжектират в 
тялото, след като са отслабени или неутрализирани и така тялото се учи да изгражда имунитет 
срещу истинския нашественик. 
Biontech/Phizer Vaccine Sputnik V Moderna 
Oxford/Astra Zeneca Sinovac 
*** 
Синтетичен код (Ваксината започва да продуцира мускулни клетки, устойчиви на Вируса, когато 
се инжектира в рамото на пациента.) Живи клетки (Част от генетичния материал, носен от 
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коронаВируса, е поставен вътре 8 друг вирус, който се инжектира, и започва имунна реакция към 
коронавируса, без да има заразяване.) Синтетичен код (Ваксината започва да продуцира 
мускулни клетки, устойчиви на вируса, когато се инжектира в рамото на пациента.) Живи клетки 
(Част от генетичния материал, носен от коронавируса, е поставен вътре 8 друг вирус който се 
инжектира, и започва имунна реакция към коронавируса, без да има заразяване.) Отслабен вирус 
(Инжектиран преди това в кокоши яйца.) Biontech/Phizer Vaccine 
 
Студентка дежури в болница в Плевен, а когато е свободна, е нощна смяна в Свищов 
Симона не се прибира вкъщи, за да пази близките си. С 4-ма доброволци помага на 
единствената лекарка в болницата в дунавския град 
Дима МАКСИМОВА 
24 часа  Стр. 6

 
Симона Минкова, студентка по медицина трети курс в Плевен, от август помага като доброволец 
срещу COVID-19 в кардиологичната болница в града. А от октомври в свободното си време е 
доброволец в болницата в родния си Свищов. 
"Има офомен дефицит на лекари и сестри - това е големият проблем. Понякога се случва, че 
един лекар го викат на няколко етажа едновременно, а той няма как да бъде навсякъде. Забавят 
се нещата и настава хаос, но се справяме, доколкото можем", обяснява Симона как протича 
денят й. 
"В Плевен съм на половин договор и имам по-малко смени в месеца. Когато там нямам 
дежурства, съм в Свищов. Първата седмица бях 4 нощни смени, след това една нощна смяна в 
Плевен, един ден почивах и в неделя бях дневна. Тази седмица съм дневни, а в сряда се 
прибирам в Плевен, понеже там имам няколко смени", разказва за графика си бъдещата лекарка. 
Симона обаче не можела да не откликне на призива за помощ от болницата в Свищов. Това са 
родният й град и болницата, в която самата тя е родена. Седмица след като се свързала със 
здравното заведение в Свищов, я взели. 
Младата жена още няма достатъчно знания да лекува сама, но с останалите 4-ма студенти 
доброволци в Свищов минава визитации с единствената докторка в отделението. 
Грижат се за терапиите, подготвят лекарства, помагат и на сестрите с манипулациите. 
Според момичето болните по-скоро имат нужда от грижа и от по-често посещаване. Нуждаят се 
от лекари, които да минават на визитация редовно - по 3 пъти на ден. 
"Дори като влизам в стаите да им меря кръвно или температура, постоянно ми казват: "Добре, че 
сте вие, да дойдете да ни видите как сме! Че се грижите за нас", описва работата с пациентите с 
коронавирус бъдещата лекарка. Казва, че видяното на първа линия я е научило, че трябва да е 
отговорна и че един ден, когато стане лекар, трябва да изпълнява задълженията си към болните 
колкото време е нужно на ден. Знае, че няма да й е лесно, но е убедена, че с много труд ще се 
справи. Симона не е преминала през COVID инфекцията, но не се страхува. Надява се на 
ваксините, за да се овладее по-скоро ситуацията и случаите на заразени да намалеят. 
"Притеснявам се за близките си и спазвам дистанция, не се прибирам вкъщи. Така за тях е по-
безопасно", обяснява бъдещата лекарка. За нея и останалите студенти доброволци общината в 
Свищов е осигурила хотел. 
 
1,1 милиард лева налети в бизнеса според Борисов 
Или заедно в кризата, или фалит - не може държавата да плаща заплати без приходи от 
данъци и без производство, каза премиерът 
24 часа  Стр. 6 
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"Над 1 милиард и 100 милиона лева даде държавата чрез антикризисните мерки от март досега, 
за да подпомага малките, микро-, средните и другите предприятия." 
С това се похвали в понеделник министърпредседателят Бойко Борисов при посещението си в 
производствена база за хранителни продукти в Цалапица. Заводът се е възползвал от 
правителствената мярка за запазване на работните места в пандемията, станала известна като 
60/ 40. При нея държавата поема 60% от заплатата на работниците, а работодателят - 40 на сто, 
като в същото съотношение се делят и осигуровките върху заплатите. 
Затворените обекти у нас да се отворят отново на 21 декември, било най-добрата антикризисна 
мярка според премиера, съобщиха от правителствената пресслужба след посещението на 
Борисов в завода. 
Всеки ден имаме по 2000-3000 оздравели, а до отварянето медиците спокойно можело да 
лекуват болните, мотивира се премиерът. Мотивите на Борисов обаче засега не се споделят от 
здравното министерство, което иска да изчака данните поне от 14 декември, а и със сигурност не 
е готово да вдигне всички забрани. 
"Няма икономическа логика, при която може, без да се събира данък, без да се произвежда, 
държавата да плаща заплатите. Тя няма свои приходи. Затова,решението е: или заедно в 
кризата, или фалит", категоричен бе обаче Бойко Борисов. Според него прилаганите от 
правителството за преодоляване на социалните и икономическите последици от пандемията 
мерки давали добри резултати. Бизнесът обаче ги определя като разпилени и неработещи. 
В производствената база в Цалапица заедно с премиера Борисов бе министърът на труда и 
социалната политика 
Деница Сачева. Тя заяви, че по най-новата мярка за изплащане на 80% от минималната работна 
заплатата вече са подадени 1500 заявления, които се отнасят за 6000 работници, заети във 
временно затворени заради новия вирус икономически дейности. 
България е в пълна готовност и очаква първите дози ваксини срещу коронавируса и който 
пожелае, ще може да се имунизира напълно безплатно н доброволно, припомни още премиерът 
при посещението си. Борисов припомни, че първи ще бъдат отворени детските градини и ясли, 
ако тенденцията за спад на заболелите у нас продължи, за да може родителите да се върнат на 
работа. 
От изключително значение е всички български граждани да продължат отговорно да спазват 
мерките дистанция, дезинфекция и дисциплина, защото дълго време ще е необходимо да се 
справим заедно с последиците от кризата, призова още премиерът. 
 
Гърция въвежда бързи тестове на границата и 10 дни карантина 
24 часа  Стр. 6

 
Бърз тест за коронавирус ще се прави на гръцките граници за всички пристигащи, независимо от 
тяхната националност от 18 декември до 7 януари. След влизане в страната те ще подлежат на 
задължителна карантина 10 дни. Това съобщиха в понеделник от българското Министерство на 
външните работи. 
Остава изискването за попълване на PLF форма и предоставяне на отрицателен резултат от 
направен PCR тест 72 часа преди пристигането. 
Гърция удължи до 7 януари строгата блокада, включително полицейския час през нощта и 
забраната за пътуване извън областта по местоживеене, съобщи в. "Катимерини". Училищата, 
ресторантите, баровете, ски курортите и съдилищата в страната ще останат затворени до тази 
дата, посочи правителствен говорител. 
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Заради въведените ограничения зимният туризъм в Гърция е застрашен от провал. И без това 
ограничените резервации за новогодишните празници все по-често биват анулирани. След 
труден летен сезон гръцкият туризъм навлиза и в нулев зимен, коментират хотелиери. 
Руската служба за защита на потребителите ("Роспотребнадзор") препоръча на хората да се 
откажат от пътуванията в чужбина по новогодишните празници и от служебните коледни партита. 
"Роспотребнадзор" препоръчва прекарването на новогодишните празници у дома, със 
семейството, ако е възможно, на чист въздух, например в страната", отбелязва ведомството. 
Личният адвокат на президента на САЩ Руди Джулиани пък стана поредният член на 
администрацията с положителна проба за коронавирус. "Оправяй се по-бързо, Руди, ние ще 
продължим", написа Тръмп в туитьр. 76-годишният бивш кмет на Ню Йорк е настанен в болница. 
Бившият президент на Сърбия Борис Тадич също съобщи, че е заразен с коронавирус, но се 
чувства добре след адекватна терапия в болница. "Носете маски и се пазете", призова Тадич. 
 
Румен Радев антиваксър ли е, или обикновен хейтър 
24 часа  Стр. 13

 
В едно общество, атакувано постоянно от фалшиви новини и все по-разяждано от разногласия, 
трудно може да се направи нещо позитивно. И дори авторитети като доц. Ангел Кунчев изразиха 
предупреждения, че заради антиваксърските кампании в България може би няма достатъчно 
хора да си сложат ваксина срещу COVID-19 и няма да се създаде колективен имунитет. 
Естествено е в такава ситуация всеки що-годе отговорен човек да опита да се държи отговорно. 
Особено ако е президент. Но не. Румен Радев реши да обясни в понеделник, че първо, от 
ваксините има рискове и правителството трябвало ясно да ги обясни. И второ, че на хората, 
които откажат ваксина, не трябва да им се нарушават гражданските права. Видиш ли, недейте да 
ги вкарвате в концлагери, все едно някой някога е планирал това. (Вит 4-а стр.) 
Че Радев по отношение на правителството понякога заменя критиката с хейт, е дори похвално. 
Но когато президентът се държи като антиваксър и застрашава здравето на нацията, нещата 
вече минават границата. Радев е генерал, би трябвало да знае как се наказва командир, който 
отказва да поведе хората си в боя. Или не? 
 
Ваксината в две дози, но защо с поне 4 подозрения? 
Ирония е, но "стаден имунитет" в кризата ще постигнат обществата, не стадата 
Ралица ДАСКАЛОВА 
24 часа  Стр. 14

 
ТАКА чаканите от цял свят ваксини срещу COVID-19 се сблъскват с 1339 години скепсис у 
българина. Започнал от съмненията, неотразени добре в историята, наистина ли прабългарите 
са основните виновници, за да я има 681 година, или приносът на траките незаслужено се 
подценява заради анонимността им. 
Минал през недоверието "единствен Симеон Първи ли е причината за Златния ни век", скочил 
през няколко века подозрения, но по-скоро с увереността, че, аджеба, чорбаджиите през 
османското вла дичество всъщност са елитът на 6-о управление на ДС на султана. 
Всички тежки, но величествени времена, големите личности в българската история освен 
патриотичен елемент имат и свой плътен втори план. Всички са убедени, че Ботев е застрелян в 
челото на връх Вола. 
Но 45% се кълнат, че е от приятелски огън, 27 на сто вярват, че го е покосил вражески куршум, 
16% се колебаят, а на 12 на сто изобщо не им пука. 
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Няма да минаваме през двата синода на църквата ни, през противопоставянето на синьото и 
червеното, през отровните времена на съвременната история. 
Днес, понеже пак е време страшно, българинът се рее в COVID социологията и най-вече в 
неверието си. 
Светът чакаше ваксините, за да противодейства на пандемията, поставила буквално на трупчета 
живота, който познавахме. Ваксините са готови. С тях се вкарва в две дози RNK (рибонуклеинова 
киселина), която най-просто казано, тренира имунната система как най-бързо да атакува вируса. 
Фитнес на клетъчно ниво. 
Докато германецът, австриецът, израелецът и много други вярват на учените, на лекарите и на 
властите си и се подготвят за поставянето на ваксини, българинът разсъждава за втория план 
И отново сме разделени с две по ботевски емоционални и противоречащи си мнения. 
"Щом ни я дават безплатно, щом депутатите не си я сложат първи, ако ваксината не е 
изпробвана върху гадния съсед, аз някакво RNK няма да си слагам!", категорични са мнозина. 
"Нищо, че не правя голяма разлика между 
RNKnDNK,a за DNK някъде бях чул, че е моята същност, каквито са официалният ми анцуг и 
възможността ми да общувам с жените, но невербално. 
Някакви професорчета от Оксфорд дори нещо от шимпанзета искали да ми слагат?!" 
Дано не съм права, но си мисля, че ако на нашите ширини ваксините бяха обявени за платени, 
ако за тях има дефицит и ако се печелеха само чрез търкане на талончета (това ми е много 
тежко дори да го изрека), интересът към тях щеше да е голям, а вярата, че ще помогнат, ще 
скочи до небето. 
На никого нямаше да му хрумне, че искат да му имплантират чип за проследяване 
Вярно е, че ваксините не са изпробвани в дълги срокове, че беше по-добре да има години за 
изследвания и да бъдат тествани на всички възрастови групи със строго прошнуровани 
медицински протоколи. Най-добре беше предварително да са отречени всякакви бъдещи 
здравни неудачи в годините. 
Скептицизмът не е порок, той е здравословен и трябва да се прилага, но когато не си поставен 
до стената. 
Във времена, когато всеки вече познава семейство, загубило близък човек от рогатия вирус, 
когато лекарите работят по 18 часа на ден, когато много от тях си отидоха, когато става дума за 
глътка въздух на любим човек, философията трябва да даде път на експертизата. Да се доверим 
на учените и този път да загърбим българския лаф "Като знам какъв инженер съм, как да отида 
на лекар?!". 
В пламъците на пожара не викаш първо градинаря, и той ще ти трябва, но не веднага! 
Има и друго. Нормален ли е живот с маска в десния джоб и антибактериални кърпички в левия, 
емоционално гърчещо е да се питаш ще седнеш ли пак пред капучино на остров Капри (нищо, че 
навремето въпросното капучино леко нагарчаше заради островната му цена, но сега ти се струва 
запомняща се инвестиция), кога детето ще види Ню Йорк или Австралия и много простичкото - 
безотговорен ли си, ако седнеш с баба си на "Бейлис" за Нова година... 
Затова вероятно е добре да заложим на световната наука, която, колкото и да върви с 
корпоративните интереси, едва ли ще подложи на неоправдан риск първо хората си, които 
лекуват. Днес европейските държави инвестират милиарди за доставка на ваксините. Смисълът 
е поне 75% от населението да го направят, за да се постигне така нареченият стаден имунитет. 
Много точно и едновременно с това много невярно име! 
Ирония на пандемията, ирония на живота -общ имунитет, защита на рисковите групи, стопиране 
на мъчителни смърти ще постигнат обществата, не стадата! Нищо, че за това може да послужат 
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и разработки при шимпанзе. Германецът, австриецът, британецът и много други ще го направят, 
независимо че пожарът може да не е точно в тяхната къща. Ние...? 
 

 
 
Фризерът пристигна в Бургас 
Труд  Стр. 1 

 
Кметът на Бургас Димитър Николов помага при инсталирането на нов фризер с капацитет за 
съхранение на 175 500 броя ваксини срещу коронавирус. Той бе монтиран в сградата на РЗИ в 
морския град. Охладителят ще бъде подсигурен с авариен генератор в случай на внезапно 
спиране на електрозахранването. 
 
Първите списъци за ваксина - в четвъртък 
Труд  Стр. 4

 
До четвъртък, 10 декември, директорите и на шестте регионални здравни инспекции, отговарящи 
за организацията по ваксинирането срещу COVID-19, трябва да изготвят списъците с лекарите, 
които желаят да се ваксинират. Това съобщи здравният министър проф. Костадин Ангелов след 
среща с директорите на здравните инспекции. Фризерът, в който ще бъдат съхранявани 
ваксините срещу COVID 19, бе докаран по обед в понеделник, в РЗИ-Бургас. За него е осигурено 
специално помещение с видеонаблюдение и всичко необходимо, каза кметът на Бургас Димитър 
Николов. Всички помещения, в които хладилниците за ваксините ще се поставят, ще бъдат 
пригодени. Отделни малки хладилници ще бъдат разположени за мобилните екипи. Имаме 
готовност на 14 декември детските градини и ясли да отворят. Готови сме да въведем тази 
мярка, каза още здравният министър. Проф. Ангелов посочи, че важната седмица за анализ на 
данните и евентуалното разхлабване на мерките, е от 14 декември нататък. 
Здравният министър предупреди, че големите търговски обекти, които не спазват 
противоепидемичните мерки, ще бъдат глобявани. От РЗИ-София са наложени 6 акта на такива 
големи търговски вериги", увери проф. Ангелов. 
 
Борисов: Разпоредил съм на 21.12. да отворим всичко 
На 14-ти може да пуснем детските градини, обяви премиерът 
Труд  Стр. 4

 
Разпоредил съм на 21 декември да отворим отново всичко и в зависимост от цифрите на 
заболелите - на 14 декември може да пуснем детските градини и яслите. Това заяви премиерът 
Бойко Борисов във видео във "Фейсбук" по време на инспекция в завод за хляб край 
Съединение. Заедно с него бе министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. 
"Действаме по мерките. Милиони вече влизат. Действително над 1 млрд и 100 млн. са влезли в 
тези мерки от страна на държавата за подпомагане на малки, микро- и средни предприятия, 
обясни премиерът 
Той бе категоричен, че не желае дълго да има затворени магазини, заведения, фитнеси. "Броят 
на оздравелите вече е висок и най-добрата кризисна мярка е отварянето. Ваксините ги очакваме, 
който пожелае доброволно, ваксинира се и продължават да работят", подчерта премиерът. Той 
поясни, че държавата също плаща пенсии и заплати и няма икономическа логика държавата да 
плаща за заплати, а компаниите да не работят. 



 

 

Zdrave.net 

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

"Накрая - или заем или фалит. Ние не искаме да задължим бъдещите поколения. Най-добрата 
кризисна мярка е отварянето. Няма как да не се работи, а някой да плаща 80/0. Много е 
популистко", каза Борисов. 
 
Патриархът праща свещеници в болниците 
Труд  Стр. 4

 
Свещениците ни ще влязат в болниците при лекарите и пациентите с КОВИД, за да ги 
благословят. Това ще стане непосредствено преди Рождество Христово, а инициативата е на 
Патриарх Неофит. Маслосвет за оздравяване на болните и запазване на здравето на 
медицинския персонал ще отслужат столични свещеници на 20 декември в храмовете. След това 
духовници, които са преболедували от C0VID-19, ще влязат в отделенията за коронавирус, за да 
помажат с осветен елей пациентите, лекарите, медицинските сестри, санитарите и всички, които 
работят там, ако желаят, както и да ги поръсят със светена вода, съобщи за Clinica.bg 
викарийният епископ на Софийската митрополия Белоградчишкия епископ Поликарп. 
Маслосветът се прави по личната инициатива на патрарх Неофит, който е и Софийски 
митрополит, отбеляза епископ Поликарп. В момента се уточнява с директорите на лечебните 
заведения как точно ще се осъществи духовната мисия. "Предвижда се тя да се осъществи от 20 
до 26 декември, а след това да продължи и през месец януари, каза викарийният епископ 
Поликарп. Софийската митрополия възобнови и телефоните си за психологическа подкрепа с 
екип от православни психолози, който беше сформиран на 23 март: от 10:00 до 13:00 ч.-тел. +359 
886 43 57 17, от 13:00 до 16:00 ч.-тел. +359 8984 1 69 46 и от 16:00 до 19:00 ч. - тел. + 359 885 72 
03 63. 
 
Доставиха апарати за въздух в общинските болници в София 
Труд  Стр. 9

 
Започна доставянето на апарати за подаване на въздух под налягане и кислородни бутилки за 
COVID отделенията в общински болници и за социалните домове на Столична община. Това бе 
докладвано заседанието на Софийския оперативан щаб. По предложение на кмета на София 
Йорданка Фандъкова средства, постъпили като дарения по дарителска сметка на Столична 
община за овладяване разпространението на COVID-19, са насочени за закупуване на важната 
медицинска апаратура. 
Използвани са 59 760 лева с ДДС от средствата в дарителската сметка. Доставени са 10 броя 
апарати за подаване въздух под налягане с кислородна маска и адаптор за кислород и 
овлажнител. Те са предназначени за четирите общинските многопрофилни болници, в които се 
лекуват пациенти с коронавирусна инфекция. 
Купени са също и 40 6р. кислородни бутилки, като 40 медицински редуцир вентили с ротаметър и 
овлажнител за кислород. 
В момента в общинските многопрофилни болници се лекуват 235 болни с коронавирусна 
инфекция, от тях 8 пациенти са в интензивно отделение. 
"Въпреки плавната тенденция на намаляване на случаите на заболели на дневна и седмична 
база, София все още е в червената зона по брой заболели", каза директорът на СРЗИ Данчо 
Пенчев. Той информира Щаба за стъпките, предвидени в плана по имунизация, и уточни, че 
ваксините ще се поставят по предварително изготвени списъци. 
По нареждане на кмета на София Йорданка Фандъкова дирекция "Аварийна помощ и превенция" 
ще подпомогне логистично СРЗИ при изпълнение на плана за поставяне на ваксини. 
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2. Препоръки за профилактика на COVID-19 
В очакване на ваксината - Коронавирусна болест 2019 
Ваньо МИТЕВ, КАТЕДРА МЕДИЦИНСКА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ, МФ, МУ-СОФИЯ 
Труд  Стр. 16-17

 
Продължение от вчерашния брой 
През 2008 г. се съобщава за забележителна отрицателна връзка между ARB и болестта на 
Алцхаймер (AD). Ретроспективен анализ на пет милиона регистри на пациенти в САЩ установи, 
че различните видове често използвани антихипертензивни лекарства имат много различни 
резултати при AD. При пациентите, приемащи ARB, с 35-40% е по-малко вероятно да развият AD, 
отколкото тези, използващи други антихипертензивни средства. 
3.3 Инхибитори на TMPRSS2, Фурин и Катепсин L 
От горе казаното става ясно, че за да проникне вирусът в клетката S белтъка му трябва да се 
среже от двата ензима-протеази фурин и TMPRSS2, а когато влиза по втория път от друга 
протеаза - катепсин L (фиг. 2). Следователно, инхибирането (блокирането) на протеазите би 
попречило на вируса да проникне в цитоплазмата на клетката. Такъв инхибитор е муколитичното 
лекарство за кашлица бромхексин/bromhexine. То се купува без рецепта в повечето страни и се 
изследва като възможно лечение на самия COVID-19. 
Друг протеазен инхибитор на TMPRSS2 (Camostat mesilate) е разработен в Япония през 80-те 
години и се прилага за терапията на хроничен панкреатит от 1994 г. Към днешна дата текат 
клинични изследвания в Япония за употребата на лекарството при блокиране или поне 
намаляване на вирусното разпространение и патогенезата на CoVs. 
3.4 Кверцетин и казеин киназа 2 
Кверцетинът/Quercetin е полифенолен биофлавоноид, открит в много растения и е с 
противовъзпалителни, а нтиоксидантн и, а нти п рол иферати вн и и антивирусни свойства. 
Кверцетинът е силен инхибитор на катепсин L и СК2. Кверцетинът вече е предложен като 
възможно терапевтично средство за смекчаване на тежестта на SARS-CoV-2 инфекция. 
Човешкият геном кодира 518 кинази (най-важните регулаторни ензими в човешкия организъм), 
като за част от тях не се знае функцията им. СК2 е първата киназна активност открита през 
1954г. СК2 е уникална, свързана с доброкачествения и злокачествения растеж (призната за 
туморен маркер) киназа. Лично аз не знам хиперпролиферативно състояние, при което 
активността на СК2 (увеличен протеинов синтез!) да не е висока. Това я прави атрактивна 
антиракова терапевтична цел. Тази година се разбра, че SARS-CoV-2 използва за 
възпроизвеждане си СК2, чиято активност е тясно свързана с растежа на филоподиите. От 
няколко години се провеждат клинични изследвания с малката молекула-инхибитор на СК2 
Silmitasertib (СХ-4945) за лечение на холангиокарцином. Silmitasertib демонстрира и мощна 
антивирусна активност при третиране на COVID-19, инхибирайки СК2, която стимулира 
разпространяващите вируса филоподийни тръби. На Silmitasertib се възлагат вече големи 
надежди за борба не само с рака, но и с вирусните инфекции, след одобрението на препарата. 
3.5 Мелатонин 
Мелатонинът увеличава толерантността към вируса и намалява увреждането на тъканите и 
органите на гостоприемника. Това дава възможност на гостоприемника да оцелее достатъчно 
дълго, за да развие адаптивна имунна реакция (специфичното антитяло), убивайки и изчиствайки 
вируса от тялото. 
3.6 Ивермектин 
Нашумелият напоследък ивермектин/ivermectin предлага много потенциални ефекти за лечение 
на редица заболявания, със своите антимикробни, антивирусни и противоракови свойства. In vivo 
проучвания върху животински модели разкриват широк спектър от антивирусни ефекти на 
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ивермектина, но са необходими сериозни клинични проучвания, за да се оцени потенциалната 
ефикасност на ивермектин в клинични условия. Фармакокинетични данни от клинично значими 
проучвания за дозиране на ивермектин показват, че вероятността за инхибиторни концентрации 
на SARS-CoV-2 не е постижима при хора. Популярен е в Латинска Америка, Египет и някои други 
страни от третия свят. Използва се и в редица лечебни заведения в България. Някои го 
препоръчват и за профилактика. Има обаче, редица въпроси, на които трябва да дадат отговор 
мащабни клинични проучвания, за да не се стигне до съдбата на ремдезивир и 
хидроксихлорохина. 
Скъпият антивирусени агент Ремдезивир/Remdesivir, първоначално разработен за лечение на 
Ебола, прекъсва репликацията на РНК. Засега мненията за ползата от Ремдезивир са на двата 
полюса, с преобладаващи отрицателни становища за неговата ефективност при Covid 19. 
Рекламираният в началото на пандемията антималариен препарат хлорохин/chloroquine и 
хидроксихлорохин/hydroxychloroquine лично от Доналд Тръмп към настоящия момент е 
категорично отхвърлен като безполезен, даже вреден. Той се свързва с повишен риск от смърт 
при пациенти с коронавирус, наред с други рискове за здравето. 
3.7. Колхицин 
Колхицинът/Colchicine, под формата на есенен минзухар (Colchicum autumnale), се използва още 
през 1500 г. пр. Н. Е. за лечение на подуване на ставите (подагра). Той е одобрен за медицинска 
употреба в САЩ през 1961 г. 
Той модулира производството на провъзпалителни цитокини. Колхицинът се прилага при 
болестни състояния, характеризиращи се със системно възпаление и неконтролирано 
активиране на вродения имунен отговор. Неконтролираното освобождаване на основни 
провъзпалителни цитокини като интерлевкин-1 и -6 е основна патологична характеристика на 
COVID-19, както и предиктор за заболеваемостта и смъртността на пациентите. Препоръчва се 
използване на колхицин при лечението на ранната фаза на COVID-19 с цел предотвратяване на 
автовъзпалителния отговор на гостоприемника. Предвид неговите противовъзпалителни и 
антивирусни свойства, той се тества и при пациенти с COVID-19. Има данни за положителен 
ефект на това лекарство при COVID-19 (включително от колеги в Александровска болница, МУ-
София) и в момента текат клинични проучвания в Гърция, Италия и Канада. 
3.8 Декстаметазон 
След мащабно проучване, публикуване през юли 2020 в New England Journal of Medicine, 
Националният институт по здравеопазване на САЩ дава следните препоръки за използване на 
декстаметазон за третиране на Covid-19: "Използване на дексаметазон... за лечение на COVID-19 
при хоспитализирани пациенти, които са с механична вентилация или се нуждаят от 
допълнителен кислород" В същото време Насоките препоръчват "да не се използва 
дексаметазон за лечение на COVID-19 при пациенти, които не се нуждаят от допълнителен 
кислород". 
3.9 Антистенокардин 
Антистенокардинът съдържа антитромботичното активно вещество дипиридамол (DIP) и се 
използва за предпазване от образуване на кръвни съсиреци при пациенти на антикоагулантна 
(противосъсирваща) терапия в следоперативния период. При инфектираните с COVID -19 
пациенти, допълнителна DIP терапия намалява вирусната репликация, потиска 
хиперкоагулацията и подобрява имунното възстановяване (предизвика мощни отговори на 
интерферон тип I). 
Препоръки за профилактика 
Ако се приложи основният лечебен принцип PRIMUM NON NOCERE (Първо да не се вреди), би 
могло да се препоръча използването на редица медикаменти и хранителни добавки за 
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профилактика и за прилагане в началния стадий на болестта, за които е извесно, че нямат 
съществени странични ефекти. Нещо като подготовка на организма за среща с вируса. 
Безпорна е ролята на протеазата TMPRSS2 за проникване на SARS CoV-2 в клетката, а 
безобидното и евтино лекарство бромхексин я инхибира (3 по 1 дневно. С две опаковки се прави 
14 дневен курс). 
Кверцетинът е природен биофлавоноид, инхибиращ модулирания от вируса ензим казеин киназа 
2 (СК2) и катепсин L. Кверцетинът при всички положения би трябвало да има положителен ефект 
в болбата с COVID-19 и се препоръчва по 250-500мг/дневно. Мелатонинът в препоръчваните 
дози до 2 мг (час преди лягане) би трябвало да окаже полезен ефект. 
Цинк (30-50мг/дневно), витамин Д (3000-4000и/дневно), селен, витамини от групата В, 
алкализиращи продукти (кресон, авокадо, чесън, ананас, лайм/ лимони, банани, портукали, манго 
и мандарини) и алкална вода, плодове, зеленчуци и чай съдържащи кверцетин също имат без 
съмнение полезен ефект. Не трябва да се гледа пренебрежително и на природния антибиотик 
чесъна, както и на лука (предимно червения) корите/люспите на които са най-големият резервоар 
на кверцетин. Не случайно древните индийци описвайки 9-те неща, на които се крепи светът, 
слагат под номер 9 чесъна, а на краля-слънце Людвиг XIV лекарите са спасили живота от 
пневмония с... чесън. 
Антистенокардинът поради антикоагулантния си ефект и най-вече стимулирането на интерферон 
тип I може да се използва за профилактика (2 по 2 табл. от 25 мг дневно.) 
Като се имат предвид възпалителните и протромбозни свойства на SARS CoV-2, вземането 
профилактично на табл. от ЮОмг аспирин-протект е препоръчително. 
Винаги съм смятал, че най-добрият начин за снабдяване на организма с витамини, 
антиоксиданти, есенциални мастни киселини, коензим Q и други полезни вещества е 
натуралният. Например, най-много от прочутия коензим Q се съдържа в сьомгата, сардините и 
скумрията. Лимонът, освен чудесен източник на вит. С, така също алкализира урината, което е 
благоприятно в борбата срещу уратни камъни. Фрешът от плодове и зеленчуци е чудесен 
източник на витамини/антиоксиданти. Трябва да се знае, че след направата му, той трябва да се 
изпие веднага, иначе рискуваме антиоксидантите да се окислят от кислорода във въздуха и да 
поемем единствено фруктоза. Освен това, трябва да се избягва само фреш от лимон, защото 
съм виждал зъби (черни) след разрушаване на емайла от такъв вид консумация. Или този, който 
иска да пие чист лимонов сок, трябва незабавно след това да изплакне хубаво устната си кухина. 
Месото подкиселява средата, затова не случайно средиземноморските народи обилно го 
поръсват с лимонов сок. Битува мнението, че може да се яде неограничено количество плодове 
и да не се пълнее. Това е дълбоко погрешно - фруктозата се усвоява по лесно от глюкозата и при 
излишък се трансформира лесно в триглицериди (мазнини). Така, че пиенето на фреш може да 
се превърне от усвояване на витамини в...пълнеене. 
*** 
Кверцетин - съдържание в различни продукти на 100 г 
Елда (8г/750мг), Обвивките на лук и чесън (4г), Пресен копър (55мг), Сурови листа на кориандър 
(53мг), Суров бъз - 42/27мг, Обикновен кресон - ЗОмг, Червен лук - 20мг/181, Ябълки, Боровинки, 
Вишни, Зелен и Черен чай - до 200-300 мг/100г, домати, грозде, цитрусови плодове, броколи, 
червено вино, зеле... 
Кверцетинът е цинков йонофор и може да предизвика високи концентрации на цинк, при които се 
инхибира репликацията на РНК тип вируси като SARS-CoV-2. Цинкът блокира РНК-зависима 
РНК-полимераза (RdRp), който е критичен ензим за вирусната NB! В литературата съществуват 
съществени разлики в количествата кверцетин в едни и същи продукти, но горепосочените 
винаги са сред водещите. 
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*** 
Бромхексин хидрохлорид 
Бромхексин хидрохлоридът (Bromhexine Hydrochloride-BRH) е одобрен в много страни като често 
използван отхрачващ препарат без рецепта за възрастни и деца и се продава от 1 963 г. 
BRH инхибира протеазата TMPRSS2, а с това и проникването на вируса в клетката. Това 
означава, че ще е ефективен за профилактика или в ранните стадии на заразата. 
Предлага се използване на BRH 8 тд два или три пъти дневно като профилактична мярка по 
време на пандемията на COVID-19, а в клиничната практика, за да се постига необходимата 
концентрация на лекарството в кръвта, може да се стигне и до 96 тд на ден (3 по 4 таблетки). 
Ранното приложение на перорален BRH намалява приема в интензивни отделения, интубацията 
и смъртността при пациенти с COVID-19. 
BRH таблетките могат потенциално да имат благоприятен ефект при пациенти с COVID-19, 
особено за тези с белодробно или чернодробно увреждане. 
Страничните ефекти (SE) при третиране с BRH таблетки 96 тд на ден/14 дни включват леки 
стомашно-чревни нарушения и алергични реакции, които са редки. Трябва да се обмисли 
инхалаторното прилагане на BRH. 
BRH е достъпно (евтино!) лекарство, почти без странични ефекти, което може лесно да се 
прилага навсякъде с огромен положителен ефект върху общественото здраве и световната 
икономика. 
 
Гърция се затваря напълно до 7 януари 
10-дневна карантина за влизащите с PCR тест 
Бойка АТАНАСОВА 
Труд  Стр. 17

 
До 7 януари остават затворени училищата, ресторантите, баровете, ски курортите и съдилищата 
в Гърция. За влизащите от чужбина, в допълнение към познатия процес на подаване на PLF 
декларация, отрицателен молекулярен тест (PCR) ще преминават през rapid-test и ще влизат в 
10-дневна превантивна карантина, ако влязат в Гърция през периода от петък, 18 декември 2020 
г., до четвъртък, 7 януари 2021 г. Това обяви правителственият говорител Стелиос Пецас. 
Ограничителните мерки, целящи да намалят разпространението на коронавируса, включително 
комендансткия час през нощта и забраната за пътуване извън областите по местоживеене се 
удължават. SMS-те за движение и излизане остават. 
"С тези данни всяко връщане към нормалното състояние ще се извършва постепенно и 
безопасно. Пътят ще бъде по-бавен, но по-безопасен", каза Стелиос Пецас. 
Правителството ще обяви мерки за църквите, фризьорските салони и магазините по-късно тази 
седмица. 
От днес до 8 януари сезонните магазини ще работят от 07:00 до 20:30 всеки ден. За целта е 
необходимо да се изпрати SMS на номер 13033 с опция "2", или попълнен формуляр за 
движение. 
Гръцките здравни служби и болници все още са под силен натиск от новия коронавирус, заяви 
министърът на здравеопазването Василис Кикилиас.Той подчерта, че ваксината, която се очаква, 
ще бъде безопасна и ще бъде тествана от международни фармацевтични агенции. Ще се 
предлага безплатно и няма да бъде задължителна. 
За тези, които не могат да отидат във ваксинационни центрове, като хора с увреждания, 
Кикилиас обяви, че ще бъдат създадени специални екипи, които ще извършат ваксинация по 
домовете. 
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Започна благотворителна кампания за тежко болни деца 
Труд  Стр. 21

 
От понеделник започна продажбата на картички от благотворителната кампанията на Община 
Ямбол "Подай ръка - спаси живот". Кампанията е в подкрепа на тежко болни ямболски деца и 
младежи, които се нуждаят от спешно оперативно или медикаментозно лечение, което не се 
заплаща от НЗОК или други доброволни здравноосигурителни фондове. 
Картичките, които струват 1 лев, ще се продават в Културно-информационен център "Безистен", 
в Центъра за административно обслужване на Община Ямбол, както и в някои от търговските 
обекти в града. 
Граждани и юридически лица могат да даряват пари и без да закупуват картички като ги 
превеждат в банковата сметка на Община Ямбол. 
 

 
 
Полиция дежури пред големите магазини в София и Пловдив 
Доц. Кунчев: Затваряме хипермаркетите, ако хората се трупат 
Монитор  Стр. 2 

 
Полиция ще дежури пред големите магазини в София и Пловдив. В столицата по три пъти 
дневно екипите на Столичен инспекторат и Общинска полиция ще следят както за ограничаване 
на посетителите вътре в магазините, така и за дистанция на опашките. При констатирани 
нарушения и невъзможност да се създаде организация, отделни обекти могат да бъдат 
затваряни. Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова във Фейсбук. Полиция и строга 
охрана вече пази и пред големите хипермаркети в Пловдив. Причина за строгите мерки станаха 
кадрите, които бяха разпространени в социалните мрежи през уикенда, на които се вижда масово 
струпване на хора пред магазините. 
"Не ми харесва това, което виждам. Ако нещата в тези големи магазини продължат в този вид, 
ще разширим мерките и върху тях,,, заяви пък държавният главен инспектор доц. Ангел Кунчев 
пред NOVA . Повод за изказването му бяха видеоклиповете от магазин "Джъмбо,,, които 
обиколиха мрежата. И Кунчев бе категоричен, че ако подобни магазини 
СЕ ОКАЖАТ ОГНИЩА НА КОРОНАВИРУС ще се стигне и до тяхното затваряне. Според него 
мерките до момента работят, тъй като се наблюдава спад на новите случаи, като смъртността и 
броят на хоспитализираните също са намалели. 
А заради студентския празник днес столичната полиция организира засилени проверки за 
нерегламентирани събирания. "В последните дни беше установено нарушение само на едно 
заведение НАРГИЛЕ БАР, КОЙТО РАБОТЕШЕ въпреки забраната,,, уточни Фандъкова. Кметът 
отчете, че София продължава да е в червената зона по заболеваемост въпреки плавната 
тенденция на спад на случаите в последните 10 дни. 
"Данните не трябва да ни успокояват, тъй като броят на хоспитализираните пациенти с COVID 
остава висок - 2234 са настанените в болници и 281 са на интензивно лечение,,, написа 
Фандъкова. 
Градоначалникът съобщи също, че са доставени първите 10 апарата за подаване на кислород и 
40 кислородни бутилки на общинските болници с COVID зони. "Закупуваме допълнителната 
апаратура със средства, които са постъпили в дарителската сметка на общината и те ще бъдат 
използвани за лечение на пациенти с коронавирус и болниците и социалните домове,,, посочва 
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Фандъкова. София ще се включи активно и с логистична подкрепа в процеса на ваксиниране, 
който се организира от Столичната здравна инспекция. 
 
Премиерът: Отваряме всичко на 21-ви, забавачките седмица по-рано 
РЗИ-тата правят списъци на медиците, които искат да се ваксинират 
Монитор  Стр. 2-3 

 
"Ако разпространението на COVID-19 продължи да се забавя, на 14 декември ще отворят врати 
детските градини и яслите, на 21-ви пускаме и другото". Това заяви вчера премиерът Бойко 
Борисов по време на инспекция в завод за хранителни продукти и хлебни изделия в Цалапица. 
Заедно с него бе и социалният министър Деница Сачева, чието ведомство разработва именно 
мярката 60/40 в помощ за бизнеса по време на пандемията. 
Премиерът отбеляза, че всеки ден има по 2000-3000 оздравели българи, които може да се 
връщат в производствата. Той поясни, че държавата също така дава пенсии и заплати и няма как 
да плаща, а компаниите да не работят., Дяма икономическа логика, при която може, без да се 
събира данъкът, без да се произвежда, държавата да плаща заплатите. Тя няма свои приходи - 
каза Борисов. И добави: -Накрая решението - или заедно, или фалит. Ние не искаме да 
задължим бъдещите поколения. Най-добрата кризисна мярка е отварянето. Няма как да не се 
работи, а някой да плаща 80/0. Кой ще издържи така", попита риторично той. 
Според него българите трябва да свикнат с мисълта, че излизаме от пандемията 
Припомни също, че скоро ще има ваксини и че докторите са се научили да лекуват новото 
заболяване. 
Предупреди обаче, че финансовата криза ще е голяма, ако се продължава така. "Действаме по 
мерките. От март досега над 1,1 млрд. лева са влезли в мерките като подкрепа за бизнеса", каза 
премиерът, като поясни, че са предимно за малките и за средните предприятия. Най-добрата 
мярка, която е разпоредил -на 21 декември да се отвори всичко поетапно, за да може дотогава 
медиците да лекуват. 
Социалният министър Сачева пък отбеляза, че по най-новата мярка за изплащане на 80% от 
минималната заплатата вече са подадени 1500 заявления, които се отнасят за 6000 работници, 
заети във временно затворени заради коронавируса икономически дейности. 
Междувременно здравният министър даде брифинг, на който съобщи, че шестте РЗИ-та, 
отговарящи за организацията по ваксинирането срещу COVID-19, трябва да изготвят списъци на 
медиците, които искат да се ваксинират. Това трябва да стане до четвъртък. Освен това трябва 
да разяснят и преценят колко мобилни екипа за ваксинация ще са необходими. "В понеделник 
(14 декември бел.ред.) ще се съберем, за да отчетем всички специфики на всички райони. 
Всички помещения за хладилниците за ваксини ще бъдат пригодени, във всички РЗИ-та ще има 
хладилници, а в мобилните пунктове, ще има по-малки подходящи хладилници, такива ще има и 
в лекарските кабинети, каза още Ангелов. До края на годината ще се сключат договорите за 
хладилници, а първите вече са налични. 
Ангелов изтъка, че ако тенденцията за намаляване на болните се запази, то забавачките могат 
да бъдат отворени. Той потвърди, че това ще е първата мярка, която вече е обсъдена и с 
премиера Борисов. "Много е рано да се говори за отваряне на всичко от 21 декември", обясни 
министърът на здравеопазването. 
В София са наложени 6 акта на големи търговски вериги, проверките текат и навсякъде, където 
има нарушения, ще има и глоби, каза още здравният министър. Подготовката за изборите тече, 
няма да има хора, които да не могат да упражнят гласа си, каза още той. 
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Половината от изследваните в гр. Бяла с коронавирус 
Монитор  Стр. 2

 
Близо половината от хората, които да се изследвали с антигенни тестове в гр. Бяла, Русенско, са 
дали положителен резултат за COVID-19. От безплатните тестове за близо две седмици са се 
възползвали около 700 души, съобщи БНТ. Това са предимно социално слаби хора и 
пенсионери, които не могат да си позволят скъпите PCR тестове. Тестовете са за сметка на 
община Бяла и болницата. 
,А разходите на общината са от културния календар, който тази година има промени поради 
ситуацията в страната", обясни управителят на болницата в Бяла Димитър Димитров. За 
последните две седмици в COVID отделението в болницата в града няма свободни легла. 
Постоянно се изпращат и пренасочват хора към Русе. 
"В началото на ноември в града започнаха да се появяват първите случаи на коронавирус, като 
бяха най-вече сред хора от общинските структури. В същото време гражданите не се изследваха 
и това ни притесни. Излезе така, че обслужващият персонал е болен, а хората не се подлагат на 
тестове. В града ни няма лаборатория и се налага да се ходи до Русе. Също така и часовете, в 
които се вземат пробите, затруднява още повече гражданите. Затова болницата започна да 
съдейства и да изпраща проби, но това отново не даде ефект", коментира Димитров. Затова 
след като на пазара се появили антигенните тестове, е била направена заявка за закупуване на 
такива. Заедно с общината болницата предприела кампания за тестване. 
"Проблемът е, че до момента антигенните тестове не се признават и хората с положителен тест 
не се включват никъде в информационната система. Никой не знае, че са заразени. Ползата, 
която търсехме, както казваше и доц. Мангъров, бе масово тестване и здравите хора да работят, 
а болните да са вкъщи. Това ни беше идеята и да разделим хората, но това не се получи. Стана 
точно обратното, някои се изследват, разбират, че са заразени и не предприемат нищо спрямо 
близките си и общество. Разхождат се, знаем в кои предприятия работят, а предприятията не се 
затварят", каза Димитров. Според него всичко опира до съзнанието, но нямало резултат засега. 
"Всичко е на ниво РЗИ и при положителен PCR тест", каза още той. Димитров изтъкна, че докато 
заразата се разпространява дифузно, не ни чака нищо добро. 
 
Фризерът за ваксините пристигна в Бургас 
Монитор  Стр. 3

 
Хладилникът, в който ще се съхраняват ваксините срещу коронавирус, пристигна в Бургас. За 
него е пригодено специално помещение в сградата на РЗИ. То разполага с отделна 
климатизация, видеонаблюдение и генератор, който ще се използва при спиране на тока. Има и 
осигурена жива охрана. 
Здравната инспекция в Бургас обаче се сблъска с трудности при вкарването и разполагането на 
фризера. Оказа се, че той е в града от няколко дни, но не може да мине през вратата на 
помещението, в което трябва да бъде разположен, и се наложи вратата да бъде разширявана, 
съобщи 6ТВ. 
"Размерите са доста големи - 2 метра височина и метър и 20 дълбочина и ширина. Наложи се да 
се отремонтира вратата на помещението, за да може да бъде вкаран фризерът. Хладилното 
съоръжение ще може да побере 175 500 броя ваксини, тъй като част от ваксините се съхраняват 
при много ниски температури,,, каза д-р Величка Григорова, директор на РЗИ-Бургас пред 6ТВ. 
Фризерът поддържа температура от -40 до -86 градуса. Капацитетът му е 700 литра. По 
препоръка на производителя "Пфайзер,, ваксините могат да се съхраняват до 6 месеца в него. 
фризерът побира 175 500 дози ваксини, които ще са за трите области - Бургас, Сливен и Ямбол. 
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Трима нови доброволци в областната болница в Пазарджик 
Диана ВАРНИК0ВА 
Монитор  Стр. 3

 
Трима нови доброволци има вече в областната болница в Пазарджик. Те са спортисти, треньори. 
След треньора по джудо Иван Вакарелски още трима негови колеги вече са доброволци в МБАЛ-
Пазарджик, за да помагат на медиците в битката с коронавируса. 
Треньорите по джудо Ангел Тонов и Виден Василев станаха санитари в Спешно отделение, а 
треньорът по карате Станислав Комсалов от няколко дни работи като болногледач в триажното 
Урологично отделение, където се приемат съмнителните за ковид пациенти. 
"Не може да стоим безучастни, когато областната болница се задъхва и се нуждае от хора, които 
да се грижат за многото болни пациенти", заявиха доброволците. Те ще останат на работа в 
лечебното заведение, докато има нужда от тях. Изказваме огромната си благодарност към 
четиримата доброволци, както и към директора на Спортното училище на Пазарджик Георги 
Георгиев и ръководството на СК "Кодокан" за съдействието, съпричастността и подкрепата, която 
оказват на МБАЛ-Пазарджик Д-р Кръстьо Пилафов, който е специализант по хирургия в МБАЛ 
"Хигия", е първият лекар от друга болница в област Пазарджик, който се отзова на апела за 
помощ на МБАЛ-Пазарджик и даде дежурство в Спешно отделение. Той е сред медиците, 
работещи в момента в ковид отделението на МБАЛ"Хигия". 
В неделния ден д-р Пилафов работи в продължение на 12 часа като спешен медик. 
 
България подари ново оборудване на болница в Черна гора 
Монитор  Стр. 4

 
Болницата "Д-р Иован Булаич" в Брезовик се сдоби с ново оборудване по проект "Подобряване 
на белодробното здраве в Черна гора", финансиран в рамките на ежегодно предоставяната 
българска Официална помощ за развитие. Това стана ясно от прессъобщение на МВнР. 
Проектът, финансиран от Официалната българска помощ за развитие чрез посолството на 
Република България в Черна гора, беше реализиран от FORS Montenegro - Фондация за 
развитие на Северна Черна гора, в периода юни - декември 2020 година. Неговата цел е да се 
подобри качеството на здравните услуги в тази област, както и да се повиши нивото на 
информираност на населението за опазването на дихателните органи. 
30 500 евро от обща стойност 35 000 са похарчени за закупуване на медицинско оборудване, а 
останалите за закупуване на медицински консумативи - защитни маски и облекла и производство 
на рекламни материали за целите на информационната кампания. 
Новото оборудване беше представено на специална церемония в гр. Никшик, в която взеха 
участие кметът на гр.Никшич Милутин Симович, директорът на болницата "Д-р Йован Булаич" в 
Брезовик д-р Релич и директорът на фондацията FORS Montenegro. 
 
Първите пратки на Pfizer пристигнаха във Великобритания 
Монитор  Стр. 13

 
Пратките с коронавирусната ваксина, разработена от американския производител на лекарства 
"Файзер" и немската "БионТех", достигнаха вече Великобритания, за да бъде дадено началото на 
националната имунизационна програма в страната във вторник - ден, който здравният секретар 
Мат Ханкок определи като "Ден на победатата" (референция към триумфа през Втората 
световна война). 
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Очаква се около 800 000 дози от ваксината да бъдат използвани за старта на кампанията, след 
като миналата седмица Великобритания стана първата страна, която даде решение за 
употребата на ваксината Pfizer-BioNtech. 
Това се случи, след като клиничните изследвания доказаха ефикасност на ваксината от 95%. 
Самите ваксинации ще започнат да се прилагат в около 50 болнични центъра в Англия. 
Шотландия, Уелс и Северна Ирландия също ще започнат ваксинацията си същия ден. 
Правителствата и здравните агенции по света ще наблюдават британската програма за 
ваксинация, която ще отнеме месеци, за да отбележат нейните успехи и неуспехи и съответно да 
коригират собствените си планове. Британските регулаторни органи също проучват данни за 
ваксините от американската биотехнологична компания Moderna и AstraZeneca Oxford University. 
Великобритания има най-високия брой на смъртните случаи, свързани с вирусите в Европа, над 
61000. 
Пациентите на възраст 80 и повече години, които вече посещават болници като амбулаторни 
пациенти и изписваните след престой в болницата, ще бъдат сред първите, които ще получат 
ваксина. 
 
Производителите на COVID ваксини под постоянен обстрел от кибератаки 
Удариха и ,,АстраЗенека“ използваните методи насочват към Пхенян и Москва 
Монитор  Стр. 13

 
Екипът на "АстраЗенека" стана поредният производител на ваксини срещу коронавирус, който се 
оплака от опит за пробиване на сигурността на комшотрите му. И по всичко личи, че подобни 
атаки са по нареждане на други държави, посочват източници на "Ройтерс". 
По данни на ройтерс" служителите на британскошведския екип, разработващ ваксина срещу 
коронавируса, са получили серия фалшиви мейли, изплозва-щи метода на "социална инженерия" 
- т.е психологическа манипулация с цел изтичането на поверителна информация. В случая, 
служителите са получили съблазнителни предложения за работа, като в мейлите си хакерите са 
включили и дигитални средства за атака, за да могат да проникнат в компютрите на 
специалистите, разработващи ваксината. Позовавайки се на анонимни източници, "Ройтерс" 
съобщава също, че подобна стратегия най-често се използва от Северна Корея. 
В момента ваксините и медикаментите срещу коронавируса са изключително ценни за 
фармацевтичната индустрия. В разработката на ваксините са вложени и ще продължат да се 
влагат огромни ресурси. Благосъстоянието на цели държави и нации зависи от тях. Скоковете по 
световните борси след оповестяването на защитните свойства на ваксината на BioNTech и Pfizer 
говорят красноречиво. 
При това положение не е чудно, че някои се опитват да се възползват от достиженията на чужд 
изследователски труд. И използват кибератаките като средство за промишлен шпионаж в 
дигиталните времена. 
Заплахата за германските фармацевтични компании и разработчици на ваксини също е висока, 
казва председателят на Федералната служба за сигурност в информационната техника Арне 
Шьонбом. Пред "Дойче Веле" той сподели по-рано, че службата разполага със сведения за много 
атаки спрямо фармацевтични фирми и изследователски институти и университети. 
"Рискът от целенасочени нападения срещу изследователските институти остава", 
предупреждава Шьонбом. 
Федералната служба за сигурност в информационната техника превантивно е отправила 
предуггреждения към германските компании. Тя им предоставя и съвети как да защитят себе си и 
своите доставчици от нападения. 
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Все пак за момента не е известно в Германия да е осъществена успешна кибератака в някое 
фармацевтично предприятия. Но не само случаят с AstraZeneca показва колко сериозна е 
заплахата. В средата на ноември високопоставен мениджър от ,jVlaHKpocoqbT" съобщи във 
фирмен блог за кибератаки срещу седем известни производители на ваксини в Канада, Франция, 
Индия, Южна Корея и САЩ. Като извършители на атаките бяха назовани една хакерка група от 
Русия и две от Северна Корея. И за трите се смята, че са свързани с държавни служби. 
През октомври американската фирма за киберсигурност пък Crowdstrike съобщи за нападения и 
срещу японски лаборатории за разработка на ваксини. В този случай вероятният източник на 
атаките е Китай. 
Още през юли тайните служби на САЩ, Канада и Великобритания обвиниха в съвместна 
декларация руски хакери за нападенията срещу организации, занимаващи се с разработката на 
ваксини срещу коронавируса. Според британския Национален център за киберсигурност хакерска 
група под названието АРТ29 си била набелязала "кражбите на ценна интелектуална 
собственост". Почти сигурното предположение на британския център е, че тази група работи 
съвместно с руските тайни служби. Русия отхвърли обвиненията като неоснователни. 
 
Бавария с още по-строги Ковид мерки от сряда 
Монитор  Стр. 13

 
Бавария - южният германски регион, който към момента е регистрирал най-много жертви на 
коронавирус в страната - обяви, че от сряда ще влязат в сила нови, още по-строги рестриктивни 
мерки. 
На пресконференция по повода регионалният премиер Маркус Зьодер обяви, че спрямо новите 
мерки хората, населяващи региона, ще имат право да напускат домовете си само с основателна 
причина. Както предава "Ройтерс", планът предвижда това правило да продължи поне до 5 
януари, въпреки че ще има известно облекчение в правилата за Коледа. 
През март и април Германия беше сред държавите, които успяха най-добре да поставят 
пандемията под контрол. Сега обаче страната се справя с далеч по-смъртоносна втора вълна на 
коронавирусни инфекции и наложи пълен локдаун в началото на ноември, затваряйки ресторанти 
и барове и ограничавайки публичните събирания. Канцлерът Ангел Меркел и регионалните 
лидери дори се договориха да удължат националните ограничителни мерки до 10 януари и да 
включат ограничаване на частните събирания до петима души от две домакинства. 
Въпреки това в неделя броят на потвърдените случаи продължи да расте, увеличавайки се с 17 
767 и достигайки общо 1 171 323, показват данните от Института за инфекциозни болести 
"Робърт Кох". Докладваните жертви пък са нараснали с 255 на 18 772, включително 4289 
смъртни случая в Бавария. 
 
Дания въвежда частичен локдаун 
Монитор  Стр. 13

 
Дания обяви днес нов частичен "локдаун" е най-големите си градове, включително столицата 
Копенхаген, след рекорден скок в случаите на коронавирус през уикенда. 
"Насочваме се към областите, където болестта е най-широко разпространена", каза премиерът 
Мете Фредериксен. 
Според новите мерки баровете, ресторантите, музеите и кината ще трябва да бъдат затворени 
на 9 декември в 38 общини, включително Копенхаген и втория и третия по големина градове на 
Дания - Одензее и Орхус, а учениците в началните училища, гимназиите и университетите ще 
бъдат изпратени вкъщи. 
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Новите ограничения ще бъдат в сила до 3 януари. 
"Нашата стратегия е непроменена", каза Фредериксен. "Трябва да действаме бързо, за да можем 
да избегнем по-сериозно блокиране на по-късен етап." 
През уикенда Дания регистрира над 3800 нови случая на коронавирус, като съботният отчет 
отбелязва най-много всекидневни инфекции, откакто страната беше засегната за първи път от 
пандемията. 
 

 
 
Полиция варди големите магазини 
Телеграф  Стр. 1

 
Полицаи вардят пред големите магазини у нас. Те следят да няма скандални блъсканици и да не 
се нарушават противоепидемичните мерки. 
Междубременно униформени тръгват днес и на масирани проверки по барове и кръчми, за да 
видят дали студенти не газят правилата и не вдигат купони по случай 8 декември. Здравният 
министър проф. Костадин Ангелов пък обяви, че вече има 6 акта за големи магазини, които са 
допуснали да има огромни опашки и на практика не са взели мерки срещу смъртоносния вирус. 
 
Премиерът Борисов обяви: Отваряме всичко на 21-ви, забавачките седмица по-рано 
Телеграф  Стр. 2 

 
"Действаме по мерките. Казваш милиони влизат. От март дотук над 1,1 млрд. лева са влезли в 
мерките като подкрепа за бизнеса". Това каза премиерът Бойко Борисов по време на инспекция, 
този път в завод за хранителни продукти и хлебни изделия в Цалапица. 
Заедно е него бе и социалният министър Деница Сачева, чието ведомство разработва именно 
мярката 60/40 в помощ за бизнеса по време на пандемията. 
"Най-добрата мярка, която съм разпоредил, е на 21 декември да се отвори всичко поетапно, за 
да може дотогава медиците да лекуват", допълни премиерът. 
Малко по-късно здравният министър проф. Костадин Ангелов също заяви, че държавата има 
готовност на 14 декември да отвори детските градини и ясли. Министърът посочи, че се е 
срещал с премиера и е обсъдил режима, по който ще бъдат отпуснати мерките. "Рано е да 
говорим за отваряне на всичко от 21 декември", каза още проф. Ангелов. 
По време на инспекцията му беше показано как.се замества хлябът, как се пече и пакетира. 
Премиерът пък по традиция попита служителите дали им плащат добри заплати. От завода 
поясниха, че ползват част от мерките в подкрепа на бизнеса и ги подкрепят. Имат дистрибутори 
из цялата страна. Собственикът на хлебозавода благодари на Борисов и Сачева за мерките, в 
момента във фирмата има 620 служители, като поясни, че имат производство и в Съединение. 
Борисов заяви, че всеки ден има по 2000-3000 оздравели българи. "За да може всички тези хора 
да се връщат в производствата", допълни той. Премиерът поясни, че държавата също дава 
пенсии и заплати и няма как държавата да плаща, а компаниите да не работят. "Няма 
икономическа логика, при която може, без да се събира данъкът, без да се произвежда, 
държавата да плаща заплатите. Тя няма свои приходи -каза Борисов. И добави: -Накрая 
решението - или заедно или фалит. Ние не искаме да задължим бъдещите поколения. Броят на 
оздравелите вече е много. Най-добрата кризисна мярка е отварянето. Няма как да не се работи, 
а някой да плаща 80/0. Кой ще издържи така. Много е популистко. На 14-и, ако цифрите са 
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такива, ще отворим детските градини и яслите, но това е под условие. На 21-ви пускаме и 
другото". 
Според него българите трябва да свикнат с мисълта, че излизаме от пандемията, като добави, 
че скоро ще има ваксини. Поясни, че докато върви пандемията, трябва да имаме пари, за да има 
за мерките. По думите му докторите се научили да лекуват новото заболяване. Предупреди, че 
финансовата криза ще е толкова голяма, ако се продължава така. Затова изтъкна, че всички 
трябва да спазват мерките, защото дълго време ще е необходимо да се справим заедно с 
последиците от кризата. 
Собственикът на фирмата на свой ред заяви, че ако не са били тези мерки, е трябвало да 
затвори завода. Борисов заяви, че сега, докато върви пандемията, трябва да се подпомага 
бизнесът, а след това да се работи на пълни обороти. 
Сачева пък отбеляза, че л| най-новата мярка за изплащане на 80% от минималната заплата вече 
са подадени 1500 заявления, които се отнасят за 6000 работници, заети във временно затворени 
заради новия вирус икономически дейности. 
Премиерът научи от собственика, че е от Сирия, но дълги години живее у нас. В тази връзка 
премиерът изтъкна, че България е единствената държава, която не е дала муниции за войната в 
Сирия и това било нашата политика - на разбирателство и толерантност. 
 
Полиция варди големите магазини 
Телеграф  Стр. 6-7

 
Полицаи вардят пред големите магазини у нас. 
Те следят да няма скандални блъсканици и да не се нарушават противоепидемичните мерки. 
Междувременно униформени тръгват днес и на масирани проверки по барове и кръчми, за да 
видят дали студенти не газят правилата и не вдигат купон и по случай 8 декември. 
Здравният министър проф. Костадин Ангелов пък обяви, че вече има 6 акта за големи магазини, 
които са допуснали да има огромни опашки и на практика не са взели мерки срещу смъртоносния 
вирус. 
Полицията в Пловдив от вчера дежури пред големите хипермаркети в града. Организацията е 
направена така, че да няма стълпотвореие като това заснето в "Джъмбо" в София. Тъй като в 
момента има много хора, които пазаруват коледните подаръци, не се съобразяват и не им пука, 
че могат да се заразят или пък ако вече са заразни, да превхрълят заразата върху други хора. 
В големите търговски вериги в Добрич също има голямо стълпотворение на хора, видя репортер 
на Телеграф". Добруджанци се трупат и пазаруват като за последно. Това се отнася не само за 
хранителните вериги, но и за веригите за техника и т.н. Клиентите не спазват дистанция, дори 
някои свалят маските си под брадата, когато обикалят щандовете. Полиция нямаше вчера пред 
големите обекти, показа още проверката ни. Единственото, което се спазва, е зеленият коридор 
за пазаруването на пенсионерите. 
В Бургас пък униформени тръгнаха на масирани акции по големите хипермаркети, след като 
кметът Димитър Николов разпореди изрично да се засили контролът. Операция "Навалица" 
подейства светкавично и принуди големите вериги да спрат безразборния достъп на клиенти в 
магазините. До преди ден почти по всички хипермаркети се наблюдаваха навалици, без никой от 
клиентите да спазва дистанция. Още щом се разчу, че полицията тръгва на проверки, бе 
въведена организация със стриктен контрол на входовете на веригите. Охранителите на 
обектите спираха периодично клиентския поток и не допускаха струпвания. 
Десетки униформени и лично комисар Неделчо Рачев - началник на Охранителна полиция в 
Бургас се включиха в акцията. 
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В Шумен пък отговорността на търговските обекти се свежда до табелки на вратата и точки за 
спазване на разстояние, залепени на пода в магазина, но на практика нито някой следи за това, 
нито прави забележки. Не са рядка гледка и клиенти с маски под брадичката. От време на време 
избухват словесни престрелки между клиенти след направени забележки, но охраната и 
служителите на магазините запазват неутралитет. 
*** 
В Русе ги пускат на групи от по 5-6 човека 
Противоепидемичните мерки в големите магазини за хранителни стоки в Русе се спазват, 
доколкото това е възможно. Често се случва обаче пред една витрина за определен продукт да 
се струпат повече хора, дори и на входа да има строг пропускателен режим. В повечето големи 
магазини, се пускат наведнъж по пет-шест души, за да се осигури вътре пространство за 
пазаруващите. При повече чакащи за плащане се пускат допълнителни каси. Във всеки магазин 
има служители, които следят за реда и за спазването на дистанция, но се разчита най-вече на 
самосъзнанието на гражданите. 
 
Вкарват хладилници за ваксини в линейките 
Големите фризери само в шест града, вече са налични в София и Бургас 
Елена АНАСТАСОВА 
Телеграф  Стр. 7

 
Малки хладилници за съхранение на ваксините срещу COVID-19 ще има при джипитата, в 
линейките и лекарските кабинети в училищата. Това заяви на брифинг здравният министър 
проф. Костадин Ангелов. 
Големи фризери пък ще бъдат монтирани само в шестте града по районите, на които е 
разделена страната. Това са Бургас, Враца, Велико Търново, Варна, Пловдив и София. 
Здравният министър се срещна вчера с директорите на шестте здравни инспекции. По-рано през 
деня пък бе монтирана последната от четирите хладилни камери, в които ще се съхраняват 
първите дози на ваксината. Както писахме, такива вече има в държавното дружество "Бул Био", и 
столичната здравна инспекция, а вече и в РЗИ-Бургас. "Капацитетът на хладилника е 175 500 
дози, които ще са за трите области - Бургас, Сливен и Ямбол", съобщи директорът на здравната 
инспекция в Бургас Величка Григорова. 
Устройството поддържа температура рт минус 40 до минус 86 градуса, а капацитетът му е до 700 
литра. По препоръка на производителя ваксините ще могат да се съхраняват във фризера до 6 
месеца, поясниха от фирмата дос тавчик. Хладилникът ще бъде монтиран в специално 
подготвено за целта помещение с контролиран дос тъп. "Всички помещения, в които ще се 
поставят хладилниците, ще отговарят на размера им. Там, където е необходимо, вече се прави 
ремонт", каза по-късно здравният министър. Той увери, че до края на годината ще бъдат 
сключени договорите за доставка на хладилниците, а в началото на следващата година те ще 
пристигнат у нас. "Най-важното е, че необходимите хладилници за посрещане на първата 
доставка са налице", каза проф. Ангелов. 
Здравният министър заяви, че започва и изготвянето на списъци с желаещите медици, които ще 
бъдат ваксинирани с първите пристигнали серуми. "Директорите на РЗИ трябва да са готови до 
четвъртък. В понеделник ще се съберем отново, за да уточним всички специфики на съответните 
райони", каза министър Ангелов. 
Както "Телеграф" писа, в първата фаза на имунизациите е включен целият медицински персонал 
- лекарите, медицинските сестри, зъболекарите, фармацевтите и помощният персонал в 
лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ. Именно това ще бъдат 
първите хора у нас, които ще получат инжекции. Общият брой на подлежащите лица е 243 600. 
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7000 заразени са в болниците 
Телеграф  Стр. 7

 
Само за денонощие броят на хоспитализираните пациенти с коронавирус скочи с 40 души. 
Така до вчера 7000 заразени бяха настанени в болниците в страната. Ръст има и на хората в 
тежко състояние в интензивните отделения, които вече са 516. 
От началото на епидемията в страната са потвърдени 161 421 случая, от които активни са 94 
378. Преборилите COVID-19 са 62 246, а починалите - 4 797. За 24 часа от събота до неделя 
вечерта битката с болестта изгубиха още 68 души. Сред последните регистрирани жертви са 
двама полицаи от Пловдив и двама общопрактикуващи лекари от Провадия и Павликени. 
Битката с вируса изгуби и президентът на Висшето училище по агробизнес и развитие на 
регионите акад. проф. д-р Димитър Димитров. Това съобщиха от висшето учебно заведение в 
Пловдив, където днес е обявен ден за траур. "С дълбока скръб и страдание съобщаваме, че след 
кратко боледуване ни напусна за своя вечен път душата и сърцето на Висшето училище по 
агробизнес и развитие на регионите проф. Димитров", пишат от ВУЗ-а. 
 
Свещеници влизат в лечебниците за Рождество 
Телеграф  Стр. 7

 
Свещеници, които вече са преборили коронавируса, ще влязат в болниците при лекарите и 
пациентите в COVID отделенията. 
Дни преди най-светлия християнски празник Рождество Христото те ще благословят болните и 
техните лечители, ще помажат със светен елей и ще поръсят със светена вода всички, които 
желаят. 
Инициативата е на патриарх Неофит, съобщи Clinica.bg. В храмовете пък ще бъде отслужен и 
маслосвет за оздравяване на заразените и запазване на здравето на медицинския персонал. В 
момента се уточнява с директорите на лечебните заведения как точно ще се осъществи 
духовната мисия. "Предвижда се това да се случи в периода от 20 до 26 декември, а след това 
да продължи и през месец януари", каза викарийният епископ на Софийската митрополия 
Поликарп. Софийската митрополия е възобновила и телефоните си за психологическа подкрепа 
с екип от православни психолози, който беше сформиран още в началото на пандемията. 
 
Златен медал за пунта мара 
Телеграф  Стр. 12

 
Полиция варди големите магазини за струпвания и маски (стр. 6-7). 
2020 г. постави глобалната общественост пред невиждано досега изпитание в лицето на 
смъртоносният COVID-19. 
Обществата по света обаче бяха изправени и пред една съвсем нова дилема, или по-скоро ново 
проявление на една вечна дилема - за границата между личните права и свободи и 
обществените отговорности. Милиарди жители на планетата под натиск на централни и местни 
власти бяха принудени да носят маски, да спазват социална дистанция, да не се виждат с близки 
и роднини, да пазаруват в определени часове, да спрат да се движат свободно между градове 
или дори квартали, да не пътуват до определени дестинации. Мотивите на властите бяха 
човеколюбиви, разбира се - целта на всичко това бе да се спасят животи и да се спре 
разпространението на заразата. 
По една или друга причина обаче обществената реакция към ограничителните мерки варираше в 
различни държави. В източните страни, познати с ниските нива на индивидуализъм и уважението 
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към обществения ред, ограниченията бяха приемани почти безропотно, а гражданите ги спазваха 
със забележителна отдаденост. Не така стояха нещата в западните общества, където борбата с 
пандемията мина с леко скърцане на обществените пружини. През първата вълна от пролетта 
страхът беше повече и дори и разюзданите южняци в Гърция, Италия и Испания се прибраха по 
домовете. Във второто излъчване на вируса от есента обаче напрежението се качи високо и се 
стигна до невиждани протести и демонстративно неспазване на ограничителните мерки дори и в 
дисциплинирани общества като тези в Германия и Холандия. И все пак в нито един момент 
властите там не допуснаха мерките да бъдат само на книга. 
Крайности 
Ние като незряло общество на крайностите си сътворихме един велик пунта мара театър, 
невиждан по други ширини. Още през пролетта престижни социологически проучвания показаха, 
че у нас процентът вярващи в конспиративния генезиз на този вирус е един от най-високите. 
Много нашенци и през пролетта, и до ден днешен смятат, че вирусът е измислен я в Китай, за да 
тормози Запада, я в САЩ, за да се чипира човечеството с последваща ваксина. Някои даже 
направо вярват, че крайната цел е да се намали населението на Земята, че тя да си отдъхне от 
замърсяване и изтощено земеделие. С подобни позиции трудно можем да очакваме някакви 
високи нива на спазване на мерките. Още повече, че сред правоприлагащите органи също има 
хиляди, които не гледат на вируса сериозно. Как да контролираш и прилагаш крути санкции, ако 
не вярваш в пандемията. Знаете ли всъщност колко хора са глобени за неносене на маска в 
градския транспорт на София? По около двама на ден средно от началото на пандемията. Не 
изглежда контролните органи да са се втурнали през глава да работят, нали? Дано поне сега се 
вземат в ръце. Защото, че тези празници така или иначе няма да са от най-веселите, е ясно, но 
поне да не се развалят съвсем. 
 
Д-р Николай Брънзалов: С първата доставка ще ваксинираме 60 000 души срещу COVID 
Поли ПАНТЕВА 
Телеграф  Стр. 13

 
- Д-р Брънзалов, има ли вече ваксини срещу коронавирус в България? 
- Физически ваксините все още не са пристигнали, но е въпрос на няколко седмици. Първата 
доставка ще е от 120 000 дози. 
- Това за имунизацията на колко души ще стигне? 
- На 60 000, защото ваксината се прилага на два пъти през 21 дни. 
- С първите пристигнали у нас дози ще се ваксинират хората от Фаза I - лекари, 
зъболекари, фармацевти и т.н. Започна ли вече организацията на процеса? 
- В момента с Националния ваксинационен щаб обсъждаме точно това. Моето предложение е 
общопрактикуващите лекари, които искат да се ваксинират, да подават заявка към РЗИ. И оттам 
да се изготвят списъци. 
- А самите имунизации къде ще се извършват? 
- Първата кампания няма да е като останалите. Тя ще стартира в няколко болници. Там ще 
трябва да ходят всички лекари, зъболекари, фармацевти и т.н. Със сигурност няма как на този 
етап това да се случва в кабинетите на общопрактикуващите лекари заради условията на 
съхранение на ваксината. Това е едно от предизвикателствата в този процес. 
- След това обаче във Фаза IV, когато трябва да бъдат ваксинирани хората на и над 65 
години, се предполага, че именно общопрактикуващите лекари ще го правят? 
- Да, начинът, по който аз виждам възможност за организация, е със създаването на зелени 
коридори, каквито в момента има за децата. След като се извади от тези хладилници, които 
поддържат минус 70 градуса, ваксината може да бъде приложена в срок от 5 дни. Надявам се 
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този период да е достатъчен. Със сигурност ще има трудности, затова е необходимо да бъдат 
изготвени точни указания и максимално добра логистика. Защото тук ще са нужни много повече 
усилия, отколкото в нормална обстановка, ще е нужен много по-голям човешки ресурс, който 
трябва да бъде обезпечен и финансово. Говорим за различни етапи на организация - първо 
проучването на желаещите да се ваксинират, изготвянето на списъци, извикването на всеки 
човек в точно определен час. Преди имунизацията всеки трябва да подпише информирано 
съгласие, пациентът да бъде уведомен и да поеме ангажимент, че след точно 21 дни ще се 
върне за втората инжекция. 
- Вашите пациенти питат ли ви вече за ваксината? 
- Да, питат. Аз самият бях учуден, но питат, което е обнадеждаващо. 
- Лекарите вече запознати ли са с листовките на ваксината, пристигнала ли е тази 
информация у нас или това ще се случи заедно с доставката? 
- Все още не разполагаме с кратка характеристика на ваксината, но е въпрос на много кратко 
време да я получим и да се запознаем с нея, за да можем да разясняваме и на пациентите. 
- А ще получават ли хората някакъв документ след направена имунизация? 
- Да, обсъждаме да се издава сертификат на хората, които са си поставили ваксина, за да могат 
да го ползват при нужда. Това е абсолютно логично. Аз познавам хора, които имат под над 30 
направени PCR теста, защото имат работа в Гърция например и на всяко влизане и излизане си 
плащат. Така че издаването на сертификат на български и английски е нещо полезно, но не е 
най-важното. Най-важното е, че с имунизациите за първи път ще се постави бариера между 
болестта и хората. 
- Какво се случва с направленията за PCR, които вече имате право да издавате? 
- На някои места вече се осъществява, но има колеги, които споделят за проблеми при 
обратната връзка с лабораториите. Някои от тях отказват електронни направления и искат да 
бъдат издавани на хартия. Надяваме се, че до края на годината това ще бъде изчистено. 
- Вашият колега д-р Костадин Сотиров от лекарската колегия в Пловдив сподели в 
интервю пред "Телеграф,,, че проблемът е в софтуера на лабораториите, тъй като някои 
отказват обновяване... 
- Да, има такова нещо, но тези лаборатории, които отказват да обновят софтуера си и връщат 
хората с електронни направления, в даден момент ще останат без пациенти. Защото не може аз 
да искам да работя с НЗОК, да имам колкото се може повече пациенти и след това да отказвам 
да въведа една иновация, защото трябва да си обновя софтуера или да закупя електронен 
подпис на лаборантите, което общо е на цената на един платен PCR тест. 
- Споменахте здравната каса и няма как да не ви попитам за напрежението между фонда и 
Българския лекарски съюз. Вие дори изпратихте писмо до премиера Бойко Борисов с 
настояване за среща... 
- Нашите притеснения са, че комуникацията с НЗОК не се получава. Ние следим какво се случва 
в държавата, обявяват се едни цифри от Народното събрание, гласува се бюджетът на НЗОК, 
оперативното ръководство на БЛС преди това се срещна и с финансовия министър г-н Кирил 
Ананиев и изведнъж, когато стигнем до преговори с касата, все едно тези неща не са се случили. 
Ще ви дам пример - въпросните допълнителни средства, които ще бъдат отпускани на 
общопрактикуващите лекари като работещи на първа линия, ще бъдат само за ноември и 
декември. Парите за разкритието на тези COVID кабинети в ДКЦ-та са осигурени само за 
ноември и декември. И след това не знаем какво ще става. Значи ние трябва да попитаме някого, 
който знае какво ще става, за да дадем спокойствие на колегите да работят. 
- Как си го обяснявате? Смятате ли, че става въпрос за нежелание да се осигурят 
допълнителни средства? 
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- Ние не искаме допълнителни средства, искаме тези, които вече са гласувани. Да, някои казват, 
че целит резерв на касата вече е разпределен, но ние знаем, че има и 600 млн. лв. буфер в този 
бюджет. И това са средства, които се заделят от бюджета на България за борба с COVID. А кой я 
води тази борба? Всички ние. В здравната каса или не искат, или не могат да разберат, че ние се 
намираме в извънредна епидемична обстановка. Решенията трябва да се вземат бързо и да 
бъдат много гъвкави, за да можем да излезем по най-безболезнения начин от тази ситуация. 
Освен това от касата забравят, че БЛС е договорен партньор, което означава, че ние сме 
равностойни. Но преговорният процес се води много трудно. До последния момент нещо 
уточняваме, ние предлагаме текстове, те ги връщат и казват, че това или онова не може да 
стане. 
- Ще поискате ли оставката на шефа на НЗОК проф. Петко Салчев? 
- Няма да отговоря на този въпрос сега. Нека да изчакаме. Ние винаги сме били толерантни. 
Това, което мога да заявя, е, че ако не се предприемат някакви мерки и няма никакъв отговор от 
институциите, БЛС няма да се яви за преговори с НЗОК за рамковия договор. Този сценарий вече 
е разиграван и няма да бъде прецедент за България. Нека този, който ще наложи каквито и да е 
правила за работа в системата на здравеопазването след 1 януари 2021 г., да си носи цялата 
отговорност за всичко, което се случва. 
- Реално, ако не подпишете анекса към НРД 2021 г., ще останат сега действащите правила 
за работа... 
- Да и при това положение БЛС няма да носи отговорност. Защото липсата на преговори ще 
спъне много други процеси като дигитализацията на здравеопазването, което беше заявено от 
проф. Салчев като негов приоритет. Той сам го посочи пред комисията по здравеопазването и аз 
лично присъствах. 
- Как виждате ситуацията у нас в момента? 
- Системата е поставена на много голямо изпитание. От общопрактикуващите лекари до 
колегите в интензивните отделения, всички сме под напрежение, уморени сме, но се държим. 
Всеки дава кой колкото може и колкото е по силите му, както е написано в Хипократовата  клетва. 
И заради тази всеотдайност, а и заради много други фактори аз съм непоправим оптимист 
относно изхода от епидемията. 
 

 
 
Касата не дава? 
Аида ПАНИКЯН 
Дума  Стр. 1, 5 

 
Касата дава, касата не дава. Това чуваме от години (стр. 2). И дори вече забравихме, че тя е 
призвана да пази парите ни, които даваме за здраве. За нашето здраве. Парите, които отделяме 
от нашите заплати. Но все се оказва, че тя не ни дава тези пари. Да, има и по-болни от хората, 
които в момента ги боли кракът. Има болни с животозастрашаващи състояния, а болката в крака 
може и да почака. Така е. Но... Но страшно е, когато едни важни решения не могат да се 
превъплътят в действия, защото някъде има дълга и времеемка процедура, за да изглеждат 
нещата прозрачни и по закон. В такива случаи, докато спазят буквата от закона, току-виж човекът 
си отишъл завинаги. 
НЗОК ти дава право на "безплатно" направление, дава ти право на "безплатно" лекарство, но с 
хиляди препятствия. Здравноосигурен си и уж ти се полага "всичко", но се оказва, че трябва да 
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доплатиш. Защото 20-годишното редовно плащане не било достатъчно да покрие изследването - 
отишъл си точно, когато лимитите на доктора се изчерпали. 
Първо се налагат едни лимити, дето ограничават достъпа до лечебно заведение, връзват ръцете 
на доктора да те лекува както трябва. След пет години се дават (с клизма) едни "спестени" от 
дейност пари на болниците. 
Все едно, че им се прави подарък. Но се оказва, че и за това трябва да мине време, необходими 
са процедури за прозрачност. И все някак изглежда не съвсем прозрачно. Да, не е точно като в 
магазина - искаш сирене за 10 лева килото и го получаваш. Тук 10 лева се оказва, че не са точно 
10 лева. 
Един обещава трансформация на болнични легла от белодробни в такива за лечение на 
КОВИД-19, друг вика -не е по пътека. Един вика, че системата е готова, друг казва, че това 
отнема време. И никой не пита колко бърза болестта - все едно дали е онази, смъртоносната, 
или леката в крака. 
И електронни направления за безплатен PCR ще дават, но с куп критерии, препятствия и 
ограничения, ако искаш да платиш с парите, които години наред си внасял. Ако не - от джоба. 
И ако здравнонеосигуреният в Европа може след месец работа да стане здравноосигурен, в 
България това е сложен и дълъг процес. 
Както и да го погледнеш - все пациентът е прецаканият, а докторът и болницата между чука и 
наковалнята. А в международната статистика България все е на последно място по здраве и на 
първо по доплащания и... по смъртност. 
"За какво ни е касата?", питаме днес. Да, всички ние, а и тя, забравихме функцията, за която бе 
извикана на живот. 
Днес време много няма. КОВИД-19 не подбира и бързо-бързо хваща в клещите си болни, 
смачква ги и... не пита касата дали е дала пари на болницата или не. 
А сякаш всяка следваща крачка прави кашата по-гъста и лепкава. И човек все по-трудно се 
измъква от нея. Така ли ще я караме? Отговорите кой ще ги даде и кой ще намери решенията на 
наглед уж простите проблеми? 
 
Кунчев заплаши големите магазини със затваряне 
Дума  Стр. 2

 
И големите магазини ще бъдат затворени, ако не ограничат предколедните навалици от хора, 
заплаши главният здравен инспектор и член на Националния оперативен щаб доц. Ангел Кунчев. 
Повод за коментара му станаха видеа и снимки в интернет, на които се вижда безконтролно 
струпване на хора пред магазин "Джъмбо" в Пловдив. Според Кунчев спазването на мерките е 
отговорност на собствениците и управителите на търговските вериги. Струпване на чакащи на 
опашки без никаква дистанция имаше и за ледена пързалка в Пловдив, пред хранителни 
супермаркети в София и на коледния базар пред Народния театър. 
Кунчев е ядосан, че РЗИ не контролира спазването на мерките в търговските вериги. Той се чуди 
къде са здравните инспектори и защо не налагат глоби. За акт и санкция на "Джъмбо" от РЗИ пък 
ще настоява областната управителка на Пловдив Дани Каназирева. Тя предлага при следващо 
нарушение магазинът да бъде затворен. 
Д-р Кунчев отчете лек спад на заболеваемостта в резултат на строгите мерки, като посочи, че в 
момента сме на върха на вълната и ефектът ще се види след 2-3 седмици. "Ако мерките вършат 
работа, ще отворим детските ясли и градини, за кафенетата и ресторантите ще видим", уклончив 
бе Кунчев. Най-добрата антикризисна мярка, която съм разпоредил на докторите, е на 21 
декември да отворим отново всичко, засече го обаче премиерът Бойко Борисов. По думите му 
градините и яслите може да отворят още на 14 декември. Здравният министър Костадин Ангелов 
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обаче даде да се разбере, че не подкрепя отварянето на всичко от 21 декември, но има 
готовност за пускането на градини и ясли "според заболеваемостта". По думите му седмицата 
след 14 декември била най-важна за анализ на въведените в края на ноември строги мерки. 
 
БЛС обвинява НЗОК за бюрокрация и бавене на мерките 
Дума  Стр. 2

 
Решенията на правителството, предложени от Националния оперативен щаб, се бавят с месеци 
заради бюрократични процедури в НЗОК, оплака се в тв интервю председателят на Българския 
лекарски съюз Иван Маджаров. Преди дни БЛС поиска среща с премиера Бойко Борисов заради 
проблеми с комуникацията с Касата. "Би трябвало веднага след взимането на решението БЛС и 
НЗОК да се съберем и в рамките на ден или два да направим решението факт. Такова нещо 
обаче няма, започват едни сбирки. Не знам какви процеси протичат и затова не мога да кажа 
трябва ли да има оставки и кой трябва да подаде оставка", заяви той. 
Миналата седмица БЛС поиска оставки в Касата, а в отворено писмо преди дни съюзът се 
оплака, че на последната среща с НЗОК са получавали чисто административни отговори като 
"пари няма", "това не зависи от нас". БЛС определи това като подигравка с българските медици. 
"Ръководството на НЗОК се държи все едно, че епидемия не съществува, и неглижира 
сериозността на ситуацията", пише в позицията, която алармира за забавяне на решенията 
"вследствие на целенасочени опити за забавяне, бюрократичен подход и административни 
спънки от страна на ръководството на НЗОК". 
Маджаров посочи, че решението за трансформирането на легла в белодробните болници за 
пациенти с КОВИД-19 бе взето през лятото, но лечебните заведения 2 месеца не можели да 
сключат договор за клиничната пътека, защото тя е за инфекциозни болести. Затова и болниците 
получавали по нея половин цена. "Каза се, че ще се намали изискването за инфекционист само и 
само да има такива легла, но няма такова нещо", заяви той. 
Стана ясно, че личните лекари в Благоевград все още не могат да издават направления по 
електронен път, но поне могат да ги пускат на хартиен носител и това разтоварило опашките 
пред РЗИ. 
 
Президентът призова за отговорност за ваксините 
Дума  Стр. 3

 
Очаквам правителството да подходи с отговорност по въпроса с ваксините, да има компетентно 
и откровено разясняване както за ползите и необходимостта от това, така и за рисковете. Така 
президентът Румен Радев коментира предстоящата имнунизация срещу КОВИД-19. Той 
подчерта, че първо трябва да бъдат получени всички разрешителни от Европейската агенция по 
лекарствата и българската Изпълнителна агенция по лекарствата. Много е важно, освен да се 
даде шанс на всеки желаещ да се ваксинира, да бъдат гарантирани и правата на тези, които 
няма да се ваксинират, посочи той. Вицепрезидентът Илияна Йотова иронично добави, че трябва 
да изчакаме, защото ситуацията може да се окаже като онази "с едни прахчета, които не 
пристигнаха". 
Президентът отбеляза, че желаещите сред уязвимите групи са много повече от предвидените 
първи 60 хиляди ваксини. Животът на всеки българин е еднакво ценен, независимо дали е 
президент, чиновник или работник, заяви той и обясни, че ще се имунизира след тях. За 
свикването на КСНС по темата Радев обясни, че ще изчака мненията на експертите и 
правителството, защото даването на разнопосочни сигнали разколебава хората и създава 
притеснения. 
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Информацията за ваксините продължава да е хаотична и противоречива. Здравният министър 
Костадин Ангелов обяви, че хладилниците за първата доставка на лекарството са налични, 
помещенията били пригодени. До края на годината ще бъдат сключени договорите, а в началото 
на идната те ще бъдат доставени. У нас вече има 4 фризера. Появиха се репортажи и снимки на 
трагикомичните опити един от хладилниците да бъде вкаран в бургаската РЗИ. 
 
Нов вид безплатно висше 
Студентите ще учат без такси, ако имат договор с работодател да работят при него поне 
пет години след завършването си 
Велиана ХРИСТОВА 
Дума  Стр. 6

 
През юли т.г. правителството утвърди осем приоритетни професионални направления и осем 
защитени специалности, в които студентите от учебната 2020/2021 г. не заплащат такси за 
обучението си. Става дума главно за обучението по професии, за които желаещите са малко и на 
пазара на труда има недостиг на кадри. За различните висши училища в списъка бяха включени 
различни нови специалности - например африканистика и класическа филология в СУ, ядрена 
енергетика в ТУ-София (в сектора специалистите са вече скандално малко), металургия в ХТМУ 
и пр. Приоритетните направления са педагогика на обучението по математика, физически науки, 
химически науки, химични технологии, религия, енергетика и материали и материалознание. 
Специалностите, в които студентите са освободени от такси, са арменистика и кавказкология, 
индология, иранистика, новогръцка филология, унгарска филология, румънска филология, 
хебраистика и хидростроителство. За студентите в тези направления и специалности (около 
4480) общо 17 вуза получават компенсаторни пари от хазната. 
Сега МОН пусна за обществено обсъждане проект за нова наредба, която след одобрение от МС 
ще даде възможност за нов вид висше образование без заплащане на такси. В Конституцията е 
записано, че висшето образование у нас е безплатно при определени условия. След като 30 
години нормативните документи не посочиха такива условия, този път празнината започва да се 
запълва. С новата наредба се дава възможност студентите в определени от държавата 
специалности да не заплащат такси, ако сключат договор с работодател да провеждат стажовете 
си при него и да работят в предприятието му не по-малко от пет години след завършването си. 
Разходите за издръжката на обучението ще се покриват отново от бюджета на МОН. Възможно е 
държавата да покрие само частично разходите за обучението на такива студенти, които в този 
случай заплащат като такса разликата между редовната държавна такса и покритата от бюджета 
част. Компенсирането за вузовете ще се прави за сметка на бюджета на МОН, като то ще се 
разпределя по висши училища, форма на обучение и брой студенти. Целта отново е да се 
привличат студенти в специалности, в които има дефицит на пазара на труда, да се разширят 
връзката и участието на бизнеса във висшето образование, както и да се подготвят 
квалифицирани специалисти за конкретни бизнес дейности. 
Идеята не е нова, левицата имаше предложения в Закона за висшето образование да се запише 
срок за работа в България след завършването на студентите в държавна поръчка, за да спре 
"изтичането" в чужбина с дипломата в джоба, с което бедна България подпомага с обучени кадри 
богати държави. Други групи в парламента предлагаха работодатели да финансират обучението 
на свои кадри, но в закона това така и не бе записано. 
Според данните на Рейтинговата система на вузовете реализацията на завършилите студенти е 
ниска в някои инженерни направления - металургия, транспорт, корабоплаване и авиация, 
хранителни технологии, животновъдство, растениевъдство. В тях именно се очаква сключването 
на договор студент-работодател. В оценката за въздействието на новия замисъл от МОН цитират 
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данни на НСИ, че през учебната 2019/2020 г. общият брой на студентите е бил 220 168, а общият 
брой на преподавателите - 20 894. В министерството обаче очевидно "не забелязват", че реално 
преподавателите са 13 036 - толкова работят на основен трудов договор, останалите са или 
пенсионери на хонорар, или преподават на по няколко места. В МОН от много години пазят 
строго секретно от "външни" очи регистъра на преподавателите, за да не се разбере размерът на 
един от пороците във висшето ни образование - "куфарното" преподаване. Е, от данните на НСИ 
то се вижда - около 7800 са преподавателите, които участват в него. 
Според проекта за новата наредба работодатели с над 20 души персонал ще могат да 
предложат свое участие в тази система на съответните министри по сектори, които ще предлагат 
одобрените работодатели на министъра на МОН. Той ще внася списъка на работодателите за 
решение в МС. Този списък се актуализира всяка година до 31 юли. Студентът сключва договор с 
работодател от списъка, страна по договора е и съответното висше училище, като се посочват 
времето на стажа и времето на работа след завършването. Основната заплата на вече 
завършилия висшист трябва да е не по-малка от средната за съответната длъжност в 
предприятието или от средната заплата в него. Министърът на образованието поддържа 
информационна база за договорите, като вузовете предоставят данните в 7-дневен срок след 
сключването на договора. 
При нарушаване на договора виновната страна възстановява в бюджета на МОН всички 
средства за издръжката на обучението. Ако студентът и работодателят по взаимно съгласие 
прекратят договора, възстановяват парите поравно. Ако откажат да ги възстановят, средствата 
ще се събират принудително от НАП. 
*** 
За зелника и празника 
Осми декември традиционно е от най-атрактивните празници за студентите. Но съвсем 
нетрадиционно тази година коронавирусната пандемия може да осуети голямото веселие. Може, 
ама надали, ако се съди по стотиците предложения в интернет от хотели, къщи за гости, хижи и 
ресторанти за приятно изкарване на празничната вечер, на 2-3 дни някъде в планината или по 
морето. Заради КОВИД-19 желаещите очевидно са по-малко от обикновено затова 
собствениците са свалили цените, намират се нощувки дори за по 10 лв. на човек, а 
предлаганите екстри са от вечери с диджей до басейни, сауни, фитнеси и парни бани. Това 
добре, само че как се връзва то със заповедта на здравния министър за допълнителни 
противоепидемични мерки - до 21 декември са забранени тържества с повече от 15 души, 
посещения на фитнес зали, затварят се всички ресторанти, забраняват се групови пътувания, в 
различни обекти се допуска не повече от 1 човек на 3 кв.м площ и т.н. Няма как мерките да бъдат 
спазени, ако групи студенти решат да се веселят на празника си с екстрите, които им предлагат 
заведенията. МВР вече обяви, че на 8 декември ще се правят проверки в къщите за гости, които 
били най-предпочитани, а местните РЗИ са длъжни да контролират какво се случва на тяхна 
територия. Само че в България няма толкова полицаи, че да се явят в разгара на веселбата в 
стотици обекти. Аине глобите и полицаите са тези, които трябва да възпрат младежите да се 
развихрят насред пандемията. И в момента из кварталите в София в късна доба се случва от 
заведения да кънти бурна чалга, викове и песни, предизвикани очевидно не от петима души. 
Естествено е младежите да искат да се повеселят. Но след като здравният министър се сети да 
затвори всички висши училища и да прати студентите да учат онлайн, трябваше да се сети и 
това, че съвсем не неочаквано иде 8 декември. Къде са предписанията за този ден, за който 
някои собственици на хотели и къщи за гости пишат в интернет, че очаквали предписания?! Няма 
предписания, на много места ще има и нарушаване на забраните. И всички след това ще се 
чудим защо въпреки мерките новозаразените и починалите не намаляват. А премиерът трябва 
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да спре да се хвали, че нашите мерки били много по-меки от тези в други страни. На личната 
отговорност на човека може да се разчита, само когато е в риск лично той. Но когато стотици са в 
риск, се намесва държавата, за да спаси хората. После да не изкарат виновни студентите и 
собствениците на заведения, щото не е виновен този, който яде зелника, а онзи, който му го 
дава. 
 
Норките предизвикаха политическа криза в Дания 
Прибързаното им масово избиване удари отрасъл с 6000 работещи и годишни приходи от 
$800 млн 
Дума  Стр. 10

 
Месец след решението за избиване на повече от15 млн. норки заради мутация на коронавирус, 
датското правителство все още е изправено пред последиците от противоречивото си решение, 
съобщи Би би си. 
В страната настъпи политическа криза, откакто правителството призна, че избиването е 
наредено без правно основание, тъй като законът разрешава унищожаването само на животни 
във ферми с открити случаи на заразата или на близки до нея, но не и на всички норки . 
Противоречието вече коства поста на министъра на земеделието Могенс Йенсен, който подаде 
оставка на 18 ноември. Но опозицията призова за оставката и на премиерката Мете Фредериксен 
от Социалдемократическата партия. 
Правителството й нареди избиването с аргумента, че мутация на коронавирус сред норки може 
да зарази хората и да застраши ефикасността на нова ваксина. 
Тази мярка породи разделение на мненията в рамките на научната общност. Докато някои 
проявиха разбиране към правителството, други отбелязват, че е твърде рано да се определи 
дали мутацията представлява реален риск. 
Дания е световен производител на кожи от норка и този ход опустоши тази индустрия. 
Ръководителят на асоциацията на производителите на норки Таге Педерсен, каза, че клането е 
равнозначно на унищожение за датските производители на кожи, а това е сектор, в който работят 
около 6000 души и произвеждат продукция за $800 млн годишно като изнесени кожи, констатира 
агенция "Ройтерс". "Това беше грешка, ужасна грешка", извини се Фредериксен пред парламента 
в началото на ноември, след като беше оповестено публично, че избиването на всички норки 
няма правно основание. 
Правителството се опита да коригира това, като ускори преговорите за извънредно 
законодателство, за да даде правно покритие на мярката и да забрани отглеждането на норки до 
2022 г., въпреки че критиките не спряха. 
Критикува се обаче не само незаконността, с която е наредено евтаназирането, но и възможна 
небрежност относно начина, по който са били погребани умъртвените норки. От опозицията 
настояват правителството да ексхумира милиони норки, заровени в масови гробове. Искането 
идва, след като животните започнаха да изплуват отново поради азотните и фосфорните газове, 
които те отделят при своето разлагане. Новият министър на земеделието Расмус Прен заяви 
миналия петък, че подкрепя идеята за ексхумиране на норки и изгарянето им, но че това изисква 
одобрение от агенцията за опазване на околната среда. 
Датският телевизионен канал TV2 събра изявления от правни специалисти, които твърдят, че 
датското правителство е извършило масовите погребения, без да направи оценка на 
въздействието върху околната среда. Наскоро екоминистърката Леа Вермелин призна в 
парламента, че масовите погребения не са били най-добрият метод и кремацията би била за 
предпочитане. Тя обаче се оправда, че няма друг начин за спешно справяне с такъв брой мъртви 
животни. 
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При посещение на празна ферма за норки миналия четвъртък премиерката беше шокиран от 
ситуацията. "Имаме две поколения много квалифицирани фермери за норки, баща и син, на 
които за много кратко време работата и животът им бяха разбити и това беше тъжно за тях. 
Съжалявам. На мен също", каза тя, бършейки сълзите си. 
Страната има около 1100 ферми и правителството продължава да договаря обезщетение за 
фермери с норки с останалите страни. 
Междувременно мутацията, която провокира процеса, изглежда е под контрол. Миналата 
седмица датското правителство стигна до заключението, че тази потенциална заплаха е 
"вероятно изчезнала" заради липсата на нови случаи. 
 

 
 
Борисов: От 21 декември отваряме всичко поетапно 
Земя  Стр. 2 

 
Към момента са дадени над 1,1 млрд. лв. за подпомагане на малки и средни предприятия. Най-
добрата антикризисна мярка е на 21 декември да се отвори всичко поетапно, заяви премиерът 
Бойко Борисов, който посети завод за хляб заедно със социалния министър Деница Сачева. На 
14 декември, ако цифрите са такива, ще отворим детските градини и ясли и това е под условие. 
На 21-ви пускаме и другото, уточни министър-председателят, цитиран от "Нова телевизия". 
Решението е или заедно да се справим, или фалит. Броят на оздравелите вече е голям. 
Ваксините ги очакваме - който пожелае, ваксинира се доброволно и продължава да работи. Няма 
как да не се работи и някой да плаща 80/0 заплатите за всеки бизнес. Много е популистко, много 
е хубаво, но не може. Ние продължаваме с мерките, няма да оставим бизнеса, категоричен бе 
той. 
 
В Бургас пристигна първият фризер за съхранение на ваксини срещу COVID-19 
Земя  Стр. 2

 
В Бургас пристигна първият извън столицата фризер за ваксини срещу COVID-19, съобщи БНТ. 
Той ще съхранява дозите за Югоизточния район, който обхваща областите Ямбол, Сливен и 
Бургас. Фризерът работи при температура от минус 40 до минус 86 градуса, обясни пред БНТ д-р 
Величка Григорова от РЗИ-Бургас. Вместимостта му е 1 75 500 броя ваксини, така че има 
достатъчно място за съхранение и осигуряване на ваксини за трите области, допълни д-р 
Григорова. Трябваше спешно да се подготви самостоятелно помещение с контролиран достъп. 
Ние осигурихме такова за съхранение на ваксините, което ще се обслужва от служители на РЗИ-
Бургас, обясни кметът на града Димитър Николов. 
 
Още 577 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие 
Земя  Стр. 2

 
577 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. 40%  от направените 1424 
PCR теста са положителни. Излекуваните са 1573. Починали са 68 души. 516 се намират в 
интензивни отделения. Хоспитализирани са 7000 души. 
 
Д-р Брънзалов: Ваксината вече е в България - има 120 000 дози за 60 000 желаещи 
Земя  Стр. 2
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Факт е вече - ваксината е в България, има 120 000 дози за 60 000 желаещи и ваксинирането ще 
започне 2-3 дни след като бъде одобрено от Европейската комисия по лекарствата, съобщи пред 
БНТ д-р Николай Брънзалов, зам.-председател на Българския лекарски съюз. Ако се правят 
списъци на желаещи, първата стъпка е да се направят списъци на желаещи медици, категоричен 
е той. Д-р Брънзалов обясни, че когато започне ваксинацията, всяка РЗИ ще трябва да има 
обратна връзка с общопрактикуващите лекари от всяко населено място за желаещите. Втората 
важна стъпка ще бьде къде да отидат те за поставяне на ваксината и в състояние ли ще са след 
21 дни да се постави втората игла и да се завърши цикълът. В бъдеще ще се издават 
сертификати кой е имунизиран - и на български, и на английски, допълни д-р Брънзалов. Преди 
поставянето на ваксина няма да се прави антигенен текст. Пациентът ще бъде прегледан дали 
има клиника - ако няма симптоми, не е проблем. Ако пък вече го е изкарал, това значи, че ще има 
още повече антитела, обясни лекарят. 
По повод твърденията на БЛС, че НЗОК бави и спъва финансирането на мерките, д-р Брънзалов 
обясни, че още в предходния анекс беше упоменато, че може да се правят безплатни PCR 
тестове, както и че трябва да бъдат разкрити повече C0VID отделения заради нарастването на 
случаите на заразени. Само че ако не беше нашето настояване, все още нямаше да имаме 
направления, отчете той. Не може да се подписва един нормативен акт, който влиза в сила от 1 
ноември - на 25 ноември. Затова БЛС взе решение за отворено писмо към премиера Борисов. 
Ние нямаме сигурност и след 1 януари какво ще се случаи относно работата ни, когато трябва да 
влезе следващият анекс. Аз не искам да го подписваме на 25 януари, категоричен беше д-р 
Брънзалов. Изпращаме електронни направления за PCR тестове вече, потвърди той. Процесът е 
необратим - оттук нататък все повече документи ще бъдат издавани в електронен вид, допълни 
лекарят. 
 
БСП продължава да помага в битката срещу COVID-19 
Явор Божанков след дарението в Горна Оряховица: Ще дарим и другаде, но изискваме 
държавата да си върши работата 
Земя  Стр. 3

 
Два кислородни концентратора Copmact 525 дариха народните представители Явор Божанков и 
Валентин Ламбев от парламентарната група на "БСП за България" за пациентите с дихателни 
проблеми в ковид отделението на МБАЛ "Св. Иван Рилски" -Горна Оряховица. В дарителската 
акция се включиха и местни общински съветници. 
Явор Божанков обясни жеста като реакция на потребността от апаратура в болницата: 
"Концентраторите са портативни и могат бързо да се прехвърлят спрямо нуждите. Според 
медици от болничното заведение в момента всеки, който търси помощ в болницата, има нужда 
от кислород". 
Депутатът социалист, който е родом от Горна Оряховица, посочи още: "Дарителството не може 
да замести ролята на държавата. Ще продължим акцията и в други общини. Ще изискваме обаче 
и държавата да си върши работата". 
Своя принос в подкрепа на медиците за преодоляване на здравната криза дадоха млади 
социалисти от Младежкото обединение на БСП в 
Старозагорска област. 
Те станаха доброволци в болницата в Чирпан. Мирела Кичукова, която е от Раднево, се включи с 
помощ заедно със съпартиеца си Камен Мартинов в диспансера в родния му град, към тях се 
присъедини и лидерът на младежите-социалисти от областта Владимир Грамовски. 
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"Нашите инициативи ще продължат. Те са част от националната младежка доброволческа акция 
и се координират от народния представител Георги Гьоков, който заедно с директора д-р Тотев 
са преценили реализирането й", каза областният младежки лидер Владимир Грамовски. 
"Когато държавата не мисли за хората, младите сме на ход", сподели Камен Мартинов и призова 
всички да сме обединени в добротворчеството. 
"Всеки избира своята роля в излизането ни от тази здравна, социална, икономическа и чисто 
човешка криза", сподели избора си и Мирела Кичукова. 
Владимир Грамовски също е категоричен: "Добротворчеството е мисия. Нека сме съпричастни с 
дела, не само с думи". 
Управителят на Чирпанската болница д-р Неделчо Тотев бе един от първите шефове на 
болници, който алармира за критичния недостиг на медицински персонал още преди месец. 
Активистите на БСП помагат като санитари в МБАЛ - Чирпан. 
 
Върнете човещината в здравеопазването 
Теофан ГЕРМАНОВ 
Земя  Стр. 3

 
На 10 януари т. г. ЗЕМЯ публикува този коментар. Направен още преди началото на 
безпрецедентната здравна и социална криза, породена от пандемията от COVID-19, той съдържа 
тъжни констатации за катастрофалното състояние на родната здравна система, които обясняват 
защо държавата не успява да защити адекватно своите граждани в условията на пандемията: 
"Европейски доклад разкри мащаба на кризата в здравната система у нас: само 52% държавно 
финансиране в здравеопазването, найниското за целия ЕС. Средствата пък отиват най-вече във 
фармацевтичните компании - 43%, което е повече от средното за ЕС. 
Болничният престой в страната ни е два пъти по-кратък в сравнение с другите европейски 
държави, но процентът на хоспитализации е двойно по-голям в сравнение с ЕС. Доплащането от 
страна на пациентите е на едно от найвисоките нива в ЕС, като само 52 на сто от средствата са 
публични. Разходите за здравеопазване в България на глава от населението 1300 евро, са най-
ниските в страните от ЕС. Продължителността на живот в страната ни е най-ниска сред 
европейските държави. 
Смъртността от сърдечносъдови заболявания и от исхемична болест на сърцето е висока, 
същото важи за онкологичните заболявания. Много голям дял от населението не е 
здравноосигурен - близо 10 на сто, една четвърт от неосигурените не плащат, защото не вярват 
в системата. Едва 15 на сто от медиците са общопрактикуващи лекари. Много малък е броят и на 
медицинските сестри. 
Не е нужно да си специалист, за да направиш някои изводи. В системата критично намаля 
човещината, грижата за другия, каузата да спасяваш човешки живот. На здравето у нас 
окончателно се гледа като на стока, а на системата като на алъш-вериш, в който се печели от 
всичко - от точене на Касата и пътеките, от щавене на пациента и семейството му с доппащания, 
много от които абсурдни като "такса стол за придружител" или цените на легло, равняващи се с 
тези в луксозен хотел. Премиерът често се хвали как "дава" пари за здравеопазване, но явно те 
са крайно недостатъчни, а и се харчат неефективно - видя се от няколкото скандала за шефове 
на държавни болници милионери и за стентовете на здрави пациенти, за които лекар 
получаваше запп? ;а от над 50 000 лева. Шири се и лобизъм в полза на фармацевтичните 
компании. У нас зачестяват заболяванията, причинени от стрес - рак и инфаркти. Последното е 
белег, че мнозинството от хората живеят в несигурност, бедност, страх за утрешния ден. 
Държавата е в тежка екологична криза, но в здравната сфера състоянието е истинска 
катастрофа!" 
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Как най-тъжното място на света стана най-смъртоносното 
Не може да си сред първите в Европа или в света по бедност, корупция, мръсен въздух, убити 
по пътищата, а в една пандемия да не си пръв по смъртност 
Георги ГОСПОДИНОВ, "Дойче веле" 
Земя  Стр. 7

 
Литературата винаги го е знаела, знаела го е философията, знаела го е културата, 
цивилизацията го е знаела - човекът е мярата. Не икономиката, не магистралите, не 
ресторантите, не дискотеките, не джиповете, не стадионите, не дълговете и лихвите, не дори 
брутният вътрешен продукт. Всичко това идва после. Човекът тъкмо в неговата смъртност и 
ранимост, в неговите страсти и тъги. И животът в цялата му нетрайност. 
Само в безпросветни общества и системи човешкият живот не струва пукнат грош. В страни, 
където маршируващи хора поздравяват махащи от трибуни. Или в страни, където преследването 
на хора първо се толерира, после се забравя, накрая се награждава с ордени. В страни, през 
които е минал пожарът на някоя диктатура, за да изпепели ценността на човешкия живот. И още - 
в страни хаотични, корумпирани, симулиращи демокрация. 
Оттук е тръгнала цялата верига от смърти. 
Има всякакви възможни обяснения за днешния провал и хаос в несправянето с коронавируса. 
Може да е от глупост, безхаберие и бездарие на управляващите тази система. Защото изведнъж 
се оказа, че втората вълна ни е изненадала. 
През пролетта твърдяхме, че ще използваме лятото и спечеленото време, за да се подготвим. 
Но някой някъде е казал по веригата онова просветлено българско "абе, я зарежи, и така може". 
Или днешното "Брат, то и без това си е таковало...". От такива реплики е тръгнала 
предизвестената смърт на няколко човека по стълбищата пред болници. Човек има право да 
умира с достойнство, дори когато това достойнство непрекъснато му е отказвано приживе. Оттук 
е тръгнала и цялата верига от смърти, изстрелваща ни до първите места по смъртност. 
Ние, които рядко сме били колективно първи по нещо в света. Всъщност не, били сме. Бяхме 
"най-тъжното място на света". Така ни нарече "Економист" през 2010 година в едно свое 
изследване. Сега сме шампиони по смърт. От най-тъжното до най-смъртоносното място крачката 
всъщност не е голяма. 
Не може да си сред първите в Европа или в света по бедност, корупция, мръсен въздух, убити по 
пътищата, конспиративни теории, а в една пандемия да не си пръв по смъртност. 
Няма как да лъжеш смъртта - тя не е евроинституция, на която да й замажеш очите. 
Вероятно прекалено заострям и преувеличавам, нека е така. Макар че: кое не е вярно? 
Странното е, че тези неща не ни стряскат, изгубили сме обикновената реакция, в която след 
подобни "постижения" човек би трябвало да изпита сложен, не, прост регистьр от емоции - срам, 
найнапред срам, болка, размисъл, мобилизация, някакъв ход към справяне. 
А ние ще потулим, ще се подсмихнем или ще извадим бабаитското "ape марш оттука бе, светът 
ще ми каже на мен какъв съм". И ще влезем в опиума на найдревния народ, нация, цивилизация, 
на хайдушките копнения и македонския въпрос... Това винаги се харчи добре. 
Но какво да търсим обяснение, когато провалът идва по спешност, по-бърз от линейка. В такъв 
момент да се размахват графики с празни легла и обмислени планове като в късния социализъм, 
едро и напосоки, е цинично. Въпросът не е в леглата - ако беше до това, легла има и в ИКЕА. 
Къде са графиците и местата за ваксиниране, зали, покрити пространства. Къде са обясненията 
на министъра за тази свръхвисо-ка смъртност? Защо закъсняхме? Къде е нашето просветено 
разбиране като общество, в което половината не вярват във вируса, в маските, във ваксините. 
Човекът, глупако. Животът, глупако. 



 

 

Zdrave.net 

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

През 1992 година Клинтън изковава фразата "Икономиката, глупако!". Но 1992-ра вече е 
безкрайно далеч и светът е в съвсем друга криза и драма. До голяма степен и заради това, че 
беше хипнотизирай единствено от икономически растеж на всяка цена. Думите сега са съвсем 
други: "Човекът, глупако!". Дори и това вече е минало, след като гледаме репортажи за убити с 
газ милиони норки, за изчезващи видове и топящи се ледове, за да ни се даде урок, че всичко е 
едно. Затова думите следва да са: "Животът, глупако!". 
Преди десетина години в разгара на икономическата криза се опитах да кажа, че не сме 
направени само от икономика и политика, че има едни други, невидими кризи, които дебнат, но 
никога не говорим за тях, защото правителствата и медиите са чувствителни най-вече 
финансово. Екзистенциалното, както и културата, те смятат за дреболия. Ако властта и 
обществото ни (и двете заедно) имаха друга чувствителност, нямаше да сме свидетели на това, 
което се случва тук и сега. Не в това безсилие, не в този хаос. Апатия или емпатия - това е 
въпросът. 
 
Дания затяга мерките, за да овладее ръста на новозаразените 
Земя  Стр. 10

 
Датските власти ще въведат допълнителни ограничителни мерки в някои части на страната, за 
да овладеят ръста на новозаразените с коронавирус, предаде Ройтерс. 
Ресторантите, баровете, кафенетата, фитнес залите, библиотеките, музеите, кината и други 
културни обекти ще трябва да затворят на 9 декември в 38 от 98 общини, вкл. в столицата 
Копенхаген и два други големи града. Учениците от средните училища и гимназиите и студентите 
в университетите ще преминат на дистанционно обучение от сряда. 
"Броят на инфекциите е много висок и ситуацията е доста тревожна. Съответно трябва да 
вземем мерки за поставяне на броя на новозаразените и на епидемията под контрол", каза на 
пресконференция министър-председателката Мете Фредериксен, която призова дат-чаните да не 
се събират на групи от повече от 10 души за празнуване на Коледа и Нова година. Премиерката 
каза във видеообръщение в социалните мрежи за "въвеждане на целенасочена и географски 
ограничена частична карантина". 
Новите мерки се отнасят за найтежко засегнатите от епидемията райони - столицата Копенхаген 
и предградията й, както и два други големи датски града - Орхус и Одензе. В тези зони живее 
почти половината от наброяващото 5,8 млн. души население на страната. През последните 24 
часа Дания е регистрирала 2026 нови случая на коронавирус при направени повече от 78 000 
теста, а в болница са настанени 328 пациенти. Здравният министър прогнозира, че броят на 
хоспитализираните вероятно ще нарасне до 400 през идната седмица. Новите ограничения ще 
бъдат в сила до 3 януари. Срокът на въведените по-рано общонационални рестрикции ще бъде 
удължен до март. 
 
Съветът на ЕС съобщи, 
Земя  Стр. 10

 
че е одобрил предложението за временно освобождаване от ДДС до 31 декември 2022 г. на 
ваксините и изследванията за короновируса. Предвижда се от данъка да бъдат разтоварени 
също услуги, тясно свързани с употребата на ваксините. Държавите от ЕС могат да прилагат 
намалена ставка на данъка за изследванията и свързаните услуги. Решението се отнася само до 
ваксини срещу посоченото заболяване, разрешени от Европейската комисия или от държавите в 
ЕС. 
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Милиони дози от ваксината 
Земя  Стр. 10

 
срещу коронавируса може да бъдат доставени във Великобритания по въздух, ако пристанищата 
на страната бъдат блокирани с изтичането на преходния период след Брекзит, заяви вчера 
държавният министър в британското министерство на външните работи Джеймс Клевърли. 
"Разполагаме с подробни планове за гарантиране на защитата на нашите ваксини, които са 
абсолютен приоритетен продукт", каза той пред телевизия "Скай нюз" и добави: "Обмисляме 
използването на чартърни полети, подготвили сме съответните гранични процедури." Вероятно 
транспортните връзки между Великобритания и континентална Европа ще бъдат сериозно 
нарушени, ако не се стигне до сключване на търговска сделка преди изтичането на  преходния 
период след Брекзит в края на годината. 
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НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕВИЗИИ 

 

 
 
Разговор с д-р Николай Брънзалов, зам.-председател на БЛС 
БНТ, Денят започва  

 
Водещ: Ще продължим темата за Ковид-19, ваксините, които очакваме в нашата страна, как ще 
става ваксинирането и всичко важно, което могат да ни кажат и от страна на личните лекари. Тук 
при мен вече е д-р Николай Брънзалов, зам.-председател на БЛС. Здравейте. 
Д-р Николай Брънзалов: Добро утро. 
Водещ: Преди всичко обаче нека да започнем с нещо, което като критика отправихте от БЛС към 
НЗОК – за това, че бави и спъва финансирането на мерките срещу Ковид-19. Какво се случва? 
Д-р Николай Брънзалов: Спомняте си кога се подписа предходният анекс към НРД, в който 
беше упоменато вече, че ще може да се правят безплатни ПСР тестове. В него имахме искания 
във връзка с това, че има по-голяма заболеваемост, да бъдат разкрити повече отделения, 
където не е необходимо да има инфекционист, за да могат да се лекуват хората. Ако не беше 
настояването на БЛС нещата да се случат точно по този начин, както голяма част от тях, разбира 
се, както бяха подписани в анекса, не без подкрепата на министър Ангелов, ние все още нямаше 
да имаме такива направления, безплатни за ПСР тестове, нямаше да имаме въобще, да не 
говорим за електронно направление. И пак щяхме да гледаме точици и членове от различни 
нормативни документи, които не разрешават това да се случи. А това трябва да се случи по 
простата причина, че ние се намираме в една извънредна ситуация, където трябва гъвкаво, 
бързо да се взимат решения, а не с родилни мъки да се подписва поредния анекс. Затова УС на 
БЛС взе решение, с отворено писмо се обърна към премиера Борисов, където да уточним тези 
неща, защото не може да се подписва един подзаконов нормативен акт, който влиза в сила от 1 
ноември, на 25 ноември. Правете си сметка само колко месеци подред българските граждани си 
плащат ПСР тестовете от джоба, какъв е този израз в пари, във финансови средства. И от тук 
нататък нека си направим съответните изводи БЛС за някакви допълнителни финансови 
параметри ли говори, или да улесни процеса на лечение, на диагностика на хората и т.н. Тези 
неща трябва да бъдат изяснени, а не в последния момент – аз от доста години се занимавам с 
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този процес, винаги има едни безкрайни уточнения, заличават се едни точки, слагат се други до 
последния момент. Това нещо просто трябва да изчезне. Трябва да има гъвкавост в преговорите, 
да се реагира веднага на място, в зависимост от това как го изисква ситуацията. 
Водещ: Стои ли въпросът за нечия оставка? 
Д-р Николай Брънзалов: не сме обсъждали, споменали сме го. Но когато имаме конкретика, 
естествено, вие първи ще научите, медиите. Нека не говорим за такива неща в момента. Тук 
става въпрос за концептуални проблеми, които всеки път се случват във връзка с преговорите по 
НРД. Това действително натоварва първо нас, и второ... 
Водещ: Решен ли е този въпрос, само да кажем, или все още има въпросителни, които трябва да 
доуточнявате с НЗОК? Поне за момента всичко ясно ли е, работите ли вие спокойно, болниците  
спокойно? 
Д-р Николай Брънзалов: Точно това е смисъла – не. Ние нямаме сигурност след 1 януари какво 
ще се случи относно работата ни, защото следващият анекс ще влезе в сила от 1 януари. Аз не 
искам да го подписваме на 25 януари, след безкрайни совалки между различни институции. Ние 
следим какво се случва в държавата. Защото ще кажат хората – пак лекарите настояват за пари. 
Не. Ние виждаме какво е гласувано в Народното събрание, чуваме какво говори премиерът за 
този процес, а когато седнеш на масата за преговорите, отсреща като се предоставя съвсем 
различна информация, значи нещата някъде се губят по линията. Което означава, че явно трябва 
да се уточни със съответните институции как ще се работи – яснота, спокойствие в системата. 
Виждаме какво се случва в нашата система. 
Водещ: Нека да поговорим именно за това – дългоочакваните електронни направления вече на 
практика случват ли се, заради първите проблеми първите дни? 
Д-р Николай Брънзалов: То не може да няма проблеми. Но е факт вече, ние сме в процес, 
който е необратим. От тук нататък все повече и повече видове първични медицински документи 
ще бъдат издавани в електронен вид. Сега говорим само за няколко, които са свързани с Ковид 
епидемията. Все още фийдбек не е готов, да получаваме пак по електронен път резултатите, но 
то ще бъде факт. Това е пример за тиймуърк и как нещата се случват. Да, ще има детски болести 
във всеки един процес, но рано или късно той ще се разширява, защото той първо улеснява нас, 
лекарите, и второ, улеснява пациентите да ползват рационално системата на здравеопазването 
в България. 
Водещ: Тоест се задвижи вече системата и изпращате такива електронни направления. 
Д-р Николай Брънзалов: Да, изпращаме. Но пак е оставен един текст, аз го споменах, мисля, че 
даже и във вашето студио, в който е написан в анекса – може и по електронен път. Ако този 
талон не се изпраща по електронен път, той по нищо няма да се различава с различните талони, 
където пациентите се редиха на опашка, за да получат хартийката. Това нещо трябва да се 
изправи. Имаме уверението на всички страни, че до края на годината тези неща вече ще бъдат 
факт. 
Водещ: Д-р Брънзалов, тогава като говорим за този процес, електронно издаване и прочее, не е 
ли странно тогава, че все още има болници, които изискват от пациентите за прием хартиен 
вариант на ПСР теста? 
Д-р Николай Брънзалов: Не мога да коментирам кои болници мениджърите какви решения 
взимат. Аз мога да коментирам каква е нормативната база и те трябва да се съобразяват с нея. 
Водещ: Има ли такова изискване – да се носи на хартия ПСР тест? 
Д-р Николай Брънзалов: Чувам, че има такова изискване. Първо, в момента плановият прием е 
преустановен. Второ, когато пациентът не отиде с въпросния ПСР, този, който го приема за нещо 
друго, а не за да го лекува от Ковид, той трябва да бъде сигурен, че няма да влезе пациентът с 
тази инфекция при него. Ако не разполага с такъв, такъв ще му бъде назначен в съответното 
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лечебно заведение, а той ще седи изолиран и ще чака да излезе резултатът. И тогава да почнат 
да го лекуват за това, което го приемат. Трудности има. Гражданите събират гняв. Но искам да 
разберете, че и в нашата система има много гняв. Никой не желае това чудо, което ни се случи. 
То създава само пречки на всеки един от нас. Но ние трябва да намерим най-точния вариант, с 
който да се справим. 
Водещ: Вариант за справяне са ваксините, поне така се твърди. Хайде да поговорим и за това. 
Първо, като лични лекари, а и изобщо лекарите и медиците, смятате ли, че ще си сложат 
ваксина? 
Д-р Николай Брънзалов: Да. Аз не намирам причина да не се слагат ваксини. Естествено ще 
направим проучване кой желае. Знаете, започват първо с лекарите и с медицинските 
специалисти, специалистите по здравни грижи, които са непосредствено до такъв тип болни. В 
това число и общопрактикуващите лекари, колегите от спешна помощ и техните сътрудници. Ние 
трябва да проучим точно кой ще желае и ще направим съответните списъци. Имунизацията ще 
започне от лечебни заведения за болнична медицинска помощ, защото тя няма да бъде в 
мрежата все още. В това число и общопрактикуващите лекари и спешна помощ, всички ще 
отидем там да се ваксинираме. 
Водещ: Има ли някакви притеснения и въпроси сред колегите ви, свързани с ваксината? 
Д-р Николай Брънзалов: Сигурно има. Това е едно голямо предизвикателство. Никога не е 
правено в такъв кратък срок. Ние трябва да започнем отнякъде, защото тази епидемия не може 
да продължава безконечно. Най-силното оръжие, с което ние можем да се борим, е ваксината. Е, 
факт е вече, ваксината е в България, има 120 000 дози, които са за 60 000 желаещи да се 
ваксинират. И ще започне 2-3 дена след като Европейската комисия по лекарствата разреши 
точно тази ваксина, за да започне имунизацията в България. 
Водещ: Като говорим за притеснения, има ли вече обаждания и въпроси от ваши пациенти? 
Какво ви питат за ваксинирането? 
Д-р Николай Брънзалов: С риск да се повторя, защото в друго студио също го казах – когато 
научих, че ваксината вече е факт и ще започне имунизацията, първите 10 пациенти, влезли в моя 
кабинет, ги попитах – ще си я поставите или не. 9 отговориха положително. 
Водещ: А правите ли вече такива списъци на желаещи? 
Д-р Николай Брънзалов: Ако се правят списъци на желаещи, първата стъпка е да се направят 
списъци на желаещи медици, които първо да си я поставят. Ето сега се срещнах долу и с д-р 
Николай Шарков. Зъболекарският съюз също ще има участие в този процес, защото и там 
нещата също са възможни, да стане в кабинета на стоматолога такова заразяване. И ако той е 
защитен... 
Водещ: Да, ние за това говорихме и с него преди малко. Аз ви питам за списъци с желаещи хора, 
защото знаем какво се случи тази година с противогрипните ваксини. Затова, дали вече има 
заявки, които получавате? 
Д-р Николай Брънзалов: Какво се случи с противогрипните ваксини? 
Водещ: Много хора искаха, пък не стигнаха за всички. 
Д-р Николай Брънзалов: Много хора искаха. Да, тук логистиката донякъде пречеше на този 
процес. Нека да не коментирам начините на заплащане на въпросната ваксина, защото да 
издирим ние даден пациент, който е рисков, трябва поне да му се обадя по телефона, че имам 
тази ваксина. А тя се заплаща на цената на два трамвайни билета. И ако някой си мисли, че по 
същия начин ще протече имунизацията за Ковид в бъдеще, отсега мога да кажа, че ефектът 
няма да бъде толкова добър. Цената на поставяне на Ковид ваксина във Великобритания е 12,5 
стерлинги. Нека да помислят нашите управители. За да може действително да се обхване по-
голям брой от населението, как трябва да се работи, защото лекарят трябва да осигури 
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пациенти, колкото се може повече желаещи, да ги посъветва, че това е правилно, целият този 
процес да протече, за да може повече хора да се борим с ваксината, да имаме един щит между 
нас. 
Водещ: Затова ви питам толкова напористо за тази организация, как си я представяте вие. От 
една страна как ще става ваксинирането на лекарите, не личните лекари, включително в малките 
населени места, и от друга страна организацията с пациентите, пак в малките населени места. 
Д-р Николай Брънзалов: За всички населени места лекарите, които и да са те, особено 
общопрактикуващите лекари, имат директна връзка с РЗИ-тата. РЗИ ще трябва да получи 
обратна информация от всички лекари кои желаят да се ваксинират по принцип. Второ – къде 
могат да отидат и да осъществят тази ваксина. В състояние ли ще са точно след 21 дена да си 
поставят втората игла и да се завърши цикълът с ваксината за Ковид. Това нещо, след като 
имаме яснота, то разбира се е много относително, защото в процеса на ваксиниране на цялото 
население на България, ще се допуснат много изменения. Ние го знаем това нещо. Но първата 
стъпка ще бъде тази, за да можем хората, които в този момент ще поставят ваксината, хората, 
които са директно изложени на този вирусен товар, те да имат собствена защита. Между другото, 
ще се издават и сертификати кой е имунизиран – на български и на английски. Това са все неща, 
които ще бъдат доуточнявани... 
Водещ: Защо ще се издават, кому е нужно? 
Д-р Николай Брънзалов: Можете да си представите как се влиза, примерно в братска Гърция с 
какви тестове, даже мисля, че в момента и въобще не се влиза. Но ако разполагаш с такъв 
сертификат, значи ти си окей да пътуваш. 
Водещ: Но това отваря спекулациите за това, че един ден... Не е задължителна ваксината, но 
ако нямаш такъв сертификат, няма да може да пътуваш, да работиш. 
Д-р Николай Брънзалов: Предполагам. Разбира се. Вие, ако нямате всичките ваксини, които са 
поставени по имунизационен календар, има много места, където няма да може да работите. 
Както и да пътувате в чужбина. Много държави изискват допълнителна имунизация – знаете, не 
защото те имат, а да не им внесеш. 
Водещ: Тоест малко по малко се върви към този вариант. 
Д-р Николай Брънзалов: Естествено. Аз, ако съм държава, ще искам да си пазя собствения 
двор. И този, който не го знам какъв е и с каква болест влиза, аз ще искам да ми покаже документ 
за това. 
Водещ: По желание, но не съвсем, така ще се случат нещата. 
Д-р Николай Брънзалов: Вижте, този процес е координиран не само в България. Той се 
координира във всички страни – членки на ЕС. И трябва за много бързо време да се справим, за 
да видим накъде вървят нещата. Вижте колко съветници има относно тази програма. Не българи. 
Водещ: Като говорихме за ваксинирането на хората, обаче много често въпроси на зрителите за 
възрастните хора, които са и трудно подвижни. Ще може ли личният лекар да ходи на място по 
домовете, за да поставя ваксина? Или знаем, има практика един личен лекар на няколко села, 
там основно са пак възрастни хора. Как ще става? 
Д-р Николай Брънзалов: Трябва да се осъществи съответната логистика. Трябва да се 
обезпечи финансово и всичко ще се случи. Ваксината, с тези минус 70 градуса, които ги говорят 
навсякъде, след като се извади от такъв хладилен контейнер, има пет дена, за да бъде 
поставена. Това, което ме питате, са вече подробности. Само да има желаещи хора, заявили 
желанието си да се имунизират, то ще бъде осъществено. 
Водещ: Но още един важен въпрос, отново подаден от наши зрители. Понеже ще се прави 
преглед преди да се сложи ваксина, дали човек е здрав или не, това означава ли, че трябва да се 
направи и най-малкото антигенен тест, за да е сигурен, че в момента не е болен? 



 

 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
45 

Д-р Николай Брънзалов: Не е необходимо да се прави антигенен тест. Защо да се прави 
антигенен тест? 
Водещ: Тогава как ще сте сигурен, че пациентът няма Ковид в момента? 
Д-р Николай Брънзалов: Той няма клиника. Той ще бъде прегледан. Опасно е, ако ваксината се 
постави, когато пациентът има симптоми. Това е целта на прегледа. Ако той има антитела и се 
вкара ваксината, само ще има повече антитела в организма. 
Водещ: Тоест не е проблем, ако си без симптоми и си сложиш ваксина. 
Д-р Николай Брънзалов: Не е проблем. 
Водещ: Добре. Това е много важно уточнение, защото имаше и такива... 
Д-р Николай Брънзалов: То и за останалите ваксини е така. Затова се изисква и преглед, преди 
да се постави. Няма ваксина, която може да се постави на фибрилен пациент с кашлица. И към 
момента е така. 
Водещ: По-скоро притесненията бяха, ако вече си с Ковид-19 и ти се сложи ваксина, какво 
следва. Затова ви попитах дали трябва предварително някакъв тест. 
Д-р Николай Брънзалов: Какво означава да си с Ковид-19 и да нямаш симптоми? Първите два 
дена, в които могат да се развият, и уравнението става с много неизвестни. Това е изключително 
случайно може да се случи, точно този пациент да е в инкубационен период два дена и да му се 
постави ваксината. Не мисля, че ще има някакви усложнения. Всички пациенти, които ще бъдем 
ваксинирани – казвам ще бъдем, защото аз пръв ще си поставя тази ваксина – ще съобщаваме 
за всички странични явления. Това е изискване за всички ваксини. И ако естествено точно с тази 
се получат някакви неща, които не вярвам, те ще бъдат информирани съответните органи, за да 
вземат мерки. 
Водещ: Да се надяваме, че наистина ще се вземат мерки. Така или иначе и вчера отчетохме 
някакво забавяне на разпространението на Ковид-19. На финала на нашия разговор – смятате 
ли, че мерките, които бяха взети, малко по-строги, вече дават своя резултат? 
Д-р Николай Брънзалов: Мерките трябваше да бъдат взети. УС на БЛС на минутата подкрепи 
това решение. Убеден съм, че ще дадат резултат. Аз виждам вече самите хора, самото 
общество, все по-голям е процентът от хората, които са мотивирани да спазват мерките. И това 
ме прави щастлив, защото все по-малко са хората, които казват – няма вирус, маските са някакви 
парцали, които си ги слагаме на носовете и на устите. Тези хора са все по-малко. Даже виждам в 
закрити помещения, ако някой влезе без маска, гражданският контрол е силен – някой все ще се 
намери да му каже – сложи си маска. Това вече изискваше и време, но е факт. 
Водещ: Натискът върху вас в момента, и с другите вируси, изобщо организацията при 
прегледите, как стоят нещата? 
Д-р Николай Брънзалов: Към момента в амбулаториите на личните лекари се преглеждат 
основно случаи с остри заболявания. Много малко са прегледите от този тип дейност – говоря за 
профилактични и диспансерни прегледи – първо защото е краят на годината и повечето 
пациенти вече са минали своите текущи прегледи в годината, второ, има по-голяма 
заболеваемост от остри респираторни заболявания. В това число и Ковид, естествено. Нещата 
вървят като при всяка епидемия, характерна с ОРЗ. 
Водещ: Но с по-добра организация от страна на пациентите, надяваме се, че поне няма онези 
вече, които идват само за да попитат нещо, а се обаждат предварително, за да няма струпване. 
Д-р Николай Брънзалов: Да, определено. Но за беда се стига и до другата крайност – че има 
такива, които трябва да посетят нашите кабинети във връзка с наблюдение на техните хронични 
заболявания, а не го правят от страх. Затова трябва да се сложи някакъв ред. При мен 
записването на час вече е почти задължително. Но е трудно осъществимо. 
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Водещ: Благодаря ви за това гостуване. Продължаваме да следим всички теми, които 
набелязахме с вас, и с ваксинирането, но и проблемите, които посочихте в комуникацията с 
НЗОК, защото това е важно. 
 
В България вече има ваксини, те обаче ще станат достъпни едва когато се получи 
одобрение от Европейската агенция по лекарствата 
БНТ, Новини в 20.00, 23.00 часа 

 
В България вече има ваксини, те обаче ще станат достъпни едва когато се получи одобрение от 
Европейската агенция по лекарствата. Заради по-оптимистичните данни за заболелите през 
последните дни, има вероятност да се облекчат някои мерки. Първата от които е отваряне на 
детските градини на 14 декември. Според предварителния график за ваксиниране, първи достъп 
до ваксините ще имат медиците на предна линия. Подробностите по всички тези теми, от Цанка 
Николова сега. Здравей. 
Цанка Николова: Добър вечер. Необходимите хладилници за посрещане на първата доставка 
ваксини вече са у нас. Това заяви здравният министър проф. Костадин Ангелов, след среща с 
шестимата директори на РЗИ-та от шестте района, както и с директора на Националния 
ваксинационен щаб - проф. Красимир Гигов. Останалите хладилници ще бъдат доставени в 
началото на следващата година, категоричен беше здравният министър. Припомням, че за да 
има стриктна организация по доставката и разпределението на ваксините из цялата страна, 
държавата беше разделена на 6 района. За всеки ще отговаря по един директор на РЗИ, който 
ще организира логистиката. Следващата седмица ще има среща, на която ще бъдат изяснени 
всички специфики в съответните райони, тъй като по думите на здравния министър, във всеки 
район има отделни специфики. 
До четвъртък в 6-те района на страната трябва да са готови списъците с медици и фармацевти 
от първата фаза, желаещи да се ваксинират срещу ковид-19. 
Проф. Костадин Ангелов: След това да изработят заедно с останалите директори на РЗИ-та в 
областите, за които те отговарят, да направят ясна логистика за необходимостта от мобилни 
екипи и бройката. 
Репортер: Фризери за съхранение на ваксините ще има във всички РЗИ-та. 
Проф. Костадин Ангелов: Отделни малки хладилници, в които да съхраняват ваксината ще 
бъдат в мобилните екипи разположени, а съответно местата, където ще се поставят ваксините, 
знаете – има хладилници, където те са разположени. Това са ОПЛ, лечебни заведения. 
Репортер: Днес и в Бургас пристигна фризер за ваксини срещу ковид-19. 
Той ще съхранява дозите за Югоизточния район, който обхваща областите Ямбол, Сливен и 
Бургас. Хладилната инсталация бе доставена днес до специално помещение в РЗИ, където ще 
се съхраняват ваксините. 
Д-р Величка Григорова: От няколко дни се подготвя помещението за съхранение на ваксините, 
тъй като габаритите на фризера са доста по-различни от останалите устройства. Затова беше 
необходимо да се разшири вратата, за да може да бъде вкаран фризерът. 
Репортер: А в „Денят започва“ зам.-председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай 
Брънзалов заяви, че ваксината вече е у нас. 
Д-р Николай Брънзалов: Има 120 000 дози, които са за 60 000 желаещи да се ваксинират. И ще 
започне 2-3 дни след като Европейската агенция по лекарствата разреши точно тази ваксина. 
Репортер: Всеки имунизиран ще получава сертификат на български и английски език. 
Д-р Николай Брънзалов: Ако разполагаш с такъв сертификат, значи ти си ОК да пътуваш. Ако 
съм държавник, ще искам да си пазя собствения двор. И този, който не го знам какъв е и с каква 
болест влиза, аз ще искам да ми покаже документ за това. 
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Репортер: Всеки желаещ ще бъде ваксиниран. А преди имунизацията задължително ще бъде 
прегледан, обясни Брънзалов. И към данните сега. 577 са новите случаи на коронавирус от 
направени общо 1424 пср-теста. Остава висок процентът на новозаразени с коронавирус в 
страната. 40% са положителните за денонощието. Излекуваните са 1573, а 68 души са починали. 
 
Според премиера най-добрата антикризисна мярка е бизнесът да отвори на 21 декември 
БНТ, Новини в 20.00, 23.00 часа

 
Според премиера най-добрата антикризисна мярка е бизнесът да отвори на 21 декември. По 
думите му, трябва да свикнем с мисълта, че започваме да излизаме от пандемията. 
Ако броят на заразените продължи да намалява, бизнесът трябва да отвори преди Коледа. 
Бойко Борисов: Най-добрата антикризисна мярка, която съм разпоредил на докторите, е 21 
декември да отворим отново всичко, за да може дотогава нашите герои – медицинските 
работници, лекуват, всеки ден имаме по 2-3000 вече оздравели, за да могат всички тези хора да 
се връщат в производството. 
Репортер: Ако броят на оздравелите продължи да расте, ще се обмисли отваряне на детските 
градини и яслите още на 14 декември. 
Бойко Борисов: За да могат родителите да отидат на работа. Да им гледат там децата. Но това 
е под условие, 14-ти. На 21-и – пускаме. 
Репортер: Благодарение на антикризисния пакет на правителството работодателите запазват 
работни места, смята премиерът. До момента държавата е дала 1,1 млрд. лв. в антикризисни 
мерки в подкрепа за бизнеса. Но Борисов напомни, че това не може да продължава твърде 
дълго. 
Бойко Борисов: Няма как да не се работи, а някой да плаща 80/0 заплатите. Колко време ще 
издържи така и за всеки бизнес? Много е популистко, много е хубаво, но така ще се задължат с 
огромни милиарди следващите поколения. 
Репортер: Към момента има огромен интерес и към новата мярка за подкрепа на работниците. 
Деница Сачева: По най-новата мярка вече са кандидатствали 6000 работници, 1500 заявления 
има по тази мярка за 80% от минималната работна заплата. 
Репортер: Според Борисов, икономиката трябва да работи. 
Бойко Борисов: Ние трябва да свикнем, че излизаме от пандемията. Ваксини, лекарства, 
докторите се научиха, лекуват, това трябва да ни бъде мярката, иначе финансово-
икономическата криза ще бъде толкова тежка в следващата половин-една година, че с тази 
практика – давай, давай, давай, давай пари, за да държим работници, тя е хубава, но трябва да 
има край. 
Репортер: В Пловдив Борисов посети предприятие от хранително-вкусовата промишленост, 
което е запазило работните места благодарение на антикризисните мерки. 
Водещ: А от здравното министерство следят броя на болните, за да имат решение за датата на 
размразяване на мерките, стана ясно от думите на министър Костадин Ангелов. Ведомството 
има готовност да разреши отварянето на детските градини и яслите след седмица, ако данните 
не са тревожни. А за организацията на изборите догодина, Ангелов каза, че екип, начело с 
вицепремиера Томислав Дончев, работи вече повече от 2 месеца. 
Проф. Костадин Ангелов: Този екип има задачата да изработи именно цялата логистика на 
провеждането на изборите. Те ще се проведат в оказаната дата от президента. Ние ще 
изработим всички изисквания за спазването на противоепидемичните мерки. Много е рано да 
говорим за отваряне на всичко от 21-ви при условие, че седмицата, която ни е важно да 
анализираме, е от 14-ти нататък. Разпоредил съм проверки навсякъде. Съставени са 
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необходимите административни документи, като актове и предписания. Ако продължат и не се 
спазват съответните актове, знаете, следва затваряне на съответните търговки обекти. 
 
29-дневно бебе с положителна проба за вируса и майка му са били настанени в стая с 
други пациенти 
БНТ, Новини в 23:00 часа  

 
Ковид кризата у нас роди пореден казус. 29-дневно бебе с положителна проба за вируса и майка 
му са били настанени в Инфекциозното отделение на хасковската болница в стая с други 
пациенти. Причината за настаняването на Жанет Николова и сина й в такава стая е липсата на 
медицински протокол за лечение на новородени с ковид-19, казаха за БНТ от РЗИ, където тече 
проверка по случая. 
Според майката Жанет Маринова тя и детето й са били настанени при нечовешки условия. 
- Вече сме тук 11 дни, като допреди 2 дни нямахме елементарни условия.  
Майката и бебето са тествани, след като бащата се оказал с ковид-19 скоро след раждането на 
детето, а то вдигнало температура. Пробата на майката е отрицателна. След отказа да бъдат 
приети в Детското отделение, ги изпращат в Инфекциозно. 
- Стаята е два на два. На съседното легло имаше други болни с ковид, което съответно мен ме 
притесняваше и аз от 2 седмици спя с маска. 24 часа съм с маска на лицето. Няма условия за 
повиване, за приготвяне на храна. Нямаше дори кошарка, детето спа в количката цели 10 дни. 
От болницата обясниха, че е започнала проверка. 
Д-р Георги Гелов: Възникнал е проблем в събота рано сутринта с възрастна пациентка, която е 
била зле, и е нямало никъде другаде място. Освен при въпросната майка с 29-дневното дете, 
където за няколко часа тя е престояла при нея. 
Лекарите са търсили вариант детето и майката да не останат в Хасково. 
Д-р Георги Гелов: Лечението, което е направено на детето, е изключително адекватно, 
правилно. Консултирано е с проф. Стойчева от Инфекциозна клиника. Тя е изказала, че за 
момента транспортът не е удачен, а точно обратното, е противопоказен и детето трябва да се 
лекува на място. 
Така те остават тук. Днешната проба на малкия е отрицателна и до 2-3 дни двамата ще са си у 
дома. 
 
Гърция удължава до 7 януари строгите ограничителни мерки 
БНТ, Новини в 23:00 часа  

 
Гърция удължава до 7 януари строгите ограничителни мерки. Вечерният час ще продължи да 
действа. Училищата, ресторантите, баровете, ски курортите и съдилищата остават затворени. 
Мерките за църквите, магазините и фризьорските салони ще бъдат обявени тази седмица. 
 
Гърция удължава до 7 януари строгите ограничителни мерки 
БНТ, Новини в 20.00 часа 

 
Гърция удължава до 7 януари строгите ограничителни мерки. Вечерният час ще продължи да 
действа. Училищата, ресторантите, баровете, ски курортите и съдилищата остават затворени. 
Мерките за църквите, магазините и фризьорските салони ще бъдат обявени тази седмица. И още 
за борбата с ковид-19 по света. Какво е положението в другите държави? Русия и 
Великобритания са в центъра на общественото внимание, заради масовата ваксинация срещу 
ковид-19. След Москва, ваксинирането със СПУТНИК-V от днес се провежда във всички руски 
региони. Във Великобритания първите дози от ваксината на „Пфайзер“-„Байонтех“ вече са в 
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определените за ваксиниране болници. Утре в страната започва най-масовата ваксинация в 
британската история. 
Русия осъмна с тревожна статистика - новите случаи на ковид-19 от изминалото денонощие са 
над 28 100. Като около 7300 са в Москва. Смъртните случаи заради коронавируса са 456. След 
два дни на ваксинация в Москва, жителите на руската столица приемат със смесени чувства 
кампанията. Последни приготовления и проверки преди масовата ваксинация във 
Великобритания. Вчера бяха доставени първите дози от ваксината. 
Луис Кохлан: Невероятно е. Очевидно, не мога да ги държа в ръцете си, защото са студени, 
минус 70 градуса. Съхраняваме ги при минус 73 градуса. Те ще бъдат извадени в точния момент. 
Болницата прави последни проверки за изпълнението на ваксинацията. 
Репортер: С наближаването на масовата ваксинация във Великобритания се наблюдава 
засилване на конспиративните теории. Другите европейски държава също се готвят  за масово 
поставяне на ваксини. Днес стана ясно, че военно летище край Рим се превръща в национален 
склад за ковид ваксините. 
Мистериозно заболяване в Югоизточна Индия. Над 400 души са приети в болница. Всички болни 
са от град Елуру. Съобщава се за един починал със симптоми, подобни на епилепсия. 
Пациентите съобщават за различни симптоми, включително припадъци, загуба на съзнание и 
гадене. Здравните власти са категорични, че заразата няма връзка с ковид-19. Не е открито 
замърсяване в местните водоизточници. 
 
Тревожни данни на фона на пандемията - световен мащаб лекари и социолози отчитат бум 
през 2020 в употребата и злоупотребата с алкохол 
БНТ, Новини в 20.00, 23.00 часа 

 
Тревожни данни на фона на пандемията - световен мащаб лекари и социолози отчитат бум през 
2020 в употребата и злоупотребата с алкохол. Оказва се, че болнични заведения и 
специализирани институции, занимаващи се със зависимости, стават труднодостъпни заради 
ограниченията и липсата на достатъчно лекари. 
За този мъж битката с алкохола продължила 32 години. Волята стигала само за кратки 
прекъсвания от по няколко месеца. След това порокът се връщал още по-силен. Стигал до 1,5 л 
концентрат дневно. Преди 8 години мъжът потърсил помощ в клуба за анонимни алкохолици, 
превърнал се в последна надежда за мнозина. Заедно търсят общ път и спасение. Програма 
включва 12 стъпки, целта е духовна промяна. За измеренията на проблема говорят фактите. 
Алкохолът е в основата на повече от половината тежки катастрофи с фатален край и е причина 
за над 60% от тежките престъпления като убийства, побой и изнасилвания. Всяка година над 
2000 семейства престават да съществуват заради системно пиянство. Липсва обаче система за 
обхват на зависимите. 
Д-р Иван Добринов: Теоретично би трябвало между 4-6% от населението да е засегнато от тази 
болест. Подчертавам, тук става дума за хора с алкохолна зависимост. Има много хора, които 
злоупотребяват, но не са зависими. 
Репортер: Лекари споделят, че заради ковид кризата достъпът до медицинска помощ е 
затруднен. Освен това липсват служби за ресоциализация. Единствената подкрепа идва от 
групите за взаимопомощ. 
Д-р Иван Добринов: В България такива служби изцяло липсват. Цялото министерство е напълно 
абдикирало от такива дейности за зависимите. Много от зависимите са на практика оставени на 
улицата. Те не получават никакви адекватни грижи, деградират. Част от тях умират без изобщо 
да бъдат диагностицирани. 
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Репортер: В края на май проучване на СЗО, направено в 45 държави сред ученици между 11 и 
15 години, поставя страната ни отново на челно място по употреба на алкохол и цигари, както и 
по липса подкрепа от семейството. 
 
Ковид кризата у нас роди пореден казус 
БНТ, Новини в 20.00 часа 

 
Ковид кризата у нас роди пореден казус. 29-дневно бебе с положителна проба за вируса и майка 
му са били настанени в Инфекциозното отделение на хасковската болница в стая с други 
пациенти. Причината за настаняването на Жанет Николова и сина й в такава стая е липсата на 
медицински протокол за лечение на новородени с ковид-19, казаха за бНТ от РЗИ, където тече 
проверка по случая. 
Според майката Жанет Маринова тя и детето й са били настанени при нечовешки условия. 
- Вече сме тук 11 дни, като допреди 2 дни нямахме елементарни условия. 
Репортер: Майката и бебето са тествани, след като бащата се оказал с ковид-19 скоро след 
раждането на детето, а то вдигнало температура. Пробата на майката е отрицателна. След 
отказа да бъдат приети в Детското отделение, ги изпращат в Инфекциозно. 
- Стаята е два на два. На съседното легло имаше други болни с ковид, което съответно мен ме 
притесняваше и аз от 2 седмици спя с маска. 24 часа съм с маска на лицето. Няма условия за 
повиване, за приготвяне на храна. Нямаше дори кошарка, детето спа в количката цели 10 дни. 
Репортер: От болницата обясниха, че е започнала проверка. 
Д-р Георги Гелов: Възникнал е проблем в събота рано сутринта с възрастна пациентка, която е 
била зле, и е нямало никъде другаде място. Освен при въпросната майка с 29-дневното дете, 
където за няколко часа тя е престояла при нея. 
Репортер: Лекарите са търсили вариант детето и майката да не останат в Хасково. 
Д-р Георги Гелов: Лечението, което е направено на детето, е изключително адекватно, 
правилно. Консултирано е с проф. Стойчева от Инфекциозна клиника. Тя е изказала, че за 
момента транспортът не е удачен, а точно обратното, е противопоказен и детето трябва да се 
лекува на място. 
Така те остават тук. Днешната проба на малкия е отрицателна и до 2-3 дни двамата ще са си у 
дома. 
 
Разговор с проф. Мира Кожухарова, епидемиолог 
БНТ, Още от деня  

 
Резюме: Тенденцията на разпространение на коронавируса е към спад. Това заяви в студиото на 
„Още от деня“ епидемиологът проф. Мира Кожухарова. Противоепидемичните мерки, за разлика 
от пролетта, когато според нея, са били преждевременни, сега са разпоредени навреме, което 
дава надежда, че ще избегнем друга вълна на епидемията. Проф. Кожухарова обясни, че такъв 
вид мерки се предприемат по време на епидемия и така даде да се разбере, че в началото на 
годината у нас все още е нямало достатъчно условия за епидемия – следователно и 
необходимост от строги ограничения. 
Що се отнася до някои внушения, че обществото ни не е дисциплинирано по отношение на 
спазването на мерките, което води до силна заболеваемост, проф. Кожухарова уточни, че 
смъртността в болниците не може да се обвързва с разпространението на заразата. 
Тенденцията за разхлабване на мерките сега е добра. Ако обаче броят на интензивните и 
смъртните случаи в болниците продължат, би могло да се изчака. Епидемиологът изрази мнение, 
че детските градини и яслите въобще не е трябвало да се затварят, тъй като децата почти не 
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боледуват от коронавируса и не могат да бъдат най-големите разпространители на заразата, 
както се смяташе. 
Проф. Кожухарова одобрява плана за ваксиниране на населението, макар той да не може все 
още да бъде конкретен, тъй като в ЕС още няма разрешение за употребата, а само продажбени 
документи за двете ваксини. Препоръката на епидемиолога е хората да не се страхуват от 
ваксините, а да се запознаят с характеристиките им. Според нея в британски сайтове вече има 
информация за ваксината на Файзер – една от двете, които очакваме. Тази ваксина е подходяща 
за хора от на възраст от 18 до 85 години. 
 
Първите ваксини вече са в България 
БНТ, Новини в 12.00 часа 

 
 Първите ваксини вече са в България, това стана ясно от думите на зам. председателя на БЛС. В 
Денят започва Николай Брънзалов съобщи, че поставянето им ще започне след като бъдат 
одобрени от Европейската агенция по лекарствата. Сега започва проучване сред медиците за 
желанието им да се ваксинират срещу КВ. 
Репортер: Лекари, сестри, зъболекари, фармацевти, работещите в Бърза помощ ще бъдат 
питани искат ли да се имунизират срещу КВ19. 
Николай Брънзалов: имунизацията ще започне от лечебните заведения за болнична 
медицинска помощ, защото тя няма да бъде в мрежата все още. И общопрактикуващите лекари и 
спешната помощ, всички ще отидем там да се ваксинираме. 
Репортер: Ваксините вече са у нас, каза Брънзалов. 
Николай Брънзалов: Има 120 000 дози, които са за 60 000 желаещи да се ваксинират и ще 
започне 2-3 дни след като Европейската комисия по лекарствата разреши точно тази ваксина. 
Репортер: Всеки имунизиран срещу КВ19 ще получава сертификат на български и английски 
език. 
Николай Брънзалов: Ако разполагаш с такъв сертификат, значи ти си ок да пътуваш. 
Държавниците ще искат да си пазят собствения двор и този, който не го знам какъв е и с каква 
болест влиза, аз ще искам да ми покаже документ за това. 
Репортер: Всеки желаещ ще бъде ваксиниран, а преди имунизацията ще бъде прегледан, обяви 
Брънзалов. 
Водещ: Висок остава процентът на заразени с КВ в страната за денонощието. 40 на сто са 
положителните, отчита Единния информационен портал. От направените 1424 ПСР теста, 577 
души са установените с КВ. Излекуваните са 1573, в болница са настанени 7000 пациенти, от тях 
516 се намират в интензивни отделения. В печалната статистика са добавени още 68 души. 
В Бургас пристигна първият извън столицата фризер за ваксини срещу COVID-19. 
Той ще съхранява дозите за Югоизточния район, който обхваща областите Ямбол, Сливен и 
Бургас. 
Величка Григорова: Фризерът работи при температура от минус 40 до минус 86 градуса. 
Вместимостта му е 175 500 броя ваксини, така че има достатъчно място за съхранение и 
осигуряване на ваксини за трите области – Бургас, Сливен, Ямбол. 
Димитър Николов: Трябваше спешно да се подготви самостоятелно помещение с контролиран 
достъп. Ние осигурихме такова за съхранение на ваксините, което ще се обслужва от служители 
на РЗИ-Бургас. 
Репортер: Кога ще пристигнат първите ваксини, все още не е ясно. Очаква се да бъде издадена 
заповед от здравния министър. 
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В болницата в Благоевград вече ще може да се дарява кръв за плазма 
БНТ, Новини в 12.00 часа 

 
В болницата в Благоевград вече ще може да се дарява кръв за плазма. Това стана възможно 
след инициативата, подета преди дни от бивши възпитаници на Езиковата и Математическа 
гимназии в областния център. 
Репортер: Дарената кръв от хора, преболедували COVID-19 ще се транспортира до София, 
където ще се преработва. 
Днес се очаква екип от София заедно с лаборанти да пристигнат в кръвния център в 
Благоевград, за да предадат своя опит. 
Десетки хора от региона са изявили желание да станат дарители. 
- Готов съм да помогна, ако се наложи да дам на някой кръв. 
Репортер: Младите хора, заели се с инициативата за откриване на център за кръвна плазма е 
продължил около 2-3 седмици. Те са получили подкрепа от областния управител Бисер 
Михайлов, от кметовете на общините в региона и от МБАЛ в града. 
- получихме подкрепа и от зам. министърката в Министерството на здравеопазването и 
благодарение на медиите получихме добър отзвук. Оказа е, че отделението по трансфузионна 
хематология няма функциите на кръвен център. Решихме да насочим нашите усилия към това да 
помогнем това да се разреши. 
Репортер: Доброволците ще могат да даряват кръв всеки понеделник от 7:30 до 12:30 часа, 
която после ще се транспортира до столицата, където ще се извлича плазма. 
Изискванията са да са здрави, да представят ПСР тест, от който е видно, че от началото на 
вирусната инфекция са изминали 40 дни, да са над 50 килограма и да са на възраст между 18 и 
65 години, както и да не са взимали лекарствени медикаменти през последните 48 часа. 
 
Разпространение и мерки в гр. Бяла; Каква е ситуацията в болницата? 
БНТ, Денят започва 

 
Резюме: В град Бяла близо половината от хората, които бяха изследвани с антигенни тестове, 
са положителни за COVID-19. 
От безплатните тестове за близо две седмици са се възползвали около 700 души. Това са 
предимно социалнослаби хора и пенсионери, които не могат да се позволят скъпите PCR 
тестове. 
"Тестовете за сметка на община Бяла и болницата, като за община Бяла са за сметка на 
културния календар, който тази година претърпява доста промени поради ситуацията в 
страната", каза пред БНТ управителят на болницата в Бяла Димитър Димитров. 
За последните две седмици в COVID отделението в болницата в Бяла няма свободни легла. 
Постоянно се изпращат и пренасочват хора към Русе.  
 
Разговор с д-р Николай Шарков, член на Борда на Световната дентална федерация 
БНТ, Денят започва 

 
Резюме: Достъп до регистрите на заразените и боледуващи от COVID-19 искат стоматолозите. 
Какви са основанията им за това - гост с коментар по темата в сутрешния блок "Денят започва" 
по БНТ беше д-р Николай Шарков, председател на УС на Българския лекарски съюз. 
В момента организацията е такава, че общопрактикуващите лекари имат достъп до този 
регистър, за разлика от стоматолозите. Ситуацията е, че всеки който влезе в кабинета, ние го 
поемаме, обясни д-р Шарков. 
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Работим в непрекъснат риск, не знаем дали пациентът на вратата е преболедувал коронавируса 
или в момента е болен. Но рискът не е само за нас - той е и за пациентите след него, да не 
говорим за персонала, който работи в клиниките, допълни д-р Шарков. 
Той призна, че има стоматолози, които са се заразили, сред тях има и починали. Искам обаче да 
кажа и още нещо - двама зъболекари в момента са доброволци и работят в COVID отделение в 
болницата във Видин, където знаете колко тежко е положението и те не го изтъкват. Това са д-р 
Петкана Поломска и д-р Страхил Станков - за първи път казвам имената им, поясни д-р Шарков. 
Ние българите неглижираме, занемаряване здравето на устата и устната хигиена, ходим на 
зъболекар тогава, когато вече се появи болка, смята стоматологът. 
Той даде полезни съвети към всички - ако сме изкарали някакво грипно заболяване, независимо 
какво, задължително да сменим четката си за зъби. Хората с протези също трябва да спазват 
висока лична хигиена след всяко хранене, обясни Шарков. 
Той коментира и популярното научно изследване, че водата за уста може да помаха срещу 
коронавируса. 
Да, водата за уста подобрява устната хигиена. Тя съдържа съставки, които неутрализират 
микроорганизми и вируси. Само че, тази публикация не изследва ефектът й за COVID-19, а за 
всички останали вируси и това води до предположение, че тя би повлияла и на него, но засега 
нямаме доказателство, категоричен е стоматологът. 
Дали и зъболекарите ще подлежат на ваксинация заедно с медиците от първа линия - това 
тепърва ще се обсъжда с Координационния съвет. Тази седмица предстоят преговори и с 
Надзорния съвет на НЗОК, за да запазим условията на мерките каквито са в момента, допълни д-
р Шарков. 
 

 
 
Сигнали за възможно отпадане на забраните и ограничителните мерки 
бТВ, новини в 23.30 часа 

 
Сигнали за възможно отпадане на забраните и ограничителните мерки, наложени заради 
коронавирус у нас. Отваряме държавата на 21 декември, категоричен беше премиерът Бойко 
Борисов. Той допълни, че има вероятност детските градини и ясли да отворят още другата 
седмица. На различно мнение обаче е здравният министър Костадин Ангелов, според когото е 
много рано да се говори за отваряне на всичко на 21 декември. 
Отваряне на всичко в държавата на 21 декември е най-добрата мярка срещу кризата сега, 
коментира премиерът в Цалапица. По думите му, правителството е изхарчило над 1,1 млрд. 
лева, за да подпомогне бизнеса, който е засегнат от пандемията. 
Бойко Борисов: Най-добрата кризисна мярка, която съм разпоредил на докторите, е на 21 
декември да отворим отново всичко, за да може дотогава нашите герои, медицинските 
работници – да лекуват. Всеки ден имаме по 2000-3000 оздравели вече. За да могат всички тези 
хора да се връщат в производството. 
Министър-председателят добави, че ако разпространението на ковид-19 у нас продължи да се 
забавя, на 14 декември ще отворят врати детските градини и яслите. 
Бойко Борисов: Няма икономическа логика, при която може, без да се събират данъци, без да 
се произвежда, а държавата да плаща заплатите. Тя няма свой приходоизточник. И накрая 
решението - или заеми, или фалит. 
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Проф. Костадин Ангелов: От числата, които наблюдаваме такава готовност имаме. Много е 
рано да говорим за отваряне на всичко от 21, при условие, че седмицата, която ни е важна да 
анализираме е от 14-ти нататък. 
Необходимите хладилници за посрещане на първата доставка ваксини вече са налични, обяви 
здравният министър след среща с директорите на шестте здравни инспекции, отговарящи за 
организацията по ваксинирането срещу коронавирус. 
Проф. Костадин Ангелов: Тяхната задача е до четвъртък да изготвят списъците с желаещите 
медици, които са от първа фаза, на първа линия, да направят ясна логистика на необходимостта 
от мобилни екипи и бройката. 
Доставката на хладилниците ще продължи и в началото на следващата година.  
До края на годината ще бъдат сключени договори за доставка на хладилници във всички РЗИ-та, 
съобщи здравният министър. В Бургас това се случи още днес. Вратата на РЗИ там обаче се 
оказа тясна, за да посрещне новия фризер за съхранение на ваксините срещу ковид. Борбата за 
вкарването му в помещението продължи повече от час. 
Специализираният фризер трябваше да е в Бургас още в петък. Оказа се обаче, че вратата на 
РЗИ е тясна за новото съоръжение.  
Д-р Величка Григорова: Размерите са доста големи – 2 метра височина и 1,20 метра 
дълбочина и ширина. Наложи се да се отремонтира вратата на помещението, за да може да 
бъде вкаран фризерът.  
Въпреки че вратата беше разширена, вкарването на хладилника отново затрудни работниците. 
Опитите продължиха повече от час. Произведеното в Австрия съоръжение струва 30 000 лева 
без ДДС. Скъпата техника остана дълго време под дъжда, докато се търсеше решение. Кметът н 
а Бургас увери, че всичко с фризера и ваксините ще бъде наред.  
Димитър Николов: Осигурили сме ремонт на помещението. Всеки момент, може би трябва 
малко да спре дъждът, за да се случи това нещо. Не е добре в условията на дъжд да се прави 
цялата тази манипулация.  
Получихме сигнал за още една нередност. Зрител на бТВ забеляза, че символите на кашона са 
наобратно. Опасенията са, че е възможно и фризерът да е обърнат и да се повреди. От 
компанията-доставчик обаче обясниха, че кашонът е бил свален сутринта и поставен обратно 
само заради дъжда. А машината е превозена правилно. Фризерът трябва да побере 175 500 
ваксини. Температурният му режим е от минус 40 до минус 85 градуса. Циклите на отваряне на 
този фризер трябва да бъдат много точно изчислени, тъй като всяко едно отваряне покачва 
температурата с 20 градуса. За да работи добре, в помещението трябва да е топло – между 16 и 
32 градуса. 
Христо Царев: Ако е по-студено, съответно под 16 градуса, компресорите на уреда няма да 
включват. Ако е над 32 градуса, ще работят извънредно, при извънредна ситуация, и съответно 
няма да поддържа зададената температура. 
В крайна сметка фризерът беше внесен успешно в специалното помещение.  
Последните данни за разпространение на заразата у нас сочат по-малко нови случаи за 
денонощие, но при значително по-малко направени тестове. Регистрирани са 577 новозаразени 
при извършени 1 424 теста или около 40% от пробите са положителни. Позитивната новина е, че 
над 1 570 души са преборили болестта. В същото време обаче още 68 души са починали с ковид 
в рамките на 24 часа. 7 000 са настанени в болница, а броят на пациентите в интензивни 
отделения остава непроменен – 516 души. 
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Великобритания предприема от утре мащабна кампания за масово ваксиниране срещу 
ковид-19 
бТВ, новини в 23.30 часа  

 
Великобритания предприема от утре мащабна кампания за масово ваксиниране срещу ковид-19. 
Една трета от британците обаче не смятат да се ваксинират. 
На първо време ваксината ще се поставя в 50 болници, а от 14 декември общопрактикуващите 
лекари ще я поставят в над 1 000 ваксинационни центъра в страната. Приоритет ще имат хората 
над 80 години, здравните работници на първа линия и обитателите и персоналът на домове за 
възрастни хора. Джоузеф е на 90, а съпругата му Розмари на 80. Те очакват да бъдат сред 
първата група ваксинирани. Актуално социологическо проучване показа, че близо 1/3 от 
британците няма да си поставят ваксина. 60% от поданиците на кралицата са оптимисти. 
Фармацевтът Луис Кофлин е горда, че страната ѝ е една от първите в света, получила ваксина 
срещу смъртоносната болест. 
Луис Кофлин: Невероятно е. Не мога да ги подържа в ръцете си, защото са минус 70 градуса, 
но като знам, че са тук и ние сме едни от първите в страната, които получаваме ваксината, и 
всъщност първите в света, това е просто невероятно. Много се гордея. 
 
За изключително опасна комбинация между птичи грип и коронавирус предупреждават 
учени 
бТВ, новини в 23.30 часа  

 
За изключително опасна комбинация между птичи грип и коронавирус предупреждават учени. 
Поводът е решението на властите в Любляна да обявят цяла Словения за високорисков район 
заради появата на птичи грип. През последната седмица заразата беше открита в птицеферми в 
Хърватия, Франция и Украйна. Заразата много лесно се предава между птиците и бързо може да 
обхване големи региони. В Германия бяха заклани близо 30 хил. пилета в засегната ферма. В 
края на ноември се наложи да бъдат унищожени 10 хил. птици във Великобритания. 
 
Отваряме държавата на 21 декември, категоричен е премиерът Бойко Борисов 
БТВ, Новини в 19.00 часа 

 
Отваряме държавата на 21 декември, категоричен е премиерът Бойко Борисов. Детските градини 
и яслите ще възобновят работа още по-рано, но властите са в готовност да затворят големите 
магазини, ако управата им не вземе мерки да ограничи струпването на клиенти заради коледното 
пазаруване. Междувременно в Бургас вече пристигна първият специален фризер, в който ще 
бъдат съхранявани ваксините срещу ковид. Проблеми белязаха пренасянето. Всичко по темата 
от репортерите на бТВ. Първо към Николета Хаджийска, за отварянето на държавата. Добър 
вечер. 
Николета Хаджийска: Здравейте. Според премиера Бойко Борисов най-добрата антикризисна 
мярка е отварянето на временно затворените обекти. По думите му, това е единственият начин 
хората отново да се върнат в производството и по работните си места. Ако броят на 
излекуваните продължава да расте, има вероятност детските градини и яслите да отворят още 
другата седмица. А какво показват данните днес? По-малко нови случаи на коронавирус за 
денонощие при значително по-малко направени тестове. Регистрирани са 577 нови случая при 
направени 1424 теста, или 40% от изследваните са положителни. Над 1570 души са преборили 
болестта. Броят на пациентите в интензивни отделения остава същият – 516. За последното 
денонощие 68 души са починали. 
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Отваряне на всичко в държавата на 21 декември е най-добрата мярка срещу кризата сега, 
коментира премиерът в Цалапица. По думите му, правителството е изхарчило над 1,1 млрд. 
лева, за да подпомогне бизнеса, който е засегнат от пандемията. 
Бойко Борисов: Най-добрата кризисна мярка, която съм разпоредил на докторите, е на 21 
декември да отворим отново всичко, за да може дотогава нашите герои, медицинските 
работници – да лекуват. Всеки ден имаме по 2000-3000 оздравели вече. За да могат всички тези 
хора да се връщат в производството. 
Репортер: Министър-председателят добави, че ако разпространението на ковид-19 у нас 
продължи да се забавя, на 14 декември ще отворят врати детските градини и яслите. 
Бойко Борисов: Няма икономическа логика, при която може, без да се събират данъци, без да 
се произвежда, а държавата да плаща заплатите. Тя няма свой приходоизточник. И накрая 
решението е или заеми, или фалит. 
Репортер: Необходимите хладилници за посрещане на първата доставка ваксини вече са 
налични, обяви здравният министър след среща с директорите на 6 здравни инспекции, 
отговарящи за организацията по ваксинирането срещу ковид-19. 
Проф. Костадин Ангелов: Тяхната задача е до четвъртък да изготвят списъците с желаещите 
медици, които са от първа фаза, на първа линия, да направят ясна логистика на необходимостта 
от мобилни екипи и бройката. 
Репортер: Доставката на хладилниците ще продължи и в началото на следващата година. А 
министърът на труда и социалната политика обяви, че по най-новата мярка за изплащане на 80% 
от минималната работна заплата вече са подадени 1500 заявления за 6000 работници, заети във 
временно затворени икономически дейности. 
 
Ефектът от мерките въведени у нас, започва да се усеща 
БТВ, Новини в 19.00 часа

 
Ефектът от мерките въведени у нас, започва да се усеща, коментира за бТВ математикът на 
НОЩ Николай Витанов. Репродуктивното число на заразяване падна под 1. Днес то е 0,97. Което 
означава, че 100 души, които са преболедували ковид-19, са успели да заразят други 97. 
Последният път, когато репродуктивното число у нас е било под 1, е било на 18 септември. А 
рекордът е на 29 октомври. Товага числото е било 1,94 или почти 2 пъти по-високо от днешното. 
Прогнозата на проф. Витанов е, че добрите резултати от днес ще се запазят до 21 декември, 
когато изтича срокът на настоящите мерки. По празниците обаче много българи ще се приберат 
от чужбина, което създава риск от обратното, ръст на новите случаи. Ако това  стане, 
статистиката ще отчете около 7-8 януари. 
 
В Бургас вратата на РЗИ се оказа тясна, за да посрещне новия фризер за съхранение на 
ваксините 
БТВ, Новини в 19.00 часа 

 
В Бургас вратата на РЗИ се оказа тясна, за да посрещне новия фризер за съхранение на 
ваксините срещу ковид. Борбата за вкарването му в помещението продължи повече от час. 
Последваха трудности и при монтажа. 
Специализираният фризер трябваше да е в Бургас още в петък. Оказа се обаче, че вратата на 
РЗИ е тясна за новото съоръжение. 
Д-р Величка Григорова: Размерите са доста големи – 2 метра височина и 1,20 метра 
дълбочина и ширина. Наложи се да се отремонтира вратата на помещението, за да може да 
бъде вкаран фризерът. 
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Репортер: Въпреки че вратата беше разширена, вкарването на хладилника отново затрудни 
работниците. Опитите продължиха повече от час. Произведеното в Австрия съоръжение струва 
30 000 лева без ДДС. Скъпата техника остана дълго време под дъжда, докато се търсеше 
решение. Кметът н а Бургас увери, че всичко с фризера и ваксините ще бъде наред. 
Димитър Николов: Осигурили сме ремонт на помещението. Всеки момент, може би трябва 
малко да спре дъждът, за да се случи това нещо. Не е добре в условията на дъжд да се прави 
цялата тази манипулация. 
Репортер: Получихме сигнал за още една нередност. Зрител на бТВ забеляза, че символите на 
кашона са наобратно. Опасенията са, че е възможно и фризерът да е обърнат и да се повреди. 
От компанията доставчик обаче обясниха, че кашонът е бил свален сутринта и поставен обратно 
само заради дъжда. А машината е превозена правилно. Фризерът трябва да побере 175 500 
ваксини. Температурният му режим е от минус 40 до минус 85 градуса. Циклите на отваряне на 
този фризер трябва да бъдат много точно изчислени, тъй като всяко едно отваряне покачва 
температурата с 20 градуса. За да работи добре, в помещението трябва да е топло – между 16 и 
32 градуса. 
Христо Царев: Ако е по-студено, съответно под 16 градуса, компресорите на уреда няма да 
включват. Ако е над 32 градуса, ще работят извънредно, при извънредна ситуация, и съответно 
няма да поддържа зададената температура. 
Репортер: В крайна сметка фризерът беше внесен успешно в специалното помещение. 
 
Броени часове остават до началото на ваксинирането срещу коронавируса във 
Великобритания 
БТВ, Новини в 19.00 часа 

 
Броени часове остават до началото на ваксинирането срещу коронавируса във Великобритания. 
Обединеното кралство стана първата страна в Европа, която одобри за масово използване 
ваксина срещу ковид-19. Какво е настроението, ще разберем от кореспондента ни в Лондон. 
Васил Христов: Добър вечер, днес един от вестниците излезе със заглавие „Новият Ви Дей“ – 
така наричат тук деня на победата във Втората световна война, но денят е посветен на думата, 
която се чува най-често в последните дни – ваксина. Първите дози ще бъдат инжектирани утре. 
Ваксината на „Пфайзер" и „Бионтех" трябва да се съхранява при температура минус 70 градуса, 
а в обикновен хладилник срокът й на годност е едва пет дни. 
На първо време ваксината ще се поставя в 50 болници, а от 14 декември общопрактикуващите 
лекари ще я поставят в над 1000 ваксинационни центъра в страната. Приоритет ще имат хората 
над 80 години, здравните работници на първа линия и обитателите и персоналът на домове за 
възрастни хора. Джоузеф е на 90, а съпругата му на 80. Те очакват да бдат сред първата група 
ваксинирани. Актуално социологическо проучване показа, че близо 1/3 от британците няма да си 
поставят ваксина. 60% от поданиците на кралицата са оптимисти. Фармацевтът Луис Кофлин е 
горда, че страната ѝ е една от първите в света, получила ваксина срещу смъртоносната болест. 
Луис Кофлин: Невероятно е. Не мога да ги подържа в ръцете си, защото са минус 70 градуса, 
но като знам, че са тук и ние сме едни от първите в страната, които получаваме ваксината, и 
всъщност първите в света, това е просто невероятно. Много се гордея. 
Репортер: Британската кралица Елизабет Втора, която е на 94 години, и съпругът й Филип, който 
е на 99, заявиха, че официално ще оповестят кога са се ваксинирали. Кампанията по 
ваксиниране във Великобритания съвпада с критично важен момент от преговорите й с ЕС за 
търговско споразумение след Брекзит. Липсата му би довела до смущения в движението на стоки 
между нея и страните от Съюза. Това доведе до включването на военни самолети в плана на 
операцията по доставка на поръчаните 40 млн. дози, които идват на Острова от Белгия. 
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У нас поставянето на ваксини срещу коронавирус вероятно ще започне през първите 10 
дни на януари 
БТВ, Новини в 19.00 часа 

 
У нас поставянето на ваксини срещу коронавирус вероятно ще започне през първите 10 дни на 
януари. Първата ваксина, която очаква положителната оценка на Европейската агенция по 
лекарствата, е именно тази на „Пфайзер“ и „Бионтех“, която изисква съхранение на много ниска 
температура. Ваксината ще се доставя до държавите със самолет. 
Одобрението на първите ваксини срещу ковид-19 в Европейския съюз става при ускорена, но 
пълна оценка. Тя се прави от комитет на Европейската агенция по лекарствата. Стандартно 
отнема 210 дни от валидирането на заявлението на производителя. Като през това време 
„часовникът може да спре“ 2 пъти, за да се изяснят данни. В настоящия случай ще стане по-
бързо, но и част от данните са анализирани предварително, още докато текат проучванията. 
Проф. Илко Гетов: Ускорена, но пълна оценка, защото още от началото на октомври месец 
Европейската агенция по лекарствата започна т.нар. предварителната оценка на наличните 
данни на производителя. 
Д-р Любина Тодорова: Няма място за излишни притеснения, тъй като оценката на тези данни 
се извършва от големи екипи от специалисти от целия ЕС. 
Репортер: Първата ваксина, която ще получи решаващата оценка на комитета е тази на 
„Пфайзер“ и „Бионтех“. До 29 декември ще се проведе заседанието. От гласуването на него 
зависи дали ще се даде „зелена светлина". Българският представител в комитета проф. Илко 
Гетов обяснява, че при положителна оценка следва Европейската комисия да разреши 
употребата във всички страни-членки. 
Проф. Илко Гетов: Ваксината може да дойде и утре, но въпросът е може би кога ще бъде 
прилагана на хората, аз очаквам в първата десетдневка на януари месец да започне активното 
ваксиниране. 
Репортер: При одобрение, на различни езици ще се публикува кратката характеристика на 
продукта и листовката за пациента. Така ще е ясно за кои групи от хора е подходяща ваксината и 
за кои – не, както и кои са нежеланите реакции от нея, за които са събрани данни при 
проучванията. Самото разрешение за производителя ще е под условие и ще трае 1 година. През 
това време всеки месец той ще е длъжен да информира обратно Европейската агенция по 
лекарствата за ефективността и безопасността. 
 
Гърция въвежда 10-дневна карантина и бърз тест за всички влизащи в страната от 18 
декември 
БТВ, Новини в 19.00 часа 

 
Гърция въвежда 10-дневна карантина и бърз тест за всички влизащи в страната от 18 декември. 
Страната удължи и строгите ограничителни мерки до 7 януари. Така остават в сила полицейският 
час през нощта, както и забраната за пътуване извън региона по местоживеене. Затворени до 7 
януари продължават да са училищата, ресторантите и барове, ски курортите и съдилищата. В 
Словения главният епидемиолог подаде оставка. В едно от последните си интервюта той обяви, 
че не е съгласен с някои правителствени решения по отношение на пандемията. А в Хърватия 
нарастват притесненията заради големите разходи в здравната система. Само за седмица, те 
скачат с близо 11 млн. евро. 
 



 

 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
59 

Разговор с д-р Цветелина Спиридонова, управител на МБАЛ „Хигия”, Пазарджик 
бТВ, Лице в лице 

 
Резюме: Разчитаме да преборим COVID пандемията чрез ваксина, а не чрез антивирусно 
лекарство. Това каза д-р Цветелина Спиридонова, управител на МБАЛ "Хигия", Пазарджик, 
където две родилки с коронавирус родиха здрави бебета. 
„Трябва да се ваксинираме, дали е безопасна настоящата ваксина – да, според мен е, това е 
матрично РНК, съвсем нова технология. Никога досега в света не е била използвана подобна 
ваксина, но тя е много добре проучена и всички съмнения за нейните странични ефекти са 
проучени доста добре“, добави специалистът. 
Ще възникнат и ваксини на принципа антиген, но те ще дойдат през 2021 г., каза още д-р 
Спиридонова. 
Тя обясни, че в момента се говори все повече за „Ивермектин“. Според нови резултати той също 
се включва в начален стадий на инфекцията. 
„Той беше споменаван още в началото в китайските протоколи и в САЩ го включват за начален 
стадий“, обясни д-р Спиридонова. 
За Ремдесивир и Хлорокин излизат нови резултати, че няма статически доказан ефект на тези 
терапии или следва в начален стадий да се прилагат, обясни д-р Спиридонова. 
"Критичните стадии се лекуват симптоматично – на този етап ние го лекуваме с кислород, с 
нискомолекулен хепарин, дексаметазон и комбинация от антибиотици", обясни още 
специалистът. 
 
Държавата има готовност да затвори големите магазини 
БТВ, Новини в 12.00 часа 

 
Държавата има готовност да затвори големите магазини, ако не се вземат мерки и струпването 
на хора в тях продължи, това обяви в ефира на Тази сутрин главният държавен здравен 
инспектор Ангел Кунчев. 
Междувременно в Бургас пристигна първият хладилник, в който ще бъдат съхранявани и 
ваксините срещу КВ19. 
Репортер: Очаква се Европейската агенция по лекарствата да одобри ваксината около 27 
декември и по-късно властите да позволят използването й, това обяви доцент Кунчев. В ефира 
на Тази сутрин той заяви, че самият ще си постави ваксината. А по повод кадри от последните 
дни, на които се вижда масов струпване на хора пред големи вериги магазини, доц. Кунчев 
обяви, че ако мерките продължат да не се спазват, тези магазини могат да бъдат временно 
затворени. 
До края на деня държавата трябва да е готова с логистиката за ваксините. 
Ангел Кунчев: Каквото иска обществото, това ще му се случи. Ако искаме да се освободим от 
този проблем, да отпаднат всякакви ограничения, е редно да постигнем тези проценти. Ако ние 
се правим на най-умни и започнем да разсъждаваме – това редно ли е, не е ли, ще защитим 
имунизирания, но не и обществото като цяло. 
Репортер: Поставянето на ваксини у нас ще започне, чак след като Европейската агенция по 
лекарствата одобри ваксината. Очаква се това да стане около 27 декември. 
Ангел Кунчев: Ако ние сме преболедували преди 2-3 седмици и имаме много висок титер на 
антителата, формално няма нужда, защото ние сме защитени 
Въпросът е, че не знаем този титър докога ще се запази, докога сме защитени. В този смисъл 
ваксината играе ролята на бустер, на допълнителен тласък на имунитета и ще ни даде по-голяма 
сигурност. Нищо лошо няма в това. 
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Репортер: По повод струпването на хора в големите магазини, Кунчев заяви, че тези обекти 
могат да бъдат затворени, ако ситуацията се повтори. 
Ангел Кунчев: Трябва ли някой да ти стои на главата и да ти казва „не го прави, защото е 
опасно“. Ако нямаш усещане, че трябва да пазиш себе си и семейството си.. какво, да наредим 
пред всеки магазин полиция ли? 
Репортер: Главният държавен здравен инспектор заяви, че се наблюдава лек спад на 
заболеваемостта в страната и това са първите признаци, че наложените по-строги мерки 
работят. 
Относно това дали някои мерки ще отпаднат след 21 декември, Кунчев коментира, че трябва да 
се проследи ситуацията. 
По-малко нови случаи на КВ са констатирани за последните 24 часа, но при направени 
значително по-малко тестове. 
Регистрирани са 577 нови случая, при направени 1424 теста, което означава, че 40% от всички 
тестове са положителни.1573 души са преборили болестта, броят на пациентите в интензивни 
отделения остава непроменен – 516, още 68 души са загубили битката с болестта за последните 
24 часа. 
Водещ: В Бургас фризерите за ваксините срещу КВ19 в момента се доставят. 
Репортер: Специализираният фризер вече е на територията на РЗИ Бургас, но се оказва, че 
помещението, в което трябва да се разположи, не отговаря на размерите му. Наложило се е да 
бъде разширена вратата и работници извършваха довършителни работи днес преди обяд. 
Величка Григорова: Размерите са доста големи, 2 метра височина и метър и 20 дълбочина и 
ширина. Наложи се да се отремонтира вратата на помещението, за да може да бъде вкаран 
фризерът. Хладилното съоръжение ще може да побере 175 хиляди и 500 броя ваксини, тъй като 
част от ваксините се съхраняват при много ниски температури. 
Репортер: Температурният режим е от минус 40 до минус 85 градуса. В един от фризерите ще 
се съхраняват ваксините за 3 области – Бургас, Ямбол и Сливен. 
 
Водещ: Великобритания става първата страна в Европа, която ще ваксинира населението си 
срещу COVID-19. Процедурата започва от утре, 8 декември. 
Репортер: Първите дози ще бъдат поставени на медиците, хората над 80 години, персонала и 
обитателите на домовете за възрастни. Фармацевтът Луис Кофлин е горда, че страната й е една 
от първите в света, получила ваксина срещу смъртоносната болест. 
- Невероятно е . Не мога да ги подържа в ръцете си, защото са -70 градуса, но като знам, че са 
тук и, че ние сме едни от първите, които поставят ваксината, много се гордеем. 
Репортер: Лондон спешно одобри ваксината на „Пфайзер“ и „Бионтех“ миналата седмица. 
Поръчани са 4 милиона дози, като първите 800 000 ще пристигнат в първата седмица. 
Част от тях ще дойдат от белгийското градче Пюрс. „Пфайзер“ го избра за едно от най-големите 
места за производство на ваксината срещу COVID-19. 
Заводът в Пюрс вече е произвел милиони дози от ваксината и ще бъде главният снабдител за 
цяла Европа. 
 
Разговор с доц. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор 
БТВ, Тази сутрин

 
Резюме: „Здравето е едно от най-личните неща. Аз зная, че ще има хора, които твърдят, че 
ваксинирането срещу COVID-19 е неизвестно и страшно, но ги уверявам, че вирусът е по-
неизвестен и страшен“, каза държавният здравен инспектор Ангел Кунчев в предаването „Тази 
сутрин“ по bTV. 
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Той коментира, че поставянето на ваксините у нас ще започне чак след като Европейската 
агенция по лекарства одобри препаратите. Очаква се първата ваксина да получи одобрение на 
27 декември, а два-три дни след това да се даде официално разрешение за ползване. 
„По данните до момента, първи са „Пфайзер“ с тяхната ваксина за хладилно съхранение. Малко 
след тях е тази на „Модерна“, уточни Кунчев. 
Има ли рискове? 
„Дали тези ваксини са сигурни и безопасни, могат да кажат тези, които имат възможността да 
сравняват данни и да получат цялата информация. Ако караме по нормалния път и ваксината 
дойде след пет-шест-осем години, вероятно проблемът с COVID ще е приключил“, коментира 
доц. Кунчев. 
По думите му нито една от компаниите не прескача фазите на изследвания, но целият процес е 
изключително ускорен. 
На въпрос дали може да има късни последствия от поставената ваксина, Кунчев отговори, че 
„всичко може“. 
„Знаете ли защо направиха тези ваксини толкова бързо? Защото всичко беше правено преди 
това за SARS (атипичната пневмония от преди години, която има някои сходни характеристики 
със сегашната зараза - б.р.) и ебола. Имаше много голяма степен на готовност“, коментира 
Кунчев. 
Главният държавен здравен инспектор заяви, че ще се ваксинира при първа възможност. 
Фази на ваксиниране 
Относно фазите на ваксиниране, които от Министерство на здравеопазването обявиха миналата 
седмица, Кунчев коментира, че неслучайно служителите във ферми за норки ще бъдат едни от 
първите, които ще получат ваксината. 
„Там говорим за 60-70 души персонал. Това, което се случва с предаването между норки и хора е 
изключително опасно. Ако позволим това да стане на много места, рискът е да се появи щам, за 
който не работи нито ваксината, нито антителата след преболедуване. Най-сигурното е да 
ваксинираме тези хора и да се приключи“, категоричен е Кунчев. 
Как да изберем ваксина и за кого е подходяща? 
Първоначално избор между различни видове ваксини няма да имаме, смята Ангел Кунчев. По 
думите му това може да се случи едва когато на пазара има повече от два препарата. 
„Към момента нямаме нито кратка характеристика на ваксината, нито листовка за потребителя. 
Знаем, че ще бъде за хора над 18 години. Но докато не видя изискванията на документ, не мога 
да коментирам за кого е подходяща ваксината и за кого не“, категоричен е Кунчев. 
На въпрос дали можем да се ваксинираме след като сме преболедували коронавирус, здравният 
инспектор каза, че е добре да го направим. „Не знаем колко време ще имаме антитела. В този 
смисъл ваксината играе ролята на бустер и ще ни даде по-голяма сигурност“, допълва той. 
Относно това дали ваксината ще предпазва от разболяване или ще караме COVID-19 по-леко, 
Кунчев коментира, че е рано да се каже. „Дори да го караме като настинка, пак е достатъчно“, 
допълни той. 
Ангел Кунчев е категоричен, че всеки сам решава дали да си направи предварителен скрийнинг с 
PCR тест и такъв за антитела преди да си постави ваксината. 
Главният държавен здравен инспектор изрази смущението си от медийни личности и медици, 
които коментират процеса по имунизация срещу COVID-19 и поставят под въпрос ваксините. 
„Цитират неверни цифри – това ме смущава, защото показва целенасочено, злонамерено 
разпространяване на невярна информация“, коментира Кунчев. 
„Това, което виждам не ми харесва. Ако нещата в тези големи магазини продължат в този вид, 
ще разширим мерките и върху тях“ - така държавният здравен инспектор Ангел Кунчев коментира 
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видеоклиповете от социалните мрежи, в които се вижда огромно струпване на хора пред големи 
магазини за подаръци и играчки. 
През последните дни в интернет се появиха много кадри на които ясно се вижда безконтролно 
струпване на големи групи от хора във веригата магазини „Джъмбо“. Снимки на опашки и без 
спазване на дистанция имаше и от коледния базар в градинката пред Народния театър в София. 
Положението беше сходно и в големите магазини за хранителни продукти. 
„Аз не мога да разбера философията защо няма нито един представител на РЗИ, който да 
глобява и да оказва контрол? Бога ми, трябва ли някой да ти стои на главата, за да ти казва, че е 
опасно?“, възмути се Ангел Кунчев. 
Той е категоричен, че ако тези големи магазини се окажат огнища на COVID-19, те ще бъдат 
затворени. „Това е отговорност на собствениците и управителите на тези търговски вериги. Те 
трябва да вземат мерки, защото иначе ще спрат работа“, коментира Кунчев. 
Вършат ли работа мерките? 
Главният държавен здравен инспектор заяви, че се наблюдава лек спад в заболеваемостта в 
страната и това са първите признаци, че наложените по-строги мерки работят. 
„В момента сме на върха на вълната. Смъртността и хоспитализациите вървят с две-три 
седмици назад. Тогава ще видим има ли ефект“, коментира Кунчев. 
Относно това дали някои мерки ще отпаднат след 21 декември, Кунчев коментира, че трябва да 
се проследи ситуацията. „Ако мерките вършат работа – знаем колко са важни яслите и детските 
градини, логично е да отворят. Но дали ще работят кафенетата и ресторантите – ще видим“, каза 
той. 
Кунчев допълни, че зависи от обществото кое ще бъде отворено и кое не. „Ако се държим 
безотговорно… Не ми се иска да давам примери, но трябва ли да стигнем до полицейските 
методи на Турция, където не можеш да си покажеш носа навън през уикенда. Зависи от 
поведението на хората“, каза той. 
  
Скандален случай; Как близки на починал от Ковид-19 разбраха, че погребват друг човек? 
БТВ, Тази сутрин 

 
Резюме: Скандален случай в Брезнишко с починал в COVID отделение - по време на опелото му 
близките му разбират, че всъщност погребват друг човек. 
41-годишният Веселин Драгомиров губи живота си в многопрофилната болница в Перник във 
вторник. Заради противоепидемичните мерки, близките не са допуснати до разпознаване. Дни 
по-късно е погребението. 
„В момента, в който аз прегръщам ковчега, някой го издърпва под мен и аз чувам, че е станала 
грешка - "Пуснете ковчега, станала е грешка!". Повярвайте, ако попът не беше закъснял, щяхме 
да погребем друг човек“, обясни Лиляна Васева, майка на Веселин Драгомиров. 
От погребалната агенция взели обратно ковчега, а братът на Веселин започнал да търси 
информация. Свързва се с патологията на болницата. 
„Оттам – „Момент, да питаме санитарката, тя знае“. Дойде някаква жена - Да, ковчегът е 
надписан. Аз викам - държа да се отвори, да видя кой е вътре. "Ей сега ще се обадя на 
агенцията, те ще ви го отворят", разказа Емил Драгомиров, брат на починалия мъж. 
От агенцията обясниха, че получили обаждане от болницата, че  е станало объркване заради 
отлепено листче. 
„Долу, като има 10-15 починали с лепенки, нормално е да се отлепи някоя лепенка и да се 
залепи на друг починал“, обясни Юлиян Кирилов, управител на погребалната агенция“. 
По думите му това е нормално, защото цялата държава не е подготвена за тази пандемия. 
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От болницата вече проверяват случая. 
„Извинявам се на близките за случката. Но все пак сме в една голяма криза и в ситуация, в която 
всеки човек е важен, но хората бъркат. И пак казвам - става въпрос за чували“, заяви д-р Анатоли 
Митов, изпълнителен директор на МБАЛ "Рахила Ангелова", гр. Перник. 
Семейството ще търси правата си в съда. 
 

 
 
Разговор с д-р Иван Маджаров, председател на БЛС 
Нова телевизия, Здравей, България 

 
Водеща: Продължаваме с първия ни гост в студиото доктор Иван Маджаров, председател на 
Българския лекарски съюз. Много теми има. Да започнем с ваксините първо. 
Водеща: Малко с ваксините. Смятате ли, че е необходимо някакво показно да се прави, говоря 
за политици, членове на правителството или председатели на парламентарни групи, да поставят 
тази ваксина, като знак някакъв към обществото, че нямат съмнение? Говори се за такава 
демонстрация в Съединените щати, трима бивши президенти. Добре ли е да се направи някаква 
демонстрация от този род в България, заради недоверието на част от хората към ваксините? 
Д-р Иван Маджаров: Със сигурност личният пример е много важен, особено когато е даден от 
хора, които са уважавани и авторитетни. Личен пример би трябвало да дадем и ние като лекари, 
би трябвало да дадат и тези, които твърдят, че трябва да им вярваме. Така че, бих се съгласил с 
вас, че известни личности и политици тук в този момент трябва да дадат своя принос в постигане 
на доверие за подобно нещо. Защото, в крайна сметка ваксините още преди тази епидемия 
Световната здравна организация, и аз тук съм напълно съгласен с нея, излезе с едно становище, 
че една от най-големите заплахи за здравето на човечеството, наред със замърсения въздух, 
със затлъстяването, със заболявания, които всички знаем, е отказът от ваксинация на големи 
групи от населението на Земята. Защото, в исторически план ваксините са избавили 
човечеството от много тежки заболявания. 
Водещ: Вие някакво съмнение имате ли? 
Д-р Иван Маджаров: Аз лично, не. 
Водещ: Нямате. 
Д-р Иван Маджаров: Когато говорим за съмнение трябва да си даваме ясно сметка, че ние 
всички живеем в свят, в който има постижения на науката на човечеството. Тези постижения са 
такива, дори когато използваме асансьор, когато използваме самолет, когато се движим по 
улиците. Тоест, ако ние започнем да се съмняваме във всяко постижение на съвременната 
човешка наука, къде отиваме като общество. Вирусите са част от тази наука, а не ваксините. 
Водеща: Съмнението идва от самото бързане, няколко пъти ваши колеги лекари казва – 
наистина много се бързаше. Вие самият ще се ваксинирате ли, означават ли думите ви до 
момента това, и как ще коментирате доцент Атанас Мангъров, който каза „Хората трябва да 
поемат отговорността за своето имунизиране, което не е много етично, защото все пак ролята на 
държавата е да регулира и да внася ред в използването на лекарства.“ 
Д-р Иван Маджаров: Аз не го разбрах това последното какво значи те сами хората. Аз разбира 
се, че ще се ваксинирам, даже с нетърпение очаквам да се случи това, защото малко много ми 
идва вече това очакване месеци наред – изолации, карантини и непрекъснато усещане за 
заплаха, която е невидима около теб. Това със сигурност е много по-успокоително да се 
ваксинираш и да знаеш, че си взел мерки поне за този вирус и за тази пандемия, отколкото да 
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очакваш, че всеки един момент… И аз тука трябва категорично да кажа, че за всеки, който е над 
50 години това е доста по-разумния начин да подходи в ситуацията, отколкото да очаква и да не 
знае какво ще му се случи. 
Водещ: Ще се справим ли с логистиката, сега коментирахме с наш колега от Великобритания, че 
там едно от големите предизвикателства и за самите тях са количествата, които изнесени 
веднъж от хладилник, защото е кошмар логистиката, при минус 70 градуса, после трябва да ги 
сложат, защото в един момент не знам какво става на петия ден, ако не я сложиш навреме тази 
ваксина изхвърля ли се тя? 
Д-р Иван Маджаров: Със сигурност изследователите са направили и този експеримент да 
разберат какво става, ако не се съхранява добре. Най-вероятно няма да бъде ефективна, но 
няма да бъде вредна за организма, тоест няма да се превърне във вещество, което да е 
токсично за човека. Иначе, смятам че това е най-голямото предизвикателство пред колегите в 
този щаб ваксинационния, който се създаде, защото наистина това е нещо, с което за първи път 
се сблъскваме. Ще трябва да имат много ясна и точна организация…. 
Водещ: Като се извади от хладилника какво точно се случва по минути? 
Д-р Иван Маджаров: Това е кошмарно, както казва доцент Кунчев. 
Водеща: Такава организация? 
Д-р Иван Маджаров: Да, защото има много други ваксини, и противогрипната се съхранява в 
хладилник, но в температура на нормален хладилник, не във фризер. За мен това е голям 
проблем и наистина колегите, които са се събрали там, те са авторитетни и смятам, че ще 
подходят колкото и да е трудно, така доста добре организационно, за да се случат нещата. 
Водеща: Има ли други пробойни, освен тези фризери, които трябва да ги имаме налични и да се 
действа по строго определен ред? Да речем включването на лични лекари, изобщо, аз, Виктор 
къде да отидем да си поставим ваксина, когато се стигне до масовото ваксиниране разбира се? 
Д-р Иван Маджаров: Аз няма да изземвам функциите сега на Щаба, защото те сега вероятно 
там ще оценят всички аспекти. Сис сигурност обаче няма да бъде точно както с противогрипните 
ваксини да се пръсне по всички лични лекари, защото няма как да се случи с логистиката такава 
ваксина. Вероятно трябва да бъде на точно определени места и с точно определената 
организация за хора… 
Водеща: Това да има пунктове? 
Д-р Иван Маджаров: Да, защото ние ще започнем да говорим на следващия етап за сертификат, 
че си ваксиниран, това нещо също е важно – на кое място, как и кой е издал сертификат. 
Водещ: Няколко думи за това, понеже се поставя въпроса дали ще може да се пътува. Кажете 
вашето мнение, било то в самолет, било то…пък и България дали ще допуска хора, които не са 
ваксинирани? Един шеф на болница дали ще си вземе служители и медицински персонал, който 
не е ваксиниран? Ще стане ли това задължително условие за голяма част от обичайните ти 
дейности, включително и за работното ти място? 
Д-р Иван Маджаров: Това са все въпроси, които ще се задаваме и отговорите вероятно ще 
дойдат малко по-късно. Със сигурност дадени държави и общества, вероятно и повечето ще 
предпочетат сигурността на обществото пред удобствата на отделния индивид. Защото, ясно е, 
ако е застрашено цялото общество от пандемия би било по-добре да се подсигурим, като си 
гарантираме, че в нашата държава влизат хора, които не са носители на вируса. 
Водещ: Това ще се обсъжда тепърва. Да покажем едни снимки, които предизвикаха много 
коментари, раздразниха дори затворения ресторантьорски бранш, даже са написали „За това ли 
затворихте заведенията, нещастници?“ Цитирам един текст, който се появи в снимка в профила 
на Сдружението на ресторантьорите. Това не са снимки, това са видео-кадри, и снимката ще 
покажем… Неотложност при снабдяването с подаръци и вещи за дома… 
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Д-р Иван Маджаров: Винаги съм казвал, че не толкова мерките са тези, които като такива са 
важни, колкото контрола за спазването им. Аз гледах също тези кадри. Става въпрос за 
абсолютен отказ да бъдат спазени от ръководството на този магазин, който и да е той. От друга 
страна не съм чул да са санкционирани и смятам, че трябва да бъдат наложени санкции. 
Водещ: Ще се оправим ли с тези мерки? 
Д-р Иван Маджаров: И аз да съм ресторантьор и да са затворили моето заведение, в което съм 
гарантирал, че масите са разделени, има дезинфектант на всяка маса, и се следи кой влиза, как 
влиза, и 50 процента и аз също ще се ядосам и в крайна сметка ще се почувствам излъган, на 
фона на тези неща. 
Водеща: Понеже влязохте в обувките на ресторантьорите, имат ли право те да са разгневени и 
на кого обаче – на шефовете на тези магазини, на собствениците, или на държавата, която 
трябва да налага санкции, въпреки не знам доколко държавата може да контролира всичко? 
Д-р Иван Маджаров: Във случая, ако трябва да бъда откровен и да кажа, че те трябва да бъдат 
разгневени точно на тези, които трябва да контролират, тоест на държавата. Защото, този който 
нарушава, нарушава, защото някой друг не е отишъл да го санкционира. Със сигурност, ако не 
видим санкции, собствениците на ресторанти ще бъдат още по-ядосани и ще имат аргумент за 
това. 
Водещ: Вие написахте едно много гневно писмо, поискахте среща директно с премиера Борисов. 
Не мога да разбера, искате оставката категорично на ръководството на Здравната каса, или 
нещо повече? 
Д-р Иван Маджаров: Ние имахме една пресконференция преди това, мислехме, че е ни чуят, 
опитахме се да го кажем възможно най-меко. Не се случи по този начин. Не е въпросът само в 
това дали ще има оставка или не, въпросът е да видим канализиран път, по който вървят 
решенията отгоре от главата, от Министерски съвет и надолу. 
Водещ: Кажете с примери, конкретно. 
Д-р Иван Маджаров: Сега ще ви дам пример. Министерски съвет да речем одобрява 
предложение на Централния щаб за някаква мярка, за нещо да се случи, било то да се изследват 
PCR-и от общопрактикуващите, за да можем бързо да диагностицираме, било то да се разкриват 
бързо и безпроблемно легла в болници, трансформират, не разкриват, за да няма линейки, които 
да обикалят и да се чудят къде да оставят пациентите. От това решение до практическото му 
въвеждане в действие минават месеци. Защо минават месеци? Защото, как го виждам аз, като се 
е взело това решение, и тъй като ние сме един отбор, в случая не сме вече опоненти, а би 
трябвало да сме от едната страна в борбата с Касата и с БЛС, ние още на другия ден трябва 
веднага да се съберем и докато в рамките буквално на ден или два това нещо, което е взето като 
решение да стане факт за обществото. Няма такова нещо. Започват едни сбирки, не знам какви 
процеси протичат, затова не мога да ви кажа трябва ли да има оставки и на кой да има оставки. 
Вървят едни процеси там с писма от НЗОК, Надзорния съвет, събира се Надзорния съвет, после 
ни пращат на нас едно писъмце, ние го гледаме… 
Водещ: За кое, примерно за PCR тестовете да има направление на личните лекари, за 
безплатни…това ли давате като пример? 
Д-р Иван Маджаров: Да, два месеца мина оттогава. След това, взеха се решения да се разкрият 
Ковид-зони в ДКЦ-тата. 
Водещ: Какъв е проблемът с Касата там? 
Д-р Иван Маджаров: Имате ли информация колко до сега има сключени договори за такива 
зони? 
Водещ: Не. 
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Д-р Иван Маджаров: И аз нямам, но съм председател на Лекарския съюз и сме вече на 15 
декември. На въпроса – „Какво става от 1 януари?“ - „Това не го решаваме ние.“ Как не го 
решавате вие? То е решено, че ще има такива Ковид-кабинети, докато има епидемична 
обстановка, финансирането е осигурено. Ако четем правилно Закона за бюджета на държаната 
там пише – 600 милиона буфер само за епидемични мерки в здравеопазването. Тоест, НЗОК 
отделно от другия си бюджет, ако продължат тези разкрити Ковид-кабинети и работа в епидемия 
на общопрактикуващите, ползва онези средства, за да продължи финансирането им. Не може 20 
дена преди Нова година, преди 1 януари или. Какво очакваме, че епидемията на 1 януари 
приключва? Аз се радвам, че започна ваксинацията, но тя няма да приключи. 
Водеща: За какво става въпрос, доктор Маджаров, защото аз не разбирам? Някакъв конфликт 
вътрешно, че не искат да изпълняват вашите искания, тоест да седнете на една маса и да се 
разберете, или някаква пропуск на системата, какво? 
Д-р Иван Маджаров: Те не са наши искания, това са решения на Централния щаб. Те не са 
наши искания. 
Водеща: Още по-лошо, защо? 
Д-р Иван Маджаров: Да. 
Водещ: Финансирането е осигурено, казвате, но не се използва. Тези пари стоят неизползвани 
ли, това ли казвате? 
Д-р Иван Маджаров: Сега ще ви кажа. Решиха, че трябва да се разкриват бързо легла, някъде 
беше още лятото, за да може да се подготви страната, болниците… Белодробните болници, 
бившите белодробни диспансери в продължение на два месеца не можеха да сключат пътеката 
за Ковид, защото тя беше само инфекциозна, тя беше направена 1200 лева и те бяха принудени 
да работят на половин цена, защото са белодробни, а всъщност те трябва да лекуват това. 
Идеята, ако си спомняте тогава излезе може би министъра, или някой от Централния щаб и каза 
– „Няма проблем, ще намалим изискванията към тези болници, това изискване за инфекционист, 
само и само да се разкрият легла и да се приемат пациенти“ – е, няма такова нещо. 
Водещ: Твърдите, че Касата не се съобразява с разпоредбите и решенията на правителството и 
на министъра на здравеопазването? Тогава не говорим ли за някаква страхотна слабост на 
министъра на здравеопазването и на правителството, което не може да приложи на по-ниско 
ниво, каквото ниво без съмнение е НЗОК, своите решения? 
Д-р Иван Маджаров: Аз не мога да разбера какво се случва там, пак казвам – дали е слабост 
или не, но ние в кабинета на министъра сме свършвали разговора буквално за 15-20 минути и 
всичко е ставало ясно. Ако е взето решение предварително на Централния щаб казва се и ние 
винаги сме казвали – о,кей, готови сме още утре да го направим. Ако ние сме имали нещо 
предвид казваме, те казват - о,кей и всичко се свършва. 
Водеща: Защо тогава не се изпълзяват заповеди, решения на централно ниво от Здравната 
каса? 
Д-р Иван Маджаров: Министърът не може да издава заповеди на Здравната каса. 
Водеща: Говоря за решения от Централния щаб, че не се изпълняват, за които заговорихте… 
Д-р Иван Маджаров: Те не са точно заповеди, те са решения, с които… Ако така, както ние 
пролетта казвахме и много други специалисти казваха, че епидемия не се финансира от Здравна 
каса, от здравен фонд, ако това беше решението на държавата – ясно, те щяха да взимат 
решения, щяха да ги прилагат и да ги финансират от държавния бюджет. Добре, о,кей, взеха 
решение, че ще се финансира от Касата, но Касата през това време ние трябваше да бъдем 
директно втори щаб след централния, Централният щаб взима решения и ние го финансираме 
веднага… 
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Водещ: Цялото това разхвърляне на структури – имаме правителство и министерство, имаме 
някакъв щаб оперативен, сега имаме за ваксиниране, Касата е отделно…и накрая първи по 
смъртност. Виждам крайният резултат, че първи по смъртност. 
Д-р Иван Маджаров: Да, защото не трябва да бъдат разхвърляни. 
Водещ: Това не е ли опит да се размива и да се бяга от отговорност, взимане на решения 
включително и убеждаване на обществото какви да са. В един момент имаме няколко щаба, 
Каса, за която министърът казал – да, но Касата не направила нищо… Какъв е този хаос? 
Д-р Иван Маджаров: Ние затова искахме да си поговорим малко с премиера, искаме да му 
покажем как изглежда отстрани. Вие може би сте забелязали – Лекарският съюз от началото на 
пандемията не се е срещал с… Там в МС ходиха много личности, и такива, които отричат 
мерките, и такива, които допринесоха доста повече за объркване сред населението, да, те 
постоянно са там, но ние не сме. 
Водещ: Контролиран хаос ли е това? 
Д-р Иван Маджаров: Искам да видим, да си поговорим, да разберем контролиран ли е, защото 
ако не ни обърнат сега внимание излиза, че тези декларации – това даваме, онова даваме – са 
само декларации, надолу не се стига. 
Водещ: Някой го спира? 
Д-р Иван Маджаров: Така изглежда тогава. 
Водеща: Понеже заговорихме за високата смъртност, любопитно ми е на какво я отдавате вие - 
на забавяне в реорганизацията на системата или на коварността на заболяването? 
Д-р Иван Маджаров: Аз всъщност не искам да влизам в ролята на експерт точно по тази тема, 
защото там наистина е многофакторна причината. Със сигурност има и организационни 
проблеми и възрастова характеристика на нашето население и много други причини, които ще 
бъдат анализирани след време. Нека не експериментираме сега. Искам да кажа, че 
многофакторни причини, по-добре да не ги коментираме. 
Водеща: Има ли информация среща с премиера дали ще има, някаква обратна връзка? 
Д-р Иван Маджаров: Засега не. Между другото трябва да кажем нещо добро в крайна сметка. 
Наистина електронното направление действа и трябва да кажем, че не е вярно, че в някои части 
от страната е невъзможно. Невъзможно е там, където колегите от IT-сектора, софтуерните 
фирми, не са интегрирали още на общопрактикуващите софтуера. Поне в това нещо трябва да 
сме сигурни, че за 20 години това, което се опитвахме да направим, само за няколко месеца с 
екипа на Министерство на здравеопазването успяхме да стигнем до електронна рецепта, 
електронно направление. Това е истината. 
Водещ: Електронна рецепта не знам да има. 
Д-р Иван Маджаров: Електронната рецепта е готова, тя ще влезе тука само след двадесетина 
дни. 
Водещ: Говорихме си и с други лекари, че се надяваме преди тези съобщения за стъпването на 
човек на Марс, нещо което се анонсира, да имаме електронна рецепта. 
Д-р Иван Маджаров: Има, аз лично съм участвал в работните групи, знам какво представлява. 
Съвсем малко остава да бъде базирана. 
Водеща: Добре, защото стъпването на Марс е в рамките на шест години. 
Водещ: Благодаря ви, много. 
 
Първи надежди за край на ограниченията 
Нова телевизия, Новини в 23.00 часа 

 
Първи надежди за край на ограниченията. 10 дни след налагането на частичен локдаун 
правителството е готово да отвори яслите и детските градини. Това може да стане още 
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следващия понеделник, 14 декември. А от 21, когато изтича срокът на мерките, вероятно отново 
ще заработят молове и заведения. Но има условие – броят на заразените и болните да 
намалява. Вече е в сила и имунизационния план. До четвъртък здравните власти трябва да са 
готови със списъците на хора на първа линия, които желаят да бъдат имунизирани. В цялата 
страна продължава разполагането на фризери, в които да може да бъде съхранена ваксината.  
Нарастващият брой на преборилите вируса дава основание за отмяна на ограниченията, заяви 
премиерът, при посещение в производствен цех. 
Бойко Борисов: Най-добрата антикризисна мярка, която съм разпоредил на докторите, е на 21 
декември да отворим отново всичко. Медицинските работници, лекуват денонощно. Всеки ден 
имаме по 2000 оздравели, за да могат всички тези хора да се връщат в производството. 
Важно било и час по-скоро да се върнат на работа родителите с малки деца, принудени да 
останат вкъщи, за да ги гледат. 
Бойко Борисов: На 14 декември, ако цифрите продължават да са такива, ще пуснем детските 
градини и яслите, за да могат родителите да отидат на работа , но това е под условие. Ние 
трябва да свикнем, че излизаме от пандемията 
Здравният министър – проф. Костадин Ангелов, се съгласи с премиера за отварянето на 
градините.  
Проф. Костадин Ангелов: От числата, които наблюдаваме, такава готовност имаме 
По-масовото разхлабване на мерките обаче все още било под въпрос.  
Костадин Ангелов: Много е рано да говорим за отваряне на всичко от 21 декември, при условие, 
че седмицата, която ни е важно да анализираме е от 14-и нататък 
До този момент държавата е подпомогнала бизнеса с над един 1 млрд. и 100 млн. лв., изчисли 
премиерът.  
Бойко Борисов: Няма икономическа логика, която може преди да се събират данъци, без да се 
произвежда, а държавата да плаща заплатите. И накрая решението е или заеми или фалит. Ние 
не искаме това да продължава дълго и да задължим следващите поколения. 
С частичния локдаун за 3 седмици затвориха всички училища, детски градини, търговските 
центрове, заведенията за хранене и фитнес зали.  
Да припомним още веднъж, частичният локдаун беше наложен от вечерта на 27 ноември. 
Единственото сигурно на този етап е, че училищата ще останат затворени до януари, когато ще 
изтече коледната ваканция. Дали ще се сбъднат прогнозите на правителството за по-ранното 
отваряне на ясли, на детски градини и бизнес предстои да разберем.  
През последното денонощие положителните проби у нас са 577, но на фона на сравнително 
малко тестове – малко над 1 400. Така реално процентът на новите случаи остава висок – 40 на 
сто. 7 000 души вече са в болница, като 516 от тях се нуждаят от интензивни грижи. 1 573 са 
излекуваните, а 68 души са изгубили битката с болестта. Много от заразените обаче остават 
извън националната статистика. Защо? Защото те са установени с антигенни тестове в ковид 
зоните на поликлиниките. Ето и официалната статистика за София - от 12 ноември до днес, 7 
декември са тествани 6 678 души и в тези ковид зони положителните са били тестовете на 2 004 
души, или 30%. Колко от тях са си направили и PCR и така са попаднали в обхвата на 
статистиката, не е ясно. 
 
Първите дози ваксини ще пристигнат у нас в дните след Нова година 
Нова телевизия, Новини в 23.00 часа   

 
Първите дози ваксини ще пристигнат у нас в дните след Нова година. Първо ще се изчака 
одобрението на Европейската агенция за лекарствата за ваксината на Пфайзер и Байонтех. Но 
се очаква на 29 декември. Паралелно тече и подготовка у нас. До четвъртък трябва да са готови 
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списъците с хората от първа линия, които искат имунизация. Отговорността за това е на 
здравните инспекции. 
Проф. Костадин Ангелов: Уточнихме как ще действаме занапред. Тяхната задача е до 
четвъртък да изготвят списъците с желаещите медици на първа линия. След това да направят 
ясна логистика на необходимостта от мобилни екипи и бройката им. 
Фризер за ваксини беше доставен и в Бургас, но се оказа, че той буквално не може да мине през 
вратата на РЗИ.  
Фризерът за съхранение на ваксините Пфайзер пристигна рано тази сутрин в бургаската здравна 
инспекция. 
- От - 40 до - 86 градуса, това е температурния диапазон на този уред. Обемът му е 700 литра и 
спрямо техническите спецификации на "Пфайзер". Уредът е с капацитет 175 500 единични дози 
от ваксината. 
Според производителя, ваксините могат да се съхраняват до 6 месеца при тези температури. 
- Ще бъдат съхранявани ваксините за областите Ямбол, Сливен и Бургас. 
- Трябваше спешно да се подготви помещение. Виждате го - то е самостоятелно, да има 
контролиран достъп, има контролиран, защото е нашия вътрешен двор, има охрана, има видео 
наблюдение. 
Дълго чаканият фризер се оказа с по-големи размери от очакваното. Сутринта спешно беше 
разширявана вратата на помещението, но дори и след това вкарването на фризера в 
помещението се оказа трудно. 
 
В Гърция с нови строги правила по време на коледните и новогодишните празници 
Нова телевизия, Новини в 23.00 часа  

 
В Гърция с нови строги правила по време на коледните и новогодишните празници. От 18 
декември страната въвежда и задължителен бърз тест и 10-дневна карантина за всички влизащи 
на нейна територия, без значение от националността им. Ограничителната мярка влиза в сила от 
6 сутринта на 18 декември и ще остане в сила до 7 януари включително. До тогава остава в сила 
и забраната за излизане навън в часовете между 21 и 5 часа, както и пътуването от окръг в 
окръг. 
Европа продължава да е в плен на втората вълна от ковид-19. И докато редица страни се готвят 
да въведат нови ограничения, Великобритания става първата в света, която ще приложи 
ваксината на „Пфайзър” и „БиоенТех”. 
Препаратът срещу ковид-19 вече започна да пристига в британските болници, а от утре в 
страната започва и спешното ваксиниране. Първи ще бъдат хората над 80-годишна възраст, 
както и медиците на първа линия. Ваксина ще получат още служителите и обитателите на 
домовете за стари хора. 
- Невероятно е, наистина. Не мога да ги взема в ръка, защото са - 70 градуса, но да знам, че 
ваксините са тук и ние ще сме сред първите в страната, които ги получават и първите в света... 
Наистина е невероятно. Толкова съм горда. 
Страната е поръчала 40 милиона дози, които ще стигнат за 20 милиона души. 
В германската провинция Бавария, властите въвеждат по-строги мерки за ограничаване на 
заразата. Те ще влязат в сила в сряда, 9 декември, и ще важат до 5 януари. Предвижда се 
известно облекчаване на мерките по Коледа, но не и за Нова година. 
- Както изглежда младите хора не спазват ограниченията, за разлика от нас… Затова си казах, че 
щом от сряда няма да можем да излизаме от вкъщи, ще е добре да напазарувам. 
- Здравната ни система е претоварена. В допълнение, смъртните случаи рязко нарастват. В 
Бавария на всеки 20 минути умира човек от коронавируса. 
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Баварският премиер призова Ангела Меркел и ръководителите на германските провинции да 
обсъдят въвеждането на по-строги мерки на национално ниво преди Коледа. 
Във Франция са регистрирани малко над 11 хиляди нови случаи за последното денонощие. Това 
е много под рекордните стойностите преди въвеждането на карантината. Числата обаче са и 
доста над целта от 5 хиляди нови заразени дневно, която правителството си постави като 
условие да бъде вдигната националната карантина.  
Унгария ще остави в сила ограниченията заради ковид-19 до 11 януари, стана ясно днес от 
съобщение на премиера Виктор Орбан във Фейсбук. Той подчерта, че тази година няма да има 
тържества за Нова година.  
По-рано днес стана ясно, че между 3000 и 5000 унгарци може да вземат участие в клиничните 
изпитания на руската ваксина срещу ковид-19. 
 
2 седмици след частичното затваряне, първи надежди за край на ограниченията 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
2 седмици след частичното затваряне, първи надежди за край на ограниченията. От 14 декември 
правителството е готово да отвори яслите и детските градини. А от 21, когато изтича срокът на 
настоящият локдаун, магазини и заведения може отново да посрещнат клиенти. Условието е 
броят на заразените и болните да продължи да намалява. 
Продължава и подготовката за масовата имунизация. В цялата страна се монтират фризери, в 
които ваксините да бъдат съхранявани. До четвъртък трябва да са готови и списъците с хората, 
които искат ваксина. 
Репортер: Частичният локдаун влезе в сила на 27 ноември. Днес премиерът Борисов беше 
категоричен, че ако темповете на разпространение на заразата у нас продължават да е забавят, 
то следва поетапно отпускане на мерките и възбновяване на работата в затворените обекти. 
Това, според премиера, ще спомогне страната ни много по-лесно да се справи с идващата 
икономическа криза. 
Обещание, но под условие беше дадено за отваряне на детските градини. Това може да се случи 
още идния понеделник. 
Нарастващият брой на преборилите вируса дава основание за отмяна на ограниченията, заяви 
премиерът, при посещение в производствен цех. 
Бойко Борисов: Най-добрата антикризисна мярка, която съм разпоредил на докторите, е на 21 
декември да отворим отново всичко. Медицинските работници, лекуват денонощно. Всеки ден 
имаме по 2000 оздравели, за да могат всички тези хора да се връщат в производството. 
Репортер: Важно било и час по-скоро да се върнат на работа родителите с малки деца, 
принудени да останат вкъщи, за да ги гледат. 
Бойко Борисов: На 14 декември, ако цифрите продължават да са такива, ще пуснем детските 
градини и яслите, за да могат родителите да отидат на работа , но това е под условие. Ние 
трябва да свикнем, че излизаме от пандемията 
Репортер: Здравният министър – проф. Костадин Ангелов, се съгласи с премиера за отварянето 
на градините. 
Костадин Ангелов: От числата, които наблюдаваме, такава готовност имаме 
Репортер: По-масовото разхлабване на мерките обаче все още било под въпрос. 
Костадин Ангелов: Много е рано да говорим за отваряне на всичко от 21 декември, при условие, 
че седмицата, която ни е важно да анализираме е от 14-и нататък 
Репортер: Докато държавата прави планове за затворения бизнес, вниманието привлякоха 
магазините, които са отворени. Причина са появилите се снимки на огромни опашки пред големи 
търговски обекти в почивните дни и струпването на много хора на закрито. 
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Иван Маджаров: Този, който нарушава, го прави, защото някой друг не е отишъл да го 
санкционира. 
Репортер: Контрол има и санкции вече са наложени, увериха здравните власти. 
Костадин Ангелов: Ако продължат и не се спазват съответните актове, следва затваряне на 
търговските обекти. 
Репортер: До този момент държавата е подпомогнала бизнеса с над един 1 млрд. и 100 млн. лв., 
изчисли премиерът. 
Бойко Борисов: Няма икономическа логика, която може преди да се събират данъци, без да се 
произвежда, а държавата да плаща заплатите. И накрая решението е или заеми или фалит. Ние 
не искаме това да продължава дълго и да задължим следващите поколения. 
Репортер: С частичния локдаун за 3 седмици затвориха всички училища, детски градини, 
търговските центрове, заведенията за хранене и фитнес зали. От тогава единствената удължена 
мярка беше тази за училищата - те да останат затворени до януари, когато свършва коледната 
ваканция на учениците. 
Водещ: Положителните проби за последното денонощие са 577, но на фона на по-малко 
тестове, типично за събота и неделя 1424. . Така процентът на новозаразените остава висок – 
около 40 на сто. 7000 пациенти вече са на лечение в болници, като над 500 от тях се нуждаят от 
интензивни грижи. Излекуваните днес са над 1500, а починалите след усложнения са 68. 
Много от заразените обаче остават извън националната статистика, причината е, че те са 
установени с антигенни тестове в КВзоните на поликлиниките. От 12 ноември до 4 декември са 
направени 6389 такива теста в София от които 1903 са били положителни. 
 
Започва вече и съставянето на списъци с хора, които първи ще получат тези ваксини 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа

 
Водещ: В очакване на ваксините срещу вируса, продължава и разполагането на фризерите. 
Започва вече и съставянето на списъци с хора, които първи ще получат тези ваксини. 
Репортер: Първите дози ваксини срещу COVID-19 ще пристигнат у нас след Нова година. Това 
потвърдиха за NOVA от здравното министерство. В последните дни на декември се очаква 
окончателните решения на европейския регулатор и на Европейската комисия относно 
използването на препарата.У нас вече тече подготовка за изпълнението на Националния план за 
ваксиниране срещу коронавирус и изготвянето на списъците с първите хора, които ще бъдат 
имунизирани. 
Списъците с хората на първа линия трябва да са готови до дни. В тях ще бъдат включени всички 
лекари, които искат да се ваксинират. Това беше договорено на среща между здравния министър 
и директорите на шестте регионални инспекции, отговарящи за ваксинацията. 
Костадин Ангелов: Уточнихме как ще действаме занапред. Тяхната задача е до четвъртък да 
изготвят списъците с желаещите медици на първа линия. След това да направят ясна логистика 
на необходимостта от мобилни екипи и бройката им. 
Репортер: В началото на следващата година у нас ще бъдат доставени и всички специални 
фризери за съхранение на ваксините. Министърът увери, че местата, в които ще се поставят, ще 
бъдат пригодени за това. 
Костадин Ангелов: До края на годината ще бъдат сключени договорите за доставка на 
хладилниците. В началото на 2021 г. те ще пристигнат. Най-важното е, че необходимите уреди за 
посрещане на първата доставка са налични. 
Репортер: По-малки хладилници за съхранение на ваксините ще има и в мобилните екипи. 
Костадин Ангелов: На местата, където ще се поставя ваксината има хладилници, където те са 
разположени. Това са общопрактикуващите лекари, лечебни заведения, линейки или мобилни 
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екипи, които са различни от линейка и отиват да поставят ваксината. Лекарските кабинети в 
училищата също. 
Репортер: Сред първите, които биха се записали в списъка за ваксинация, е д-р Бойко Терзийски 
от Благоевград. Тъй като е акушер-гинеколог обаче не знае дали има право на това. 
Бойко Терзийски: Ако ме поканят, ще бъдат един от първите. Едва ли съм първия, на когото ще 
бъде предложено. Има по-нуждаещи се, тези които се сблъскват очи в очи с болните пациенти. 
На първо време трябва да бъдат те ваксинирани. 
Репортер: Много медици обаче остават разколебани – достатъчно безопасен ли е препаратът. 
Следващите стъпки в плана за ваксиниране ще бъдат набелязани в понеделник на среща между 
здравния министър и директорите на шестте РЗИ-та. 
Водещ: Фризер за ваксини беше доставен и в Бургас, но се наложи да бъде разбивана врата, 
защото хладилникът не може да влезе в помещението на РЗИ. 
Репортер: Фризерът за съхранение на ваксините Пфайзер пристигна рано тази сутрин в 
бургаската здравна инспекция. 
- От - 40 до - 86 градуса, това е температурния диапазон на този уред. Обемът му е 700 литра и 
спрямо техническите спецификации на "Пфайзер". Уредът е с капацитет 175 500 единични дози 
от ваксината. 
Репортер: Според производителя, ваксините могат да се съхраняват до 6 месеца при тези 
температури. 
- Ще бъдат съхранявани ваксините за областите Ямбол, Сливен и Бургас. 
- Трябваше спешно да се подготви помещение. Виждате го - то е самостоятелно, да има 
контролиран достъп, има контролиран, защото е нашия вътрешен двор, има охрана, има видео 
наблюдение. 
Репортер: Дълго чаканият фризер се оказа с по-големи размери от очакваното. Сутринта 
спешно беше разширявана вратата на помещението, но дори и след това вкарването на фризера 
в помещението се оказа трудно. 
 
Европа продължава да е в плен на втората вълна от COVID-19 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
Европа продължава да е в плен на втората вълна от COVID-19. И докато редица страни се готвят 
да въведат нови ограничения, Великобритания става първата в света, която ще приложи 
ваксината на „Пфайзър” и „БиоенТех”. 
Репортер: Препаратът срещу COVID-19 вече започна да пристига в британските болници, а от 
утре в страната започва и спешното ваксиниране. Първи ще бъдат хората над 80-годишна 
възраст, както и медиците на първа линия. Ваксина ще получат още служителите и обитателите 
на домовете за стари хора. 
- Невероятно е, наистина. Не мога да ги взема в ръка, защото са - 70 градуса, но да знам, че 
ваксините са тук и ние ще сме сред първите в страната, които ги получават и първите в света... 
Наистина е невероятно. Толкова съм горда. 
Репортер: Страната е поръчала 40 милиона дози, които ще стигнат за 20 милиона души. 
В германската провинция Бавария, властите въвеждат по-строги мерки за ограничаване на 
заразата. Те ще влязат в сила в сряда, 9 декември, и ще важат до 5 януари. Предвижда се 
известно облекчаване на мерките по Коледа, но не и за Нова година. 
- Както изглежда младите хора не спазват ограниченията, за разлика от нас… Затова си казах, че 
щом от сряда няма да можем да излизаме от вкъщи, ще е добре да напазарувам. 
Репортер: Южната германска провинция отчита до момента най-високата смъртност заради 
коронавируса в страната. 
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- Здравната ни система е претоварена. В допълнение, смъртните случаи рязко нарастват. В 
Бавария на всеки 20 минути умира човек от коронавируса. 
Репортер: Във Франция са регистрирани малко над 11 хиляди нови случаи за последното 
денонощие. Това е много под рекордните стойностите преди въвеждането на карантината. 
Числата обаче са и доста над целта от 5 хиляди нови заразени дневно, която правителството си 
постави като условие да бъде вдигната националната карантина. Здравните власти 
предупреждават, че ако французите не са достатъчно отговорни по Коледа и в края на годината, 
ще последва трета вълна на Ковид-19 в средата на януари. 
Унгария ще остави в сила ограниченията заради COVID-19 до 11 януари, стана ясно днес от 
съобщение на премиера Виктор Орбан във Facebook. Той подчерта, че тази година няма да има 
тържества за Нова година. На 11 ноември Унгария наложи частична карантина, включително 
полицейски час през нощта, затваряне на средните училища, университетите и ресторантите, 
след като броят на новите случаи на коронавирус и на починалите нарасна до най-високите си 
равнища от началото на пандемията. По-рано днес стана ясно, че между 3000 и 5000 унгарци 
може да вземат участие в клиничните изпитания на руската ваксина срещу COVID-19. 
 
От днес и в Благоевград може да се дарява кръвна плазма 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
От днес и в Благоевград може да се дарява кръвна плазма. Всеки, който е преборил вируса и 
иска да дарява антитела може да го направи в центъра по Трансфузионна хематология, в 
сградата на многопрофилната болница в града. 
Инициативата е на група млади хора от Благоевград. Първоначално идеята беше да се съберат 
пари и за апарата, но се оказа, че няма персонал, който да работи с такава машина. 
Все пак беше направена следната организация- хората могат да даряват кръв за КВ болни в 
дните понеделник и четвъртък. След това дарените количества кръв ще бъдат транспортирани 
до столицата, където ще се извлича и плазмата. 
- Когато ние вземаме тука кръвта, няма да чакаме до понеделник. При налична такава плазма, 
ние ще бъдем обслужвани. Интересът е доста голям и това, че сега няма да се ходи до София, а 
ще идват тука, мисля че има надежда за по-големи количества. 
Водещ: Апарат за извличане на плазма от преболедували КВ19 беше дарен на кръвния център в 
Стара Загора. Дарението беше връчено то заместник председателят на парламента Емил 
Христов, който е депутат от сатрозагорския район. 
Апаратурата е купена с пари от партия ГЕРБ, вече започна записване на желаещи да дарят. Те 
трябва да са на възраст между 18 и 65 години, да имат положителен резултат от ПСР тест, от 
който да са изминали 40 дни, както и да отговарят на общите условия за кръводаряване. 
 
Традиционно нисък брой новозарзени отчете статистиката след почивните дни 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа 

 
Традиционно нисък брой новозарзени отчете статистиката след почивните дни. Процентът на 
положителните проби обаче остава доста висок – около 40%. Личните лекари са категорични, че 
новата ваксина ще даде глътка въздух за системата. 
Репортер: За последните 24 часа положителна проба са дали 577 души, при направени малко 
над 1400 ПСР теста. Така процентът на новозаразените остава висок – около 40 на сто. 7000 
пациенти вече са на лечение в болници, като над 500 от тях се нуждаят от интензивни грижи. 
Излекуваните днес са над 1500, а починалите след усложнения са 68. 
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Ваксините срещу КВ ще дадат сигурност на хората, това заяви в студиото на Здравей България 
председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. Самият той заяви, че е уверен в качеството на 
препаратите и също ще си постави ваксина. 
Репортер: Личният пример за поставяне на ваксина трябва да дадат не само медиците, но и 
политици и известни личности, заяви председателят на БЛС. 
Иван Маджаров: Още преди тази епидемия, СЗО излезе с едно становище, че една от най-
големите заплахи за здравето на човечеството е отказът от ваксинация на големи групи от 
населението на земята. За всеки, който е над 50 години, това е доста по-разумния начин да 
подходи в ситуацията. 
Репортер: Въпросът за съхранението на ваксината продължава да е сред най-сериозните 
предизвикателства за медиците у нас. 
Иван Маджаров: Със сигурност изследователите са направили този експеримент, да разберат 
какво става, ако не се съхранява добре. Най-вероятно няма дас бъде ефективна, но няма да 
бъде вредна за организма, няма да се превърне във вещество, което да е токсично за човека. 
Репортер: трябвало да се реши и доколко ще е задължителният характер на ваксината. 
Иван Маджаров: Дадени общества ще предпочетат сигурността на обществото пред удобството 
на отделния индивид. 
Репортер: Маджаров коментира и появили се снимки на опашки пред големите магазини в 
почивните дни. 
Иван Маджаров: Не толкова мерките са важно, колкото контрола за спазването им. Абсолютен 
отказ да бъдат спазени от ръководството на този магазин, смятам че трябва да бъдат наложени 
санкции. 
Репортер: От БЛС пожелаха по-добра комуникация между медиците. МС и НЗОК. 
Иван Маджаров: Взеха се решения да се открият ковдизони в ДКЦ-тата. 
- Какъв е проблема с касата там? 
Иван Маджаров: Имате ли информация колко сключени договори има за такива зони, а вече сме 
на 15-ия ден. И аз нямам, а съм председател на БЛС. 
Репортер: И все пак, като безспорно постижение беше определено въвеждането на 
електронното направление. 
Иван Маджаров: Електронното направление действа и трябва да кажем, че не е вярно, че в 
някои части от страната е невъзможно. Невъзможно е там където колегите от ИТ сектора не са 
интегрирали софтуера. 
Репортер: А скоро факт ще е и електронната рецепта. 
Водещ: В Бургас пристигна нова хладилна инсталация, която трябва да съхранява ваксините 
срещу коронавируса, знаете, че препаратите ще се съхраняват при специални условия от -70 
градуса! 
Репортер: Хладилникът ще бъде разположен в специално помещение в Регионалната здравна 
инспекция. 
За колко души ще стигнат ваксините, за кои области и колко може да съхранява ваксините, сега 
ще разберем от д-р Величка Григорова. 
Величка Григорова: Това са едни от първите фризери, които са доставени на територията на 
нашата страна. Като начало ще осигуряваме с ваксини три области – Бургас, Ямбол и Сливен. 
Хладилното съоръжение може да събере 175 500 броя ваксини 
Репортер: Колко души от Бургаска област подлежат на ваксинация, според това, че са на първа 
линия. 
Величка Григорова: Ваксинирането е разпределено, съгласно ваксинационния комитет, на 5 
фази. Първа фаза са лекарите, фармацевтите, стоматолозите – около 7000 души. 
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Репортер: Имаме ли яснота кога да очакваме ваксините? 
Величка Григорова: За да бъдат доставени ваксините, те трябва да имат разрешение от ЕС. 
 
В Благоевград от днес започва да функционира център за даряване на кръвна плазма 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа  

 
Водещ: В Благоевград от днес започва да функционира център за даряване на кръвна плазма. 
Всеки, който желае да дари, може да го направи в центъра по Трансфузионна хематология в 
сградата на многопрофилната болница в града. 
Инициативата е на група млади хора от Благоевград. Първоначално идеята беше да се съберат 
пари и за апарата, но се оказа, че няма персонал, който да работи с такава машина. 
Все пак беше направена следната организация- хората могат да даряват кръв за КВболни в 
дните понеделник и четвъртък. След това дарените количества кръв ще бъдат транспортирани 
до столицата, където ще се извлича и плазмата. 
- Когато ние вземаме тука кръвта, няма да чакаме до понеделник. При налична такава плазма, 
ние ще бъдем обслужвани. Интересът е доста голям и това, че сега няма да се ходи до София, а 
ще идват тука, мисля че има надежда за по-големи количества. 
Водещ: Полиция и строга охрана пред големите хипермаркети в Пловдив. Причината - кадрите, 
които бяха разпространени в социалните мрежи през уикенда. На тях се вижда масово струпване 
на хора пред магазините. В същото време обаче търговците се оплакват от ограниченията, 
наложени заради пандемията. 
Репортер: За да няма стълпотворение, полицията вече ще контролира пропускателния режим 
пред хипермаркетите в града. По двама дежурни полицаи ще има пред търговските обекти и 
вътре в самите магазини, за да следят за струпването на клиенти и спазват ли се 
противоепидемичните мерки. 
За разлика от почивните дни, в първия ден от работната седмица ситуацията пред големите 
вериги е по-спокойна. За да няма струпване на хора вътре, клиентите изчакват отвън. 
- Спокойно е днес, нормално се пазарува. 
- Редът се спазва вътре и непрекъснато ни предупреждават да слагаме маски. 
Репортер: От полицията заявиха, че ще са безкомпромисни към нарушителите. Може да стигне 
дори до затваряне на обекти. 
Ботьо Гергинов: Осигурено е вече полицейско присъствие, както в зоните на хранителните 
магазини, близо до самите места, така и в процеса, свързан с пазаруването. Особено засилен ще 
бъде контролът през предстоящите празнични и почивни дни. 
Репортер: Заради отказа на общината да разреши провеждането на традиционния базар в 
Капана и коледния панаир на занаятите, търговците излязоха на протест. Те настояват за 
отваряне на сергиите при строги противоепидемични мерки. В противен случай около 300 
търговци са обречени на фалит. 
Албена Халачева: В момента на нас ни е отнета възможността да продаваме стоката си. За нас 
това са работните места, на които сме разчитали. Цялото семейство сме ангажирани с този 
производствен процес. 
Никола Сивков: Има двоен стандарт. При нас няма как да е опасно, защото щандовете ни са на 
открито. 
Репортер: От общината заявиха, че заради високата заболеваемост с COVID-19 забраняват 
всякакви публични мероприятия до 21 декември. 
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Великобритания става първата държава в света, която ще приложи ваксината срещу КВ19 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа 

 
Великобритания става първата държава в света, която ще приложи ваксината срещу КВ19. 
Препаратът вече започва да пристига в британските болници, от утре започва и спешно 
ваксиниране. Първи ще бъдат хората над 80-годишна възраст, както и медиците на 1-ва линия. 
Ваксина ще получат още и служителите и обитателите на домовете за стари хора. Страната е 
поръчала общо 40 милиона дози, които ще стигнат за ваксинацията на около 20 милиона души. 
 
Британците първи започват да си бият ваксината на „Пфайзер” 
Нова телевизия, Здравей, България

 
Резюме: „Хората на Острова са много ентусиазирани. Проучванията показват, че повече от 2/3 
от тях ще се ваксинират. Първите дози са разпределени между големите болници, където ще 
започне ваксинацията. Жителите на старческите домове са обявени като абсолютен приоритет, 
защото се смята, че са най-уязвими“. Това заяви в ефира на „Здравей, България“ кореспондентът 
на „24 часа“ в Лондон Павлина Трифонова. 
Тя добавя, че една от тези ваксини може да се прехвърля между контейнери само 4 пъти. Това 
създавало и трудности в дистрибуцията на медикамента. 
Медиците във Великобритания също ще са сред първите, които ще получат ваксината на 
„Пфайзер“. Третата група пък ще е тази на хората над 80-годишна възраст. Важно било да се 
обясни на обществото как да премине през този процес. 
„Сложната схема за пренасяне на контейнерите затруднява трансферите. Възможно е това да 
доведе до проблеми. Контролният орган в страната оцени не само ваксината, но и методите на 
доставка, за да не може никой да каже, че ваксината не е качествена“, разказва Павлина. 
 
Даряване на кръвна плазма в Благоевград 
Нова телевизия, Здравей, България 

 
Резюме: В Благоевград от днес започва да функционира център за даряване на кръвна плазма. 
До този момент такъв не съществуваше и за подобна процедура дарителите трябваше да 
пътуват до столицата. 
Припомняме ви, жители на Благоевград с отворено писмо до институциите поискаха да се 
направи всичко възможно такъв център за даряване да бъде създаден, за да се помага навреме 
на болните. 
„Идеята се роди спонтанно, когато стана ясно, че кръвната плазма е едно от решенията за 
лечение на коронавируса. Видяхме, че пречките не са малко, но благодарение на нашата 
организация и много други хора – нещата се случиха. На експертен съвет се взе решение, че 
отделението по Хематология ще може да приема и кръвна плазма“, разказва един от 
инициаторите Александър Пенчев. 
„От днес стартираме, като всеки който има положителен PCR и са минали 40 дни от резултата 
може да дойде и да дари кръв за толкова важната вече плазма. Ние срещаме голямо разбиране 
от колегите в София“, разказва д-р Бойка Маринова, началник на отделението по Хематология. 
 

НАЦИОНАЛНИ РАДИА 
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Разговор с д-р Николай Брънзалов, зам.-председател на БЛС 
БНР, Преди всички  

 
Водещ: И докато чакаме решението на Европейската агенция по лекарствата и след това 
важното ключово финално решение на Европейската комисия, да видим как върви подготовката 
за ваксинирането в България. Чухме от проф. Илко Гетов, че независимо от продължаващите 
процедури, чисто физически ваксините могат да дойдат в България и да чакат готови във 
фризерите, които видяхме през уикенда премиерът да инспектира лично. Ще говорим за 
работата на личните лекари, която също ще бъде важна в този процес. На телефона сега е д-р 
Николай Брънзалов, той е зам.-председател на БЛС, но и личен лекар. Здравейте, д-р 
Брънзалов. 
Д-р Николай Брънзалов: Добро утро на вас и на вашите слушатели. 
Водещ: Доколкото стана ясно, днес проф. Красимир Гигов, който е шеф на Националния 
ваксинационен щаб, и здравният министър ще се срещнат с директорите на РЗИ-тата, за да 
говорят около тези важни логистични въпроси. Всъщност шестте РЗИ-та ли ще са местата, 
откъдето вие, личните лекари, когато ви дойде времето, ще получавате ваксините? 
Д-р Николай Брънзалов: Само тези шест – едва ли. Но по принцип личните лекари, когато 
почнат да получават ваксините, за да ги поставят на пациентите, ще измине повече време. 
Първата стъпка е да се проучат всички колеги, които работят непосредствено с контингент, който 
евентуално може да е заболял от Ковид-19 инфекция, да бъдат ваксинирани те. Ние трябва да 
издирим първо тези лекари, които работят в болница в такива отделения, ние самите 
общопрактикуващи лекари, колегите в Спешна помощ и нашите сътрудници – както 
стоматолозите, не на последно място. Първо тази ваксина трябва да бъде поставена на тях. 
Водещ: И това ще се случва в болниците, нали така? 
Д-р Николай Брънзалов: Да, това ще се случва в болниците, като ще се направи съответната 
логистика, да може да се действа по-бързо. И на третия етап ще се премине към ваксиниране на 
населението, като таргетът ще бъде рисковите групи. Като казвам трети, това не означава, че ще 
бъде след три години... 
Водещ: Именно, това искам да кажа, че няма време... Не ви дава въздух, трябва да се върши 
работа. 
Д-р Николай Брънзалов: Първо трябва да се спазят тези процедури. Знаете, че двукратна е 
ваксината, трябва да минат, след като е поставена за първи път, 21 дена, да се постави втората. 
И от този момент нататък тези хора, които ще бъдат ваксинирани, ще имат една сериозна защита 
срещу Ковид инфекцията, за да могат да боравят със заболели от нея по-спокойно. 
Водещ: Тоест, чакайте, да го разположим във времето. Ако приемем, че в началото на януари 
реално, за да се спазят процедурите все пак, ще може да започне да се поставя ваксината, 
имаме едни дни, в които ще дойде редът и на личните лекари, след това 21 дни, едва след това 
февруари може да започне да се слагат ваксините, ако разбира се, има произведени достатъчно, 
защото нали стана ясно, че едната от ваксините не насмогва с количествата, ще започне вашата 
среща с рисковите ви пациенти. 
Д-р Николай Брънзалов: Да. Ние ще трябва да ги издирим, да ги убедим да си поставят 
ваксината. Това, което сте показвали като контейнери, в които се съхранява ваксината, при 
минус 70 градуса, е факт. Те могат да бъдат в България. Но от момента на изваждането им от 
тези фризери, имаме пет дена време, в които може да бъде поставена. Така че тези страхотии, 
че в нашите кабинети ще трябва да се разполагат някакви специални хладилници, да се чака 
самата ваксина да придобие нормална температура, за да може да бъде поставена... 
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Водещ: Да, това не е сериозно. Но пък трябва да сте много добре организирани, за да може в 
рамките на деня, който сте си определили, да се постави ваксината, защото нали не може да 
стои дълго извън... 
Д-р Николай Брънзалов: Да, това е трудно, но не е неизпълнимо. Това е смисълът на 
създаването на този щаб, за да може логистиката да бъде рационална. Аз искам там да се 
срещам с хора и действително се срещам с такива хора, които мислят как да се получи, а не как 
да не се получи. А за да се получи както трябва, трябва да се изслушат всички от тяхната гледна 
точка страни, които са заинтересовани нещата да се случат, за да се избере най-оптималният 
вариант. 
Водещ: Кажете ни вие лично как ще подходите – освен, че сте в този щаб и имате ангажименти 
по-централно, но и като личен лекар, с вашите пациенти. Казахте – трябва да ги убеждаваме. 
Вероятно, за да бъдат убеждавани, те ще искат да знаят какъв избор имат и какви гаранции имат. 
От д-р Гетов чухме, че когато Европейската комисия одобри тези ваксини, тоест сключи 
съответния документ, на български език и на всички останали езици на страните – членки на ЕС, 
на Европейската агенция по лекарствата ще бъде качена цялата информация. Познаваме се 
българите, ние не си четем дори малките указания в лекарствата, като ги купуваме. Очевидно на 
вас ще разчитат, включително и да ги образовате. 
Д-р Николай Брънзалов: Да, разбира се. Което изисква човешки ресурс, време, труд. 
Естествено ние много лесно можем да определим точно кои пациенти са показани първи да 
бъдат ваксинирани, защото ние наблюдаваме техните хронични заболявания. Всеки от 
общопрактикуващите лекари разполага, или може да генерира от софтуера на програмата, с 
която работи, съответния диспансерен регистър и да види кои от пациентите от неговата листа 
са показани за поставяне на ваксина. След което – аз как ще процедирам... 
Водещ: Да, вие сте показателен случай. 
Д-р Николай Брънзалов: (...) сестра или ще намеря допълнителен сътрудник, който да ги 
прозвъни – на всичките да им се обади, кои проявяват интерес. Голяма част от пациентите 
проявяват интерес вече. Голяма част са и скептични. Тези, които са скептични, трябва да бъдат 
убедени. Ваксината не е задължителна, тя е препоръчителна. И тук е мястото на лекаря да убеди 
пациентите, че той, с неговите хронични заболявания, би било добре да бъде ваксиниран, 
защото виждате какво се случва, статистиката говори – каква е заболеваемостта, къде е най-
много, в коя възрастова група и къде са най-многото смъртни случаи. Да, има изключения, в 
които млади хора по различни причини също губят борбата с Ковид, но обикновено това са 
хората, т.нар. полиморбидни, които имат допълнителни хронични заболявания – захарен диабет, 
бъбречна недостатъчност, съдови заболявания и възраст, разбира се, които са най-показани. 
Защото в момента страда цялото общество. Хората над 65 години страдат най-много, защото са 
затворени в домовете си, социалните им контакти са силно ограничени. И това води до други 
неприятни последствия. А когато те бъдат ваксинирани, нещата ще се случат. Тях ги е страх в 
момента да посещават и нашите кабинети. Защото там идват и пациенти със симптоми на Ковид. 
Аз ги разбирам, но в същия момент тези заболявания, част от които изброих до момента, те 
подлежат на периодичен контрол. Как ще наблюдавам аз един диабетик, без да му знам 
показателите, без (...) контрол или стойности на кръвното налягане. Или пациентите с исхемична 
болест на сърцето... 
Водещ: Както го правихте досега, очевидно, по телефона. Кажете, д-р Брънзалов, в кабинетите 
ли ще поставяте ваксините, когато му дойде времето? 
Д-р Николай Брънзалов: Ще помислим по въпроса. Трябва да се направи според мен някаква 
логистика от типа на зелените коридори, които и към момента съществуват, но те са основно за 
дечицата, които са здрави и трябва да бъдат ваксинирани според имунизационния календар на 
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Република България. Според мен трябва да се измисли нещо от този вид, за да може да се 
осъществи ваксината – в определен часови интервал, след като тези пациенти са намерени по 
телефона и са мотивирани да си поставят ваксината, трябва да им се осигури този зелен 
коридор, в който да им се постави и колкото се може по-малко да се смесват потоците с 
евентуално заболели пациенти, които проявяват симптоми. 
Водещ: Предстои да изясняваме тези неща, още повече следим и процедурите. Кажете на 
финала, какво беше това в петък – среща на БЛС с Борисов, оплаквания от НЗОК? 
Д-р Николай Брънзалов: Това нещо в петък беше едно открито писмо от УС на БЛС до 
премиера, където ние настояваме за по-голяма гъвкавост и рационалност в преговорите. Нещата 
трябва да се случват много по-бързо, защото се намираме в извънредна ситуация – визирам 
Ковид епидемията – а някои хора си мислят, че тази ситуация не е точно такава и продължават 
да си процедират както преди март месец – с бавно тупкане на топката, без да има конкретни 
решения. В нашата система, за да можем да осъществим и това, което говорихме до момента, и 
всичко останало, трябва да има спокойствие и яснота, бързо и ясно поставени задачи, които да 
се изпълняват, а не свързани с уклончиви отговори и липса на решения. 
Водещ: Добре, какво стана, каква е реакцията от премиера? 
Д-р Николай Брънзалов: Към момента нямаме отговор. Това вече ще прецени премиерът. При 
това положение БЛС няма да продължи договорния процес с НЗОК, където е равностоен 
договорен партньор. 
Водещ: Това ще засегне само нас, не НЗОК, нали разбирате? Нас като пациенти имам предвид. 
Д-р Николай Брънзалов: БЛС в последния анекс успя да постигне много неща точно за 
пациентите. Цитирам: безплатните ПСР тестове, електронно направление, отваряне на 
отделение, където не е задължително да има инфекционист, а може и интернист да води – 
знаете какъв е напливът. Това беше постигнато с неистови усилия от наша страна. И в крайна 
сметка, което ви цитирам, виждате, че това е за благото на пациента, а не за нещо друго. 
Водещ: Разбрах ви. Само че ако премиерът не посредничи, няма такава среща и не се 
разберете, със сигурност няма да е добре за пациентите. 
Д-р Николай Брънзалов: Правилата, по които ще се работи, който ги определи при това 
положение, ще носи цялата отговорност за нещата, които ще се случат. 
Водещ: Благодаря ви, че бяхте наш събеседник. Това беше д-р Николай Брънзалов, зам.-
председател на БЛС, общопрактикуващ лекар, за това по какъв начин ще протече ваксинацията, 
когато ваксините стигнат до личните лекари, за да могат да стигнат и до уязвимите пациенти, 
които са веднага след тези на първа линия. 
 
В пълна готовност сме и очакваме първите дози ваксини срещу коронавируса 
БНР

 
В пълна готовност сме и очакваме първите дози ваксини срещу коронавируса, заяви премиерът 
Бойко Борисов. Той изтъкна, че ако тенденцията за намаляване на заболеваемостта у нас 
продължи, след седмица детските градини и яслите ще отворят, за да могат родителите да се 
върнат на работа. Премиерът и социалният министър Деница Сачева посетиха предприятие за 
тестени изделия в село Цалапица, Пловдивско. 
С аргумента, че най-добрата антикризисна мярка е отварянето на затворените към момента 
икономически дейности, Борисов каза: 
Бойко Борисов: На 14-ти, ако цифрите продължават да са такива, ще пуснем детските градини 
и яслите, но това е под условие – 14-ти. Най-добрата антикризисна мярка, която съм разпоредил 
на докторите, е 21-ви декември да отворим отново всичко. На 21-ви пускаме. Ние трябва да 
свикнем, че излизаме от пандемията – ваксини, лекарства – докторите се научиха, лекуват. Това 
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трябва да ни бъде мярка. Иначе финансово-икономическата криза ще бъде толкова тежка в 
следващите половин-една година, че с тази практика давай, давай, давай пари, за да държим 
работни места, тя е хубава, но трябва да има край. Не може да е вечна. Защо да има 
предприятия? Всеки минава, взима си заплата и не работи. 
Всеки ден има по 2000 оздравели българи. Те се връщат по работните места, което, по думите 
на Борисов, е добре и за икономиката, и за държавата. 
Бойко Борисов: Няма икономическа логика, която може без да събира данъци, без да се 
произвежда, а държавата да плаща заплати. Тя няма свой приходоизточник и накрая решението 
е или заеми, или фалит. Ние не искаме да продължава това дълго и да задължим следващите 
поколения. 
Действа новата мярка с по 24 лева за всеки ден неплатен отпуск, докладва социалният министър 
Деница Сачева. 
Деница Сачева: За 6000 работника. 1500 заявления има по тази мярка за 80% от минималната 
работна заплата. 
Рано е да се говори за пълно отваряне на икономиката от 21 декември, заяви министърът на 
здравеопазването Костадин Ангелов. Но за детските градини е почти ясно, че могат да заработят 
идната седмица. 
Костадин Ангелов: От числата, които наблюдаваме,такава готовност имаме. Ние сме готови да 
я въведем още от понеделник. 
– А отваряне на всичко от 21-ви? 
Костадин Ангелов: Много е рано да говорим за отваряне на всичко от 21-ви, при условие, че 
седмицата, която ни е важна да анализираме е от 14-и нататък. 
След срещата на здравния министър и председателя на Националния ваксинационен щаб с 
директорите на регионалните здравни инспекции стана ясно, че до четвъртък ще се изготвят 
списъци на желаещите да се ваксинират медици на първа линия. 
Костадин Ангелов: И в понеделник ще се съберем отново, за да уточним всички специфики на 
съответните райони. В края на годината ще бъдат сключени договори за доставка на 
хладилниците, а в началото на следващата година те ще бъдат доставени. Най-важното е, че 
необходимите хладилници за посрещане на първата доставка са налични. 
В Бургас беше доставен фризер, в който е предвидено да се съхраняват над 175 хиляди ваксини 
срещу коронавируса за три области – Бургаска, Ямболска и Сливенска. Хладилната техника ще 
бъде разположена в двора на регионалната здравна инспекция. Близо 7 хиляди души – 
медицински персонал и други работещи на първа линия е предвидено да бъдат ваксинирани 
първи в Бургаска област. Доктор Величка Григорова от местната здравна инспекция уточни: 
Д-р Величка Григорова: Трябва да се получат списъци на желаещите, защото, както знаем, 
ваксината е препоръчителна и ще се слага само на желаещите. 
Добра възможност за организация на процеса на ваксинирането би била създаването на „зелени 
коридори" за желаещите да го направят рискови пациенти, заяви заместник-председателят на 
Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов в интервю за БНР. 
Д-р Николай Брънзаловв: В определен часови интервал, след като тези пациенти са намерени 
по телефона и са мотивирани да дойдат и си поставят ваксината, трябва да им се осигури този 
„зелен коридор", в който да им се постави и да излязат и колкото се може по-малко да се смесват 
потоците с евентуално заболели. 
Според доктор Брънзалов етапът на ваксиниране на рисковите пациенти може да започне  през 
идния февруари, след като най-напред са имунизирани медиците. 
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7 хиляди души се лекуват от COVID-19 в болници, сочат данните от миналото денонощие, 516 са 
в интензивни отделения. Излекувани са 1573 души, починали са 68. 40% от всички 1424 теста в 
неделя са били положителни. 
Кръводарителски кампании за осигуряване на реконваленсцентна плазма започнаха в 
Благоевград, Плевен и Велико Търново. 
 
Първата пратка ваксини „Пфайзер-Бионтек" срещу COVID-19 
БНР

 
Първата пратка ваксини „Пфайзер-Бионтек" срещу COVID-19 пристигна във Великобритания, 
кралството се готви за начало на ваксинацията утре. Унгария предприема безпрецедентна 
стъпка за страна от Европейския съюз като обяви, че унгарци може да се включат в изпитанията 
на руската ваксина „Спутник V". 
V-day – така във Великобритания наричат утрешния ден. Здравният министър Мат Ханкок обеща 
да се ваксинира утре на живо по телевизията. Кралица Елизабет Втора също обеща да вземе 
ваксина, както и редица звезди от шоубизнеса. Всички те се опитват да успокоят британското 
общество, след като кралството одобри ваксината по спешната процедура. Болницата Кройдън е 
първата от 50 лечебни заведения, която получи пакет от дозите от завода на „Пфайзер" в Белгия. 
Началото на програмата за ваксиниране съвпада с края на преговорите за Брекзит. 
Правителството вече подготви военни самолети, които да транспортират ваксините, в случай че 
преговорите с Брюксел се провалят и има хаос по границите на 1 януари. Австрийският канцлер 
Себастиан Курц също се опитва да насърчи австрийците да се ваксинират. От днес училищата в 
Австрия отново отвориха врати за децата до 14-годишна възраст след триседмично 
дистанционно обучение. В Унгария между 3000 и 5000 души може да вземат участие в 
клиничните изпитания на руската ваксина „Спутник V", написа във Фейсбук министърът на 
човешките ресурси. Гърция удължи днес ограничителните мерки до 7 януари, остава 
полицейският час през нощта и забраната за пътуване извън областта на местоживеене, остават 
и мерките при влизане в страната. 
 
Създаване на зелени коридори за желаещите да се ваксинират срещу Ковид-19 
БНР

 
Създаване на зелени коридори за желаещите да се ваксинират срещу Ковид-19, това посочи 
като възможност за по-добрата организация на процеса д-р Николай Брънзалов, зам.-
председател на БЛС. 
д-р Николай Брънзалов: „Според мен трябва да се измисли нещо от този вид, за да може да се 
осъществи ваксината в определен часови интервал, след като тези пациенти са намерени по 
телефона и са мотивирани да си поставят ваксината трябва да им се осигури този зелен 
коридор, да излязат и колкото се може по-малко да се смесват потоците с евентуално заболели.“ 
Логистиката около ваксините, ще бъде обсъдена днес от здравния министър и председателя на 
Националния ваксинационен щаб на среща с директорите на шестте РЗИ. 
577 са новите случаи на коронавирус в страната от направени 1424 ПСР теста, което е 40% от 
всички проби. Починали са 68 души за изминалото денонощие, 1573-ма са се излекували. В 
болница остават общо 7000 пациенти, от които 516 в интензивни отделения. 
Кръводарителски кампании за осигуряване на плазма започнаха в Благоевград, Плевен и Велико 
Търново. В Пазарджик от днес работи дежурна детска градина за децата на родителите, които са 
на първа линия в борбата с Ковид-19. 
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Проблем с лечението на новородени деца с Ковид-19 
БНР, 12+3 

 
Резюме: Майката на 28-дневно бебе с Covid-19 алармира, че в болницата в Хасково няма 
обособено отделение за деца. Майката и детето ѝ били насочени към детското отделение в 
лечебното заведение, а оттам - в инфекциозното. След два часа чакане за рентгенова снимка и 
потвърждаване на диагнозата, те били настанени в инфекциозното отделение, но в стая с 
възрастни болни. 
Майката Жанет Маринова настоява да бъдат преместени в някоя от специализираните болници 
в страната: 
„Няма никакви условия за гледане на малко дете. Аз съм с отрицателна проба“. 
Директорът на РЗИ - Хаскова д-р Соня Димитрова поясни: 
„Информирани сме. Предала съм информацията на националния координационен щаб и 
колегите ще потърсят място за детето“. 
Два часа след излъчване на репортажа, майката съобщи, че с бебето вече са сами в стая, за 
детето е осигурена кошара, сменено е и лечението. 
  
Разговор с д-р Камен Клинканов, МУ-Пловдив 
БНР, 12+3 

 
Резюме: „Преживях и двете най-страшни прояви на коронавирусната инфекция - и дихателна 
недостатъчност, и цитокинова буря“. Това сподели пред БНР д-р Камен Клинканов, лекар от 
Пловдив и преподавател в Медицинския университет в града, който преди около десет дни е 
изписан от отделението. 
Според него има желание за решаване на проблема, но липсва адекватният контрол върху 
спазването на мерките: 
„Някои от хората се държат прекалено либерално... Положението е много драматично, има много 
нови болни пациенти - някои са се самолекували, други са закъснели с търсенето на лекарска 
помощ“. 
В предаването „12+3“ д-р Клинканов е категоричен, че не трябва да има притеснения относно 
евентуални странични ефекти от ваксините. 
  
Разговор с проф. Коста Костов, пулмолог 
БНР, 12+3

 
Резюме: „Хората над 40 години и рисковите групи е добре да се ваксинират срещу Covid-19. За 
младите хора с устойчива имунна система ползата от ваксината е съмнителна“. Това каза пред 
БНР пулмологът проф. Коста Костов. 
Той подчерта, че няма притеснение относно особени странични ефекти, но: 
„Страхът ми е по-скоро спрямо начина, по който се процедира с науката. Науката не е жребец за 
къси спринтове, а ездитен кон, който е пригоден за по-дълга езда. Трябва ѝ време, за да бъде 
категорична. Сега науката се постави в услуга на политиците и уплашеното общество, принудиха 
я да направи неща, които обичайно не се случват. Немислимо е да се пускат в обращение 
медикаменти или ваксини, без да са преминали всички етапи, без да са публикувани данните, 
без световната експертна общност да си е казала думата, без да са е изчакало достатъчно време 
и да се проследят всички странични ефекти. В това отношение съм огорчен и имам много 
въпроси към ваксините. Но с това не искам да демотивирам хората да се ваксинират, аз самият 
ще го направя. Науката се поддаде и допусна да бъде използвана... Eдно общество, в което 
медиците се експлоатират като товарни коне, вече не е манеж, а обор“. 
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В предаването „12+3“ проф. Костов сподели, че има ваксина, която наблюдава с интерес, но 
която няма да стигне до нашата страна: 
„Ваксина, която се произвежда от малка биотехнологична компания в Канада. Тя е базирана на 
растение. Използва се генно инженерство - биотехнология извежда вирусен антиген от растение. 
Канадското правителство е инвестирало много средства в тази ваксина и канадците ще бъдат 
ваксинирани първо с нея. От очакваните да влязат при нас ваксини моите предпочитания са към 
тази на Pfizer, базирана на т.нар. информационна РНК, която чрез липидни капчици ще вкара в 
клетките на организма и те ще прочетат шифъра на ваксината, след което ще започнат да 
произвеждат белтъчни продукти, върху които ще изграждаме и нашия имунитет“. 
По думите на пулмолога няма да успеем да победим напълно вируса, но поне няма да има 
натиск в епидемиологичен аспект. 
„Това няма да се случи скоро... Надявам се в края на зимата или началото на пролетта вятърът 
да утихне и бурята да отмине постепенно, за да посрещнем по-спокойно лято“. 
Той подчерта, че една част от българите не живеят в зряло общество, не вярват във вируса, и не 
живеят в общество, в което усещат отговорност към другите. 
„Ние не сме подготвени за превенция и контрол. Цялата епидемия показва, че всички политици в 
годините проспаха това време на подготовка. Една епидемия не се решава със санкции... 
Държавата няма достатъчно кадри за такава превенция. Ние, лекарите, даваме всичко от себе 
си. Но какво от това?! А какво даде държавата за нас? Само разрушение“. 
 
Масови тестове за коронавирус в Австрия 
БНР, Преди всички  

 
Резюме: „Интересът към тестването за коронавирус е голям, макар да има и скептици за ползите 
от това, защото се събират много хора на едно място, но все пак те протичат при спазване на 
мерките“, коментира в „Преди всички“ Христина Лазарова от Виена. 
В Австрия започнаха масови антигенни тествания за коронавирус, като идеята е да бъдат 
открити носители на заразата без симптоми. 
„Хората си записват предварително час за тестването. Иначе от днес падат ограниченията, но 
властите призовават те да продължават да се спазват. Досега имахме 24 часова забрана за 
излизане, освен при спешен случай, сега ще имаме забрана от 20 вечерта и 6 сутринта. Вече се 
разрешават спортните занимания на открито, но остават затворени басейните и фитнес залите, 
училищата се отварят, дистанционно ще учат само децата в горните класове, детските градини 
не са били затваряни". 
Христина Лазарова посочи, че мерките са дали резултат и няма претоварване на интензивните 
отделения в болниците. 
По думите на Лазарова ваксините се очакват след Нова година. 
„Хората обаче са резервирани, но учените убеждават, че е много важно хората да се ваксинират. 
Но има аргументирани разговори за ваксините и всеки сам трябва да прецени на кое да заложи 
при вземане на решение дали да се ваксинира". 
 
Ваксинацията във Великобритания 
БНР, Преди всички  

 
Резюме: Над една трета от населението на Великобритания вероятно няма да се ваксинира 
срещу Covid-19. Това показва ново проучване по поръчка на вестник „Обзървър”. 
48 процента от британците се тревожат, че ваксината не е безопасна, а 47 на сто се опасяват, че 
няма да бъде ефективна. 
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Повече от половината от анкетираните - 55 процента - заявяват, че се притесняват, че ваксината 
може да има странични ефекти. 
Британското министерство на здравеопазването заяви, че ваксинацията ще започне от вторник. 
Първо ще бъдат ваксинирани обитателите на домовете за социални грижи и техният персонал, 
последвани от възрастните хора над 80 години, както и здравните и социалните работници на 
първа линия. 
„Не сме наясно още с цялостната организация по ваксинирането“ това каза в „Преди всички“ 
Мария Спирова от Великобритания. 
"Много ударно в рамките на няколко дни трябва да започне ваксинирането на посочените групи. 
Аз говорих с моят личен лекар, той каза, че докато тече ваксинирането, отново пациенти с 
различни заболявания ще бъдат поставени на „пауза“. 
Мария Спирова е доброволец в изпитването на ваксините и все още не е решила дали да се 
ваксинира. 
Мария Спирова е доброволец в изпитването на ваксините и все още не е решила дали да се 
ваксинира. 
„Аз не съм от рисковите групи. Още не знам и коя ваксина ми е била поставяна при изпитанията. 
Това е инфекция, която не праща голямо количество хора в болница, но тези, които попадат там, 
са наистина в тежко състояние". 
Според Спирова хората се страхуват да си поставят ваксината, защото те всички бяха 
произведени в едни кратки срокове. 
"Но Европейската агенция по лекарствата беше категорична, че никакви стандарти по 
безопасност не са били занижени и разрешението за ваксините срещу Covid-19 ще се вземе, 
както за всички други ваксини досега. Процесът на лиценз не включва компромис по темата с 
безопасността и странични ефекти", това поясни още Спирова. 
 
Разговор с проф. Илко Гетов, преподавател в МУ 
БНР, Преди всички 

 
Резюме: Ще бъде направена пълна оценка на всички данни от досието и клиничните изпитвания 
на ваксините на „Пфайзер“ и „Модерна“. Това увери пред БНР проф. Илко Гетов, представител 
на България в Комитета за човешки лекарствени продукти на Европейската агенция за 
лекарствата. Проф. Гетов е преподавател в Медицинския университет и бивш председател на 
Българския фармацевтичен съюз. 
Оценката на данните е започнала още от началото на октомври, на заседанията на комитета са 
били разглеждани наличните до момента данни, обясни Илко Гетов в предаването „Преди 
всички“. 
Една такава процедура продължава 210 дни, но в настоящата ситуация оценката е стартирала 
още преди официалното подаване на документи от двете компании, каза проф. Гетов. 
„Отговорността е много голяма“, подчерта той. 
 „Много неща могат да бъдат спънка, препятствие пред получаването на позитивно становище. 
На този етап нещата вървят под контрол“, коментира проф. Илко Гетов. 
С положителното становище на комитета процедуратане се изчерпва. По-тежката дума ще бъде 
на Европейската комисия, която ще вземе правно обвързващо решение да разреши ваксините за 
всички държави членки. Комитетът прави научната оценка на данните. 
Вероятно финалното решение ще се вземе на извънредно заседание на комитета, което трябва 
да се случи най-късно до 29 декември. Дни след след 29 декември трябва да дойде решението 
на ЕК, уточни Илко Гетов. 
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Самата ваксина като физически продукт може да достигне границите на страната и преди този 
дата, но преди да излезе решението на Европейската комисия няма как да бъде прилагана, 
отбеляза проф. Гетов. 
Условното разрешение за употреба касае една година. 
„Стандартното разрешение за употреба е валидно пет години, но в такива условия разрешението 
ще бъде една година, като всеки месец ще се прави преоценка, ще се събират и анализират 
данни за ефикасност и безопасност – един непрекъснат процес за следене на профила на 
безопасност и съотношението полза – риск.“ 
На уебсайта на Европейската агенция по лекарствата ще бъде публикувана цялата информация, 
тя ще бъде преведена и на български език, заяви още Илко Гетов. 
„С кратка характеристика и листовка, данни за опаковката, европейски доклад за публична 
оценка. Всички тези неща са прозрачни и проследими във времето.“ 
 

 
 
Здравните власти имат готовност да отворят детските градини и яслите от следващия 
понеделник 
Дарик радио 

 
Здравните власти имат готовност да отворят детските градини и яслите от следващия 
понеделник, 14 декември. Решението е взето на базата на числата за заболяемостта, които се 
наблюдават у нас, обясни този следобед здравният министър Костадин Ангелов. По думите му 
стана ясно още, че е рано да се каже дали цялата държава ще отвори от 21 декември. Ангелов 
допълни, че заради струпване на хора в големите търговски обекти са разпоредени проверки и 
са съставени актове. Ако те не бъдат спазени, следва затваряне на съответните хипермаркети. 
По отношение на първата доставка от ваксини срещу коронавирус, министърът бе категоричен, 
че необходимите за тяхното съхранение хладилници са вече доставени. 
Костадин Ангелов: Много е рано да говорим за отваряне на всичко от 21-ви, при условие, че 
седмицата, която ни е важна да анализираме е от 14-и нататък. От РЗИ София мисля, че са 
наложени 6 санкции – 6 акта на големи търговски вериги. Разпоредил съм проверки навсякъде, 
съставени са необходимите административни документи – като актове, като предписания. Ако 
продължат и не се спазват съответните актове, знаете, следва затваряне на съответните 
търговски обекти. Мисля, че са въведени необходимите условия навсякъде. Навсякъде във 
всички РЗИ-та ще имаме фризери, които да бъдат разположени. Отделни малки хладилници, 
които да съхраняват ваксината, ще бъдат в мобилните екипи разположени, а съответно местата, 
където ще се поставя ваксината, знаете че има хладилници, където те са разположени. Това са 
общопрактикуващите лекари, лечебни заведения и съответно линейки или пък мобилни екипи, 
които са различни от линейка, където отидат да поставят ваксината. В лекарските кабинети в 
училищата също. До края на годината ще бъдат сключени договорите за доставка на 
хладилниците, а в началото на следващата година те ще бъдат доставени. Най-важното е, че 
необходимите хладилници за посрещане на първата доставка са налични. 
 
Медицината лекува с нож и с дрога, но и с думи, няма нужда да се създава излишна паника 
Дарик радио

 
Медицината лекува с нож и с дрога, но и с думи, няма нужда да се създава излишна паника и 
напрежение, което да пречи. Това каза пред Дарик доктор Бранимир Борисов – лекар в COVID 
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отделението в болницата в Елин Пелин. Пациентите идват при лекаря изплашени, затова с 
помощта на медиците болестта по-лесно може да бъде преодоляна, убеден е доктор Борисов. 
Репортер: Имате някакво по-особено виждане за справянето на всички нас с COVID 
епидемията? 
Д-р Бранимир Борисов: Аз работя в такова отделение – в COVID отделение работя. 
Репортер: Разкажете за вашата позиция – как един лекар вижда това, което ни се случва? 
Д-р Бранимир Борисов: Има такъв вирус. Тежко протича заболяването при доста хора, но се 
създава излишна паника и напрежение, което само пречи. 
Репортер: Вас страх ли ви е от този вирус? 
Д-р Бранимир Борисов: Не. От никакви вируси не ме е страх. Аз дори ги преглеждам моите 
пациенти без маска, без ръкавици – не е нужно да се всява паника, достатъчно е да си измия 
ръцете. И те самите се чувстват доста по-спокойни, когато ме виждат. 
Репортер: Защото, освен лекарствата, и психиката лекува – отношението към пациентите. 
Д-р Бранимир Борисов: Естествено, медицината лекува и с нож, с дрога и с думи. Много е 
важно психическото състояние на тези болни. 
Репортер: А пациентите ви страхуват ли се? 
Д-р Бранимир Борисов: По принцип идват доста уплашени. Но за един ден успяват да 
превъзмогнат тоя шок – с нашата помощ – аз, сестрите. Аз на сестрите им казвам да им вдъхват 
увереност. Дори се шегуваме с тях, по-лесно преодоляват болестта. 
 
В отделението по трансфузионна хематология в Благоевград започва кръводарителска 
кампания за осигуряване на плазма за лечение на болни от Ковид-19 
Дарик радио

В отделението по трансфузионна хематология в Благоевград започва кръводарителска кампания 
за осигуряване на плазма за лечение на болни от Ковид-19. Преди дни бивши възпитаници на 
две гимназии призоваха чрез ефира на Дарик областният управител и кметовете на всички 
общини в Пиринско да обединят усилия и да помогнат за разкриването на временен център за 
извличане на кръвна плазма в Благоевград. След бързата реакция на Министерството на 
здравеопазването и на областната управа в Благоевград днес това вече е факт. Доброволците 
от Пиринско ще даряват кръв всеки понеделник и четвъртък. Кръвта после ще се транспортира 
до столицата и там ще се извлича реконвалесцентната плазма. Мария Благоева разговаря с 
Цветана Цървишка, един от инициаторите на кръводарителската кампания. 
Цветана Цървишка: Всъщност нашата инициатива първоначално стартира с това, че имахме 
желание да закупим и да дарим на област Благоевград един апарат, който да извлича 
реконвалесцентна плазма от дарители. Оказа се, че това е лесната част. Всъщност – да, ние 
апарат можем да закупим, можем да го дарим, но няма кой да работи с него и няма къде да се 
сложи, защото нашето отделение в област Благоевград, въпреки че сме голяма област, то е все 
пак отделение, а не кръвен център. Оказа се, че има административни пречки, които нашето 
отделение, за съжаление знаете, че самата болница не е в много добро състояние, въпреки че е 
областна болница, и реално базата не позволява такъв апарат. Също така няма и достатъчно 
специалисти, които да работят с този апарат. След разговор с областния управител, със зам.-
министъра, след нашето отворено писмо, което написахме до кметовете на общините и до 
областния управител, наистина доста бързо се задействаха нещата. Оказа се, че едновременно 
с нашето отворено писмо е имало отворено писмо и от отделенията по хематология, от самите 
лекари – специалисти по хематология, които са искали да става кръводаряване в болницата в 
Благоевград. И имаме успех от днес, доколкото знам, вече може да се дарява кръв. 
Подчертавам, че е кръв – кръводаряване, а не плазма, защото има разлика. Тази кръв след това 
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ще бъде транспортирана до София, до Националния център по трансфузионна хематология, 
където от тази кръв ще се извлича плазма. И хубавото тук е, че всъщност област Благоевград 
освен плазма, която е много полезна за лечение на Ковид-19, ще получи и кръв, която би могла 
евентуално да се използва за други цели. 
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