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НАЦИОНАЛНИ ВЕСТНИЦИ 

 

 
 
Даряват стипендии на деца на загинали медици и учители 
Фондация "За доброто" събира средства за сираците на героите на първа линия 
24 часа  Стр. 4 

 
Стипендия от 500 лв. месечно, или 6000 лв. годишно, да бъдат осигурени на децата на 
загиналите по време на пандемията медици и учители до навършване на 18 години. Това е 
намерението на фондация "За доброто". 
Тя е създадена през декември като естествено продължение на започналата през 2019 г. 
инициатива "За доброто", която за година осъществи 10 важни кампании в подкрепа на детското 
здравеопазване и кризата с COVID-19 у нас. 
Фондът за децата на героите беше създаден през ноември, за да осигури подкрепа за децата на 
лекари, медици и учители, загубили живота си по време на пандемията. Засега сме във връзка с 
настойниците на 3 деца, знаем за 10-ина, но сме по дирите на други, каза Кремена Кунева, 
председател на фондация "За доброто". 
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Загубата на родител е свързана и с допълнителни материални затруднения за семейството. 
Стипендиите са възможност децата да продължат да се развиват и образоват, обясниха от 
фондацията. Те дават 2 примера с дете на 13 години, чиято починала майка е учителка, а 
бащата получава заплата от 500 лв., и с дете на 16 години, чиято майка учителка е починала 
наскоро, а бащата -преди 7 години. 
Условията за отпускане на стипендията са родителят или настойникът да не получава над 
средната заплата за страната и детето да не получава втора стипендия от друга организация или 
подобен фонд. Ограничението не важи за пари, отпускани от държавата. Няма краен срок за 
кандидатстване. Стипендията е обвързана с пандемията и след приключването й няма да се 
приемат нови документи. 
Сред 10-те акции м.г. бяха ремонт и дооборудване на отделението по нефрология и 
интензивното в софийската педиатрия "Проф. д-р Иван Митев", ремонт и дооборудване на 
отделението по чревни инфекции в Инфекциозната болница в Пловдив. Проект "За доброто" 
събра близо 1 млн. лв. дарения в първите седмици на епидемията през пролетта. В над 100 
болници бяха дарени стотици хиляди маски, ръкавици и защитни костюми. Бе организирано и 
доброволческо производство на предпазни шлемове. Бяха закупени и 10 респираторни апарата. 
 
Прокурори и следователи даряват апарати за плазма 
От един донор се събират 3 дози 
24 часа  Стр. 4

 
Два апарата за плазмафореза ще бъдат дарени днес на УАГБ "Майчин дом" в София. 
Средствата за апаратите бяха събрани от дарения на прокурори, следователи и съдебни 
служители, които се включиха в благотворителната кампания на Асоциацията на прокурорите и 
Камарата на следователите. 
Автоматизираните апарати за извличане на кръвна плазма, необходима за лечение на 
коронавирус, ще получат шефът на "Майчин дом" проф. д-р Иван Костов и д-р Николай Николов, 
директор на Националния център по трансфузионна хематология. 
Устройствата са от най-ново поколение на германска компания, лидер в производството на такъв 
вид апарати. Те осигуряват лесно и бързо събиране на висококачествена плазма, почти напълно 
пречистена от кръвни клетки. Апаратите работят по уникална технология -въртяща се мембрана 
в комбинация с филтрация. С една процедура от един донор могат да се съберат до 3 
терапевтични дози плазма. 
Благотворителната кампания продължава и ще бъдат купени още апарати, увериха от двете 
съсловни организации. 
 
15 респиратора получиха три пловдивски болници от производител на техника 
Радко ПАУНОВ 
24 часа  Стр. 4

 
15 висококласни респиратора и 100 000 медицински маски дари пловдивска компания на три 
болници в града. Те влизат в употреба веднага, увери доц. Олиана Бойкинова от Инфекциозна 
клиника. 
10 от апаратите са за УМБАЛ "Св. Георги", три за МБАЛ "Свети Мина" и 2 за МБАЛ "Св. 
Пантелеймон". Кметът Здравко Димитров връчи грамота и благодарствено писмо на 
изпълнителния директор на компанията BTL Industries Георги Петков. 
"Не мога да възприема някои търговци от базарите, които се сърдят, че няма да продадат 
стоката си за 100-ина лева, а хората, минавайки оттам, се заразяват и товарят медиците", заяви 
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градоначалникът. Той се появи за първи път на публично място след продължителния си престой 
в болница първо от коронавирус, а после - от счупване на рамото си. 
"Не мога да разбера и тези, които казват, че няма такава болест и не носят маски. Не виждат ли 
по колко души умират на ден", попита кметът. И разказа, че само преди три седмици е  бил на 
кислородна терапия. "Ако няма такива апарати, не ми се мисли какво може да стане", допълни 
Зико. 
*** 
Иновативен пулсоксиметър, който отчита неинвазивно кръвно налягане, сатурация, пулс, нивото 
на оросяването и на хемоглобина по време на рискови операции с голяма кръвозагуба, получи 
ВМА като дарение от "Българската Коледа". 
 
Яко се мре, но дали е само от коронавируса 
Според НСИ през ноември са починали 15 964 души - двойно повече спрямо 2019 г. 
Жертвите на COVID са 2681. Липсват данни на какво се дължат останалите 5168 случая от 
увеличението 
Петър ПЕНЧЕВ 
24 часа  Стр. 1, 5

 
До невиждани досега нива се е повишила смъртността България през ноември, сочат данните на 
НСИ. Въпреки пандемията от COVID-19 до средата на октомври се запазваше средната 
седмична смъртност за последните години - около 2000 души. 
За 43-ата седмица на 2020 г. обаче починалите се повишават с 461 души, или с 23 % спрямо 
същата седмица на 2019-а. Седем дни по-късно вече има 668 починали повече, през 45-ата 
седмица смъртните случаи нарастват с 1037, през 46-ата с 1857, за 47-ата статистиката вече 
сочи 2370 повече починали спрямо обичайните стойности. В последната седмица на ноември 
(48-ата) скокът е с драстичните 2585 случая. Това е СМЪРТНОСТ от 35 на 1000 души 
На пръв поглед тази мрачна статистика следва пика на втората вълна на пандемията у нас и 
сбъдва мрачното предупреждение, че "яко ще се мре". През последните две седмици България 
държи второто място в света по брой починали от COVTO-19 на 1 милион население - около 20 
на ден. 
При съпоставяне на драстично увеличения брой на починалите с данните за жертвите на вируса 
през същите седмици обаче получаваме огромни разлики. За 43-ата седмица например 
отчетените смъртни случаи от COVID са 133. Общо обаче починалите са с 461 повече спрямо  
същата седемдневка на 2019 г., или разликата е 328 смъртни случая. Това дава 15% 
допълнително повишение на седмичната смъртност спрямо миналата година по неустановени 
причини. (Виж таблицата). 
Сметките стават още по-мистериозни за последната седмица на ноември. От COVTD са 
починали 966-ма, а отчетеното повишение спрямо същата седмица на м.г. е 2585 смъртни 
случая. Така разликата между двете статистики - на информационния портал за COVID и НСИ, е 
1619 души, или 80% допълнително повишение срямо 2019 г. с неустановена причина. 
Обяснението на този феномен може да се крие в неустановен коронавирус при някои от 
починалите, но процентът е шокиращо висок, за да се дължи само на подобни пропуски. 
Затрудненият достъп до болници на хронично болните, забавянето на линейките при спешните 
случаи заради претоварения им график, отложените планови операции и нагласата на хората в 
пандемичната ситуация да търсят лекар само в краен случай, както и останалите затруднения на 
здравната ни система също влияят, коментират експертите. Но подобни затруднения в условията 
на пандемията здравеопазването ни изпитва от месеци и отново липсва логическо обяснение за 
резкия скок на починалите през ноември. 
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Вероятно за мрачната картина допринася огромният брой заболели медици, които не могат да 
лекуват пациентите си. 
Много хора нямат достъп и до личния си лекар - някои от докторите са в карантина, други се боят 
да контактуват с потенциално заразени, а "прегледът" по телефона невинаги е ефективен. 
Джипита в пенсионна възраст пък решиха да се оттеглят от практиките си в условията на 
повишен риск за здравето им и сега пациентите им си търсят нов личен лекар, което е трудна 
задача. 
Обяснение за рязко завишената смъртност може да се търси в хипотезата за многократно по-
висок брой на заразените от този, който официално се регистрира. От началата на пандемията 
България е държавата в ЕС с най-малко тестове на глава от населението. 
Заради липсата на масови тествания за антитела пък нямаме ориентировъчни данни какъв 
процент от населението кара в момента или вече се е срещало с COVTO-19. Седмици наред 
броят на карантинираните като контактни лица на болен бе значително по-нисък от броя лица с 
положителни PCR тестове поради невъзможността на здравните инспекции да ги издирят и 
уведомят. Т.е. те са ходили на работа, по магазини и в транспорта, предавали са заразата. При 
около 40% позитивни тестове от седмици насам е възможно подобен или дори по-висок процент 
от населението да се е срещнал с коронавируса тази есен. 
 
Натопиха проф. Михайлов, че като доброволец в Свищов не е влизал в COVID отделението 
Не е вярно - и той, и д-р Тимчев преглеждаха всеки ден от 7 до 17,30 ч, опроверга 
твърденията старшата сестра Ваня Ламбрева 
Дима МАКСИМОВА, Йоана РУСЕВА 
24 часа  Стр. 5

 
Депутатът онколог от БСП проф. Георги Михайлов, който в средата на ноември отиде да помага 
на болните с коронавирус в останалата без лекари и сестри болница в Свищов, не е влизал в 
COVID отделението и не е престоял нито час в заразената среда. Тази информация се появи в 
сряда в някои сайтове, беше потвърдена и пред "24 часа" от управителя на болницата Илиян 
Венков. Оказа се обаче, че е некоректна. 
Проф. Михайлов и колегата му от БСП д-р Илиян Тимчев бяха разпределени в дунавския град по 
време на обявената от Корнелия Нинова кампания, че лекарите от партията стават доброволци 
на първа линия. 
"В понеделник (16 ноември, б.а.) дойдоха в Свищов, във вторник влязоха в болницата и в петък 
сутринта си тръгнаха. Създаде един хаос и нищо повече. Професор е човекът, той си мисли, че 
сме университетска болница", коментира Илиян Венков. Той е зам.-кмет, бе и кандидат за 
общински съветник от листата на ГЕРБ. 
По думите му проф. Михайлов попарил свищовлии, като вместо да помага, идвал към 10 ч в 
болницата и към 16 ч се оттеглял в хотела на разноски на общината. Според специалиста 
повечето пациенти в препълненото COVID отделение не се нуждаели от болнично лечение. "Но 
какво значи да върнеш човек с дихателни затруднения, с паднали сатурационни показатели? Той 
ги върна, замина си и после тези хора дойдоха в болницата в критично състояние, някои 
починаха", коментира Венков. От стационара също казвали, че доброволчеството на професора 
създало само напрежение. 
"Тези твърдения са напълно неверни и това има как да се провери", отговори пред J24 часа" 
проф. Георги Михайлов. През петте дни, в които той и д-р Тимчев били в болницата, Илиян 
Венков бил под карантина и дори не е стъпвал там, твърди Михайлов. Проверка на "24 часа" 
потвърди това. 
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В началото на ноември Венков влезе като доброволец в COVID отделението на болницата, 
заедно с кмета Генчо Генчев. На 15 ноември стана ясно, че се е заразил и бе под домашна 
карантина. Ден по-късно дойдоха лекарите от БСП и няма как Велев да е бил в болницата. А и на 
23 ноември той бе приет по спешност в София, защото състоянието му се влоши. 
"Гарантирам, че проф. Михайлов и д-р Тимчев бяха и петте дни в болницата от 7 ч сутринта до 
17,30-18 ч, а понякога и по-дълго", каза старшата сестра в болницата Ваня Ламбева, която 
работила с лекарите през целия им престой там. Тя обясни, че те са правили визитации, 
назначавали са лечение и са преглеждали в приемния кабинет, в отделението, където 
положителните с бърз тест пациенти изчакват PCR резултата си, и в самото COVID отделение. 
"Пациентите питаха за тях, след като си тръгнаха", добави Ламбева. Още с идването си проф. 
Михайлов казал на лекари от вътрешното отделение във вторник да си останат у дома и да си 
починат, докато те ги заместват. 
В свищовската болница сега работят 5-има студенти по медицина. Те дават дежурства при 
COVID болните и ситуацията в момента е под контрол. В грижите за болните отново се включи 
кметът на града Генчо Генчев, който влезе в отделението, но се зарази и бе 14 дни под домашна 
карантина. 
 
Англия забрани ваксиниране на хора с алергии 
Двама души получили реакция в първия ден на имунизацията 
Павлина ТРИФОНОВА 
24 часа  Стр. 6

 
Британската агенция за регулиране на здравните продукти MHRA излезе със становище, че 
ваксината на "Пфайзер" и "Байонтек" срещу коронавирус не трябва да се поставя на хора, които 
в миналото са имали значителни алергични реакции към лекарства, храни и други ваксини. 
Причината е, че още през първия ден от ваксинационната кампания във Великобритания двама 
души са показали признаци на анафилактичен шок 
И макар те да са били много по-леки от характерните за най-тежката форма на алергична 
реакция - анафилаксия, които обикновено включват кожен обрив, задух и спад на кръвното 
налягане, медицинските надзорници са решили да забранят на този етап ваксинирането на 
предразположени към алергии. 
Те съобщиха, че и двамата засегнати са служители на британското здравеопазване NHS. Имат 
история на сериозни алергии и затова носят със себе си адреналинови писалки 
Възстановяват се добре след поставената им във вторник ваксина. От MHRA обясняват, че 
реакции като при тях са необичайни, но се случват и при други ваксинирания, включително срещу 
грип. Не са били наблюдавани по време на клиничните изпитания на продукта на "Пфайзер" и 
"Байонтек", в които са участвали над 20 000 души, но това може да се дължи и на факта, че по 
принцип в такива тестове не се включват предразположени към тежки алергии лица. 
Ваксинирането във Великобритания срещу коронавирус ще продължи, като освен в 70-те големи 
болници в страната дози ще се доставят и до кабинетите на първите 200 лични лекари от 
следващата седмица. Правителството планира до края на годината да осигури 5 млн. броя, които 
ще стигнат за ваксинирането на 2,5 млн. души. Сред тях ще са медици на първа линия, 
обитатели и персонал на старчески домове и хора над 80 г. 
Изпитват препарат като кисело мляко 
Ваксина срещу новата коронавиру сна инфекция под формата на кисело мляко, разработена от 
руския Институт за експериментална медицина, е показала добър резултат при образуването на 
антитела в лигавиците и кръвта, предаде ТАСС. 
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Руските учени, ръководени от проф. Александър Суворов, са провели опити с лабораторни 
животни. Преимуществото на ваксината е, че тя предизвиква максимален имунен отговор чрез 
лигавиците и поради тази причина спада към мукозните препарати. Освен антитела, препаратът 
е генерирал и специфичните Т-лимфоцити, които убиват клетката, заразена от коронавируса. 
 
US регулаторът: Инжекциите на "Пфайзер" имат добър ефект при хора с диабет и високо 
кръвно 
Умора и главоболие са най-честите последици 
24 часа  Стр. 6

 
В 95% от случаите ваксината, разработена от "Пфайзер" и германския му партньор "Байонтек", 
намалява риска от COVID-19 след поставяне на втората доза. Ефективността на препарата се 
потвърждава сред различните расови, етнически групи, сред хората над 65 г., както и сред тези 
със затлъстяване, диабет, хипертония и хронични сърдечни и белодробни заболявания. Това се 
казва в доклад на Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), която е на път да даде 
зелена светлина за употребата на препарата в САЩ. 
С документа за пръв път се дава информация за известните и неизвестните ползи и рискове от 
ваксината, установени при клиничното проучване между 27 юли и 14 ноември. То е стартирало с 
близо 44 000 участници, като приблизително половината били ваксинирани, а другата половина 
получили плацебо. 
Най-честите странични ефекти от инжекцията са реакция на мястото на убождането, умора, 
главоболие, мускулни болки, втрисане, болки в ставите и повишена температура. Тежките 
нежелани реакции са много редки, обикновено се случват след втория прием. Изненадващо те са 
по-редки при възрастните над 55 години, а малко по-чести при по-младите. 
Шестима души са починали по време на изпитването на ваксината. Двама от тях са от групата на 
ваксинираните, а четирима - в плацебо групата. Нито един от смъртните случаи обаче не е 
оценен като свързан с ваксината, се казва в доклада на FDA. Единият от починалите бил с 
атеросклероза и затлъстяване и си отишъл три дни след първата доза. Другият участник 
претърпял сърдечен удар 60 дни след прилагането на втората доза. В групата с плацебо двама 
души са починали от инсулт и инфаркт. 
Външни експерти ще разгледат в четвъртък доклада на FDA. Очаква се сред споровете да е 
демографският профил на включените в клиничното проучване лица, защото се оказва, че 80% 
от тях са бели. 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, според който правителството ще даде 
приоритет на ваксинирането на гражданите на САЩ, преди да изпраща ваксини на други 
държави. Новоизбраният държавен глава Джо Байдън пък представи новия си екип в 
здравеопазването и обеща да опита да осигури 100 млн. дози ваксина през първите 100 дни от 
мандата си. Байдън прикани всички американци да носят маски. 
Няколко правозащитни организации предупредиха, че богатите страни се презапасяват с ваксини 
срещу COVID-19 за сметка на хората в бедните държави. Според тях около 70 страни по света 
ще могат да ваксинират едва един от 10 души. 
 
22 млн. лева за български ваксини отпусна правителството 
24 часа  Стр. 6

 
22 280 000 лв. отпусна в сряда правителството на компанията "Бул Био", за да  построи нова, 
допълнителна производствена линия за БЦЖ ваксина, съобщиха от Министерския съвет. 
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Парите ще бъдат ползвани и за реновиране на лаборатория за производство на човешки кръвни 
продукти, за възстановяване на производството на антитоксични серуми от конска плазма и за 
реновиране на лаборатория за производство на животински кръвни продукти. 
"Средствата ще отидат по тези направления в "Бул Био", за да знаят българите, че сме 
инвестирали в създаването на ваксини. България произвежда не само ваксини, но и 
антитоксични серуми и всичко останало за огромен брой държави по света", подчерта премиерът 
Бойко Борисов на правителственото заседание в сряда. 
Държавата трябва да осигури възможност на всеки български гражданин да се ваксинира. 
Идеята е обаче да достигнем 70-75% ваксинирани, но никак няма да е лесно, коментира пък 
главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев пред БНТ за ваксините за коронавирус. 
Той обясни, че се очакват 125 хил. дози от ваксината при първата доставка, а от следващите по 
250 000 -300 000 дози. 
"Бих се ваксинирал с първата ваксина, която ще дойде. Ще има достатъчно количества за всеки, 
който пожелае да го направи. 
Дисциплината е основен наш проблем. Видяхме едни снимки от едни магазини, които го 
доказват. У българина липсва дисциплина", коментира пред Нова телевизия пък директорът на 
"Александровска" болница проф. Борис Богов. 
"Ваксината не може да е панацея за стопиране на заразата. Това обаче е един голям шанс 
срещу пандемията. Очакванията са първата седмица на месец януари ваксината да бъде факт у 
нас. Хубаво е популярните хора да дадат пример и да се ваксинират", обясни той. 
 
Проф. д-р Радка Аргирова, дмн вирусолог: Мерките да се разхлабват на стъпки през 10 
дни, за да се види ефектът 
Преболедувалите COVID-19 да се въздържат от ваксиниране в началото 
Йоана РУСЕВА 
24 часа  Стр. 1, 15

 
- Проф. Аргирова, във вторник Англия стартира ваксинирането на населението си. Това се 
очаква да се случи и у нас след Нова година. Одобрявате ли ваксинационния план на 
правителството? 
- Правителството прие Национален план за ваксиниране и цялостната логистика на 
ваксинацията, утвърден е и редът, по който ще се осъществи тя. Не е ясно дали ЕМА 
(Европейската медицинска агенция) и нашата ИАЛ (Изпълнителната агенция по лекарствата) са 
одобрили предлаганата ваксина, което е задължително изискване. Не са ясни също така 
противопоказанията за ваксинацията, възможните нежелани ефекти, продължителността на 
ваксиналната зашита и много други. 
Според мен трябва да се планира задължително и тест за налични антитела срещу вируса, т.е. 
ако човек е преболедувал, не е необходимо да получава ваксина. 
- Има ли случаи, при които би било рисковано ваксинирането заради твърде слаб 
имунитет например или поне в този ранен етап, докато се съберат още данни за ефекта на 
ваксините? 
- Все още няма сериозна научна публикация за предлаганите ваксини, няма и опит, няма 
практически резултати, но затова пък има изключително бързане, което оправдавам само до 
известна степен. Все пак законосъобразните изпитания трябва да завършат и главните изводи от 
тях да се огласят и да се преценят внимателно. 
Не знаем доколко са подходящи тези ваксини за възрастни хора със или без хронични 
заболявания (бъбречни, сърдечни), за бременни или жени, планиращи бременност, за деца над 
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каква възраст може/не може да се използват, за хора, страдащи от алергии или автоимунни 
заболявания, и др. 
- Има примери от нашия и от световния опит за хора, които не е било добре да се 
ваксинират в началото при други пандемии. И при овладяването на тази можем ли да се 
водим от опита с ваксинирането при предишни пандемии, или всяка има своите 
особености? 
- Преди всичко добре е в самото начало на ваксиналния процес лицата, прекарали COVID-19 и 
вече придобили антитела към вируса, да се въздържат от ваксиниране, тъй като образуваните 
след срещата с вируса антитела ще ги предпазят поне 3-6 месеца от ново заразяване. Дотук 
свършва общото с другите инфекциозни вирусни заболявания. Но всяка пандемия има свои 
особености - например тази така бързо се разраства, че действително изисква бърза реакция. 
- Какви са реалистичните първи очаквания със старта на ваксинирането и кога? 
- Ваксинирането не може да се започне, преди ваксината да е минала през регулаторните органи 
- в Европа и у нас. Това няма да стане преди края на годината. Чак след като получим поне т.нар. 
кратка характеристика на продукта, ще можем да бъдем по-конкретни. 
- Три вида ваксини срещу SARS-CoV-2 ще получи България по линия на общата поръчка с 
ЕК -антигенни, антивирусни и иновативната, базирана на РНК. Има ли по-специално 
приложение за определена група хора всяка една от тях? 
- Какъвто и да е видът на ваксината, тя е антивирусна. Трите посочени вида са всъщност три 
различни подхода, изразяващи различни антигени, т.е. имуногени, срещу които организмът ще 
образува антитела. Би трябвало и трите ваксини да са ефективни за общото население - т.е. 
всички възрасти, включително деца над 5 г. и бременни. 
Все още не е ясно дали ще можем да избираме ваксината. Ако това е възможно, ще трябва да се 
уведоми населението за качествата и предназначението на всяка от тях. 
- Вече има случаи на повторно заразени медици у нас Какво е обяснението? 
- Не ми е известно дали повторното заразяване е доказано, т.е. дали става въпрос за същия, или 
за друг вирус. Без данните от секвенционния анализ не мога да приема повторно заболяване или 
повторно заразяване. 
- Как се разви генетично вирусът S A RS-Co V-2 у и ас от началото на пандемията? 
Различава ли се картината в останалите части от света? 
- Картината у нас не се отличава от тази по света. Това е така, защото всички сме свързани, а 
инфекцията е въздушно-капкова. В цяла Европа и у нас върви единият от трите мутанта на 
китайския вирус. 
- Измененията в този мутант имат ли влияние върху сериозния ръст на смъртните случаи? 
- Да, "нашият" мутант е по-инфекциозен и малко по-вирулентен от китайския оригинал. По-бързо 
се разпространява, вероятно затова Западна Европа преживя тежък втори бум на инфекцията. 
- А бързоизменчив ли е вирусът и това няма ли да отслаби ефекта на ваксините? Ще се 
наложи ли да се прави нова ваксина за всеки нов сезон, както при грипа? 
- Всички РНК съдържащи вируси са силно изменчиви. Но не всички мутации се запазват в 
бъдещите вирусни поколения. Засега геномът на SARS-CoV-2 се счита за стабилен, което 
означава, че и ваксината се очаква да бъде достатъчно стабилна. Едва ли ще се стигне до 
сезонна ваксина срещу този вирус. 
- Каква е реалната картина на разпространението на вируса до момента в България? 
- Дифузно повсеместно разпространение, вирусът не среща никакви прегради, за да е 
навсякъде. 
- А как върви разпространението на грипния вирус? 
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- Все още има малко случаи на грип, главно грип А, но е още рано за масово разпространение. 
Пикът у нас обикновено е в края на януари и началото на февруари. През март често се 
наблюдава "опашка" на грипната епидемия. 
- В лабораторията на болница "Токуда" бяха установени първите случаи на хора, заразени 
едновременно с грип и с коронавирус Как се разви състоянието им? Има ли и други 
случаи? 
- Да, идеята ни да използваме тестове за едновременно откриване на грип А, грип В и SARS-
CoV-2 бе да даваме етиологична диагноза, т.е. лечението да бъде максимално адекватно. Срещу 
грип имаме прекрасни лекарства, налични и у нас. Тези, които се изследваха за трите вируса 
едновременно, всъщност се оплакват от общи за трите вируса симптоми - температура, кашлица, 
болки по ставите и мускулите и др. В последната седмица нямаме нови случаи на тази двойна 
инфекция. 
- Самата вие казвате, че този коронавирус вероятно ще остане сред нас Би ли имал 
дълготраен ефект той върху грипния вирус? 
- Двата вируса са изключително различни - по структура, репликация, антигенен и генетичен 
строеж, изменчивост. Това, което ги свързва, е, че и двата предпочитат да нападнат дихателната 
система - грипният вирус "обича" горните й отдели, a SARS-CoV-2 - долните. И лечението също е 
различно. 
- Как трябва да се процедира с разпускането на мерките? Изпълнителният директор на 
"Пфайзер" призова правителствата по света да не отварят прибързано икономиките си 
въпреки разработването на ваксината. 
- Трябва да се "отваряме" бавно, постепенно и след всяка стъпка да има достатъчен период - 
например от 10 дни, за да можем да отчетем ефекта й. Освен поради явни причини за това има 
значение и фактът, че не всички хора ще се ваксинират, т.е. вирусът ще продължи да се 
разпросгранява безпрепятствено. 
CV 
• Завършва медицина в МУ- София. Специализира в Института по вирусология "Ивановски" в 
Москва, в Института по туморна биология във фрайбург, Германия, в Северозападния 
университет в Чикаго, САЩ 
• През 1985 г. внася вируса на СПИН у нас с цел развиване на научнопрактическата дейност за 
проучването му, а след това изгражда и ръководи първата българска Централна лаборатория по 
СПИН. Участва в световни програми и инициативи по темата 
• От 1995 до 1997 г. е зам.-министър на здравеопазването и главен държавен санитарен 
инспектор 
• От септември 2013 г. е част от екипа на "Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" като лекар 
вирусолог към Клиничната лаборатория, сектор "Имунология и молекулярна диагностика" 
 
Ваксините между страха и надеждата 
Фалшивите новини могат да поставят съдбата на света на карта 
Мила МАНОЛОВА 
24 часа  Стр. 19

 
Авторитетното издание "Между надеждата и страха" прави опит да отговори на важни въпроси, 
проследявайки появата на първите ваксини и тяхното приложение през годините (ИК "Сиела"). 
Новината, че три от ваксините срещу новия коронавирус са преминали необходимите фази на 
проверка успешно, разбуни отново дискусиите за необходимостта от ваксинация. 
Наблюдаваният през последните десетилетия възход на т.нар. а нти ваксърско движение, както и 
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улесненото разпространение на заглушаващи достоверните факти фалшиви новини, могат да 
поставят съдбата на целия свят на карта. 
Но вредни ли са ваксините наистина? Защо продължават да будят страх и недоверие? Кои са 
основните предизвикателства пред разработването на ваксини в бъдеще? И какво можем да 
очакваме да се случи? В забележителното изследване "Между надеждата и страха" проф. 
Майкъл Кинч -заместник-ректор на престижния Вашингтонски университет в Сейнт Луис, прави 
опит на достъпен език да отговори на тези и други въпроси и да напомни защо появата на 
ваксините е довела до повишаване на качеството и продължителността на човешкия живот. 
Американският учен представя историята на ваксините паралелно с историята на смъртоносните 
патогени и ролята, която са изиграли в човешката цивилизация (като са разрушавали цели 
империи, променяли са хода на военни конфликти или са причинявали загуби и дълбока скръб в 
безброй семейства). Той се спира на фаталното влияние на едрата шарка в античния свят, на 
това как хората разбират какво е значението на хигиената и защо в един момент производството 
на наденици се оказва незаконно - да, и това има връзка с ваксините. 
На 350 страници признатият специалист в областите на микробиологията, вирусологията и 
имунологията представя забележителната история на науката и технологията, благодарение на 
които са изкоренени много от най-смъртоносните чуми, познати на човечеството. Но и напомня - 
победата над предотвратимите с ваксини заболявания не е окончателна и те могат да се 
завърнат отново "като злодей от екшън филм и да убият или осакатят още повече жертви". 
И докато ваксините трябва да се изправят пред нови и нови предизвикателства - стари и 
непознат заплахи, като ебола и зика, резистентността към антибиотици и други смъртоносни 
новопоявяващи се или завръщащи се патогени - пред човечеството остава да открие пътя 
"Между надеждата и страха", за да оцелее. 
 
Ген. Мутафчийски и Тръмп най-търсени от българите в гугъл за 2020-а 
Най-голямо увеличение както в България, така и в световен мащаб има към всички новини, 
свързани с коронавируса 
24 часа  Стр. 32

 
Кой е генерал Венцислав Мутафчийски? Това са питали българите гугъл през 2020-а. Ръстът в 
търсенето на името му се е увеличил значително през годината в сравнение с 2019-а. Това е 
нормално, имайки предвид, че той е в първите редици в борбата с коронавируса и е председател 
на Националния оперативен щаб. Пикът на интереса към него е именно в средата на март, малко 
след като въведоха извънредното положение в страната. Той се нарежда на 5-о място сред 
личностите, към които българите са най-Любопитни. Това показват годишните списъци на 
световната търсачка. 
Преди него са основно световни лидери, включително президентите на САЩ 
Доналд Тръмп и Джо Байдън, както и държавният глава на Северна Корея Ким Чен Ун. Нито 
един от тях обаче не е на първо място. Най-голям ръст има в търсенето на името Васил Божков, 
който е издирван от полицията и се укрива в чужбина. 
Следват ги Жени Калканджиева, водещите от Би Ти Ви Николаос Цитиридис и Александра 
Кръстева, която се оказа природена сестра на певицата Нети, тенисистката Цвети Пиронкова и 
британският премиер Борис Джонсън. 
Огромен ръст има в търсенето на всякакви новини около коронавируса. COVID-19 е в центъра на 
вниманието и почти отнема интереса от другите теми. Сред останалите най-популярни думи са 
коронавирус съвети, маски за лице, дезинфектант за ръце, зелен коридор, както и единен 
информационен портал, където се дава информация за броя заболели и оздравели от вируса. 
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Българите се интересуват повече от световната политика, отколкото от местните проблеми. В 
топ 100 на търсенията повече от 15% са свързани с изборите в САЩ. Освен кой е генерал 
Венцислав Мутафчийски питат гугъл и кои са Джо Байдън и Доналд 
Тръмп, както и кой от тях победи на изборите в Америка. Ръстът в търсенето на термини във 
връзка с тях е по-голям дори от спортните събития, местните клюки и сериалите. 
Една от най-значимите теми за българите през 2020-а е образованието. Тази година то е 
основно онлайн. Затова в гугъл сме търсили безплатни приложения, които да улеснят ученето 
Челната позиция е за Google Classroom. 
Microsoft Teams и Zoom са следващи в класацията. В сравнение с миналата година има 
увеличение в интереса към матурите и електронните учебници. 
Как се приготвя леща? Към рецептите за нея има най-голям интерес в търсенето в гугъл в 
сравнение с миналата година. Следват я киселото зеле, крем брюлето и тирамисуто. Петото 
място е за традиционната мусака. 
Най-успешният сериал според глобалната търсачка е българският "Братя", който даваха по Нова 
тв. След него е "Съни бийч", чийто първи сезон така и не беше излъчен изпяло по Би Ти Ви. 
Третото място е за "Ягодова луна" (Нова тв). 
В световен мащаб трендът за ръст в търсенето на новини за коронавируса се запазва. Следват 
го резултатите от изборите в Америка. 
Смъртта на баскетболиста Коби Брайънт се нарежда на трето място, а след него е 
приложението Zoom. 
Драстично е спаднало търсенето на Доналд Тръмп в сравнение с 2019-а във всички страни, но за 
сметка на това се е увеличил интересът към Джо Байдън. Ким Чен Ун, Борис Джонсън, Камала 
Харис, Том Ханкс и Кание Уест се нареждат в топ 10 на класацията на гугъл в световен план. 
 

 
 
Ваксината на Pfizer била рискова за хора с алергии 
Двама от първите ваксинирани бяха приети в болница 24 часа по-късно 
Труд  Стр. 1, 3

 
Хора с доказани сериозни алергични реакции към медикаменти, храни и ваксини във 
Великобритания, не трябва да получават ваксината на Pfizer/ BioNTech, с която властите в 
Обединеното кралство започнаха във вторник масова доброволна ваксинация на населението. 
Това се казва в официална препоръка на Британската регулаторна агенция за лекарствата и 
здравните продукти, сред излязлата официална информация, че двама здравни служители от 
първа линия на Националната здравна служба на страната са били приети в болница със 
сериозни алергични реакции, след получаването на инжекцията, предадоха медиите на Острова. 
Двамата засегнати са имали известни алергии и са носели със себе си задължителните си 
реактивни препарати, които са спомогнали за бързото овладяване на постефектите от 
ваксинацията. 
Според британски здравни експерти подобни реакции на Острова не са нетипични и се случват с 
други ваксини, особено при редовни анти-грипни. Подобни реакции не са били забелязани при 
над 20-ге хиляди души, участвали в изпитанията на ваксината във Великобритания, макар че 
хора с алергии не са били взети за изследванията, посочва Би Би Си. 
Няколко хиляди души бяха ваксинирани във Великобритания в първия ден от масовата кампания 
на правителството, лансирана във вторник, припомнят международните наблюдатели. 
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*** 
Големите купувачи със заявки за достъпните ваксини в стотици милиони дози 
Moderna Pfizer-BioNTech AstraZeneca-Oxford Johnson & Johnson Sputnik V Sinofarm 
ЕС Да Да Да Да Не Не 
САЩ Да Да Да Да Не Не 
Великобритания Да Да Да Не Не Не 
Швейцария Да Да Да Да Не Не 
Канада Да Да Да Да Не Не 
Русия Не Не Не Не Да Да 
Китай Не Не Не Не Да Да 
Близък Изток Да Да Да Да Да Да 
Австралия Да Да Да Да Не Не 
Инжекцията води до умора и втрисане 
Американската агенция за храните и лекарствата ще заседава днес, за да даде зелена светлина 
за ползването на ваксината на Pfizer. В доклад на Агенцията се казва, че данните за безопасност 
на продукта са от приблизително 38 000 участници на възраст над 16 години. Повечето от 
честите нежелани реакции са на мястото на инжектиране (84,1%), умора (62,9%), главоболие 
(55,1%), мускулни болки (38,3%), втрисане (31,9%), болки в ставите (23,6%), треска (14,2%); 
тежки нежелани реакции са настъпили при 0,0% до 4,6% от участниците. Обикновено нежеланите 
реакции са по-редки при участници на възраст над 55 години - 2,8 процента. 
 
Само 1 на 10 с имунизация 
Труд  Стр. 3

 
Богатите страни са си осигурили достатъчно ваксини срещу коронавируса, за да ваксинират 
населението си близо три пъти до края на 2021 г., което може да лиши от ваксини милиарди хора 
в по-бедни райони, алармират "Амнести интернешънъл" и други неправителствени организации, 
цитирани от Ройтерс. "Близо 70 бедни страни ще могат да ваксинират следващата година само 
един на 10 души срещу COVID-19, ако не се предприемат спешни мерки. Нови данни показват, че 
богати страни, представляващи само 14 на сто от населението на света, са закупили 53 на сто от 
всички най-обещаващи ваксини", заяви "Амнести интернешънъл". 
 
Продуктът на AstraZeneca е близък до "Спутник V" 
Труд  Стр. 3

 
Оксфордският университет и компанията AstraZeneca публикуваха в списанието The Lancet 
резултатите от третата фаза на клиничните тестове на своята ваксина срещу COVID-19. 
Анализът на данните показа, че крайната ефективност на тази ваксина е около 70 процента. 
Ваксината използва същия принцип, на който се базира и руската ваксина -аденовирусен вектор, 
който носи в себе си е S-протеина на коронавирус. "Това е класическата, утъпканата пътека за 
изработване на ваксина. Технологията е консервативна и добре позната", коментираха пред 
"Труд" експерти. И сравниха препарата на AatraZeneca по начин на получаване като метода за 
руската ваксина "Спутник V. Големият плюс при този тип разработки е фактът, че препаратът 
няма да предизвика вторични ефекти. 
В проучването на ваксината на AatraZeneca са участвали общо 23 848 души. Половината от тях 
са получили две дози от истинската ваксина, а другата половина са получили плацебо или 
ваксина срещу менингит. 
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При оценяването безопасността на ваксината, медиците са регистрирали сериозни странични 
ефекти сред само 168 участника - общо 84 реакции при получилите ваксина и 91 души-с плацебо. 
Данните са, че само 3 от тях могат да имат някаква връзка с ваксинацията. Единият случай е 
хемолитична анемия в групата с плацебото, другият е напречна миелия в групата с ваксините и 
третият е вдигане на температура над 40 градуса по Целзий (групата е неизвестна). И при трите 
случая хората са оздравели. Ето защо изследователите считат че тази ваксина е безопасна. 
Ваксината може да се съхранява и разпространява при 2-8 ° С, което я прави особено 
подходяща за разпространение по целия свят, се казва в публикацията на The Lancet. 
 
Борисов: Щом ми дойде редът, се ваксинирам! 
Премиерът участва в среща на лидерите на ЕНП 
Труд  Стр. 1, 4

 
Премиерът Бойко Борисов зададе тон срещу антиваксърските настроения за противопоказания 
на ваксините срещу COVID-19. "Щом ми дойде редът, се ваксинирам! Станем ли готови за 
няколко дни с първата линия - доктори, възрастни хора, полицаи, артисти и всички останали - 
тогава. Ваксинират ли се те, заставаме и ние с колегите - когато ни дойде редът, за да се спасим 
от приказки", категоричен бе Борисов при посещението си в Бул Био -държавната фирма за 
производство на ваксини към Нациолния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). 
Здравният министър Костадин Ангелов докладва на премиера, че първите ваксини срещу COVID-
19 пристигат у нас в началото на януари. 
Държавата отпуска 22 280 000 лв. на Бул Био за за допълнителна производствена линия за БЦЖ 
ваксина, ще се реновира лабораторията за производство на човешки кръвни продукти, както и 
възстановяване на производството на животоспасяващи продукти от конска плазма - 
противозмийските серуми. 
Снощи Борисов участва във видеоконферентна среща на лидерите на ЕНП и благодари на 
Урсула фон дер Лайен и на Мишел Барние за огромните усилия, които полагат за преговорите 
между ЕС и Великобритания за търговското споразумение. "Пандемията постави под изпитание 
здравните ни системи и националните икономики. Затова е изключително важно да се постигне 
съгласие", каза Борисов. 
 
Покриват дефицита на НЗОК с 61 млн. лв. 
Труд  Стр. 4

 
Министерският съвет одобри допълнителен трансфер по бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2020 г. от 61 015 900 лв. Толкова е дефицитът на касата, като 
дупката в бюджета се дължи както на непредвидените разходи в коронакризата и на по-малкото 
постъпления от здравни вноски 
 
Болница "Лозенец" лекува президента и премиера 
Труд  Стр. 4

 
Многопрофилна болница за активно лечение "Лозенец" става лечебно заведение, което 
осъществява медицинска помощ, както и медицинско осигуряване при пътувания в страната и в 
чужбина, на президента, председателя на НС, министър-председателя, вицепрезидента, главния 
прокурор. Това прие Кабинетът на вчерашното си заседание. 
 
Павликени осигури учител за децата на медиците 
Веселина АНГЕЛОВА 
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Труд  Стр. 6
 

Община Павликени осигури учител, който да помага с уроците на децата на медиците, които се 
борят с COVID-19 в МБАЛ-Павликени. Педагогът Мария Петкова, която е главен експерт в отдел 
"Хуманитарни дейности", има готовност да посреща децата в рамките на работното време, 
докато родителите им са на смяна в лечебното заведение. 
В момента занятия при педагога посещава едно дете - второкласник. 
Денят в своеобразната занималня започва с редовните уроци, които се преподават онлайн, а 
децата участват през програмата "Teams". След това педагогът помага с подготовката на 
домашните работи. 
 
Магистрати с дарение за "Майчин дом" 
Труд  Стр. 5

 
Прокурори, следователи и съдебни служители даряват два апарата за плазмафереза на УАГБ 
"Майчин дом" в София, съобщават от Асоциацията на прокурорите в България. Средствата са 
събрани от благотворителната кампания, организирана съвместно с Камара на следователите. 
Автоматизираните апарати за извличане на кръвна плазма, необходима за лечение на тежки 
случаи на инфектирани с коронавирус, ще получат проф. д-р Иван Костов, д. м. н., изпълнителен 
директор на СБАЛАГ "Майчин дом" и д-р Николай Николов, директор на Националния център по 
трансфузионна хематология на церемония, която ще се състои днес. 
Двете автоматизирани устройства, които ще бъдат дарени, са от най-ново поколение на 
германска компания, лидер в производството на такъв вид апарати. Те осигуряват лесно и бързо 
събиране на висококачествена плазма. С една процедура, от един донор могат да се съберат до 
3 терапевтични дози плазма. 
 
Конспирациите се оказаха верни 
Формира се "нова нормалност" и няма връщане назад 
Дмитрий КОСИРЕВ, "огоньок" 
Труд  Стр. 16

 
Появи се книга, озаглавена COVID-19: The Great Reset. Написана е през лятото на 2020 г. от 
Клаус Шваб (човекът, който е създал и ръководи форума в Давос) и левия футурологичен 
журналист Тиери Малерет. 
Мнозина питат, кога най-после ще можем да се върнем към нормалния живот. Накратко: Никога! 
Формира се "нова нормалност", коренно различна от тази, която постепенно ще оставим след 
себе си. Какво твърдят обикновено теоретиците на конспирацията? Това, че - според тях -шепа 
могъщи хора тайно седят някъде, стъпка по стъпка, изпълнявайки програмата за унищожаване на 
живота ни, и го правят заради неограничената си власт. Започвате да разпитвате такъв параноик 
със смях - къде са доказателствата за вашата конспирация. Присъстващите имат само собствени 
заключения. И тук разговорът завършва. 
Но ако всичко се прави открито, нагло и се пишат книги-манифести... Ако лозунги или формули 
от тази книга отдавна присъстват в речите на канадския премиер Джъстин Трюдо или хора от 
предизборния екип на Джо Байдън ("нова нормалност", "ерата на медицината", "изграждане на 
всичко обратно, но по-добре"), тогава това вече не е конспирация. Това е предизвикателство за 
нас, опит за сплашване -успяхме, но вие се провалихте и сте безсилни. 
Кои са тези хора, които смятат, че вече са спечелили: в множество коментари в "Голямото 
презареждане" се назовават Джеф Безос, семейство Уолтън, Марк Зукърбърг, Бил Гейтс - как 
може без него. Всички те са персонажи, които всеки януари отиват при Шваб в същия Давос, 
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точно на тази конференция. Въпреки че има и други със същия мащаб на богатството. 
Коментаторите на книгите на Шваб ни напомнят: Давос е мястото, където милиардерите идват, 
за да обяснят на милионерите как трябва да живеят бедните. 
Разбира се, най-интересният въпрос е вирусът, присъстващ в заглавието на книгата. И 
канадският Трюдо обяснява: вирусът беше полезен, "тази пандемия ни даде възможност да се 
рестартираме". А Шваб призовава политиците да не разхлабват ограниченията, да не вдигат 
карантините, колкото и масова да е съпротива срещу тях... 
(Със съкращения, превод "Фокус") 
 

 
 
Пламна старчески дом в Свищов 
1/3 от заетите легла в лечебни заведения са с пациенти с COVID-19 
Монитор  Стр. 2 

 
20 души от домувашите и персонала в старческия дом "Мария Луиза" в Свищов са дали 
положителни проби за коронавирус, предаде БНР. 
При изследването на 34 души от персонала и на още толкова от възрастните хора положителни 
са резултатите на 30 на сто от тестваните в старческия дом в Свищов. Въведени са 
допълнителни мерки, разясни заместник-кметът на Свищов Анелия Димитрова. 
"Направили сме необходимата организация, изолирани са на отделен етаж с отделен персонал, 
който да се грижи само за тях. Те са в добро състояние. Работим седем дни един и същ 
персонал, който е здрав. Купили сме кислородни концентратори". 
За последното денонощие в област Велико Търново с коронавирусна инспекция са починали 17 
души. На болнично лечение са 237 пациенти. 
9715 PCR теста са направени за последното денонощие и 3980 са положителни, съобщиха от 
Единния информационен портал. 
Така потвърдените случаи са 93 981 активни случая в момента, 6839 са хоспитализирани, 514 са 
в интензивно отделение. Заразени са 40,9% от тестваните. Излекувани са 3412 за последното 
денонощие, като починалите са 146 за последното денонощие. 
1/3 от заетите легла в лечебни заведения за болнична помощ са с пациенти с COVID-19. Това 
показват данни на информационната система на НЗОК към 6 декември. 
От всички 48 577 легла за активно лечение заетите са 21659. На 7535 от тях лежат пациенти с 
коронавирус, което е близо 35% от всички заети или над 1/3. Спрямо 29 ноември заетите легла 
от пациенти с всякакви заболявания са намалели, но хоспитализираните с COVID-19 повече. 
Тогава от всички 48 498 легла за активно лечение заетите бяха 22 358. На 6 648 от тях бяха 
настанени пациенти с коронавирус. 
Към 6 декември най-малко са били пациентите с коронавирус в област Видин -11 души, а най-
много в столицата-1799. 
Незаетите легла за активно лечение пък са 26 918. 
 
Кабинетът налива 22,2 млн. лв. в производството на серуми 
Монитор  Стр. 2-3

 
22 млн. лева ще бъдат инвестирани в държавната фирма за производство на ваксини "Бул Био". 
Това реши кабинетът на заседанието си вчера. Парите са за инвестиционните проекти, които 
разработва дружеството. 8 млн. лева от тях са за изграждане на нова, допълнителна 
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производствена линия за БЦЖ ваксина, а останалите за реновация на лаборатория за 
производство на човешки кръвни продукти както и възстановяване на производството на 
антитоксични серуми от конска плазма. 
Средствата бяха обещани от премиера Бойко Борисов при посещение в Националния център по 
заразни и паразитни болести през април. "Средствата ще отидат ио тези направления, за да 
знаят българите, че сме инвестирали в създаването на ваксини. България произвежда не само 
ваксини, но и антитоксични серуми и всичко останало за огромен брой държави ио света. 
Усилваме работата на нашите лаборатории и поточни линии", коментира Борисов по време на 
правителственото заседание. 
"Български ваксини се купуват ио цял свят", коментира премиерът, който вчера отново тръгна на 
обиколка в предприятието. Заедно с него бяха шеарът на ВМА и НОЩ проф. Венцислав 
Мутафчийски, здравният министър проф. Костадин Ангелов, както и шефът на "Пирогов" проф. 
Асен Балтов. 
"Да знае колективът, ще възстановим славата на "Бул Био", обърна се Борисов към служителите. 
На свой ред шефът на държавното предприятие Румен Кофинов поясни, че с отпуснатите 
средства ще възстановят производството на животински серуми антитоксични серуми, както и ще 
разширят производството на БЦЖ ваксината, като по този начин фирмата ще може да излезе на 
нови пазари. Борисов уточни, че става дума за противозмийска отрова, ваксините за тетанус, 
БЦЖ ваксината и много други, които се правят именно в "Бул Био". 
За производството на противозмийски серум вече са закупени нужните коне, като на 4 от тях 
вече е инжектирана змийска отрова, а след това от тях ще се извлече плазма за производството 
на серума, дори са добити 45 литра плазма от първите 3 коня, посочи Кофинов. 
Ген. Мутафчийски пък изтъкна, че миналата година се е усетил недостиг на противозмийски 
серум и сега със задоволство приемат новината, че отново се активизира производството. 
"Пирогов" били един от най-големите консуматори на този серум, както и на серума против 
тетанус, тъй като той се прилага и за най-малката рана. Здравните шефове се надяват да се 
възстанови производството на противоботулинов серум тъй като той също е много търсен не 
само у нас, но и по света. 
"Бул Био" имат договор за над 19 млн. долара с УНИЦЕФ, отделно договори с Южна Корея за 3 
млн. долара и с Турция - за 3 млн евро. От януари до ноември пък са произведени 23 млн. дози 
от БЦЖ ваксината", поясни здравният министър проф. Костадин Ангелов. 16 млн. дози от 
противотетанусната ваксина също са произведени и тръгват по всички континенти. Тетатоксът на 
"Бул Био" стигал чак до Австралия, където също се снабдявали с него. Миналата година от 
препарата, с който се прави пробата манту за БЦЖ ваксината, пък са били изработени около 1,5 
млн. дози. 
"Благодарение на вас български ваксини се купуват но цял свят. Продължавайте така, защото 
разнасяте славата на България. Това място ще продължи да се развива като една от най-
модерните фирми в Европа. Това ми е амбицията", каза още министър-председателят. "ООН 
приема това предприятие и чрез УНИЦЕФ снабдява целия свят с ваксини от "Бул Био", посочи 
проф. Ангелов и напомни, че компанията е получила с висока оценка за добра медицинска 
практика. 
Премиерът подчерта, че преди години предишната власт е предвиждала затваряне и 
приватизирането на "Бул Био", но сегашните управляващи са запазили предприятието и сега го 
развиват. Той разгледа кутиите с 27 пепелянки които се използват за изработването на змийския 
серум. Бяха му показани и конете, закупени от фирмата, от които се добива кръвна плазма за 
змийския серум. Шефът на "Бул Био" пък му показа терен, където ще се изгражда нов аптечен 
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склад, който ще задоволи нужните от нарасналото производство. Там след време ще се 
съхраняват и ваксините срещу COVID. 
"Щом ми дойде ред, се ваксинирам", каза още Борисов и даде да се разбере, че трябва да се 
подложат на имунизация дори артистите по театрите. 
"Станат ли готови ваксините, за няколко дни с първата линия трябва да вървят едновременно 
доктори, полицаи, артисти и всички останали. Има ли нужда, заставаме с колеги и ни 
ваксинирате", поясни министър-председателят. 
Борисов изтъкна, че на заседанието на Министерския съвет са отпуснати пари и за болниците. В 
тази връзка Ангелов поясни, че са дадени 1 млн. лева за оборудване на клиниката по 
кардиология в болницата "Света Ана", а около половин милион за болницата в Габрово за 
ремонт на гинекологичното отделение. Шефът на "Пирогов" Асен Балтов пък докладва как върви 
ремонтът в болницата, като поясни, че вече външната изолация е направена. 
Продължава монтажът на фризерите за съхранение на COVID и в страната. Във вторник във 
ВМА е инсталиран хладилникът, който е за София, а вчера този за Пловдив. В четвъртък ще се 
монтира фризерът във Варна. "Така всички големи градове един по един с фризерите са готови", 
поясни и премиерът. 
 
Рекорд: 16 000 излекувани за седмица 
Монитор  Стр. 2

 
Наблюдава се намаление на натиска в лечебните заведения, а броят на излекуваните от COVID-
19 само за една седмица е 16 028 души. Това докладвал здравният министър Костадин Ангелов 
на правителственото заседание, съобщиха от "Дондуков" 1. "Това е един от рекордите, които 
постигаме като брой излекувани пациенти, което означава, че колегите в лечебните заведения се 
справят все по-успешно", обясни Ангелов. 
Министърът подчерта, че имунизационният план върви по график и вече се изготвят списъците 
на хората, които ще бъдат ваксинирани още в самото начало. Доставките на първите ваксини се 
очакват в началото на януари следващата година. 
"Важно е имунитетът, който създава ваксината, да бъде изследван и проследяван, тъй като това 
ще определи колко пъти ще бъде поставена една ваксина на даден човек", обясни пък 
имунологът д-р Цветелина 
Великова пред БНР. Според нея, ако имунитетът е с трайност шест месеца, това означава, че 
два пъти в годината ще бъде поставена съответната ваксина или ще имаме т.нар. сезонни 
ваксини, каквито са при грип. Типът ваксина не е от толкова голямо значение, колкото трайността 
на имунния отговор, категорична е д-р Великова. "Механизмът на ваксините е различен, но 
имунният отговор трябва да бъде еднакъв при всички хора, за да може да имаме еднаква 
ефективност", допълни имунологът. 
 
БОРИСОВ ПРЕД ЛИДЕРИТЕ ОТ ЕНП: Готови сме да посрещнем ваксините още днес 
Монитор  Стр. 3

 
Готови сме да посрещнем ваксините още днес. Това заяви лидерът на ГЕРБ и премиер Бойко 
Борисов пред колегите си от ЕНП по време на видеоконферентна среща на върха в партията, 
съобщиха от ГЕРБ. 
Борисов благодари на шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен и на главния преговарящ от името 
на ЕС за Брекзит Мишел Барние за огромните усилия, които са положили и продължават да 
полагат за преговорите между ЕС и Великобритания за търговското споразумение. 
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"Имате пълното ни доверие и Ви благодарим за неуморния труд. Искрено се надявам до края на 
годината да имаме споразумение", посочил премиерът. 
Лидерите на ЕНП обсъдили напредъка по осигуряването на ваксини срещу COVID-19. "Вярвам, 
че Европейската агенция по лекарствата и ЕК възможно най-скоро ще одобрят първите ваксини и 
ще можем да стартираме имунизацията. В България сме готови да посрещнем ваксините още 
днес. Надявам се с тях по-бързо да си върнем нормалния начин на живот", категоричен е 
Борисов. 
 
Магистрати даряват два апарата за плазмафереза 
Монитор  Стр. 3

 
Два нови апарата за плазмафереза ще бъдат дарени днес в столичния "Майчин дом". 
Средствата за апаратите бяха събрани от дарения на прокурори, следователи и съдебни 
служители, които се включиха в благотворителната кампания на Асоциация на прокурорите и 
Камара на следователите в България, съобщиха от браншовите организации. 
Автоматизираните апарати за извличане на кръвна плазма, необходима за лечение на тежки 
случаи на инфектирани с коронавирус, ще получат проф. д-р Иван Костов, д.м.н., изпълнителен 
директор на СБАЛАГ "Майчин дом", и д-р Николай Николов, директор на Националния център по 
трансфузионна хематология. 
Двете автоматизирани устройства са от най-ново поколение на германска компания, лидер в 
производството на такъв вид апарати. Апаратите осигуряват лесно и бързо събиране на 
висококачествена плазма. Събраната плазма е почти напълно пречистена от кръвни клетки. 
Качеството и високото ниво на пречистване на плазмата се дължи на уникалната технология на 
работа на апарата - въртяща се мембрана в комбинация с филтрация. С една процедура от един 
донор могат да се съберат до 3 терапевтични дози плазма. 
Благотворителната кампания продължава, като с допълнително събраните средства предстои 
закупуването на още апарати за плазмафереза, които ще бъдат дарени на болнични заведения. 
 
Отпускат допълнителни 28 млн. лева по бюджета на МВР 
С 16,9 млн. лв. ще бъдат подпомогнати и 2257 училища 
Монитор  Стр. 3

 
Правителството отпусна 28 млн. лв. по бюджета на МВР, съобщи на брифинг вътрешният 
министър Христо Терзийски. Първата част от тях - 5 млн. лв., са предназначени за закупуване на 
специална медицинска техника и апаратура за Медицинския институт на МВР. 
Причината за това е, че в болницата има изградени отделения за лежащо болни полицаи и 
служители на министерството, но в момента там се намират и граждани, които не са контингент 
на лечебното заведение. Поради това след обсъждане с финансовия министър Кирил Ананиев 
се е стигнало до решение за подновяване на апаратурата и повишаване на капацитета на 
болницата, допълни министърът. 
"Първоначално ще подкрепим образната диагностика на COVID-19 с нов скенер, 
епидемиологичната обстановка във връзка с унищожаването на опасни болнични отпадъци с 
апаратура, както и интензивните структури в Медицинския институт на МВР, тъй като и в момента 
имаме 30 интензивно лекувани пациенти, от които 12 са на апарати. Ще подкрепим и 
структурите, които работят със средно и тежко болни от коронавирус", обясни директорът на 
болницата проф. д-р Ненчо Смилов. Останалите 23 млн. лв. ще бъдат разпределени на всички 
служители на министерството поради допълнителната им работа на първа линия във връзка с 
пандемията. От тях ще бъдат и направени разчети за 
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КОЛЕДНИ БОНУСИ, КОИТО ЩЕ ВЪЗЛИЗАТ МЕЖДУ400 И 500 Л В. НА ЧОВЕК 
До този момент 11300служители от патрулно-постова и охранителна полиция са дали заявка за 
доброволна ваксинация при пристигането на ваксините. "Очакваме доставката на съответните 
фризери, направена е организация чрез мобилни екипи, както и централно в болницата, да бъдат 
ваксинирани всички наши служители", каза д-р Смилов. 
От началото на годината 4002-ма полицаи и пожарникари са боледували от коронавирус, 
съобщи още директорът на лечебното заведение. От тях в момента активно болни са 1500. 
С 16,9 МЛН. ЛВ. ПЪК ЩЕБЪДАТПОДПО-МОГНАТИИ2257 УЧИЛИЩА при реализирането на 
противоепидемичните мерки срещу COVID-19. Това реши на вчерашното заседание 
Министерският съвет. С тях училищата ще могат да осигурят дезино^ектанти, апарати за 
пречистване на въздуха, електронни устройства за учениците, които нямат възможност да си 
закупят сами. С част от средствата ще бъдат подпомогнати и 42 центъра за специална 
образователна подкрепа. 
2,5 млн. лв. отпусна кабинетът за ремонти, реставрация и доизграждане на храмове в страната. 
Става дума за общо 10 храма. Средства са определени за реставрационни дейности в 
Бачковския и Троянския манастир, като за първия сумата е 300 000 лева, а за втория - 250 000 
лева. 
Около 200 000 лева ще отидат за ремонт на манастира "Св. Йоан Кръстител" в земенското село 
Жабляно, за храма "Света Петка" в Русе пък ще се дадат250000 лева, а за църквата "Свети Дух" 
в кирковското село Бенковски - 49 000 лева. Финансова помощ в размер на200 000лева за 
ремонт ще има и за сградата на Софийската митрополия, 71 000 лева се отделят за сградата на 
Старата митрополия в Ловеч, а за укрепване на столичния храм "Св. Ап. Андрей Първозваний - 
близо 600 000 лева. Ще продължи строителството и още две църкви в София - "Св. Стефан" в 
Южния парк, за който се отделя половин милион и "Св. Благовещение" в кв. "Дружба"2 - 100 000 
лева 
 
Страхът от COVID-19 потиска чувството за самосъхранение 
Броят им преди и по време на пандемията е с малка разлика, ръст има при първите 
ограничения през март и септември на 2020 г. 
Борислава АЛЕКСОВА 
Монитор  Стр. 6-7

 
Броят на самоубийствата на 100 000 души преди и след появата на COVBM9 е почти равен, а и 
дори има лек спад през тази година. Въпреки променената обстановка в страната през тази 
година преди пандемията и ограничителните мерки обаче не се бележи ръст на решилите се на 
самоубийство от януари до края на октомври 2020 г. Сравнението е със същия период на 
миналата 2019 г. Това сочат данните от Националния център по обществено здраве и анализи, 
предоставени за "Монитор". От тях става ясно, че за 10-месечния период на тази година са 
настъпили средно около 6,2 смъртни случая, вследствие на самонараняване, на всеки 100 хил. 
души. В сравнение през 2019 г. броят им е бил приблизително 6,7 на 100 хил. души, което дори 
бележи лек спад в тазгодишната статистика. Наблюдава се обаче лек ръст през март, когато 
бяха регистрирани и първите случаи на заразени от COVID-19 и у нас беше въведено 
извънредното положение, което наложи нови мерки и рестрикции. По-значителен скок на 
загиналите при самоубийство пък се отбелязва през септември, когато страхът у хората отново 
се засили със започването на учебната година. 
Напрежението, породено още в началото на пандемията и страхът, който се появи от 
неизвестността на заразата несъмнено породи тревога у обществото. 
Постепенно тя се превърна в паника, която е изключително опасна 
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Това коментира психиатърът д-р Веселин Герев пред "Монитор" във връзка със случаите на 
заразени с COVID-19, сложили край на живота си. 
Само преди 2 седмици подобни трагедии настъпиха в няколко града у нас -Бургас, Силистра и 
Пловдив. Причината за това според д-р Герев, е внушението, което бе създадено у хората за 
тази нова и непозната зараза и неспособността да се справим с нея. По негови думи цялата 
обстановка не само в страната, но и в света разклаща психиката на по-лабилните. Дори в 
отделенията - апаратите, сигнализиращи за намалена сатурация на кислород, облеклото на 
лекарите, което скрива лицата им, се явява допълнителен стрес, който изостря сетивата на човек 
и го прави много импулсивен, обясни експертът. "Той едва ли не умира от страх, че във всеки 
момент апаратът при него ще спре, че няма да му стига въздухът и фактически изпада в 
паническа атака. Вследствие на нея наистина получава задушаване, което още повече буди 
уплах, че едва ли не това са терминалните симптоми на болестта и в един момент натрупаното 
напрежение избива под формата на импулс - човек без да мисли взима решение, че 
единственото му спасение е да сложи край на живота си", коментира д-р Герев. 
Той е категоричен, че не е необходимо човек да е психично болен, за да се реши на подобно 
посегателство. Понякога самото чувство на страх потиска инстинкта за самосъхранение и тласка 
към крайни мерки, които са белязани с много голяма жестокост - дори посегателство между 
близки, приятели и роднини или самонараняване. 
Според психиатърът д-р Веселин Герев физическата изолация, която се е превърнала и в 
социална, както и липсата на финансова реализация при онези, които не могат да работят от 
вкъщи, тепърва ще дава негативни резултати върху психическото здраве на хората. По негови 
думи пик на COVID-депресията ще настъпи следващата пролет, когато най-ясно ще проличи 
отчаянието на обществото от пандемичната реалност. 
"Всичко е комплекс от фактори, ситуацията рефлектира върху психиката, променя се тотално 
живота на индивида, Той е изключен от обществото поради дистанцията, която се спазва. 
Общуваме чрез устройства, виртуални плат-форми и съответно по-трудно изпитваме емпатия, не 
можем да изразяваме емоции, губим от своята емоционална интелигентност", обясни 
специалистът. Той допълни, че не се очакват масови жестоки посегателства срещу човешкия 
живот като убийства и самоубийства, но несъмнено ще се породи агресия сред хората. 
Точно заради това е от изключителна важност да обръщаме внимание на психическото си 
здраве още при първи симптоми на депресия или недоволство. Съветът на експертите е да 
сменяме активностите си и да разнообразяваме ежедневието си въпреки изолацията. Повече 
разходки сред природата и по-малко застояване пред компютъра или телевизора, подобряват 
тонуса и менталната стабилност. 
При забелязване на по-сериозни психични колебания и тревожност, е ключово навременното 
търсене на професионална помощ. 
"Практиката показва, че човек не търси помощ веднага, щом забележи проблем. 
Хората изчакват до последно да минат година и половина, две-три, да се влошат драстично и 
чак тогава хората решават, че има нужда от помощ. Едва ли не като последна инстанция 
решават да потърсят професионална такава. Всеки очаква да му мине, проблемът е, че не му 
минава, а се влошава. Колкото по-навре-ме се потърси помощ, толкова по-леко и безболезнено 
нещата се оправят и състоянието преминава. 
Натрупването му с течение на времето изисква трудна и много помощна терапия с медикаменти 
и много по-дълъг период за възстановяване.", категоричен е д-р Герев. 
 
Жилавата психика на българина 
Монитор  Стр. 10
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Социална изолация, пандемия, стотици починали от новия и яростен вирус, черни статистики и 
живот между четири стени - действителността, в която се наложи всички ние да живеем. Мнозина 
от нас мислеха, че човешката психика няма да издържи на предизвикателствата на съдбата, с 
които тази година ни срещна. Уви, част от българите не успяха да понесат стряскащите нови 
обстоятелства и страхът пред неизвестното надделя над разума. Появиха се няколко случая на 
хора, които се пречупиха пред паниката и уплахата и отнеха собствения си живот, за да не 
изпитат усложнения от заразата -макар че голяма част от заболелите дори не стигат до 
животозастрашаваши състояния. Статистиката обаче показва, че това далеч не е тенденция (виж 
стр. 6 -7). 
Дори напротив, изправени пред трудностите на пандемията, психиката на българите се оказва 
жилава и издръжлива. 
Самоубийствата и дори опитите за отнемане на собствения живот са намалели в сравнение със 
същия период миналата година. Изглежда, че хората съзнателно или не са решили да се борят с 
новите обстоятелства и с балкански инат да се справят с препятствията, които вирусът постави 
пред всички ни. Този спад на регистрираните смъртни случаи вследствие на самонараняване 
няма как да не ни радва, но това далеч не означава, че пандемията не се отразява на металното 
ни здраве. Именно заради това и съветът на специалистите е още при първите симптоми на по -
сериозна тревожност и депресия да намерим начин да разнообразим всекидневието си - с 
повече разходки, ново хоби и ограничаване на електронните устройства. А когато това не помага, 
възможно най-бързо да потърсим професионална помощ, за да запазим не само физическото си, 
но и психическото си здраве. 
 
Акад. Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките: Без армията ни 
от учени и лекари няма как да преодолеем пандемията 
Честотата на мутациите му е от 2 до 6 пъти по-ниска от тази при грипния вирус 
Стела МАРИНОВА 
Монитор  Стр. 11

 
- Акад. Ревалски, какви цели си поставяте за втория ви мандат като председател на 
Българската академия на науките? 
- Две основни цели си поставям като приоритет за втория управленски мандат. Първата е да 
бъдат запазени висококвалифицираните кадри в системата на БАН, като им осигурим едно добро 
устойчиво развитие. Тук говоря не само за отличните учени, с които разполага академията, но и 
за помощния ни персонал. Научната ни инфраструктура се поддържа от висококвалифицирани 
специалисти - инженери, лаборанти и др. 
Все още не можем да кажем, че сме осигурили напълно устойчивото развитие и приток на млади 
хора в БАН. За да успеем, трябва да постигнем адекватна оценка от страна на Министерството 
на образованието и науката на труда на учените в академията. Прозрачните условия за 
кариерното развитие и съвременните условия на труд са двете важни допълнителни 
предпоставки за устойчиво развитие на научния потенциал. 
Втората цел е също много амбициозна и с нея не можем да се справим без държавните 
институции - да намерим средства, с които да се осъвременят сградите на БАН. За всички 
основни сгради ще са необходими 60 млн. лв., като реновирането може да стане на етапи. 
Допълнително ще са нужни немалко средства за оборудването на вътрешността на сградите . 
Далеч сме от това условията на труд да радват нашите колеги. Важно е да започнем с 
осигуряването на подобри условия за работа. Те ще подпомогнат за привличането на повече 
млади хора, защото те обичат съвременната работна обстановка. Значение има и научната 
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инфраструктура. Една част от нея сме осигурили и ще продължим да я доизграждаме и 
поддържаме на съвременно ниво. 
- Част от сградите са паметниците на културата. Това ще попречи ли на ремонтните 
дейности? 
- Не, имаме съдействието на Министерството на културата. Миналата година правителството ни 
отпусна 5 млн. лв. за ремонт на централната сграда и на сградата на Националния 
археологически институт с музей, които са паметници на културата. От няколко месеца тече 
основен ремонт на сградата на БАН - Администрация, какъвто не е правен от години. Екипът от 
архитекти, инженери и строители е с много богат опит в реновирането на сгради паметници на 
културата. Поставихме към тях условие сградата на БАН да се доближи максимално до 
автентичния си вид. И сега всички ние, не само служителите на БАН, но и всички граждани, се 
радваме на освежената сграда, в два нюанса жълто, каквато е била при построяването си преди 
повече от 100 години. Завършва първият етап, който включваше и пълна подмяна на покрива. 
Предстои монтиране на художествено осветление и подмяна на дограмата. За две от останалите 
сгради на БАН, които са паметници на културата и които също се нуждаят от неотложен ремонт, 
имаме обявени конкурси за подготвяне на планове за реконструкция. 
- Какви са заплатите в БАН? 
- Заплатите на учените в БАН все още са много ниски на фона на заплатите на други категории 
труд в страната. Ще бъдат увеличени следващата година, но не колкото на преподавателите в 
университетите. Ако не се намерят допълнителни средства, това ще попречи да привлечем 
младите хора на работа в академията. Всеки млад човек се интересува от заплащането и ако 
има сериозна разлика между това на преподавателите в университетите и на учените в БАН, 
каквато в момента се очертава, то е много вероятно той да избере висшето училище за място за 
работа. 
- Привлече ли пандемията повече млади хора към академията? 
- В направлението "Биомедицина и качество на живот" работят много млади хора до 35 години. 
Там са основно и дейностите, свързани с изследването на коронавируса, ваксините, тестването 
на имуностимуланти. Работата в цялото направление се засили много по време на пандемията. 
Резултатите от дейностите им ще ги видим скоро, защото трябва време, за да се направят 
съответните изследвания. 
- Докъде стигна работата на българската ваксина? 
- Учените от Института по микробиология са съвсем близо до създаването на прототип на 
ваксината. След това предстоят важни етапи на изпитвания, включително клинични, които не 
могат да бъдат извършени само от учените в БАН. 
В Българската академия на науките обаче има редица институти, които изучават пандемията от 
други гледни точки - математическите модели на развитието на пандемията, икономическите 
последици, редица разработки подпомагат онлайн обучението. Изследват се и социалните 
ефекти върху обществото. Покрай пандемията като че ли много хора разбраха защо са нужни 
учените. Ако мога да направя едно сравнение, учените са като необходимостта от армия, ако ни 
нападне някой враг. Коронавирусът ни атакува и без нашата армия в борбата срещу него, в която 
са учените и лекарите, няма как пандемията да бъде преодоляна, да се намерят правилните 
мерки. Пандемията ни показа защо трябва да ги има учените и защо трябва да инвестираме в 
тях. 
- По какъв начин ще задълбочите връзката на академията с училищата, университетите? 
- С училищата ще продължим по линия на развитието на иновативни методи на преподаване, 
които се отнасят едновременно до учителите и учениците. Това е т.нар. изследователски подход 
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в образованието, в който ученикът е активен участник. Една от формите на реализиране на този 
подход е чрез квалификационни курсове, които организираме за учители. 
Относно университетите има още какво да направим. Учените от БАН провеждат над 50 хиляди 
лекторски часа на година, но провеждането им не е институционализирано. Единият начин да 
променим това е чрез разработването на съвместни магистърски и докторски програми с 
университетите. Това може да бъде на ниво факултети и институти на БАН или между БАН като 
цяло и висшите училища. По този начин висшите училища ще могат да се възползват от нашия 
научен потенциал от преподаватели и инфраструктура. В някои области на науката в академията 
разполагаме с най-добрата научна апаратура за провеждане на изследвания. Другата линия на 
сътрудничество с университетите е по линия на центровете за върхови постижения и 
съвместните проекти с тях. 
- С всички висши училища ли ще могат да се правят съвместни програми, за кои 
направления говорим? 
- Говорим за университети, които имат висока степен на научни изследвания. Една от целите на 
съвместните ни програми е по естествен начин една част от младите хора, преминали 
обучението, да продължат кариерата си като учени. Затова е важно научните изследвания да са 
на високо ниво. Ние искаме не просто да обучим магистри, а част от тях да са готови да станат 
учени, да имат тези качества. 
Същевременно ние предлагаме на БАН да се даде възможността да обучава самостоятелно 
магистри по съвременни програми на високо международно ниво. В случая говоря за програми, 
които ще са уникални за нашата страна. Бихме започнали в областта на изкуствения интелект, 
можем да предложим и уникални програми в природните и техническите науки. Ще привличаме и 
чуждестранни студенти, затова и част от програмите ни ще бъдат на английски език. Такива 
програми ще ни дадат възможност да задържим част от българските студенти, които търсят 
обучение по магистърски програми в чужбина. 
- Каква е ролята на бизнеса и неговите инвестиции за развитието на науката? 
- Когато бизнесът се възползва от един научен продукт, заплащайки за неговата разработка, 
това е белег, че научната организация е ефективна и полезна за обществото. Освен с нашия 
бизнес имаме договори както с чужди фирми извън България, така и с чуждестранни фирми с 
представителства у нас. Този вид партньорства трябва да се развиват и занапред, защото освен 
че това показва успеха на нашите институти и лаборатории, това е и начин за финансиране на 
научната организация и част от учените, които работят в нея. 
- Засилва ли се желанието на местния бизнес за сътрудничество с научните организации? 
- Напоследък има такива призна-пи. Избухването на пандемията осуети провеждането на форум, 
който бяхме подготвили съвместно с бизнеса. Повече от 300 души се бяха регистрирали за 
събитието, на което заедно с Агенцията за малки и средни предприятия планирахме да покажем 
нагли научни разработки, намерили успешна реализация в бизнеса, и такива, които все още 
търсят своето приложение в практиката Бяхме подбрали около 30 разработки с иновативен 
характер, които да бъдат представени пред представители на бизнеса, и по този начин заедно да 
направим първата стъпка към сближаване на науката с бизнеса. Очаквахме голям интерес, който 
да доведе до прототипи, които след това бизнесът да комерсиализира. Сега търсим начини как 
да реализираме тази идея, независимо от пандемията 
- Бяхте избран за заместник-председател на Консултативния научен съвет на 
европейските академии (EASAC). Каква е неговата роля? 
- В Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) членуват националните 
академии на държавите членки на ЕС плюс Норвегия и Швейцария. Създаден е, за да изработва 
експертни становища от страна на учените, които след това да се предоставят на политиците на 
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ниво Европейски съюз, които вземат решенията. Тези становища трябва да бъдат 
популяризирани и в страните, които членуват в него. Разработват се становища по ключови 
въпроси като околна среда, здравеопазване, климат и т.н. Два пъти в годината се събираме и 
всяка академия докладва върху какви разработки работи на национално ниво, такива, които са 
важни за обществото. Не става въпрос за чисто научни изследвания, а по-скоро за научна 
експертиза. 
Разработките, които представяме от името на Българската академия на науките, по време на 
срещите показват, че ние като учени с нашата експертна оценка сме обхванали широк диапазон 
от ключови за страната ни въпроси като енергетика, образование, демографски проблеми и др. 
По всички тези теми българското правителство и другите държавни институции са се обръщали 
за мнение към учените от БАН. БАН определено е сред членовете на този съвет с най-голяма 
активност от дейности на национално ниво по отношение на експертизи. 
Радвам се, че се оценява все повече приносът на новите страни членки, защото в такива 
организации обикновено доминират големите страни. Това показва, че членовете на 
Консултативния съвет са видели успешно реализиране на философията на съвета в нашите 
доклади -учените да дадат своята експертна помощ на политиците и институциите. Оценили са 
активността на БАН в това отношение и това само може да ни радва. 
*** 
ВИЗИТКА 
■ Председател на Българската академия на науките от 2016 г. 
■ Директор на Института по математика и информатика на БАН от 2013 г. до 2016 г. 
■ Има 60 научни публикации, цитирани над 600 пъти 
 
Меркел иска затягане на коронамерките 
Службите следят изкъсо протестиращите срещу действията за ограничаване на 
епидемията 
Монитор  Стр. 12

 
Германският канцлер Ангела Меркел настоява за по-твърди мерки за ограничаване 
разпространението на коронавируса, след като страната отчете рекордни близо 600 починали за 
денонощие, информира АФП. 
Германският в. "Цайт" написа, че след коледните празници германският канцлер Ангела Меркел 
ще въведе строги мерки за ограничаване на движението на гражданите в страната. Анонимни 
източници, присъствали на видеоконференцията на коалицията ХДС/ХСС, съобщават, че 
ръководителят на ФРГ е заявил следното: "Принципът на надеждата няма да ни помогне. Това 
ще бъде много трудна ситуация. Няма да оцелеем през зимата със сегашните мерки". Според 
наличната информация Меркел ще въведе пълна карантина в страната от 27 декември до 3 или 
10 януари. Има планове да се затвори всичко освен магазините. Възможен е и нощен вечерен 
час. 
"Наистина съжалявам... но ако ние плащаме цената от 590 починали на ден, по мое мнение това 
е неприемливо", каза тя пред Бундестага. В сряда са регистрирани рекордни 590 починали от 
коронавирус в Германия. Меркел вярва, че договорените преди две седмици мерки с лидерите 
на 16-те провинции, които оставиха магазините отворени, но затвориха ресторантите, не са 
достатъчни. Цитирайки препоръките на учени от Германската академия на науките "Леополдина", 
Меркел отбеляза, че е съгласна, че е правилно да се затворят магазините и да се ограничат 
социалните събирания. 
Учените призовават да се затворят всички магазини освен тези с продукти от първа 
необходимост между Коледа и 10 януари най-рано. Германците също трябва да работят от 
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вкъщи, когато е възможно, училищата трябва да бъдат затворени. Идеята е да се използва 
празничният период, за да останат хората по домовете си и да се прекъсне веригата от 
инфекции. Призовавайки германците да обърнат внимание на оценката на експертите, Меркел 
каза още, че хората не могат да избират кога да приемат науката. "Защото числата са такива, 
каквито са, ние трябва да направим нещо", добави тя. Според нея хората са отговорни за 
значително намаляване на социалните контакти. "Ако имаме много контакти преди коледните 
празници и се окаже, че това е последната Коледа с бабите и дядовците, ние наистина сме се 
провалили", добави тя. 
Правителството на Меркел многократно повтори, че случаите трябва да бъдат сведени до под 50 
на 100 000, но в момента новите случаи са 149 на 100 000. 
Премиерите на германските провинции договориха план за разхлабване на ограниченията по 
коледните и новогодишните празници, позволявайки до 10 вместо 5 души да се събират. Но 
някои райони, включително Берлин и Тюрингия, обмислят да запазят по-твърдите мерки. 
Саксония разпореди училищата, детските градини и повечето магазини да затворят от 
понеделник. 
Днес има 20 815 случая, 3500 повече спрямо преди седмица, 4257 легла в интензивни отделения 
са заети с пациенти с коронавирус и 590 починали, предупреди Меркел, цитирана от 
"Гардиън". Същевременно стана ясно, че германското разузнаване за първи път постави под 
наблюдение група протестиращи срещу правителствените ограничения за коронавируса, 
съобщават медиите след предупреждения за нарастващото влияние на крайнодесните 
екстремисти в движението, съобщава Ройтерс. 
Вътрешната разузнавателна служба в югозападната провинция Баден-Вюртемберг е подложила 
на наблюдение групата, наречена Querdenken 711, съобщи Spiegel в сряда, позовавайки се на 
източници от сигурността. Querdenken 711 е основана в Щутгарт и се разглежда като произход на 
движение, насърчаващо протестни митинги в цялата страна. Органите за сигурност са особено 
разтревожени от призивите на протестиращите за голям митинг в Берлин в навечерието на Нова 
година, който се популяризира в крайнодясното движение Reichsbuerger (Граждани на Райха). 
Членовете на Reichsbuerger не признават съвременна Германия като легитимна държава и 
настояват, че бившият, далеч по-голям Deutsches Reich все още е жив въпреки поражението на 
нацистка Германия във Втората световна война. Миналия месец полицията стреля с водни 
оръдия и сълзотворен газ в опит да разпръсне хиляди протестиращи в Берлин, ядосани от 
ограниченията за коронавирус. 
*** 
В ОАЕ одобриха ваксина 
В сряда Обединените арабски емирства официално регистрираха ваксината срещу коронавирус, 
произведена от китайския гигант Slnopharm, заявявайки, че тя е 86% ефективна според анализа 
на проучвания от трета фаза, съобщава АФП. Министерството на здравеопазването "обяви 
официалната регистрация" на ваксината, съобщи държавната информационна агенция WAM, без 
да уточнява как ще бъде използвана. Ваксината преминава през трета фаза на изпитания в 
Емирствата от юли и е одобрена за спешна употреба за здравните работници през септември. 
"Съобщението е значителен вот на доверие от здравните власти на ОАЕ в безопасност и 
ефикасността на тази ваксина", допълва WAM. Здравните служители на ОАЕ са прегледали 
междинния анализ на Sinopharm на проучванията от третата фаза, който показва, че е 86% 
ефективна срещу коронавирус, се казва в доклада. "Анализът също така показва, че ваксината 
има 99% степен на сероконверсия на неутрализиращи антитела и 100% ефективност при 
предотвратяване на умерени и тежки случаи на заболяването. Освен това анализът не показва 
сериозни опасения за безопасност." 
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Спешни COVID тестове за членовете на италианското правителство 
Румен МИХАЙЛОВ, МИЛАНО 
Монитор  Стр. 12

 
Всички членове на италианското правителство бяха подложени снощи на спешни COVID тестове 
след като се оказа, че титулярката на вътрешното ведомство Лучана Ламорджезе е заразена с 
коронавирус. 
Тя напусна заседанието на кабинета, след като главният лекар на полицията й съобщи 
положителния резултат от тампона, взет й преди началото на министерския съвет. Веднага в 
режим на десетдневна изолация, независимо от изхода на тестовете им, бяха поставени 
съседите на Ламорджезе около кръглата правителствена маса - министърът на външните работи 
Луиджи ди Майо и министърът на правосъдието Алфонсо Бонагфеде. Според съобщението на 
правителствената пресслужба всички други членове на кабинета ще бъдат евентуално поставени 
под карантина в зависимост от знака "плюс" или "минус" на направените им проби. 
В кратко изявление по телефона за журналисти Лучана Ламорджезе обясни, че не може да каже 
къде и кога агресивният вирус се бил лепнал за нея. По принцип министърката правела 
задължителни тестове на всеки две седмици, като освен това преминава през такива и преди 
заседание на живо на кабинета или при важен разговор и след това с колеги в кабинета си, както 
и при международни срещи. Според внимателния анализ на главния лекар на полицията 
министърката се е заразила най-вероятно в домашни условия, независимо от вземаните и в 
дома й строги мерки срещу вируса нашественик. Другата възможност е вирусът да е бил лепнат 
от асимптоматичен неин подчинен асистент, на когото иначе всички COVID показатели са в 
рамките на нормалното. 
 
Спряха влаковете между Италия и Швейцария 
Монитор  Стр. 13

 
Управата на швейцарските железници уведоми пътниците си, че от утре, 10 декември, спира 
всички влакове към Италия. Основният мотив за решението е невъзможността на железничарите 
от алпийската страна да изпълнят изискванията на италианските санитарни власти за борба с 
коронавирусната инфекция. Това предаде кореспондентът на "Монитор" Румен Михайлов. 
Особено затруднение за швейцарските жепейци представлявало например задължителното 
измерване на телесната температура на всеки пасажер, преди конвоят да навлезе на италианска 
територия, и задържането във влака на всеки пътник с повече от 37,5 градуса. Другото голямо 
препятствие, наложено от четвъртък като строго изискване от италианската страна, е всеки 
пасажер да преминава държавната граница в посока на юг само с отрицателен тест за COVID-19. 
Ето защо според управата на швейцарските железници техните пътнически композиции от утре 
ще спират в граничните гари на конфедерацията, като пътниците ще преминават в съседната 
страна пешком и на тяхна отговорност. Като там те вече ще трябва се съобразяват с 
ограниченията на Апенините за борба със заразата и ще бъдат подлагани на всички 
задължителни "здравни обработки". Най-засегнати от решението на швейцарските железничари 
са десетките хиляди гастарбайтери от районите на градовете Комо, Леко и Варезе на областта 
Ломбардия, които всяка сутрин отиват да се трудят в съседния италиански говорещ кантон 
Тичино и вечер се завръщат по домовете си. 
От утре те би трябвало да пътуват с италиански регионални влакове до някоя гранична гара, там 
да прекосяват границата пеша и да се качват на чакащата ги от другата страна композиция, 
която да ги отведе до Лугано и другите градове на Италианска Швейцария. 
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В коментарите си на решението на железничарите от северната съседка италианските медии 
подчертават, че то е взето и под диктовката на последните не съвсем лицеприятни данни за 
разпространението на COVID-19 в алпийската страна. Като най-тревожно се очертава 
положението именно в кантона Тичино, където местните жители са 300 хил. души, а само 
завчера са регистрирани 116 новозаразени и 9-има починали. В италиански говорещия регион 
остава изключително висок и процентът на позитивните тестове -22%, докато средният процент 
за останалата част на Швейцария е 16,3%, а в момента в Италия той е между 11 и 12 процента. 
Всичко това е наложило въвеждането на нови строги мерки в кантона, сред които са 
задължителното затваряне в 20 часа на кафенета, ресторанти, бинго зали, казина и клубове с 
проститутки. 
 
При 1/3 от заразените с коронавирус симптомите траят не по-малко от 6 седмици 
Монитор  Стр. 14

 
Симптомите при заболяване с COVID-19 като бърза умора, загуба на обоняние и вкус, кашлица и 
главобол могат да траят не по-малко от 6 седмици при 33 процента от пациентите, предаде 
ТАСС, като цитира проучване на Женевския университет, проведено съвместно с 
Университетската болница в Женева. 
От месец март учените извършват наблюдения върху 669 пациенти, провеждащи лечение в 
домашни условия. Средната им възраст е била 43 години, като при 43 процента от тях не са били 
забелязани допълнителни признаци, способни да предизвикат усложнения. Но шест седмици 
след поставянето на диагнозата, при 33 процента от изследваните били открити един или 
няколко симптома. 
Най-честите оплаквания се оказали чувството за умора, наблюдавана при 14 процента от 
случаите, загубата на обоняние и вкус (12 процента), затруднено дишане (9 процента). При шест 
процента от пациентите не била преминала кашлицата, а 3 процента страдали от главобол. 
Според учените хората били силно обезпокоени и търсели информация още колко време ще 
траят тези симптоми. 
 
Индиец почина от неизвестна болест, 300 са хоспитализирани 
Монитор  Стр. 14

 
Един жител на гр. Елуру в щата Андхра Прадеш е починал от неизвестна болест, а други 315 
граждани са били хоспитализирани със същите симптоми на недиагностицираното заболяване, 
съобщават в. "Хинду" и ДПА. 
При жителите със симптомите на неизвестното заболяване са наблюдавани припадъци, 
световъртеж, глабовол и признаци на епилепсия. 
Пациентите са започнали да постъпват в болница в събота, а до неделя броят им е достигнал 
315. Сред хоспитализираните фигурират 46 деца и 70 жени. Тестовете им за заразяване с новия 
коронавирус се оказали отрицателни. 
"Причинителят на болестта все още не е открит. Проби от водата, от хранителни продукти и от 
кръвта на заболелите са били изпратени за анализ в лаборатория за съдебномедицинска 
експертиза", съобщиха местните медицински власти. Те предполагат, че масовото заразяване е 
било породено или от замърсяването на въздуха, или заради употребата на некачествени 
продукти. 
 
ПРЕДКОЛЕДНО ПОСЕЩЕНИЕ НА Д-Р ВАЛЯНОВА В ПЛОВДИВ 
Монитор  Стр. 14
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Ако мислите за разкрасителни и коригиращи процедури преди празниците, то е добре да знаете, 
че на 17 декември 2020 д-р Елеонора Ва-лянова, естетичен дерматолог в Хил клиник, ще посети 
Пловдив ексклузивно за консултации и терапии с лифтинг конци. 
Д-р Валянова е сертифициран международен тренер в тредлифтинга (неоперативни корекции с 
резорбируеми конци) на световноизвестната марка Aptos. 
Лифтингът с конци е изключителен метод в естетичната медицина за стягане и повдигане на 
отпуснатата кожа чрез въвеждане на стерилни резорбируеми нишки. Марката наскоро представи 
най-новата си разработка на конци с добавена хиалуронова киселина, които са единствените в 
света. Благодарение на тредлифтинга много хора освежават и подмладяват лицето си, без да се 
налага да "лягат под скалпела". Практически конците се въвеждат с две убождания с игла, от 
двете страни на лицето или шията и веднага след процедурата пациентът може да се върне към 
ежедневието си. Не остават синини, отоци, кръвонасядания или други белези по кожата. Самият 
механичен лифтинг се вижда веднага, а при разграждането си през следващите един-два 
месеца, конците допълнително укрепват и витализират зоната. Те стимулират естествените 
процеси на образуване на колаген и еластин, които с времето се забавят в организма ни. 
Допълнително благотворно влияние оказва подобряването на микроциркулацията на кръвта и 
общото освежаване на кожата. Конците са хипоалергични и биосъвместими, приемат се добре от 
всеки, а д-р Валянова владее до съвършенство изкуството да ги поставя. От услугите й се 
възползват предимно дами, но напоследък и много господа, които държат на перфектен външен 
вид, но с максимално естествено излъчване, също се обръщат към нея. 
Час за своята естетична консултация и процедура може да запазите предварително на тел. 
032/627839 или на рецепцията на клиника Medistate, която се намира на бул. "бти септември", 60 
в Пловдив. 
 
5-годишните с по три кариеса, 18-годишните с по шест 
Грижата за детските зъби започва още от бременността на майката 
Монитор  Стр. 14-15

 
5-годишните българчета имат средно по 3,5 кариеса на временни зъби. 12-годишните пък са с по 
3 кариеса на постоянни зъби, а 18 годишните - с по 6. Това обясни пред "Монитор" 
председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков. Той цитира последното 
проведено изследване, което е за 2010-2011 година. Все още няма по-нови данни. 
"Беше планирано ново проучване, но заради епидемиологичната обстановка беше отложено. 
Надявам се следващата година да се проведе такова. Но все пак трябва да изтъкна, че по 
отношение на денталната грижа при децата нещата се подобряват - бавно и постепенно. Има 
още какво да се желае, но се наблюдава положителна промяна", коментира д-р Шарков. 
Според експерти грижата за детските зъби всъщност започва още от бременността на майката. 
Тя трябва да изгради здрав организъм още от вътреутробното развитие на детето. Често обаче 
акушер-гинеколозите пропускали по време на консултациите да уведомят бременните жени, че 
имат право на допълнителен дентален преглед. Още през третия месец от бременността 
организмът трябва да получава 18 важни аминокиселини. Те се набавят предимно чрез месото в 
менюто ни и трудно могат да бъдат доставени от други 
заместители. Това помага за изграждането на правилна костна система и зъби. 
В СЪЩОТО ВРЕМЕ ВЪГЛИХЕДРАТНАТА ХРАНА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА не е 
препоръчителна. дава енергия на организма, но в петия ѝ месец от бременността започва 
интензивно отлагане на калций. За да бъде набавен, е добре да се увеличи приемът на млечни 
продукти като мляко и сирене. След раждането пък майката трябва да продължи да се грижи за 
правилното хранене на детето и устната му хигиена. Затова се след кърмене се препоръчва и 
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обтриване на устната кухина с памучен тампон със силно разредена кислородна вода. Целта е 
да се премахнат остатъците от млякото. В противен случай се създава киселинна среда, 
КОЯТО Е 
ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НАТ.НАР. МЛЕЧНИЦА 
Майките трябва да имат предвид и че нощното кърмене е вредно за зъбите на детето. Нощното 
подаване на биберон също е опасно и може да увреди горните фронтални зъби. Много баби пък 
продължават да дават биберон с мед, което е бич. С появата на първите зъбки започва и 
четкането. Използват се специални бебешки пасти, както и напръстници четки. 
БЯЛАТА ЗАХАР-БИЧ ЗА ЕМАЙЛА 
Чистенето на зъбите от плака е трудоемко занимание - изисква време и умение. Тя представлява 
биофилм, който съдържа микроорганизми. Те обаче се хранят с въглехидрати и по този начин 
отделят киселини. Това може да разруши емайла и да доведе до появата на кариес. Бялата 
захар е най-големият бич за зъбите, смятат експерти. 
Децата трябва да придобият навик да четкат и езика си, а когато пораснат - и между зъбните 
пространства. 
За целта се използват конци. Често обаче майките не са запознати с това. Когато детето е в 
рискова група от развитие на кариеси, специалистите прибягват до гелове и лакове в зависимост 
от възрастта на детето. 
Това са професионални средства за профилактика на зъбния кариес. Родителите трябва да имат 
предвид, че зъбната плака не уврежда само зъбите, но и венците. Едно възпаление на венците 
води до доста сериозни последствия и ако не се вземат мерки навреме, може да прерасне в 
пародонтоза. 
*** 
Съвети за родители от ранно детство: 
1. Не слагайте бебето в леглото с шише, освен ако то не е пълно с чиста вода. Според експерти 
плодовите сокове и млякото може да увеличат риска от кариес. 
2. Говорете с вашия педиатър за отбиване на детето от хранене с шише, когато стане на 
12-14 месеца. 
3. Не потапяйте биберона или залъгалката на вашето дете в захар или захарни течности. 
4. Заведете детето на зъболекар още щом му поникне първият зъб. 
7. Научете бебето да пие от чаша след първия му рожден ден. 
 
Пандемията СПИН продължава 
Близо 38 млн. души в света живеят с HIV, 3467 са регистрираните у нас за 34 г. 
Монитор  Стр. 14-15

 
В условията на пандемия от коронавирус може би сме забравили, че СПИН-ът също има 
пандемичен характер. През 2007 година броят на болните по света се оценява на 33,2 млн. 
души, като жертвите на болестта са 2,1 млн. годишно, включително 330 хиляди деца. По 
актуални данни на СЗО днес близо 38 млн. души в света живеят с HIV и СПИН. Броят на 
новозаразените през 2019 година е 1,9 милиона, а смъртните случаи са 690 000. В България от 
1986 година до 25 ноември тази година са регистрирани 3467 лица с HIV инфекция. 
СПИН е заболяване на имунната система, причинено от ХИВ -човешки имунодефицитен вирус, и 
принадлежи към групата на ретровирусите. Това означава, че действа, като се свързва с 
лимфните клетки, вкарва в тях копие от своя РНК геном и ги уврежда. Болестта прогресивно 
намалява ефективността на имунната система, като прави болния уязвим към злокачествени 
заболявания и инфекции, които не предизвикват болестни състояния при здрава имунна система. 
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Човек, който е инфектиран с ХИВ, остава носител до края на живота си, като само в редки случаи 
заболяването СПИН не се развива. Изключително важна е 
ТЕМАТА ЗА БРЕМЕННОСТТА В КОНТЕКСТА НА СПИН 
Става въпрос за така наречения вертикален път на предаване на вируса. Ако бременна жена е 
инфектирана с него, тя може да го предаде на детето си. Сама по себе си бременността 
благоприятства развитието на СПИН, защото се съпровожда с потискане на имунната система и 
депресия на клетъчния имунитет. Вирусът е способен да преминава през плацентарната 
бариера, като заразяването на деца се наблюдава предимно в матката, родовия канал, след 
раждането и в процеса на кърменето. 
В случай че жената не се лекува по време на бременност си, едно на четири деца, които се 
раждат, се заразява с ХИВ, а от незаразените новородени около 5-15% се инфектират при 
кърменето. Приемането на антиретровирусни медикаменти по време на бременност понижава 
риска от предаване на вируса на бебето до под 2%. Допълнително на новороденото се прилага 
профилактика, която продължава до шестата седмица. Рискът от предаване на болест зависи от 
това в кой стадий на заболяването е майката и дали е развила СПИН. Ако бременната е в по-
напреднал стадий, вероятност за предаване съответно е по-голяма. Важно е да се знае, че нито 
един от антиретровирусните медикаменти не е абсолютно безопасен за приложение по време на 
бременност. 
При деца, инфектирани с ХИВ, болест се развива много бързо-около 4-6 месеца, и повечето от 
тях загиват в рамките на 2 години. 
Източник на инфекцията е само заразоносителят. Вирусът се съдържа в телесните течности, но 
единствено в кръвта, спермата, вагиналния секрет и кърмата има достатъчно количество от него, 
за да се осъществи заразяването. Основните пътища за предаване са полов, вертикален, за 
който вече стана дума, инжекционен, при преливане на кръв, при трансплантация. По-малко от 
0,01% ОТ ЗАРАЗЯВАНИЯТА ВЪЗНИКВАТ ЧРЕЗ НАРАНЯВАНЕ НА КОЖА и лигавици при деца, 
контактиращи с кръвта или други телесни течности. Важно е да знаем, че вирусът не може да 
живее дълго извън тялото и поради това не е възможно да :е осъществи предаването му чрез 
дишане на същия въздух с ХИВ позитивен човек, докосване, прегръщане или целуване по бузата 
със заразоносител, нито чрез споделяне на прибори за хранене или при ухапване от комари. 
СПИН е третият стадий от развитието на ХИВ инфекцията. Първият етап се характеризира с 
неспецифични оплаквания: висока температура, главоболие, отпадналост, гадене и други. Във 
втората фаза симптомите са леко проявени и единственият начин човек да разбере, че е 
инфектиран, е да си направи кръвен тест. СПИН е стадият, при който организмът е 
предразположен към различни инфекции и ракови заболявания. Характерна за тази фаза е 
трайно повишена телесна температура, тежко главоболие, загуба на тегло, възпаление на очите, 
както и мозъчни възпаления и отслабване на паметта. 
 
Универсална ваксина срещу грип премина първа фаза на клинични тестове, 
Монитор  Стр. 15

 
Американски молекулярни биолози обявиха, че успешно е приключила първата фаза на 
клинични изпитания на експериментална химерна ваксина срещу грип, която е създала в 
организма на петдесет доброволци имунитет към голям брой щамове на грипния вирус, съобщи 
пресслужбата на медицинското училище на болница "Маунт Синай", цитирана от американски 
медии. 
"Ваксината ни на базата на химерна разновидност на хемаглутинин е голяма крачка напред в 
сравнение с обичайните ваксини, които бързо губят ефективността си или просто не действат на 
сезонните грипни щамове. В бъдеще тя ще позволи значително да се намали търсенето на 
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ежегодна ваксина", казва проф. Флориан Крамър от медицинското училище. Според 
специалистите след две или три имунизации вече няма да се налага ваксиниране против ГРИП. 
Всяка година грипните епидемии отнемат живота на десетки хиляди хора по света. Те 
обикновено се предизвикват от различни щамове на грипния вирус тип А. Тези щамове се 
предават от човек на човек благодарение на хемаглугинина, който се прикрепя към 
въглехидратите по повърхността на белодробните клетки. 
Съвременните ваксини срещу грип са насочени към изработването на антитела към 
хемаглутинина. Ваксината на специалистите от "Маунт Синай" атакува вирусите другаде. 
Повърхността на частиците на грипния вирус е покрита с малки шипчета, които наподобяват гъби 
или лалета. На върха им има главичка, а под нея е стъблото. 
Десетилетия наред ваксините насочват имунната система към протеините в главичката на тези 
лалета, но те за жалост бързо мутират. Стъблото обаче не се променя особено, което го прави 
доста по-добра мишена за ваксините. Единственият проблем е, че имунната система обичайно 
не обръща особено внимание на тази част от вируса. "Така че предизвикателството беше да 
намерим начин да обучим имунната система да атакува протеините в стъблото", обяснява 
Крамър, цитиран от Ен Би Си. 
Той и екипът му създават химерна ваксина, създадена от протеини на два различни вида грипни 
вируси. В случая учените са комбинирали протеини от главичката на шипчетата на птичия грип 
със стъбло от варианти на човешкия грипен вирус. 
Ваксината е създадена преди шест години и досега е преминала различни фази на 
предклинични изпитания. Резултатите от първите клинични изпитания бяха публикувани в сп. 
"Нейчър Медисин". 
 
ДКЦ "Софиямед" - Люлин вече с експресен PCR тест за C0VID-19 
Монитор  Стр. 15

 
ДКЦ "Софиямед"- Люлин вече предлага възможност за тестване на пациенти суспектни за ковид 
инфекция и с експресен PCR тест. 
Лечебното заведение до този момент осъществяваше PCR тестове със стандартен срок на 
изследване на пробата до 36ч., а от 7декември(понеделник) вече и по -бърз метод с резултат 
според технологичната натовареност от 1 до 4часа. 
Лабораторията по вирусология на Университетски медицински комплекс "Софиямед", която е 
сертифицирана като потвърждава ща при изследване на пациенти с COVID-19, разполага с 
последно поколение апаратура за молекулярни изследвания. Платформата позволява 
провеждане на т. нар. ускорено изследване за наличие на коронавирусна РНК посредством RT-
PCR метод. 
Апаратурата, която стартира работа преди няколко месеца в ДКЦ "Софиямед" БЛОК1 (бул. Г. М. 
Димитров 16), а вече и в ДКЦ "Софиямед" - Люлин, се нарича JPonatic" и е производство на 
водещата, световно известна китайска компания "Sansure Biotech". 
Новата платформа ще бъде използвана и в ДКЦ "Софиямед"-Люлин, както за по-бързо 
получаване на резултати при суспектни пациенти, които се приемат за лечение в болница 
"Софиямед", така и за тестване на амбулаторни лица. фирмата вносител изтъква, че водещата 
световна роля на "Sansure Biotech" се доказва и от дела им от цели 40% на китайският пазар в 
този сегмент. Редица лаборатории в Китай са снабдени именно с тази апаратура и благодарение 
на нея тестването за коронавируси на населението се извършва по много по-бърз начин. 
Изследването чрез експресен PCR метод в ДКЦ "Софиямед" - Люлин се извършва с 
предварително записване на час от понеделник до петък на тел. 02 465 0003 или онлайн през 
системата на www.superdoc.bg -https://superdoc.bg/lekar/ekspresen-RT-PCR-test-za-koronavirus 
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Жена с инфаркт пред болничен кабинет 
Румен ЖЕРЕВ 
Телеграф  Стр. 4 

 
68-годишна жена получи инфаркт и почина на метри пред вътрешно отделение на 
благоевградската държавна болница. 
Трагичният инцидент е станал днес преди обед, когато двете й дъщери я я завели в частната 
болница "Пулс", защото майка им от няколко дни се чувствала неразположена. От частната 
болница ги насочили към държавната МБАЛ, която е в съседство, защото всички легла в 
частната са били заети от пациенти с КОВИД-19. По пътя към вътрешно отделение на 
възрастната жена й прилошало и тя припаднала пред отделението. Медици веднага се притекли 
на помощ, но вече било късно. Жената била издъхнала. Тялото й е предадено за аутопсия в 
отделението по патоанатомия. Според дъщерите й майка им е имала от години сърдечни 
проблеми. 
 
Мъж потроши аптека, заради лекарство 
Жанета ЙОРДАНОВА 
Телеграф  Стр. 6

 
Мъж потроши стъклата в аптека в Русе, след като отказали да му приемат закупено по-рано 
лекарство. 
Извършителят е установен, той е на 34-годишна възраст, съобщиха от областната дирекция на 
МВР в крайдунавския град. Хулиганската проява е станала на 30 ноември тази година, но мъжът 
е установен по-късно. Около 14,45 часа той посетил аптеката, намираща се на ул. "Тича", и 
поискал да върне лекарство. Получил отказ и тогава първо счупил стъклената преграда на едно 
от гишетата, а после, излизайки от обекта, натрошил и вътрешната част на стъклопакета на 
входната врата. Подаден е сигнал в полицията, образувана е преписка и е започнало изясняване 
на случая. В хода на оперативните действия криминалисти от Второ Районно управление 
установили автора на деянието. Работата по случая продължава, уточняват от полицията в Русе. 
 
Увеличава се продължителността на живота 
Телеграф  Стр. 7

 
Средната продължителност на предстоящия живот за населението на България, изчислена за 
периода 20172019 г., е 74.9 години. 
Спрямо преходния период 2016-2018 година показателят се увеличава с 0.1 година. Това 
показват данните в отчета за 2019 г. за изпълнението на актуализираната Национална стратегия 
за демографско развитие на населението в Република България (20122030 г.). който беше приет 
от правителството, съобщава пресслужбата на кабинета. Като най-положителна демографска 
тенденция може да се отбележи значителното намаляване на детската смъртност през 
последните години. През 2019 г. в страната са починали 342 деца на възраст до една година, а 
коефициентът на детска смъртност е 5.6 промила. Това е най-ниската регистрирана в страната 
стойност. През 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4 промила, през 2005 г. - 10.4 
промила, а през 2018 г. -5.8 промила, посочват от МС. 
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Меркел призова за нови рестрикции 
Телеграф  Стр. 16

 
Германският канцлер Ангела Меркел призова за нови рестрикции до средата на януари в цялата 
страна, тъй като наложените до момента мерки се оказват недостатъчни за овладяване на 
нарастващия брой случаи на коронавирус, предаде АФП. 
"Броят на контактите между хората е твърде висок, ограничаването им е недостатъчно", заяви 
канцлерката пред депутатите в парламента. Тя изрази съгласие с препоръките за затваряне на 
магазините в страната след Коледа до 10 януари и се противопостави на отварянето на 
хотелите. 
Германия съобщи вчера за 590 нови смъртни случая, свързани с коронавируса, което бележи 
нов рекорд за денонощие, предаде АП. Институтът "Роберт Кох" съобщи и за 20 815 нови 
заразени. "Петстотин смъртни случая на ден е неприемливо", заяви Меркел в изказването си 
пред Бундестага, която в. "Билд" окачестви като най-емоционалната й реч през цялата й кариера 
като канцлер. "Ако сега имаме прекалено много контакти преди 
Коледа и след това направим последно тържество с нашите баби и дядовци, със сигурност те ще 
ни липсват по-късно. Не трябва да правим това", изтъкна тя с необичайно емоционален тон. 
Няколко германски провинции, включително Саксония и Бавария, обявиха мерки, които ги 
доближават до "твърд локдаун". Властите предупредиха, че трайно големият брой заразени 
може да претовари болниците, и че твърде много хора пренебрегват ограниченията, наложените 
заради пандемията. Висши правителствени служители предложиха въвеждане на национален 
твърд локдаун за две седмици след Коледа. Той предвижда удължаване на ваканцията на 
учениците със седмица и затваряне на магазините за стоки, които не са от първа необходимост. 
Меркел обаче заяви пред Бундестага, че е възможно да бъде намален броят на смъртните 
случаи. Тя подчерта, че ще направи всичко възможно училищата и детските ясли да останат 
отворени. Меркел отбеляза, че здравните власти в най-голямата икономика в Европа няма да 
могат да доставят ваксини срещу коронавируса за достатъчно хора през първото тримесечие на 
2021 г., за да изменят значително курса на пандемията. 
 
Короната спира влаковете между Италия и Швейцария 
Румен МИХАЙЛОВ, КОРЕСПОНДЕНТ НА "ТЕЛЕГРАФ МЕДИА" 
Телеграф  Стр. 16

 
Управата на швейцарските железници уведоми пътниците си, че от днес -10 декември, спира 
всички влакове към Италия. 
Основният мотив за решението е невъзможността на железничарите от алпийската страна да 
изпълнят изискванията на италианските санитарни власти за борба с короновирусната 
инс(зекция. Особено затруднение за швейцарските жепейци представлявало например 
задължителното измерване на телесната температура на всеки пасажер, преди конвоят да 
навлезе на италианска територия, и задържането във влака на всеки пътник с повече от 37,5 
градуса. Другото голямо препятствие, наложено от четвъртък като строго изискване от 
италианската страна, е всеки пасажер да преминава държавната граница в посока на юг само с 
отрицателен тест за COVID-19. Ето защо според управата на швейцарските железници техните 
пътнически композиции от днес ще спират в граничните гари на конфедерацията, като пътниците 
ще преминават в съседната страна пешком и на тяхна отговорност. Там те вече ще трябва да се 
съобразяват с ограниченията на Апенините за борба със заразата и ще бъдат подлагани на 
всички задължителни "здравни обработки". Най-засегнати от решението на швейцарските 
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железничари са десетките хиляди гастарбайтери от районите на градовете Комо, Леко и Варезе 
на областта Ломбардия, които всяка сутрин отиват да се трудят в съседния италоговорящ кантон 
Тичино и вечер се завръщат по домовете си. От днес те би трябвало да пътуват с италиански 
регионални влакове до някоя гранична гара. 
 
Държавата вкарва 22 милиона в Бул Био 
Борисов: Това е поредното дружество, което спасихме от приватизацията и сега е сред най-
модерните в Европа 
Телеграф  Стр. 17

 
Правителството отпусна 22.8 млн. лева на държавното дружество "Бул Био". С тях ще бъдат 
финансирани три проекта. 
Още през месец април стана ясно, че държавата предвижда такава инвестиция. Тогава в 
интервю пред "Телеграф" шефът на дружеството д-р Румен Кофинов обясни, че по този начин 
производството на БЦЖ ваксини ще се удвои. Освен това ще се обнови производството на 
човешки кръвни продукти и ще се възобнови производството на антитоксични серуми. 
"Средствата ще отидат по тези направления в "Бул Био", за да знаят българите, че сме 
инвестирали в създаването на ваксини. България произвежда не само ваксини, но и 
антитоксични серуми и всичко останало за огромен брой държави по света", отбеляза по време 
на правителственото заседание министър-председателят Бойко Борисов. 
 
Пристигнаха фризерите в Пловдив и Варна 
Телеграф  Стр. 18

 
Пристигнаха новите фризери за ваксини в Пловдив и Варна. 
МБАЛ-Варна и МБАЛ-Пловдив от състава на Военномедицинска академия вече разполагат с три 
уреда от последно поколение. Както писахме, във вторник такова съоръжение беше доставено и 
монтирано и в столичната военна болница, като всеки от фризерите побира по 200 хиляди броя 
ваксини. Междувременно ВМА получи и дарение от "Българската Коледа". Новата модерна 
апаратура ще бъде използвана при високообемни хирургични интервенции в Клиниката по 
чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология. "Нашата клиника е специализирана в 
т.нар. тежка хирургия не само при възрастни пациенти, но имаме и много случаи с деца. А 
използването на този изключително модерен апарат при операции с голяма кръвозагуба ще даде 
допълнителни възможности за реакция на екипа в критични ситуации", коментира проф. Никола 
Владов, ръководител на клиниката. Дарение получи и друга болница УМ БАЛ "Свети Георги" в 
Пловдив. То е от фирма "BTL Industries", която е закупила специализирана апаратура на стойност 
180 хил. лева. Става въпрос за 10 апарата за обдишване, които ще се използват в стационарите 
за лечение на пациенти с 
COVID-19. Дарените респиратори ще осигуряват механична белодробна вентилация за болните 
с дихателна недостатъчност. Днес дарение ще приеме и най-голямата АГ-болница "Майчин дом". 
Тя ще се сдобие с два нови апарата за плазмофереза, които са закупени със средства, събрани 
от прокурори, следователи и съдебни служители. Те се включиха в благотворителната кампания 
на Асоциация на прокурорите в България (АПБ) и Камара на следователите в България (КСБ). 
Автоматизираните апарати служат за извличане на кръвна плазма, необходима за лечение на 
тежки случаи на инфектирани с коронавирус. Те са от най-ново поколение на германска 
компания, лидер в производството на такъв вид апарати. 
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Лозенец пак става правителствена 
Телеграф  Стр. 18

 
Болница Лозенец пак става правителствена. Това реши на вчерашното си заседание 
Министерският съвет. Освен това ще бъде увеличено акционерното участие на държавата в 
капитала на УМБАЛ "Св. Анна" (Окръжна болница). Увеличението на капитала ще се извърши 
чрез издаване на нови акции, след извършване на парична вноска в размер на 970 000 лв. Със 
средствата се предвижда да бъде закупена медицинска апаратура за нуждите на Клиника по 
кардиология. чрез възлагане на обществена поръчка. Държавате ще увеличи капитала  си и в 
МБАЛ "Д-рТота Венкова"- Габрово чрез парична вноска в размер на 490 000 лв. от бюджета на 
МЗ за 2020 г. Със средствата се предвижда да бъде извършен ремонт и реконструкция на АГ-
отделението. Освен това МС реши вчера да удължи срока за връщане на заемите към 
правителството на МБАЛ-Враца и МБАЛ-Ловеч с една година. Така лечебните заведения ще 
трябва да се издължат до 10 декември 2022 г. 
 
Още 60 млн. лв. в бюджета на НЗОК 
Телеграф  Стр. 18

 
Министерският съвет одобри допълнителен трансфер по бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса в размер на 61 015 900 лв. Предложението за одобряване на 
допълнителните средства е във връзка с прогнозирано неизпълнение на приходите по бюджета 
на фонда за тази година и необходимостта от финансиране на утвърдените  разходи. НЗОК иска 
допълнителните средства заради оформящия се дефицит в настоящия й бюджет. 
 
Регистрирахме 170000 заразени 
Телеграф  Стр. 18

 
Броят на заразените у нас от началото на пандемията достигна 170 000. За денонощието от 
понеделник до вторник вечерта в страната бяха регистрирани нови 3980 заразени. Така до вчера 
активните случаи бяха 93 981. От тях в болници се намират 6 839 души. като 514 са в тежко 
състояние в интензивните отделения. Със 146 души се увеличиха и жертвите на опасния вирус, с 
което общият им брой достигна 5 156. За щастие ръст бележи и броят на оздравелите. Само за 
24 часа за изчистени от инфекцията бяха обявени 3 412 души, с което общият им брой достигна 
69 028. По време на правителственото заседание здравният министър отбеляза, че само за 
седмица 16 028 души са били излекувани. "Това е един от рекордите, които постигаме като брой 
излекувани пациенти, което означава, че колегите в лечебните заведения се справят все по-
успешно", заяви министърът. 
 
Държавата вкарва 22 милиона в Бул Био 
Увеличават двойно производството на БЦЖ ваксини 
Телеграф  Стр. 18

 
Правителството отпусна 22.8 млн. лева на държавното дружество "Бул Био". С тях ще бъдат 
финансирани три проекта. 
Още през месец април стана ясно, че държавата предвижда такава инвестиция. Тогава в 
интервю пред "Телеграф" шефът на дружеството д-р Румен Кофинов обясни, че по този начин 
производството на БЦЖ ваксини ще се удвои. Освен това ще се обнови производството на 
човешки кръвни продукти и ще се възобнови производството на антитоксични серуми. 
"Средствата ще отидат по тези направления в "Бул Био", за да знаят българите, че сме 
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инвестирали в създаването на ваксини. България произвежда не само ваксини, но и 
антитоксични серуми и всичко останало за огромен брой държави по света", отбеляза по време 
на правителственото заседание министър-председателят Бойко Борисов. гордост 
По-късно премиерът посети една от базите на "Бул Био", тази в Суходол. Той бе придружен от 
министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, началника на ВМА ген.-майор проф. 
Венцислав Мутафчийски и директора на "Пирогов" проф. Асен Балтов. "Бул Био е поредното 
дружество, което успяхме да спасим от приватизацията. Сега в производствената база се правят 
съвременни и модерни ваксини, което е голяма гордост за всички нас. Продължаваме да 
развиваме Бул Био като едно от най-модерните предприятия в Европа. Още от лятото се работи 
активно и вече се полагат основите на нов склад, който да отговори на нуждите на дружеството 
при разширяване на производството му. На 1200 кв. метра ще бъдат разположени три 
помещения, включително хладилно, във връзка с производството и съхранението на ваксини", 
заяви министър-председателя. Той се обърна и към работещите в дружеството "Благодарение на 
вас българските ваксини се купуват в цял свят, продължавайте да разнасяте славата на 
България", каза Борисов. изграждане 
С близо половината от отпуснатите 22,8 млн. лв. ще бъде изградена втора производствена 
линия за БЦЖ-ваксини. "Сегашното производство стига за осигуряването на българския 
имунизационен календар, останалите количества са за износ", обясни през април д-р Кофинов и 
допълни, че българският серум се води златен стандарт. Около 7 милиона лева пък ще бъдат 
необходими за обновяване на производството на човешки кръвни продукти. Оборудването в 
лабораторията на държавното дружество е старо и трябва да бъдат закупени центрофуги, 
филтри и други специфични уреди, с помощта на които ще се произвеждат по-големи 
лекарствени препарати на базата на човешки кръвни продукти. Такива медикаменти се използват 
в нервологията, хематологията, както и при анемии. С третият проект ще бъде възстановено 
производството на животински хиперимунни серуми от конска плазма. Те се използват за 
лечението на дифтерия, тетанус и срещу змийско отравяне. Производството им бе спряно през 
2017 г. Тук по думите на д-р Кофинов предизвикателството е намирането на лицензирана конна 
база и коне. Една от идеите е дружеството директно да закупи коне, да ги имунизира и да 
използва материал от тях. 
Доставяме серуми на УНИЦЕФ и СЗО 
България предоставя БЦЖ-ваксини на редица страни. Здравният министър проф. Костадин 
Ангелов отчете, че "Бул Био" имат договор за над 19 млн. долара с УНИЦЕФ, а отделно са 
сключени такива с Южна Корея и Турция. Договорът с южнокорейската "СLG Chem" е 3,6 млн. 
долара, а с турдката "Тюрк Илач" е за 3 млн. евро. По думите на министър Ангелов 23 млн. дози 
от БЦЖ ваксината е произвела родната компания от януари до ноември тази година. "От 
Тетадиф -16 млн. дози за Европа, Африка и част от Азия, а от Тетатокс - близо 120 000 дози. С 
туберкулина, с който се провежда пробата манту са произведени 1200 000 дози, като се 
снабдяват държави на няколко континента", каза министър Ангелов. 
Шефът на "Пирогов" проф. Балтов докладва, че спешната болница е един от най-големите 
консуматори на противозмийския серум, който също се създава от "Бул Био". Във ВМА пък тази 
година се е усетил недостига от него и затова възобновяването на производството е 
необходимо, заяви на свой ред ген. Мутафчийски. 
 
Тест за антитела на промоция за ЧНГ 
Райна ХАРАЛАМПИЕВА 
Телеграф  Стр. 19
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Промоции на тестове за антитела, кръвни изследвания и маркери, показващи различни 
заболявания пускат лаборатории преди ЧНГ. Това показа проверка на "Здравен Телеграф". 
Отстъпките са между 3 и 8 лева до края на декември. Една от най-често посещаваните 
лаборатории у нас е обявила изгодна оферта за преболедувалите от коронавирус. Наличието на 
антитела след изкарването на инфекцията, е определящо за повторното заразяване. Най-
сигурно те се определят с кръвно изследване. По принцип то струва между 25 и 27 лева в 
зависимост от това къде го правите. До края на декември една от лабораториите го пуска за 19 
лв. 
ПОЛЕЗНО 
Според специалистите изследване на IgM/IgG антитела срещу SARS-CoV-2 е полезно при 
определянето на скорошна или прекарана инфекция с вируса. IgM антителата се образуват 
средно 7-10 дни след инфектирането, докато за образуването на IgG антителата са необходими 
най-малко 3 седмици. Положителният резултат не означава непременно текуща инфекция, но 
представлява имунна реакция на организма след заразяването, обясняват експертите. 
Положителен резултат за IgM или IgM/IgG предполагат протичащо в момента заболяване, докато 
IgG положителен резултат предполага предишна или латентна инфекция. Могат да се направят и 
двата теста с едно вземане на кръв, като цената е с 5 лв. повече. маркер 
Имащите положително PCR изследване обаче и вече оздравели хора, няма нужда да плащат и 
за IgM. Тези, които вече са преборили коронавируса е добре да си направят и пълна кръвна 
картина. ПКК показва дали има разместване в показателите за хемоглобин, левкоцити, 
тромбоцити и т.н. Лекари успокояват, че е нормално някои от тях да са променени и за подълго 
време и съветват винаги резултатите да се разчитат от специалист. Обикновено в лабораториите 
ПКК се плаща отделно, като всеки един маркер извън нея си има отделна цена. Сега, можем да 
се възползваме от пакети, като така изследванията ни излизат по евтино. И много важно 
всичките показатели отново се правят с едно вземане на кръв, както антителата, така и пълната 
кръвна картина. Личните лекари имат право да издават направления за такива изследвания 
особено на пациенти със съмнение за коронавирус. Талоните обаче са с лимит и в края на 
годината повечето джипита вече са го изчерпали. процес 
В лабораториите до края на декември ПКК, СУЕ и Среактивен протеин излизат 9 лева, като 
старата цена е била 17 лв. СУЕ или скорост на утаяване на еритроцитите, е кръвен тест, който 
може да бъде белег за наличие на възпалителен процес в тялото. Утайката е един от 
показателите, които е добре да изследваме. Нормалната й стойност в организма е до 25, но при 
затихваща инфекция не е тревожно, ако е малко повисоко. С-реактивният протеин (CRP) 
представлява белтък, който се произвежда в увеличени количества от черния дроб в отговор на 
възпаление. Високото ниво на CRP в кръвта е маркер на възпалението, което може да бъде 
причинено от голямо разнообразие от състояния - от инфекции до рак. Високите нива на С-
реактивен протеин също могат да показват, че има възпаление в артериите на сърцето, което 
може да означава по-висок риск от инфаркт. Въпреки това, изследването на С-реактивен протеин 
е изключително неспецифичен тест и нивата могат да бъдат повишени при всяко възпалително 
състояние. 
*** 
По-евтино проверяваме дали сме алгерчични към антибиотици 
Супер изгодно в момента излиза теста за алергени към антибиотици. Срещу 80 лева вместо 130 
можем да проверим реакцията на организма си на Penicillin G, Penicillin V, Ampicillin, Amoxycillin, 
Sulfamethoxazol, Cephalosporin, Ofloxacin, Cefaclor, Tetracyclin, Erythromycin. Ключов при заразата 
от коронавирус е и недостига на важни витамини. най-вече Витамин D. Ако решим да изследваме 
TSH + Витамин D + Калций до края на декември ще платим 18 лв. вместо 35. ПКК. в комбинация 
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с CRP, гърлен и носен секрет излиза 25 лева, а не 34 лв. Кръвната картина, може да върви и в 
пакет с проверка на Селен и Цинк. Тази комбинация ще ни струва 32 лева до Нова година, а не 
както до сега-45. 
*** 
PCR у дома за 30 лв, ако имаме направление 
Провеждането на безплатни PCR тестове с направления от личните лекари вече е възможно и в 
Пазарджик, съобщи Марица. От вчера една от лабораториите възобнови домашните посещения 
за вземане на проби, като даде алтернативен вариант на доскоро само платената услуга от 110 
лв. Сега, ако имате направление ще платите на лабораторията единствено за посещението в 
дома ви, което е тарифирано с 30 лв. Останалата сума на услугата се поема от Здравната каса. 
От миналата седмица личните лекари в цялата страна могат да издават направления за PCR 
тестове, включително и електронни. Както вече писахме обаче, на места има проблем, тъй като 
някои лаборатории не са синхронизирали софтуерите си и отказват на пациенти с е-талони. 
 
БАН с втори вариант на БГ ваксината 
Част от тестовете ще се провеждат в Париж, правят опитите с хуманизирани мишки 
Милена ДИМИТРОВА 
Телеграф  Стр. 20-21

 
Учени от БАН ще работят над втори вариант на българската ваксина срещу COVID-19. Тя ще 
съдържа различен коктейл от антигени в сравнение с първата разработка. Това обясни пред 
"Здравен Телеграф" шефът на Института по микробиология към БАН проф. д-р Пенка Петрова. 
Идеята, която ще се финансира от фонд "Научни изследвания" е различна от тази, над която 
специалистите вече работят благодарение на институт "Пастьор" в Париж. Над втория вариант 
на ваксината ще се трудят учени от департамента по имунология с ръководител проф. Андрей 
Чорбанов. антигени 
Прототипът на първия препарат, над който се работи от месеци, ще бъде готов до Нова година. 
"Избрани са вирусните антигени, срещу които да се действа. Има различни видове ваксини. 
Едните, които ще се закупят от България са на базата на информационна РНК, която доставя 
информация на клетките за производството на вирусни белтъци, срещу които да се изгражда 
имунен отговор. Нашата разработка прескача този етап и всъщност като протеинова ваксина 
действа директно срещу определени вирусни белтъци, като се изгражда имунен отговор и 
имунната система се обучава да разпознава навреме и да унищожава вируса", разказват от 
Института по микробиолоспреи 
През 2021 г. ще започнат изпитанията над животни, като една част от опитите ще бъдат 
направени в институт "Пастьор" в Париж. Всяка една от лабораторните мишки, над които ще се 
правят тестове, струва около 200 долара. Те са хуманизирани, като в тях са въведени човешки 
гени от клетки на имунната система, тъй като гризачите не боледуват от коронавирус. За да 
развият заболяването, трябва да имат човешки клетки. Ваксината ще бъде доставяне до 
клетките на човек чрез липидни наночастици и ще бъде под формата на спрей. 
УНИВЕРСАЛНО Очакванията за българската ваксина е, че след поставянето й, тя ще успее да 
изгради стабилен имунен отговор у човека, който ще защитава за дълго време от коронавирусна 
инфекция. Родните учени търсят части от белтъчните молекули на вируса, които не мутират. 
Идеята е това да бъде една универсала коронавирусна ваксина, която да се бори срещу 
различни щамове на патогена. Така ще бъдем подготвени за бъдещи пандемии, защото това е 
поредният коронавирус, който атакува човечеството, обясняват специалистите. 
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Изолираха три мутации НА ВИРУСА У НАС 
Софийския щам като този в Германия, видинския като този в Румъния 
Телеграф  Стр. 20

 
Три мутации на коронавируса са изолирани у нас. 
България е депозирала три вирусни генома в специална генетична база данни на пациенти от 
Видин. София и Благоевград. Оказва се. че те принадлежат към три различни клона на 
коронавируса. които се разпространяват в Европа, разказа пред "Здравен Телеграф., проф. 
Пенка Петрова от института по микробиология на БАН. инфекция 
По мутациите в тези геноми може да се установи приблизително от къде е настъпило 
заразяването. Например благоевградските мутации много приличат на тези. които се срещат в 
Австрия. Холандия и Швейцария. Софийската мутация прилича на щамовете, които циркулират в 
Германия, а видинската - на тези. които се срещат в Унгария и Румъния. По тях може да се 
проследи от къде вероятно е дошла инфекцията. но не можем да говорим за статистически 
достоверни данни, тъй като сме депозирали само три генома в тази база. отбеляза проф. 
Петрова. симптоми 
В световен мащаб пък са изолирани 100 хиляди различни генома на коронавируса. Той вечеима 
13 хиляди мутации, но една голяма част от тях нямат никакво значение, нито за вирулентността. 
нито за по-високата смъртност, обяснява проф. Петрова. До сега няма мутации, които да 
предизвикат по-висока заболеваемост или леталитет. уточнява тя. В същото време 
безсимптомните пациенти, заразени с COVID. са много по-малко от очакваното. Оказва се, че те 
са само около 17-20 %. а не както в началото се смяташе, че 80 % от носителите на вируса са 
без признаци на заболяване. Всеки пети болен е без клиника и той е два пъти по-малко заразен, 
отколкото пациентите със симптоми. 
 
Богати страни се презапасяват със серуми 
Телеграф  Стр. 20

 
Богатите страни се презапасяват с ваксини за сметка на хората, които живеят в бедните 
държави. За това предупреди правозащитната организация "Амнести интернешънъл". Оказва се, 
че богатите са си осигурили достатъчно ваксини срещу коронавируса, за да имунизират 
населението си близо три пъти до края на 2021 г. "Близо 70 от държавите с лош социално-
икономически статус ще могат да ваксинират следващата година само един на 10 души срещу 
C0VID-19, ако не се предприемат спешни мерки. Нови данни показват, че богати страни, 
представляващи само 14 на сто от населението на света, са закупили 53 на сто от всички най-
обещаващи ваксини", заявяват още от "Амнести интернешънъл". Страната, която е купила най-
голям брой ваксини е Канада. Оказва се, че тя си е осигурила достатъчно дози, за да ваксинира 
всеки свой гражданин пет пъти. Организацията призова да бъде подкрепено предложението, 
направено на среща на Съвета на С30, да се отмени правото на интелектуална собственост за 
ваксините, тестовете и методите за лечение на коронавируса. 
 
Британския регулатор съветва: Не бързайте с имунизацията, ако имате силни алергии 
Телеграф  Стр. 20

 
Хората със сериозни алергични реакции в миналото не бива да бързат с имунизацията. 
Това съветват от Регулаторната агенция за медицински и здравни продукти във Великобритания. 
Причината са два случая на неблагоприятни реакции, които са настъпили в първия ден на 
масовата ваксинация с продуктът на "Пфайзер" и "Бионтех" в Кралството. В момента случаите се 
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изследват и докато не бъдат изяснени, е най-добре хората с тежки алергии да отложат 
ваксинирането, съветват от Регулатора, цитирани от Ройтерс и Асошиейтед прес. "Както е 
обичайно с нови ваксини, регулаторът съветва като предпазна мярка хората със значими 
алергични реакции в миналото да не получават ваксината, след като двама души с тежи 
алергични са реагирали неблагоприятно. И двамата се възстановяват", каза Националният 
медицински директор на Националната здравна служба на Англия проф. Стивън Пауис. Той 
уточни, че властите действат по препоръка на Регулаторната агенция за медицински и здравни 
продукти. Обединеното кралство започна масово иминизиране на възрастни хора и медицински 
служители с ваксината на американската фармацевтична компания "Пфайзер" и германската 
"Бионтех" във вторник. 
 
Изпитанията още поне година 
Телеграф  Стр. 21

 
"След около година, когато минат началните изпитания над хора, ще може да се разговаря с 
бизнеса, както и с фирми, досега произвеждащи ваксини, които евентуално могат да работят с 
нас, но на този етап не можем да говорим за производство", уточни проф. Петрова. За да се 
стигне до този момент трябва да се извърви дълъг път. Първо се изработва прототип на 
ваксината, след което започват клиничните изпитания над него. Важно е да се докаже, че тя не 
само действа и успява да създаде имунитет, но и че е безопасна. Точно затова клиничните 
изпитания отнемат най-дълго време, защото те трябва да докажат дали ваксината и съответно 
нейните съставки са безопасни. Освен самите антигени, които създават имунитет в нея се 
съдържат различни помощни вещества, които засилват действието й. Всичко това се изследва 
над животни и хора. В институтите на БАН се разработват и тестове за коронавирус, защитни 
маски, различни дезинфектанти и започнаха научни проекти, които да разглеждат евентуални 
бъдещи лекарства срещу коронавируси, както и имунния отговор. 
 
Политици и шефове на болници: Ще се ваксинираме 
Телеграф  Стр. 21

 
Ще се ваксинирам и аз, когато ми дойде реда. 
Това написа във Фейсбук премиерът Бойко Борисов. През последните дни редица политици, 
лекари и обществени личности заявяват, че искат да се имунизират срещу коронавируса. Сред 
тях са и директорите на две от най-големите болници "Пирогов" и "Александровска" проф. Асен 
Балтов и проф. Борис Богов. Пред Нова тв проф. Богов коментира, че ваксината не трябва да е 
задължителна, но всеки, който разсъждава в правилната посока, би се ваксинирал и лично той 
ще го направи. Здравният сайт clinica.bg също прави допитване сред известните медици. Сред 
категоричните защитници на ваксинацията логично е и здравният министър проф. Костадин 
Ангелов. 
"Ще се ваксинирам, неведнъж ваксините са спасявали човечеството", казва той. 
 
Вътрешният министър Христо Терзийски: 11300 полицаи искат инжекция срещу CОVID 
Телеграф  Стр. 21

 
1500 са активно заразените, за празниците раздават по 400 лв. на първа линия 
11300 полицаи са заявили, че ще се ваксинират срещу COVID-19. Това съобщи вътрешният 
министър Христо Терзийски. 
Общо 48 800 души работят в структурите на МВР, от тях само за няколко дена над една четвърт 
са заявили, че искат инжекция срещу коронавируса. "Броят им обаче вероятно може да се 
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промени през следващите дни", каза още Терзийски. Имунизациите ще се правят в МВР болница 
и от мобилни екипи. "Има готовност нашата болница да предприеме веднага необходимите 
действия", обясни Терзийски. В момента ведомственото лечебно заведение очаква доставка на 
фризери за съхранение на ваксината. 
БОНУСИ От началото на пандемията досега 
4003 души са се заразили в структурите на МВР. В момента активните случаи са 1500, отчете 
вътрешният министър. Той допълни, че за стимулиране на служителите покрай празниците са 
отделени 23 млн. лв. Тези пари се дават за това, че полицаите са на първа линия в пандемията. 
Това означава, че всеки ще получи по около 400лв., каза Терзийски. Освен това са предвидени 
допълнителни 5 милиона за оборудване на МВР болница. "Ще бъде закупен първо нов скенер за 
образната диагностика на COVID отделението", обясни шефът на лечебното заведение проф. 
Ненчо Смилов. В момента най-големият проблем на болницата е недостигът на персонал, 
категорично заяви той. 
 
СТОЛИЧНАТА СПЕШНА помощ става на 85 г. 
Телеграф  Стр. 22

 
Днес столичната Спешна помощ навършва 85 години от създаването си. На 10 декември 1935 г. 
с Указ на цар Борис III, е обособена българската Бърза помощ, която е и една от първите в 
Европа. През тези години структурата, която е част от националната сигурност на България, е 
претърпяла трансформации, преминала е през много тежки изпитания и е доказала, че със 
смелост и жертвоготовност застава на първата линия, за да помага и опазва човешкия живот. 
През тези години много български лекари, фелдшери, медицински сестри, шофьори на линейки и 
санитари са преминали през най-всеобхватната и сериозна практическа школа на спешната 
помощ и това е белязало живота на всеки един от тях. Празникът на Спешна помощ ще бъде 
отбелязан с Благослов, отслужен от свещеник от Софийската митрополия. Лекарите ще получат 
и специален подарък от деца, които са написали и илюстровали книжка за Спешна помощ. 
Целият екип на вестник "Телеграф" честити празника на днешните герои! 
 
Кардиолози спасиха от ампутация ръцете на ДВАМА МЪЖЕ И РОДИЛКА 
Телеграф  Стр. 22

 
Кардиолози спасиха от ампутация ръцете на двама мъже и родилка. Чрез техники от 
инвазивната кардиология, които обикновено се използват за съдовете на сърцето, д-р Зоран 
Станков от "Аджибадем Сити Клиник" УМБАЛ, приложи успешно лечение на съдовете на 
пръстите на ръката на трима пациенти. И тримата, двама мъже на 20 г. и 50 г. и родила наскоро 
жена на 28 г., са били със запушени две артерии, захранващи с кръв ръката и дланта. При 
прегледите и на тримата пациенти д-р Зоран Станков установява, че имат анатомична аномалия, 
която не позволява при запушена артерия друга да снабди с кръв пръстите на ръцете, както е 
при повечето хора. При младия мъж травмата настъпва вследствие на физическа работа и 
компресия на артерията. Дълго време ръката е била притисната в една и съща позиция от неща, 
които пациентът е носил, и затова е развил малки тромби и последвало запушване на артерията 
на ръката. Възрастният мъж пък потърсил консултация след сърдечна коронарна интервенция, а 
при жената увреждането е настъпило вследствие на инцидент по време на раждането. С 
изключително редките интервенции са спасени ръцете и на тримата лациенти. 
 
ИЗПРАЩАМЕ ДВЕ ПАЦИЕНТКИ НА лечение в Словения 
Телеграф  Стр. 22
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Двете пациентки, диагностицирани с муковисцидоза, ще бъдат изпратени за лечение в 
Словения. Това съобщи във Фейсбук здравният министър проф. Костадин Ангелов. "Управителят 
на НЗОК проф. Петко Салчев и председателя на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева поеха 
ангажимент пред мен, че до дни двете пациентки от Пазарджик и Казанлък, диагностицирани с 
муковисцидоза, ще заминат за лечение в Словения. Разговорите с болници там са вече в ход. 
Документацията и формулярите, които ще позволят заплащането на лечението от бюджета на 
НЗОК, са готови. Пациентите са уведомени за това от лекуващия им лекар доц. Гергана Петрова. 
Причината за избора на Словения - на този етап това е единствената страна от ЕС, в която 
лекарственият продукт (Kaftrio) се реимбурсира от местния здравно-осигурителен фонд. В 
случай, че словенските болници откажат прием на пациентките, заради пандемията от COVID-19, 
колегите от НЗОК и лекуващият лекар, имат готови резервни планове за други държави, където 
лечението с Kaftrio очаква решение за реимбурсация съвсем скоро", съобщи здравният 
министър. Една от тези пациентки е Росица, за чиято кампания по набиране на средства, 
съобщихме и в "Телеграф". 
 
НАШ ЛЕКАР С ЕВРОПЕЙСКА ДИПЛОМА ПО неврорентгенология 
Телеграф  Стр. 22

 
Доц. Станимир Сираков от УМБАЛ "Св. Иван Рилски", е първият специалист на Балканския 
полуостров с най-високото, трето ниво на европейска диплома по Интервенционална 
неврорентгенология. В региона има само още един притежател на такава тапия и той отново е от 
"Св. Иван Рилски" - доц. Марин Пенков, началник на Сектора по образна диагностика. Неговата 
диплома обаче е в сферата на Педиатричната неврорентгенология. Сертификатът се присъжда 
от Европейския борд по неврорентгенология и е най-престижното отличие в тази област. Доц. 
Станимир Сираков е началник на Референтния център по мозъчно-съдови заболявания. 
Подготовката му за европейската диплома е продължила над две години. Той се е явил общо на 
четири изпита докато му бъде присъдена престижната диплома. "Горд съм, защото ми костваше 
много усилия. Вече можем да се равняваме на всеки един център в Европа", сподели той. 
 
Родените днес ще живеят СРЕДНО 74.9 ГОДИНИ 
Телеграф  Стр. 22

 
Средната продължителност на предстоящия живот за населението на България, изчислена за 
периода 2017-2019 г., е 74.9 години. Спрямо преходния период 2016-2018 г. показателят се 
увеличава с 0.1 година. Това показват данните от отчета за миналата година за изпълнението на 
Национална стратегия за демографско развитие на населението, цитирани от clinica.bg. 
Въпреки това по показателя очаквана продължителност на живота при раждането България 
остава на последно място в ЕС. Според Евростат родените у нас през 2018 г. се очаква да 
живеят средно 75 години, при средно за ЕС - 81 години. Остава обаче положителната тенденция 
за значително намаляване на детската смъртност. 
Данните показват и увеличаване на средната възраст на жените при раждане на първо дете, 
която през 2019 г. е била 27.3. По данни на НСИ към 31 декември 2019 г. населението на 
България е 6 951 482 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В 
сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души, или с 0.7%. 
 
Д-р Надежда Тодоровска, зам.- генерален директор на БЧК: Заля ни нова вълна на 
тревожност 
Близо половин милион българи ще ползват пакетите с храна 
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Райна ХАРАЛАМПИЕВА  
Телеграф  Стр. 23

 
- Д-р Тодоровска, БЧК възобнови националната чат линия за психологическа подкрепа на 
хората в пандемията. Защо? 
- Още в началото на пандемията БЧК разкри горещи телефонни линии и национален чат. Чрез 
него са консултирани и е дадена психо-социална и емоционална подкрепа на над 3000 души. 
Оказа се, че много от притесненията на хората по-лесно се преодоляват, когато те пишат за 
своите проблеми и ги споделят чрез този национален чат. В него участват психолози, които могат 
да ги подкрепят, защото стресът, особено в началото на годината беше огромен, а сега 
разразилата се зараза и големият брой на болни и починали доведе до нова вълна от тревога 
сред населението. Благодарение на финансовата подкрепа на Американската агенция за 
международно развитие ние разработихме проект и получихме средства, с който се осигуряват 
на 30 000 социалнослаби граждани, засегнати от коронавируса лични хигиенни пакети. При 
инфекцията са важни основни правила-дистанция, дезинфекция и дисциплина. Тоест, да се 
научим да спазваме хигиената е едно от важните неща. Знаете, че у нас има маргинализирани 
общности, които трудно възприемат подобни принципи, така че нашите усилия са насочени в 
посока да образоваме, да създадем необходимите превантивни мерки, за да не се стига до по-
голямо разпространяване на заразата у населението. Така, че от една страна-личните хигиенни 
пакети за тези социално слаби са осигурени, а от друга - информационни материали за 
превантивните мерки за предпазване от заразяване. 2 500 уязвими социално-слаби деца пък ще 
получат карти за занимания за нормално връщане към учебния процес. Със съдействието на 
Националната мрежа да здравните медиатори се надяваме, че ще се постигне по-добра 
чуваемост и връзка с населението, което има нужда. Продължава и дарителската кампания 
"Заедно срещу коронавируса", с телефон 1466, като цената на SMS е 1 лв. 
- Раздавахте и пакетите с храна, по програмата на ЕС и социалното министерство. 
Какви са последните данни до колко българи стигнаха те? 
- Съгласно списъците, които са предоставени от АСП на БЧК за разпределяне на пакетите по 
оперативна програма "Храни" са предоставени приблизително 272 000 имена на хора, които са 
социално-слаби в цялата страна. Общата стойност на продуктите е 15 млн. и 700 хил. лв. Те 
обаче попадат в домакинства, които дефакто обезпечават храната на всички членове на едно 
домакинство поради, което от хранителните пакети се възползват близо 473 000 български 
граждани. Към момента, над 85 процента е раздадена храната. До края на седмицата остава да 
получим информация в още 5 града, тъй като в Бургас, Варна, Плевен, Търговище и Ямбол е 
удължен срока за предоставяне на хранителните пакети. Така, че се надявам да постигнем по-
висок процент. Тази година той е по-висок, което означава, че сме достигнали до повече хора. 
- През какви етапи мина програмата? 
- Раздаването стартира на 5 октомври, като поетапно БЧК го организира в цялата страна. 
Открихме 309 раздавателни пункта. Срокът на първото основно раздаване беше до 30 ноември. 
Удължения поради ситуацията с коноравируса в няколко основни града се наложи до 4 декември. 
Хранителните пакети са 22,710 кг. всеки един. Съдържат 16 вида хранителни продукти, които са 
много важни за всяко едно домакинство. Там, където в него имаше повече от двама души, ние 
тази година раздавахме по два хранителни пакета. Тоест, увеличихме пропорцията на храната. 
За това може да се каже, че сме достигнали до много по-голям брой хора, от този, който имаме в 
списъците. 
- Имаше ли възможност хора, които не можеха да си вземат пакетите да им бъдат 
доставени до домовете? 
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- Да. Благодарни сме, че въпреки ситуацията успяхме да мобилизираме и доброволчески ресурс, 
който да осигурим раздаването на храни по домовете на тези възрастни хора или други, които не 
са в състояние да дойдат на раздавателния пункт и да я получат. С коли сме разкарвали 
пакетите до домовете в малките населени места, особено, където са най-чувствителни и трудно-
достъпни услугите за тях. Дори и в големите градове един възрастен човек, който живее в сграда 
без асансьор е обречен да стои само в дома си. Когато е трудно-подвижен няма как да стигне до 
раздавателния пункт.  
– Какви хора са доброволците? 
- Ние сме благодарни на хората, които са се постарали въпреки ангажираността си да отделят от 
времето и да дадат и собствен транспорт, защото тези пакети не се носят лесно на ръка. Имаше 
депутати, министри, зам.-министри, които се включиха. Министър Сачева например беше в 
Добрич. 
- Имаше ли представители на артистичните среди? 
- Може и да е имало, но имената им не са стигнали до мен. Когато някой прави нещо с добро 
сърце не винаги го афишира. Благодарни сме, че откликнаха различни хора, сред които и млади. 
Те разнасяха храните и успяха да помогнат в този труден период. Тази година мобилизацията на 
всички нас беше на ниво. Близо 4000 доброволци на БЧК са участвали в раздаването на 
хранителните пакети. 
- Какво предстои? 
- По отношение на храните, които остават получаваме допълнителни списъци от АСП, които са 
наш управляващ орган с лица, които да получат остатъчните количества, които се надявам да 
успеем да раздадем до края на годината или първите дни на януари. Така, на сто процента 
храната, която е осигурена от фондовете на ЕС и финансирана от българското правителство да 
стигне до хората, които се нуждаят. Някои от тях са и болни от коронавирус, така че ние се 
опитваме изцяло да раздадем тази толкова ценна храна. Продуктите в нея са изключително 
качествени и се търсят от хората. Не само брашното и спагетите, но има и лютеница, много 
готови за консумация консерви като говеждо месо, кюфтета, конфитюр, гювеч консерва, пиле 
фрикасе, риба, захар, леща, олио. Всички това представлява сериозен хранителен пакет с 
хранителна стойност и помага, особено в зимния сезон на всяко едно домакинство. 
- Други нуждаещи се извън, списъците получиха ли храна? 
- Да. Освен това, БЧК по постановление 108 на правителството закупи и предостави над 25 000 
домакинства, засегнати от коронавируса близо 7 500 хранителни пакета. Това са 106 тона храна, 
извън тази хранителна програма. Разбира се тези имена на потребители бяха съгласувани с 
АСП, за да няма повтаряемост и подкрепа на едни същи хора. Ние закупихме храната - пакети с 
най-необходимите продукти, за да осигури подкрепа в този тежък момент. 
*** 
Коя е тя: 
• Има висше стоматологично образование и магистър по здравен мениджънт, специалност 
"Застраховане и социални дейности" 
• От1999г. работи в Български червен кръст 
• Член е на Европейска плат форма AGE на възрастните хора 
• От 2005г. е зам.-генерален директор на БЧК и ръководи тел направление "Социал оперативни 
дейности" 
 
КОРОНА, БРАТЯ И ЛЕЩА НАЙ-ТЪРСЕНИ В ГУГЪЛ 
Пиронкова, Калканджиева и Ким Чен Ун най-интересни за потребителите 
Телеграф  Стр. 1, 26
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Коронавирусът, сериалът "Братя" и рецепта за леща са сред най-интересните за българските 
потребители теми, сочат данни на търсачката Гугъл. 
В края на годината глобалната търсачка Google традиционно публикува най-търсените думи в 
различните държави. През изминаващата година естествено пандемията се е отразила на 
търсенията на информация във всички краища на света, включително и в България. 
Теми 
Очаквано, терминът на годината е "коронавирус", следван от всичко, което той носи със себе си 
като: "ковид симптоми", "мерки Covid-19", "декларации МВР", "извънредно положение", 
"дезинфектант", "маски за лице" и "зелен коридор". Във връзка с пандемията много търсена е и 
световната енциклопедия за данни Worldometer, която се утвърди като най-надежден източник за 
развитието на пандемията в различните страни по света. Потребителите много често са 
изписвали и "Единен информационен портал" в диалоговия прозорец на търсач ката. 
От търсачката разбираме, че тази година българите се вълнуват повече от глобалните събития, 
отколкото от местните. Изборите за президент в САЩ са втората по значимост тема в търсенето 
на информация. В топ 100 на търсенията повече от 15% са свързани с изборите отвъд Океана. 
Кой е Джо Байдън и какъв е Доналд Тръмп? Кога са изборите в САЩ и актуални резултати? 
Търсените термини във връзка с изборите в Америка са повече дори от спортните събития, 
местните клюки и сериали. Сред другите търсени събития и процеси са думите "Черен петък", 
"Бейрут", "протести" и "Оскари". 
Образование 
Третата най-значима тема за българите през 2020 традиционно е образованието. Българите са 
търсили вход към различни системи за обучение, сред които "Google classroom" и .Microsoft 
teams", както и различни онлайн образователни ресурси като "shkolo". Интересът е голям и към 
най-голямата платформа дигитализираща всички процеси в образованието - електронния 
дневник "Опеbоок". В тази област търсени думи са и "матури 2020", ucha.se, edu mon bg, u4ili6teto 
и "електронни учебници". По допирателната на образование и здраве пък върви изключително 
популярното търсене "грипна ваканция". Като се отчита, че интересът към образованието 
надхвърля значимо всички сериали, поп и фолкизпълнители и дори спортисти и спортни събития. 
На фона на пандемията и масовата работа от дома търсенето на приложения се оглавява от 
платформата за видеоконферентни разговори Zoom, следвана от Office 365, Google Meet. 
Търсена е и платфюрмата за бизнес ревюта и оценки Yelp. Сред технологиите най-вкарваната в 
търсачката е думата iphone следвана от номер 12 за тазгодишния модел на смартфона. 
Личности 
Сред най-търсените личности в Google се нареждат Джо Байдън, Доналд Тръмп, Борис Джонсън 
и Ким Чен Ун. Сред българските личности голям интерес отбелязват бившият модел и настояща 
риалити звезда Жени Калканджиева, токшоу водещият Николаос Цитиридис, тенисистката Цвети 
Пиронкова, шефът на националния корона щаб ген. Мутафчийски и тв водещата Александра 
Кръстева. Интересът към Калканджиева Й точно тази година е заради ареста и след скандалите 
и заплахите към съседите й. Водещата Кръстева пък е търсена заради гръмналата новина, че е 
полусестра на актрисата Нети от един и същ баща - актьора Петьо Кръстев от плевенския 
театър. 
Сред спортните търсения на първо място е Висшата лига на Англия (Premier League). Сред 
другите интригували потребителите спортни събития са Australian Open 2020, Roland Garos, 
мачовете България Унгария, Лудогорец - Интер, Левски - Лудогорец, ЦСКА Локомотив Пловдив, 
Левски ЦСКА. Често Enter се натиска и след абревиатурата NBA на Националната баскетболна 
асоциация на САЩ, както и след "Лига на нациите на УЕФА". 
Рецепти 
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Сред рецептите за ястия най-търсена от българските потребители е тази за леща. Следват 
търсения за това как да приготвим кисело зеле, крем брюле, тирамису, музака, яйца по 
панагюрски, гофрети, ябълков оцет, кекс и целувки. 
Сред бъльгарските риалити формати и сериали най -търсен е сериалът ,Братя", следван от 
"Съни бийч", "Ягодова луна", "Игри на волята", "Един за друг", "Фермата", "Аll inclusive", "Гласът 
на България" и незалязващия "Откраднат живот". 
 

 
 
Борисов разпредели набързо още 90 млн. лева 
Дума  Стр. 3 

 
Предизборното харчене на Бойко Борисов продължи с още близо 90 млн. лв. от бюджета - за 
църкви, образование и ваксини. Средствата бяха одобрени набързо вчера от кабинета. 
Традиционно новините бяха придружени с режисирани коментари на премиера и видеа от 
визитата му в държавно предприятие за ваксини. Пресслужбата на МС започна с хвалба, че се 
дават още 2,5 млн. лв. за ремонти, реставрация и изграждане на църкви и храмове. Пред 
министрите премиерът обяви, че целта му е на Рождество Христово хората да отидат на църква, 
защото "в тази пандемия и финансово-икономическа криза упованието в Бога е изключително 
важно". Цитирани бяха и лични благодарности към Борисов от страна на патриарха, епископи, 
викарии и митрополити. 
22,3 млн. лв. ще получи държавното дружество "БУЛ БИО" за реализация на три инвестиционни 
проекта, представени още през април - за производство на БЦЖ ваксина, апаратури за човешки 
кръвни продукти и за възстановяване на производството на хиперимунна животинска плазма от 
коне срещу змийско отравяне, тетанус и дифтерит. "Средствата ще отидат по тези направления в 
"БУЛ БИО", за да знаят българите, че сме инвестирали в създаването на ваксини", сети се 
Борисов. По-късно той посети фирмата заедно с шефовете на ВМА и "Пирогов" и режисирано 
зарадва работниците с дарените милиони. Премиерът обяви, че щял да се ваксинира "като му 
додел редът", изненадващо в първата група за имунизация се оказаха и "артистите по театрите". 
Министерският съвет даде 48 млн. лв. по 8 национални научни програми за 2021 г., като отново 
бе цитиран Борисов, че парите са за "важни за народа теми, като единен цифров пазар в 
науката, нисковъглеродна енергия, опазване на околната среда, здравеопазване и медицина". 
 
Личните лекари още чакат по 1000 лева за първа линия 
Над 20 практики в София са преустановили работа 
Аида ПАНИКЯН 
Дума  Стр. 4

 
Във фактурите, които личните лекари са получили за ноември, не са включени обещаните 1000 
лева за работа на първа линия, научи ДУМА от зам.-прдседателя на Българския лекарски съюз и 
общопрактикуващ лекар д-р Николай Брънзалов. Припомняме, че на брифинг в МС на 8 ноември 
министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов обяви, че "считано от 1 ноември, 
всеки общопрактикуващ лекар ще получава 1000 лева за проследяване на граждани, при които е 
установен КОВИД-19". Властта обеща за това да бъдат заделени 5 млн. лв., като целта бе 
общопрактикуващите лекари да бъдат мотивирани за проследяване, назначаване на терапия и 
последващ контрол на здравословното състояние на гражданите. Освен това, получаването на 
въпросните 1000 лв. от личните лекари е разписано в анекса към НРД, подписан в края на 
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ноември. По този начин се създава напрежение в системата, коментира д-р Брънзалов. Той 
припомни, че все още БЛС няма отговор на отвореното си писмо, в което поиска среща с 
премиера Бойко Борисов, за да бъдат решени някои от най-наболелите проблеми в работата на 
съсловието с НЗОК. 
Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров коментира за пореден път пред медии, че в 
условията на пандемия се изисква много по-добра комуникация и експедитивност във вземането 
на животоспасяващи решения. Той припомни, че НЗОК се управлява от надзорен съвет, в който 
преобладаващото мнозинство са държавни служители. 
Информацията за непреведените 1000 лева потвърди и д-р Георги Миндов, председател на 
Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари. По думите му от началото на годината 
досега над 20 от около 600 практики на лични лекари в столицата са спрели работа по различни 
причини. Немалко от тези медици са възрастни или с придружаващи заболявания. Това 
означава, че без личен лекар остават около 30 хиляди здравноосигурени столичани. 
 
Европа затяга КОВИД-мерките 
Богатите страни се презапасяват с ваксини 
Дума  Стр. 7

 
Германия обмисля пълна карантина след Коледа, тъй като настоящите ограничения не са 
достатъчни за намаляване на разпространението на коронавируса. Това заяви канцлерката 
Ангела Меркел в Бундестага в сряда, като добави, че поддържа затягане на мерките, 
включително затварянето на магазините, до10 януари. "Преодоляването на тенденцията за 
увеличаване на новозаразените засега не се е случило и продължава да е много висока. Още по-
тревожен е броят на хората, които се нуждаят от интензивна терапия, и смъртните случаи", заяви 
Меркел. 421 души са загубили живота си към 8 декември, а заетостта в реанимациите е 30 на 
сто, показват данните на института "Роберт Кох". 
Меркел предупреди, че допускането на туристи в хотелите за празниците увеличи 
неналожителните пътувания, и се застъпи за удължаване на ваканцията на учениците или за 
онлайн обучение с 1 месец. Канцлерката разкритикува традиционните коледни продажби на 
греяно вино, като посочи, че те нарушават мярката, според която заведенията могат да продават 
само храна за вкъщи. 
Чехия също пристъпи към затягане на мерките, като намали работното време на заведенията до 
20 ч. и забрани продажбите на алкохол на открито. Глобите за нарушителите са 1900 евро за 
физически лица идо 115 хил. за фирмите, а полицията получи нареждане да следи за спазването 
им. 
Холандският премиер Марк Руте обяви, че частичната карантина, въведена преди 2 месеца, се 
удължава и за празниците. Ресторантите и баровете се затварят, а продажбите на алкохол се 
забраняват след 20 ч. 
Нови ограничения въведе и Швейцария, търговските центрове, пазари и ресторанти ще работят 
до 19 ч., а публичните събития, с изключение на религиозните служби, се отменят. Частните 
събирания са ограничени до 5 души. 
Богатите страни се презапасяват с ваксини срещу коронавируса, а хората, живеещи в бедните, 
рискуват да бъдат лишени от тях, предупредиха правозащитници. Въпреки че богатите нации 
представляват само 14% от световното население, те са резервирали 53% от всички най-
обещаващи ваксини. Споразумението за равен достъп до ваксини (Covax), което осигурява 700 
милиона дози за 92 държави с по-ниски доходи, няма да е достатъчно, обявиха "Амнести 
интернешънъл", "Оксфарм" и "Глобал джъстис". Те призоваха фармацевтичните компании да 
споделят технологиите си за производство, за да се осигурят нужните количества. 
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Междувременно Американската агенция за качеството на храните и лекарствата (FDA), която 
започна одобряването на ваксината на "Пфайзер"за САЩ, публикува информация, според която 
по време на клиничните изпитвания се починали шестима от 43 000 доброволци, участвали в тях. 
Двама от починалите са получили ваксината, а четирима са били инжектирани с плацебо. От 
ваксинираните с препарата единият е издъхнал 3 дни след първата доза. Той е страдал от 
затлъстяване и атеросклероза. Сърцето на втория е спряло 60 дни след втората доза. От 
шестимата починали трима са били над 55 г. 
Обединените арабски емирства съобщиха, че са регистрирали за употреба инактивирана 
ваксина срещу КОВИД-19, разработена от китайската компания "Синофарм", която показва 
ефективност от 86%. 
 

 
 
Премиерът: Инвестирали сме в създаването на ваксини у нас 
Правителството отпусна над 22 млн. лв. за проекти на БУЛ БИО 
Земя  Стр. 2 

 
Нова производствена линия за БЦЖ ваксина ще бъде изградена от БУЛ БИО със средства, 
отпуснати от правителството, съобщи Днес.бг. Средствата са общо 22 280 000 лв., а останалите 
проекти, за които са предназначени, са реновация на лаборатория за производство на човешки 
кръвни продукти, както и възстановяване на производството на антитоксични серуми от конска 
плазма. Парите ще отидат по тези направления в БУЛ БИО, за да знаят българите, че сме 
инвестирали в създаването на ваксини. Сред тях е и проект за нова линия за БЦЖ ваксина. От 
думите на здравния министър Костадин Ангелов стана ясно, че тя стига чак до Австралия. Само 
тази година от БЦЖ ваксината са произведени 23 млн. дози. България произвежда не само 
ваксини, но и антитоксични серуми и всичко останало за огромен брой държави по света, 
отбеляза министър-председателят Борисов по време на правителственото заседание. В хода на 
заседанието министърът на здравеопазването Костадин Ангелов докладва актуалната 
обстановка в страната във връзка с пандемията, съобщиха от правителствената пресслужба. Той 
отбеляза, че се наблюдава намаление на натиска в лечебните заведения и обърна внимание на 
големия брой излекувани пациенти само за една седмица - 16 028 души. Това е един от 
рекордите, които постигаме като брой излекувани пациенти, което означава, че колегите в 
лечебните заведения се справят все по-успешно, заяви здравният министър. Ангелов посочи 
още, че изпълнението на плана за ваксинация върви по график и се изготвят списъците за 
имунизации на групите, работещи на първа линия с COVID-19. Министърът очаква първите 
доставки на ваксина у нас да са в началото на месец януари 2021 г. 
Премиерът Бойко Борисов заяви, че ще се ваксинира срещу коронавируса. Щом ми дойде ред, 
ще се ваксинирам, каза Борисов, който преболедува Covid-19 и беше под карантина, припомни 
Днес.бг. 
Премиерът заяви, че първо ще бъдат ваксинирани работещите на първа линия, включително 
артистите в театрите и после членовете на правителството. Заставаме с колегите, ваксинирате 
ни, когато дойде ред, за да се спасим от такива приказки, които може да има. 
 
Отварянето на детските градини - решението не е само медицинско 
Земя  Стр. 2
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Държавният главен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев не е съгласен с критиките, че се 
изпуска контролът върху епидемията, а всички се учат от резултатите и грешките си, работейки. 
В сутрешния блок на БНТ доц. Кунчев изрази разочарованието си от народопсихологията и 
поведението на хората с неспазването на мерките. Според него решението за отваряването на 
детските градини и ясли е медицинско, политическо и социално-икономическо. Първите 
обнадеждаващи данни за намаляване на заболеваемостта е налице, тенденцията е крехка, 
много в началото, но е налице и не трябва да пропиляваме създадения ресурс, настоя доц. 
Кунчев, цитиран от Нюз.бг. Той очаква промени в карантинирането на медиците. Нямаме избор, 
не можем да се лишим от голям брой медицински лица, така че за мен е оправдано при 
отрицателни резултати, да не се изчаква изтичането на пълния срок на карантината, подчерта 
доц. Кунчев. 
Здравният инспектор е на мнение антигенните тестове да се приравнят с ПСР-те. Когато говорим 
за бързите антигенни тестове, те не са равностойни и ще има разминаване в резултатите, 
предупреди обаче доц. Кунчев. Той увери, че няма проблем с осигуряването на легла за болни 
хора. Здравният инспектор смята, че можем да изкараме нормални празници в един ограничен 
състав, но ако отпуснем края - ако тръгнем да обикаляме по магазините и да се срещаме с много 
хора, резултатите ще се видят на 7 - 8 януари. Кунчев припомни, че само преди месец в цяла 
Европа се е говорело за "нормални празнични дни", но постепенно много страни се отмятат от 
тези обещания и въвеждат или удължават много мерки. По отношение на предстоящата 
ваксинация срещу COVID-19 доц. Кунчев обясни, че има места със слаб интерес за 
ваксинирането от страна на медиците, но има и такива, в които интересът наближава 100%. 
Доста хора се опасяват, искат повече информация, опит и това ги притеснява. Докато не се 
получи официалното разрешение от ЕК, базирано на препоръките на Европейската агенция по 
лекарствата, не можем да предоставим повече информация. Когато тази информация достигне 
до всички, всеки един човек ще се убеди, че ваксината е ефективна, подчерта доц. Кунчев. 
Според него хубаво би било бройката на желаещите медици да се ваксинират да бъде точна. 
Списъците трябва да бъдат максимално точни и ние работим по тях, увери Кунчев и допълни, че 
се очакват 125 000 дози ваксини. Втора, трета и четвърта доставка на ваксините също ще има. 
Доц. Кунчев отбеляза, че задължението на държавата е да осигури възможност да се имунизира 
всеки, но доколко това би могло да се реализира, било трудно да се каже. 
 
Вирусолози: Птичият грип може да се прехвърли върху хората 
Земя  Стр. 4

 
Птичият грип изглежда се завръща с пълна сила в Европа и Азия. През последните дни в няколко 
държави бяха обявени огнища на болестта и бяха приложени спешни мерки. У нас няколко 
области въведоха повишена епизоотична готовност. А експерти предупреждават, че това може 
да е поредният животински грип, който да се пренесе върху хората. 
В резултат на информацията, подавана от няколко европейски държави за нарастването на 
случаите по дивите птици в Западна Европа и очакваната им миграция, включително и към 
България, областната епизоотична комисия в Русе разпореди превантивни мерки срещу птичия 
грип. В областта се намират едни от най-големите птицеферми и обекти за производство на 
бройлери в Северна България. Повишена епизоотична готовност от инфлуенца по птиците обяви 
и област Сливен, където има по-големи стопански обекти - птицеферма в село Панаретовци, 
птицеферма край село Тополчане и Кекличево стопанство. В Перник собствениците промишлени 
птицевъдни ферми трябва да разпоредят спазване на определени правила - дезинфекция на 
влизащи и излизащи превозни средства във фермите, забрана за влизане на външни лица, 
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предпазване на фуражните суровини и готовия фураж от контакт със свободно живеещи птици и 
други. 
В Европа Великобритания обяви локдаун за птицефермите и унищожи повече от 30 000 пуйки, 
Украйна алармира за високопатогенен птичи грип на територията си, а цяла Словения е обявена 
за високорисков район. Вирусолози предупреждават, че на фона на коронавируса бум на птичи 
грип може да доведе до сериозна биологична заплаха. Ако от този вирус започнат да боледуват 
хора, ще стане наистина много опасно. На експериментално ниво вече е доказано, че това е 
възможно да се случи. Човек може да се зарази с него, като болестта протича много тежко, а 
вероятността от летален изход е висока, заявява вирусологът Александър Чепурнов пред Нова 
телевизия. Единственият начин за борба с вируса е унищожаване на болните птици. В условията 
на пандемия избухването на птичи грип би довело до екстремно натоварване и дори до срив на 
здравните системи, отделно икономическите загуби ще са големи. Изправени ли сме пред 
поредната биологична заплаха? Според Чепурнов "остава ни единствено да се надяваме, че 
инфекцията няма да стигне до нас". 
 
Проф. Богов: Ваксината не е панацея, но е шанс! 
Дисциплината е основен наш проблем, заяви директорът на Александровска болница 
Земя  Стр. 8

 
Ваксината не може да е панацея за стопиране на заразата. Това обаче е един голям шанс срещу 
пандемията. Очакванията са първата седмица на януари ваксината да бъде факт у нас. Хубаво е 
популярните хора да дадат пример и да се ваксинират, заяви директорът на Александровска 
болница проф. Борис Богов пред "Нова телевизия". Бих се ваксинирал с първата ваксина, която 
ще дойде. Ще има достатъчно количества за всеки, който пожелае да го направи. Дисциплината 
е основен наш проблем. Видяхме едни снимки от едни магазини, които го доказват. У българина 
липсва дисциплина, предупреди още проф. Богов. Според него обаче не би било редно някоя 
компания да задължи персонала си да си постави ваксината. 
Във връзка с отварянето на детските градини проф. Богов обясни, че малките деца нямат 
необходимите рецептори, за да са разпространител на коронавируса. Малките деца нямат 
достатъчно рецептори, за да разпространяват коронавируса, затова ще бъдат отворени първо 
детските градини и ясли. Най-много заразяват децата над 10-12 години, отчете шефът на 
Александровска болница. 
Сега е платото на заболеваемостта, след около две седмици ще е на смъртността, обясни още 
той. През октомври Александровска болница е приела 37 пациенти с COVID-19, а през ноември 
те вече са 297. Преминалите за октомври са 560, а за ноември - 1560, обясни професорът. 
Наложените мерки са съвсем адекватни и правилни. Към днешна дата поне имаме свободни 
места в буферните и триажни зони. Това го нямаше преди наложените мерки, разясни Богов. 
Смъртността в нашата болница за миналата година е около 200 души. Само за средата на 
октомври и целия ноември тази година имаме 57 случая, обясни проф. 
Богов. Той изрази мнение, че страните около нас са разхлабили мерките заради 
математическите модели, но се е наложило отново да ги върнат. 
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България, 2020 г.: психично болни оковани във вериги като животни 
Комплекти синджири и катинари за глезените и ръцете са намерени в няколко медицински 
заведения 
Цветелина ТАНКИНСКА 
168 часа  Стр. 8-9, 11 

 
Вързани за леглата с метални вериги плахи пациенти. Напълно обездвижени глезени и китки. 
Следват удари с пръчки по корема, неистови викове и плач. Непослушните остават така в 
продължение на няколко дни. 
Описаната картина съвсем не е част от филм на ужасите, а реалността в един от домовете за 
хора с психични разстройства и умствена изостаналост у нас. 
Според записките на специалистите от Комитета за борба с изтезанията към Съвета на Европа 
мястото е психиатричната болница в с. Царев брод. 
За съжаление обаче, тя не е единствената, в която групата, изпратена на проверка в България 
през тази година, открива куп "нечовешки" нарушения 
Само преди броени дни стана ясно, че в доклада делегацията е констатирала абсолютен провал 
на българските власти в предприемането на ефективни действия за подобряване на 
обстановката в медицинските заведения. 
Също като проверката през 2017 г., когато специалистите дават конкретни препоръки. Сегашното 
посещение обаче показало, че те категорично не са били спазени. 
Така под външен натиск 27 от домовете за социални услуги у нас ще бъдат затворени заради 
крайно лоши условия до 2027 година. 
Първите, които ще бъдат закрити още тази година, са в селата Куделин, Говежда и Самуил. 
Още проверката през 2017 г. заключава, че най-притеснителна е обстановката в Куделин. 
"Жителите на дома сами съобщават, че се е случвало да бъдат фиксирани за пейки или за легло 
в една от двете уединени стаи - разказват впечатленията си тогава проверяващите. - За тази цел 
са използвани метални вериги, обезопасени с катинари, които бяха намерени в офиса на 
охраната на заведението. В същата болница е открита и пръчка, върху която са написани името 
и телефонен номер на пазач. Най-вероятно тя е използвана като средство за възпитание. 
Живеещите в дома сами са описали пазача като често пиян и един хората, които са ги 
малтретирали най-много." 
Констатациите в Говежда не са по-различни. 
"Стаите бяха предимно полуразрушени и оголени - пишат чужденците в доклада си. - Съдържаха 
износени легла, някои до такава степен, че за да бъдат закрепени, са поставяни дървени дъски 
при счупените отвори. Пациентите носеха със себе си личните си вещи като гумени играчки или 
празни пластмасови бутилки и чаши. Криеха ги в торбички или вътре в дрехите си, например под 
ризата. 
Причината - често нещата им се крадели от други хора. Личната хигиена на много от тях беше 
лоша, както и състоянието на облеклото им и спалното бельо." 
Специалистите остават шокирани от състоянието на полуподземната външна тоалетна. Описват 
го като "отвратително ". 
"Беше мръсно, с локви урина и купища човешки фекалии - обясняват те. - Дори по стените 
имаше такива. Изглежда, е липсвала тоалетна хартия и пациентите са чистили ануса си с ръце, а 
след това са размазвали по стените в опит да почистят ръцете си." 
От делегацията заключили още, че както в Говежда, така и в Куделин имало специално уединени 
стаи с много малки размери и решетки на прозорците. В Говежда една от тях наподобявала 
клетка, тъй като решеките били от пода до тавана. В тях жителите на дома били заключвани 
понякога и с часове. 
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И на двете места констатацията била една - по-голямата част от пациентите прекарвали дните 
си самотно, спели, седели наоколо, а в най-добрия случай гледали телевизия заедно с другите. 
Изглежда, изводите от посещението през 2020 г. не са по-различни. Единственият напредък е, че 
имало "малко, ако изобщо има такова подобрение от миналата проверка". То било в състоянието 
на сградата. 
Други посетени болници според записките на проверяващата група са държавната психиатрична 
болница" Св. Иван Рилски" в Нови Искър, психиатричната болница в Царев брод и тази в Бяла. 
Последната била проверена за първи път през 2006 година. 
До какви ужасяващи изводи стигат специалистите? 
"В "Св. Иван Рилски" делегацията ни получи многобройни твърдения от пациенти за това, че 
санитарите са ги удряли не само с шамари, но също така са ги бутали, ритали и дърпали за 
косата", разказват от делегацията. 
Проверяващите констатирали и че в някои от стаите имало нощни чекмеджета и гардероби, но 
те били заключени и пациентите не можели да ги използват за съхранение на личните си вещи. 
"В мъжкото отделение за остри заболявания имаше стаи, в които липсваха калъфки за 
възглавници и чаршафи - казват още от делегацията. - Тоалетните в отделението бяха мръсни 
очевидно защото пациентите трябваше да ги почистят. Освен това някои тоалетни изобщо не 
функционираха. Според директора през предходната зима отоплителната система е работила 
частично - за шест часа на ден. Стая 3 на мъжкото отделение беше особено порутена и мръсна. 
В нея пациент лежеше сам върху оцветено одеяло в лоши хигиенни условия. Миришеше на 
урина и беше заобиколени от голям брой мухи." 
Въпросът със задържането на пациенти също не бил в реда на нещата. 
"В "Св. Иван Рилски" използват единствен неподплатен колан за талията, който е много здраво 
закрепен с катинар - описват го от делегацията. - Многобройни пациенти се оплакаха от болката 
по време на задържането, а няколко от тях, които бяха и от двата пола, демонстрираха 
забележително сходни телесни следи по кръста си от приложението на коланите." 
(Каква е позицията на директора на държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" 
Цветеслава Гълабова, четете на стр. 10) 
Особено тежко било положението и в дома в Бяла. 
"В мъжкото отделение пациенти обикновено изглеждаха доста уплашени - пишат 
проверяващите. - Оплакваха се от няколко санитари. Едно име се споменаваше особено често. 
Имало е шамари и други удари. Пациент на възраст около седемдесет години показа натъртване 
на корема, казвайки, че е бил удрян от санитар, докато лежи на леглото си. Друг пациент каза на 
делегацията, че преди месец е станал свидетел как след разправа със санитар пациент номер 
бил фиксиран към собственото си легло и бит по пялото тяло с черна пластмасова тръба. 
Предметът беше намерен в близката стая на персонала. 
Твърди се, че санитарите в нощната смяна понякога носят черната пластмасова тръба със себе 
си, за да утвърдят авторитета си. В мъжкото отделение за хронични заболявания споделиха 
пред делегацията за шамари, удари на юноши, също и за санитари, носещи пръчки. Освен това 
пациент се оплака и че след като е бил задържан, е бит от санитар със задържащия колан." 
Специалистите отбелязват, че при проверката в Бяла през 2006 г. условията за живот в стаите 
варирали от приемливи до лоши. В някои било пренаселено, макар други да са стояли 
абсолютно празни. Част от леглата били счупени или с мръсни и разрушени матраци, както и 
липсващо спално бельо. Имало дори и условие за използването на душа. Живеещите в дома 
били задължени на такъв само веднъж седмично. Тогава редица пациенти се оплакали и от 
качеството на храната. Това обаче не изненадало никого, като се имало предвид, че на всеки 
един се падали приблизително по 2 евро на ден. 
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Делегацията отбелязва и че при предишната проверка на дома в Бяла по-буйните пациенти са 
били задържани за дълги периоди от време без достъп до вода или храна. 
"Въпреки видеонаблюдението те не са били обект на непрекъснат надзор от персонала - 
обясняват специалистите. - Например инцидентът, случил се през 2007 г., когато пациент се 
изгори сериозно, докато опитва да изгори обезопасителен колан на глезена си. Пациентите също 
така понякога бяха задържани пред очите на други пациенти. Освен това хората, лекуващи се в 
заведението, помагали на персонала при сдържането на други лекуващи се." 
Относно задържането на пациентите най-тежка се оказала ситуацията в Царев брод. 
"Въпреки наличието на правилно проектирани подплатени обезопасителни колани пациенти в 
мъжкото и женското отделение за остри заболявания - от 18 до над 60 години, бяха почти 
приковани към легла с метални вериги за китките и глезените, често дни наред. 
"Ние сме оковани като животни", казва един от настанените там пред делегацията. 
Твърдяло се, че този начин за задържане бил използван в болницата в продължение на много 
години. 
"По време на обиколката делегацията намери в заключени кабинети на персонала комплекти 
вериги и катинари - пише в доклада. - Те се съхранявали по начин, който ги правел 
леснодостъпен за работещите там. Директорът на болницата не отрече, че се използват вериги 
за задържане на пациенти." 
Относно атмосферата, в която са живели пациентите, от делегацията стигнали до извода, че в 
много от отделенията на болниците тя не била толкова терапевтична, колкото потискаща. 
Живеещите пък не били лекувани с друго освен с лекарства. Въз основа на интервюта, 
проведени от специалистите, се оказало, че броят на задържаните пациенти бил най-висок в 
Царев брод. 
"Един от примерите е пациент, на когото е казано да подпише документ за "доброволно" 
съгласие за хоспитализация скоро след пристигането си, като същевременно с това е задържан с 
вериги и е наложено принудително медикаментозно лечение -описват от комитета. - Ситуация, 
която може да бъде считани за нечовешка и унизителна. Този пациент все още е държан в 
болницата "доброволно", против волята му, повече от два месеца по-късно, страхувайки се, че 
ако опита да поиска освобождаване, ще бъде задържан и хоспитализиран за още по-дълго 
време. Редица други пациенти в Царев брод които са юридически грамотни и са подписали 
съгласието си за хоспитализация, все още се считат за "доброволно" настанени. Те обаче 
заявяват, че искат да си тръгнат, но не им е позволено, което ги превръща в затворници."  
В по-голямата част от болничните заведения сериозен проблем се оказват и контактите с 
външния свят. Имало множество оплаквания, че достъпът до телефон в тях бил ограничен. Това 
според комисията било особено тревожно предвид факта, че всички посещения на пациенти в 
психиатричните домове в България са забранени от март 2020 г. заради пандемията COVID-19. 
"В Бяла пациентите нямаха право да пазят мобилните си телефони и нямаше ясна информация 
за това колко често могат да се обадят - пишат в доклада. - Всяка молба за използване на 
стационарния телефон на отделението трябва да бъде одобрена от лекар. Това обаче не се  
случвало най-вероятно поради ограничения бюджет за телефон. В "Св. Иван Рилски" пациентите 
в острите отделения нямат право да пазят мобилните си телефони. В Царев брод също не беше 
позволено да пазят мобилните си телефони. Дават им се само за определен период" 
От комитета заключават, че ежедневният достъп до телефон трябва да бъде разрешен за всички 
пациенти с изключение на няколко обстоятелства. Главно когато лицето може да бъде 
застрашено или да застраши другите. 
Изводът от целия доклад е, че домовете за хора с психични разстройства и умствена 
изостаналост у нас не са функционални. Според специалистите те са "остарели" и не са 
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способни да допринесат за лечението на пациентите в тях. Нещо повече - болните са подлагани 
на системни унижения. 
"Обобщавайки констатациите от това посещение, преди затварянето на всички тези остарели 
заведения българските власти да предприемат конкретни и неотложни мерки, насочени към 
отстояване на човешкото достойнство на всички лица, настанени в съществуващите домове за 
социални грижи", призовават от комитета. 
От психиатричните болници категорично отричат да са малтретирали пациенти. Директорът на 
лечебното заведение в Царев брод д-р Нели Николова обяснява, че намерените вериги в стаите 
на санитарките не се използват от години, а при буйстващите пациенти са прилагани колани. 
Шефът на болницата в Бяла пък увери, че след случай на забравени пациенти, вързани за дълго 
време, е имало дисциплинарни наказания за персонала. 
 
Директорът на болницата в Курило пред "168 часа": При нас няма насилие. Уволнила съм 
60 души за лошо отношение 
В някои от домовете пациентите помагали на медицинските лица за усмиряването на други 
болни 
Цветелина ТАНКИНСКА 
168 часа  Стр. 10- 11

 
При нас не се случват такива неща. Няма бой с пръчки. Не са намерени и в сградата. Не знам за 
другите болнични заведения, които са проверявани. Отношението ни към хората, които се 
лекуват, е добро. 
Не мога да коментирам следите от колана по тялото. Това, което мога да кажа, е, че нощни 
смени във всяко едно отделение кара по една сестра и един лекар. Те се занимават с 
настанените при нас. В нито едно отделение нямаме петима души на работа, както се изисква. 
Тотален недостиг на персонал." 
Това коментира директорът на държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" д-р 
Цветеслава Гълъбова пред "168 часа". Тя обясни още, че лично е уволнявала персонал заради 
лошо отношение към болните: "Разделила съм се с 60 души заради подобни ситуации". 
Дотук директорите, които излязоха с позиция относно констатациите в доклада на Европейската 
комисия, казват, че основният проблем за всички е липсата на персонал и ниските заплати, които 
медицинските лица вземат. При проверка на делегацията е установено, че във всяко посетено от 
тях лечебно заведение е имало абсолютен недостиг на хора, които да се грижат за пациентите. 
Така например в болницата в Бяла се оказало, че на лекуващите се им се налагало да помагат 
на служителите на отделенията при усмиряването на по-буйните жители на сградата. До това се 
стигало поради недостатъчния брой сестри и лекари. В " Св. Иван Рилски" пък пациентите били 
принудени да почистват някои от стаите. 
Особено тревожен бил и фактът, че в част от болничните заведения нощни смени карали само 
по един лекар и санитар. Те трябвало да отговарят за огромен брой хора. 
Според специалистите качеството на персонала също било ниско, а обучението - прекалено 
неадекватно. Освен всичко това някои служители били задължени да пътуват до психиатричните 
болници, тъй като сградите били разположени в по-отдалечени райони. 
Всички тези минуси увеличавали риска от малтретиране на живеещите в домовете. 
Какво обаче ще стане с пациентите, ако те бъдат изкарани от психиатричните заведения. 
"Това е прекалено сложен процес - обяснява служителка в един от домовете за психично болни в 
България пред "168 часа". - Там живеят хора със съдебни решения. Кой ще се заеме да обжалва 
тези решения, за да ги изкара от домовете? Повечето, да не кажа почти всички, са без роднини 
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или близки. Ако имат такива, те не ги търсят. За защитените жилища се говори от десет години . 
Но те не се правят, защото това е свързано с прекалено много средства 
После трябва да се дадат на частници, кой би ги взел? Няма кой. Трябва да се оборудват, да се 
поддържат. Много сложно. В момента Европейският съюз ни натиска, но просто животът тук е 
такъв. В другите страни например има манастири, до които са построени цели сгради. В тях се 
настаняват хората, които имат нужда от специализирана помощ. Там се лекуват. При нас това не 
виждам как ще се случи. Ако стане нещо подобно, то това няма да е в близкото бъдеще. Ще 
отнеме много повече от седем години." 
Според нея условията в дома зависят и от общината, в която се намира медицинското 
заведение. 
"Изключително важно е какви пари се отпускат както за служителите, така и за дома -обяснява 
сестрата. - За никого не е тайна, че както преди много години, така и сега домовете, които са по-
близо до София, са по-добре. Просто открай време е така." 
Относно поведението на работещите специалисти в психиатричните заведения, в които 
комисията е отчела нередности, тя казва, че грешките били главно на ръководството. 
"Директорът е най-важен - смята служителката. - Той трябва да следи за това хората, които ще 
започнат работа, да са квалифицирани и да преминат през сериозно обучение. Той е човекът, 
който трябва да държи на работещите и да гледа как те изпълняват задълженията си. 
Ако види някакви нередности, ако види такова лошо отношение, което е описано в този доклад, 
мигновено трябва да уволни медицинските лица, които са се държали така. 
Да удряш болен човек, да скубеш, да риташ или дори да обиждаш, е просто забранено." 
Според сестрата за медицинските заведения от този тип трябват много опитни служители. 
"Младите, които постъпват сега на работа, не могат да бъдат оставени без лекар, без някой да ги 
наблюдава - обяснява тя. - Те са по-нервни, трудно сдържат емоциите си, прагът им на 
търпимост е доста по-нисък. В случая те ще трябва да работят с пациенти, които не осъзнават 
действията си, не разбират и какво говорят. Може да се случи да посегнат, да те обидят. Но това 
не е нещо изненадващо. Все пак те не разбират действията си. В този момент, ако ти си сестра, 
не трябва да удряш човека или да му крещиш. Трябва да го успо-коиш, така че да не буйства 
повече. Насилието над тези хора със сигурност няма да доведе до нищо добро. Трябва обаче да 
има редовни проверки. Според мен веднъж месечно е желателно да минава група, която да 
следи състоянието както на дома, така и на пациентите. А не да идват веднъж на 3-4 години." 
Една от основните мотивации за работата остава заплащането. Според запознати в 
психиатричните заведения, които комисията е проверила, основната заплата била 790 лв., и то 
към днешна дата. Съвсем доскоро служителите получавали минималната работна. 
"Колкото и да не ми се иска да го казвам, парите, които бъдещите медицински лица ще 
получават, са от огромно значение - сигурна е служителката в дома за психично болни. - В 
крайна сметка, колкото и да обичаш работата си, без заплащане просто търсиш друг вариант. В 
тези домове няма хора, защото е трудно. Трябва да си стабилен емоционално, в противен 
случай можеш да рухнеш. Младите хора, които постъпват, въпреки че такива са рядкост, виждат, 
че това, което ще правят, не е никак лесно. В следващия момент при ниска заплата си казват, че 
могат да отидат другаде и да вземат подобри пари. Така те изобщо не се задържат при нас." 
 
Опасни заблуди с антибиотиците 
Феодорина ЛЯСКОВА 
168 часа  Стр. 39

 
Все повече хора използват неконтролируемо антибиотици - редица от тях може да бъдат купени 
и без рецепта. Междувременно специалисти призовават да не се използват лекарства за 
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коронавирус без консултация с лекар. Световната здравна организация (СЗО) посочва проблема 
с развитието на резистентност на бактериите към определени медикаменти. Така лекарствата от 
антибактериалния спектър губят своята сила и престават да действат. Важно е да се разбере 
кога се налага да се пият антибиотици, какви странични ефекти имат и кой е по-добре да не ги 
приема. 
Защо хаповете не помагат 
Антибиотиците потискат растежа на бактерии в човешкото тяло и по този начин спират опасния 
възпалителен процес. За първи път антибиотик е извлечен от шотландския биохимик 
Александър Флеминг от плесенната гъбичка PeniciUium през 1928 година. Откритието му 
наистина променя живота на човечеството, за което ученият получава Нобелова награда. 
Благодарение на пеницилина става възможно лечението на пневмония, сифилис, туберкулоза, 
менингит и редица други смъртоносни инфекции. С него са спасени милиони животи. 
И до днес антибиотиците се използват за профилактика и лечение на бактериални инфекциозни 
заболявания. Все повече инфекциозни патологии стават по-трудни за лечение поради 
намаляване на ефективността им. Бактериите стават по-устойчиви на лекарствата. И до голяма 
степен това е резултат от нашите действия като пациенти. 
Когато приемът на антибиотик се спре, преди да е свършил курса на лечение, защото човек се е 
почувствал по-добре, бактериите още не са унищожени напълно. Тогава те мутират и се 
адаптират към лекарството, което означава, че следващия път антибиотикът няма да действа 
или няма да има желания ефект. А нови антибиотици не се произвеждат толкова често. 
В ситуацията на COVID пандемия обаче те може сериозно да навредят, ако приемът им не е под 
лекарски контрол и наблюдение. 
Кога се налагат техният прием и консултацията с лекар 
Има някои ситуации, при които трябва да се прибегне към антибиотици, но отново след преценка 
на специалист: 
- висока температура с втрисане, продължаваща повече от няколко дни; 
- продължителна настинка, при която вирусите увреждат лигавиците на дихателните пътища и те 
стават отворени за навлизане на микроби в тялото; 
- поява на зеленикави гъсти секрети от носа (причината може да е бактериална инфекция); 
- болка и спазми по време на уриниране (може да е цистит, възникнал поради проникването на 
ешерихия коли в пикочния мехур); 
- бял налеп върху сливиците, който е симптом при ангина. 
Странични ефекти 
Антибиотиците се предписват от лекар, който трябва да бъде информиран дали пациентът има 
алергии, хронични заболявания, чувствителност към един или друг медикамент. Той ще 
определи и фазата на заболяването. 
Страничните ефекти от приема на антибиотици може да включват замаяност, гадене, 
повръщане, диария. Ако дозировката е недостатъчна, тогава бактериите ще станат по-устойчиви 
на лекарството. Предозирането пък заплашва с отравяне и повишено натоварване на черния 
дроб. А неправилно избраното лекарство няма да повлияе на причинителя на заболяването. 
При бременните жени антибиотиците трябва да се използват с повишено внимание. Крайно 
нежелателно е това да се случва през първия триместър от бременността. Допустимо е 
бъдещите майки да приемат най-малко токсичните антибиотици по преценка на личния им лекар. 
Разпитайте лекаря за лекарството. когато получавате рецепта 
Когато личният лекар ви предпише лекарство, е добре да му зададете някои въпроси. Например 
какви храни не трябва да се комбинират с този медикамент. Тетрациклинът например не може да 
се комбинира с млечни продукти - абсорбцията на лекарството е нарушена. Известно е, че когато 
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се приемат антибиотици, изключително нежелателно е да се консумират алкохолни напитки. 
Причината е, че тялото получава токсичен ефект, ензимните системи са блокирани - възможна е 
изразена алергична реакция, чиито симптоми ще бъдат гадене, повръщане, сърцебиене и обрив. 
Това невинаги се случва, но при смесване на някои антибиотици с алкохол. Лекарят трябва да 
попита дали в момента приемате други лекарства. Струва си жените да знаят как антибиотиците 
си взаимодействат с оралните контрацептиви, за да не се стигне до нежелана бременност 
въпреки приема на противозачатъчни хапчета. Много антибиотици стимулират работата на 
чернодробните ензими и те започват интензивно да унищожават хормоните. В резултат на това 
концентрацията им в кръвта намалява, както и контрацептивната им ефективност. 
При някои хора след прием на антибиотици се появява диария. Причината може да е активирана 
бактерия в дебелото черво, която при определени условия започва бързо да се размножава и 
може да се превърне в патогенен микроб. След това ще се наложи прием на антимикробни 
лекарства, за да потиснат развитието на бактериите. Ако диарията не изчезне в рамките на 2-3 
дни след приема на лекарствата, трябва незабавно да се потърси помощ от лекар. 
В някои случаи се налага антибиотиците да се приемат дълго време, което означава, че трябва 
да се внимава да не се навреди на черния дроб и да се влошат хроничните заболявания. Тогава 
е необходимо да се направи биохимичен кръвен тест. 
Има ли разлика между хапчета и инжекции 
Някои антибиотици се предписват под формата на таблетки или капсули (в повечето  случаи), а 
други - под формата на инжекции. Важно е да се знае, че ефективността и на двете форми е 
еднаква. Интравенозно се прилагат антибиотици, когато се налага бързо да се постигне висока 
концентрация на лекарството в кръвта. Това се прави често в критични ситуации. Също така, ако 
по някаква причина пациентът не може да преглъща, се използва инжекционна форма на 
лекарството. 
От СЗО подчертават ролята на лекарите в защитата на пациентите от инфекции, които те може 
да получат в болниците и клиниките. 
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НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕВИЗИИ 

 

 
 
Над 70% от населението да поиска да се ваксинира 
БНТ, Новини в 23:00 часа 

 
Над 70% от населението да поиска да се ваксинира. Това е целта, която си поставят властите у 
нас. Първи ще бъдат хората на първа линия, знаете, и възрастните. Правителството отпусна над 
22 млн. лв. на държавната фирма „Бул Био“ за нова производствена линия за БЦЖ-ваксини и за 
реновиране на лаборатории.  
Ограничителните мерки дават резултат, натискът върху лечебните заведения намалява, а броят 
на излекуваните расте, отчете здравният министър. Националният план за ваксинация върви по 
график. 
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Проф. Костадин Ангелов: Изготвят се списъците на медиците на първа линия, които ще 
попаднат в обхвата на първа фаза на ваксинирането. Подготвена е системата за посрещане на 
първата ваксина. Теоретично очакваме тя да дойде в началото на месец януари. 
Премиерът заяви готовност да бъде ваксиниран срещу ковид-19. 
Бойко Борисов: Готов съм и пръв, обаче - щом ми дойде ред, се ваксинирам. Минават, 
включително и артистите, които са по театрите, и те. Станем ли готови за няколко дена с първата 
линия, защото тя трябва да върви едновременно – доктори, възрастни хора, полицаи, артистите 
на първа линия и от всички останали. Заставаме с колегите, ваксинирате ни, когато ни дойде ред. 
За да се спасим от такива приказки, които може да има. 
Премиерът посети фирмата „Бул Био“, която получи днес над 22 млн. лв. от кабинета. С тях ще 
изгради нова, допълнителна производствена линия за БЦЖ-ваксина, ще са реновира 
лаборатория за производство на човешки кръвни продукти, и ще се възстанови производствoто 
на антитоксични серуми от конска плазма. Премиерът изтъкна, че освен солидарното 
финансиране на ваксините срещу ковид-19, правителството подкрепя и българските 
лаборатории. Кабинетът отпусна и 2,5 млн. за ремонт и доизграждане на църкви и храмове. 
Премиерът заяви, че освен грижи за здравето, трябва да се укрепва и вярата на хората още 
повече, че наближават светли празници. 
Бойко Борисов: В тая пандемия, в тая финансово-икономическа криза, действително 
упованието на хората в Бога е изключително важно, за това благодаря и затова се водим винаги 
от тези си действия, да е в името на Бога, в името на доброто на хората и да направим така, че 
хората да могат да са със семействата си, да могат да отидат на църква. 
Епископ Поликарп благодари за подкрепата на държавата към църквата. 
Епископ Поликарп: Почти една година в тези тежки условия, в която се намираме, църквите не 
бяха затворени, а бяха отворени и хората наистина се укрепваха в своята надежда. 
От 20 до 26 декември свещеници, прекарали ковид, ще влязат в болниците, за да благословят 
медици и пациенти. Инициативата е на патриарх Неофит.  
Кабинетът отпусна и 65 млн. лева за образование и наука. С близо 17 млн. от тях се подпомагат 
2 257 училища за противоепидемични мерки и 42 центъра за специална образователна 
подкрепа. 
Красимир Вълчев: Това ще позволи да приключат нормално, без дефицити, бюджетната година 
от една страна, от друга страна, ще позволи да закупят допълнителни устройства за 
осъществяване на обучение в електронна среда, пречистватели за въздух, заплащане на 
интернет на учители и ученици. 
Други 33 млн. се дават на БАН и висшите училища за финансиране на обектите от Националната 
пътна карта за научна инфраструктура. 
 
Хора със сериозни алергични реакции не бива да се ваксинират с Пфайзер/Байонтех 
БНТ, Новини в 23:00 часа  

 
Хора със сериозни алергични реакции не бива да се ваксинират с Пфайзер/Байонтех. Това заяви 
британската регулаторна агенция за лекарства и здравни продукти. Предупреждението идва 
след два случая на алергични реакции при ваксинирането вчера в Обединеното кралство. 
Двамата пациенти се възстановяват. А случаите се разследват. 
Двамата пациенти са здравни работници, с тежки алергии, носели са си писалки с адреналин. 
Получили са анафилактичен шок малко след поставянето на инжекцията и сега се 
възстановяват. Подобни случаи не е имало при клиничните изпитания. 
Д-р Джун Рейн: Разгледахме два случая на проявена алергична реакция. Знаем от обширните 
клинични изпитания, че подобен ефект не беше известен, но на базата на сегашния ни опит с 
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уязвимите хора, отправяме предупреждение към групите, определени за ваксиниране с 
приоритет. 
Предупреждението на британския регулатор да не използват ваксината е към хора с тежки 
алергии към лекарства, храни и ваксини. Израел получи първата си доставка на ваксина срещу 
коронавирус. Десетки хиляди дози от препарата на „Пфайзер" и „Байонтех" пристигнаха с 
товарен самолет на летището в Тел Авив. 
Бенямин Нетаняху: Вярвам в тази ваксина, очаквам да получи необходимото одобрение тези дни 
и искам израелците да се ваксинират. Искам да дам пример и смятам да съм първият ваксиниран 
в страната. 
Израелските власти планират да започнат имунизацията на 20 декември. Избраният за 
президент на Съединените щати Джо Байдън представи сътрудниците си в областта на 
здравеопазването и обеща подобряване на ситуацията с коронавируса. Маски, ваксинация, 
отворени училища – това са целите ми за първите 100 дни, каза Байдън. 
Джо Байдън: Този екип ще помогне да получим най-малко 100 млн. ваксини. Най-малко 100 млн. 
ваксини в ръцете на американците през първите 100 дни. 
Байдън смята да задължи американците да носят защитни маски във федералните сгради и 
обществения транспорт. Доктор Антъни Фаучи, директор на Института по инфекциозни болести, 
става главен съветник на Байдън по въпросите на пандемията. 
 
Европейската агенция по лекарствата е станала жертва на кибератака 
БНТ, Новини в 23:00 часа  

 
Тази вечер стана ясно, че Европейската агенция по лекарствата е станала жертва на кибератака. 
Това се случва дни преди да вземе решение за одобряване на две ваксини срещу коронавируса. 
Хакери са получили достъп до документи, свързани с ваксината на компаниите Пфайзер и 
Байонтех, съобщиха от централата на Пфайзер. От Агенцията по лекарствата съобщиха, че се 
води разследване по случая. те не уточняват кога точно е станал пробивът, но увериха, че това 
няма да повлияе на процеса на одобрението. Очаква се решението да се вземе до 29 декември. 
Решение за ваксината на Модерна трябва да последва до 12 януари. 
 
Премиерът Бойко Борисов заяви, че е готов да се ваксинира срещу заразата 
БНТ, Новини в 20.00 часа 

 
Премиерът Бойко Борисов заяви, че е готов да се ваксинира срещу заразата. Целта на властите 
е новите ваксини да обхванат над 70% от населението. Първи ще бъдат хората на първа линия и 
възрастните. Правителството отпусна повече от 22 млн. лв. на държавната фирма „Бул Био“ за 
нова производствена линия за БЦЖ-ваксини и за реновиране на лаборатории. 
Ограничителните мерки дават резултат, натискът върху лечебните заведения намалява, а броят 
на излекуваните расте, отчете здравният министър. Националният план за ваксинация върви по 
график. 
Проф. Костадин Ангелов: Изготвят се списъците на медиците на първа линия, които ще 
попаднат в обхвата на първа фаза на ваксинирането. Подготвена е системата за посрещане на 
първата ваксина. Теоретично очакваме тя да дойде в началото на месец януари. 
Репортер: Премиерът заяви готовност да бъде ваксиниран срещу ковид-19. 
Бойко Борисов: Готов съм и пръв, обаче - щом ми дойде ред, се ваксинирам. Минават, 
включително и артистите, които са по театрите, и те. Станем ли готови за няколко дена с първата 
линия, защото тя трябва да върви едновременно – доктори, възрастни хора, полицаи, артистите 
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на първа линия и от всички останали. Заставаме с колегите, ваксинирате ни, когато ни дойде ред. 
За да се спасим от такива приказки, които може да има. 
Репортер: Премиерът посети фирмата „Бул Био“, която получи днес над 22 млн. лв. от кабинета. 
С тях ще изгради нова, допълнителна производствена линия за БЦЖ-ваксина, ще са реновира 
лаборатория за производство на човешки кръвни продукти, и ще се възстанови производствoто 
на антитоксични серуми от конска плазма. Премиерът изтъкна, че освен солидарното 
финансиране на ваксините срещу ковид-19, правителството подкрепя и българските 
лаборатории. Кабинетът отпусна и 2,5 млн. за ремонт и доизграждане на църкви и храмове. 
Премиерът заяви, че освен грижи за здравето, трябва да се укрепва и вярата на хората още 
повече, че наближават светли празници. 
Бойко Борисов: В тая пандемия, в тая финансово-икономическа криза, действително 
упованието на хората в Бога е изключително важно, за това благодаря и затова се водим винаги 
от тези си действия, да е в името на Бога, в името на доброто на хората и да направим така, че 
хората да могат да са със семействата си, да могат да отидат на църква. 
Репортер: Епископ Поликарп благодари за подкрепата на държавата към църквата. 
Епископ Поликарп: Почти една година в тези тежки условия, в която се намираме, църквите не 
бяха затворени, а бяха отворени и хората наистина се укрепваха в своята надежда. 
Репортер: От 20 до 26 декември свещеници, прекарали ковид, ще влязат в болниците, за да 
благословят медици и пациенти. Инициативата е на патриарх Неофит. Кабинетът отпусна и 65 
млн. лева за образование и наука. С близо 17 млн. от тях се подпомагат 2257 училища за 
противоепидемични мерки и 42 центъра за специална образователна подкрепа. 
Красимир Вълчев: Това ще позволи да приключат нормално, без дефицити, бюджетната година 
от една страна, от друга страна, ще позволи да закупят допълнителни устройства за 
осъществяване на обучение в електронна среда, пречистватели за въздух, заплащане на 
интернет на учители и ученици. 
Репортер: Други 33 млн. се дават на БАН и висшите училища за финансиране на обектите от 
Националната пътна карта за научна инфраструктура. 
 
Общопрактикуващите лекари очакват повече информация за ваксината срещу ковид-19 
БНТ, Новини в 20.00 часа  

 
Общопрактикуващите лекари очакват повече информация за ваксината срещу ковид-19, преди 
да започнат да я препоръчват на своите пациенти. Според националния план за имунизация 
джипитата ще се включат в процеса на по-късен етап, след като приключи ваксинирането на 
хората, работещи на първа линия – лекари, полицаи, педагози, социални работници и възрастни 
хора в специализирани заведения. Сега още по темата, от Пловдив Мариела Хубинова. Здравей. 
Мариела Хубинова: Добър вечер. Личните лекари у нас са малко над 4000. Те обаче ще трябва 
да поемат ангажимент за ваксинирането на повече от 30% от българското население. Това са 
възрастните хора, както и близо 500 000 души, които са под 65 години, но имат  хронични 
заболявания. Наша проверка показа, че някои от джипитата в Пловдив вече са започнали вече 
да звънят на своите пациенти и да ги питат какъв е интересът им към ваксинирането, за да ги 
запишат в един потенциален списък на чакащите. Но пред личните лекари има и доста неясноти, 
които те те се надяват да отпаднат до края на тази година. 
Д-р Костадин Сотиров е председател на сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив 
и се грижи за повече от 1100 пациенти. Запознат е с националния план за имунизация срещу 
ковид-19, но вижда участието на лекарите най-рано през февруари или март догодина. 
Д-р Костадин Сотиров: Когато се прави масовата имунизация на около 2-2,5 млн. възрастни 
хора над 65 години и на тези, които са с хронични заболявания, там вече е нашето място. 
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Репортер: Правилното съхранение на ваксината извън хладилниците със специална 
температура също е важна информация, която джипитата очакват. За другите ваксини те 
използват битови охлаждащи устройства с температура от 3 до 5 градуса. 
Д-р Костадин Сотиров: Ако позволява такова съхранение, в рамките на 3 до 5 дни – може, като 
ще направим предварителен списък с хората, които ще се имунизират тук, с определен час. Те 
идват, отваряме флакона, имунизираме. 
Репортер: Пациенти на личните лекари вече се интересуват от новата ваксина. 
- Аз съм съгласна не една, ми две да ми сложат, ако става въпрос. 
Репортер: Други смятат, че вече са защитени, защото са изкарали инфекцията. 
- Засега не, защото съм минавал, имам антитела в момента още и затова. 
Репортер: Държавата ще се стреми да достигне висок процент на ваксинация на населението. 
Доц. Ангел Кунчев: Идеята е да стигнем тези заветни 70-75%, за да прекъснем предаването на 
вируса в обществото като цяло, а не само да защитим отделните индивиди. Дай Боже това да 
стане, но никак няма да е лесно. 
Репортер: За хората без осигуровки и тези, които нямат достъп до лекарска помощ, ще бъдат 
осигурени мобилни екипи. 
Доц. Ангел Кунчев: Има и немалък процент от хора, които са в отдалечени села, хора, които не 
са обхванати от здравна осигуровка, които нямат личен лекар. Там тези мобилни екипи ще 
свършат своята работа, но това ще е на един доста по-късен етап - може би втората половина на 
следващата година. 
Репортер: Всеки ваксиниран ще получава сертификат на два езика. Работи се и по въпроса за 
създаване на единен европейски документ, до който българските граждани да имат достъп. 
 
След Великобритания и Бахрейн, Канада одобри ваксината на „Пфайзер“ и Байонтех“ 
БНТ, Новини в 20.00 часа  

 
След Великобритания и Бахрейн, Канада одобри ваксината на „Пфайзер“ и Байонтех“. Нещо 
важно обаче за ефектите от ваксината. Хора със сериозни алергични реакции не бива да се 
ваксинират с препарата на „Пфайзер" и „Байонтех", заяви британската агенция за лекарства и 
здравни продукти. Предупреждението идва след два случая на алергични реакции при 
ваксинирането вчера в Обединеното кралство. Двамата пациенти се възстановяват сега, а 
случаите им се разследват. 
Двамата пациенти са здравни работници, с тежки алергии, носели са си писалки с адреналин. 
Получили са анафилактичен шок малко след поставянето на инжекцията и сега се 
възстановяват. Подобни случаи не е имало при клиничните изпитания. 
Д-р Джун Рейн: Разгледахме два случая на проявена алергична реакция. Знаем от обширните 
клинични изпитания, че подобен ефект не беше известен, но на базата на сегашния ни опит с 
уязвимите хора, отправяме предупреждение към групите, определени за ваксиниране с 
приоритет. 
Репортер: Предупреждението на британския регулатор да не използват ваксината е към хора с 
тежки алергии към лекарства, храни и ваксини. Израел получи първата си доставка на ваксина 
срещу коронавирус. Десетки хиляди дози от препарата на „Пфайзер" и „Байонтех" пристигнаха с 
товарен самолет на летището в Тел Авив. 
Бенямин Нетаняху: Вярвам в тази ваксина, очаквам да получи необходимото одобрение тези 
дни и искам израелците да се ваксинират. Искам да дам пример и смятам да съм първият 
ваксиниран в страната. 
Репортер: Израелските власти планират да започнат имунизацията на 20 декември. Избраният 
за президент на Съединените щати Джо Байдън представи сътрудниците си в областта на 
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здравеопазването и обеща подобряване на ситуацията с коронавируса. Маски, ваксинация, 
отворени училища – това са целите ми за първите 100 дни, каза Байдън. 
Джо Байдън: Този екип ще помогне да получим най-малко 100 млн. ваксини. Най-малко 100 млн. 
ваксини в ръцете на американците през първите 100 дни. 
Репортер: Байдън смята да задължи американците да носят защитни маски във федералните 
сгради и обществения транспорт. Доктор Антъни Фаучи, директор на Института по инфекциозни 
болести, става главен съветник на Байдън по въпросите на пандемията. 
 
68-годишна жена почина пред вътрешното отделение на болницата в Благоевград 
БНТ, Новини в 20.00, 23.00 часа 

 
68-годишна жена почина пред вътрешното отделение на болницата в Благоевград. Тя е била с 
доказана пневмония, но с отрицателен пср-тест. Проверка на РЗИ и двете болници в града 
трябва да установи, защо не е била приета в частното лечебно заведение, тъй като държавното 
е изцяло за лечение на пациенти с ковид-19. Изпълнителната агенция Медицински надзор се 
самосезира по случая и също ще провери. 
68-годишната жена от няколко дни се лекувала вкъщи от пневмония. Преди обяд се почувствала 
зле и заедно с дъщеря й тръгнали да търсят помощ, за да бъде настанена в лечебно заведение. 
Отишли в Спешното отделение на държавната болница, от там ги препратили към частната. 
Д-р Огнян Митев: В СПО е имало 3-ма или 4-ма за приемане, с ковид болни, колежката ги е 
изпратила в ПУЛС. И така, вече там не знам какво е станало. Тя реално не е приета в нашата 
болница. Що се отнася до така нареченото разкарване, добре знаете, че разстоянието е 20 
метра от нашето СПО до ПУЛС, то все едно са в 1 сграда. Не може да се нарече разкарване 
това. 
Репортер: От държавната болница ще проверяват защо жената е тръгнала към вътрешното 
отделение. По пътя тя се е почувствала зле и е починала пред сградата на отделението. 
Районът беше отцепен от полиция. Огледът продължи няколко часа, а близките отказаха 
коментар. Цял ден не успяхме да се свържем с ръководството на частната болница, за да 
разберем дали на жената й е била отказана медицинска помощ. От здравната инспекция в 
Благоевград започнаха проверка на всички лечебни звена, през които се предполага, че е 
преминала жената, преди да почине. 
Водещ: А ето и данните за разпространението на заразата. 3980 нови случаи на коронавирус у 
нас през последното денонощие. Близо 41% от направените 9715 пср-теста са положителни. 
Това показват данните на ЕИП. 3400 оздравели, 146 починали. 
 
Безразборното пиене на витамини може да се окаже опасно 
БНТ, Новини в 20.00 часа  

 
Безразборното пиене на витамини може да се окаже опасно, ако не знаем кога да спрем и как да 
ги приемаме, за пореден път предупреждават специалистите. От самото начало на пандемията 
стана ясно, че има витамини, които помагат на имунната система срещу ковид. Тези витамини 
започнаха да се препоръчват от лекарите, да се купуват и да се пият, обаче в пъти по-често от 
преди. Това крие рискове. 
Селен, цинк, витамини D и C – ковид-19 ги направи в пъти по-търсени. 
- Витамин D близо 5 пъти повече се продава спрямо миналата година. Селенът също се продава 
3 пъти повече. 
Репортер: Във витамините и минералите не би имало нищо вредно, ако идват от храната. 
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Доц. д-р Лалка Рангелова: Витамините чрез храната не можем да ги предозираме, но можем да 
ги предозираме чрез хранителни добавки. 
Репортер: Или иначе казано, ако пием витамин D профилактично и не сме го спрели вече 
месеци наред, то и този витамин може да се окаже вреден. 
Доц. д-р Лалка Рангелова: Токсичен за черния дроб, за бъбреците, за сърдечно-съдовата 
система. Нищо прекалено не е добро, дори и с един витамин C не трябва да прекаляваме. Ако 
приемаме вече по-големи количества от 2 г на ден, това вече е рисково за нашия организъм, най-
малко за образуване на камъни в бъбреците. 
Репортер: Освен в дозата рискът е и в продължителността. И затова специалистите съветват 
кога и за колко време да приемаме витамини профилактично. 
Доц. д-р Лалка Рангелова: През есенния период, съответно през ранната пролет и да бъдат 
кратки курсове. Не повече от един месец. Не трябва да бъде без знанието най-малко на личния 
ни лекар. 
Репортер: Защото иначе цената, която плащаме, за да сме здрави, може да ни излезе скъпо, ако 
прекалим. 
Водещ: 11 000 полицаи са заявили желание да се ваксинират срещу ковид-19, съобщи 
вътрешният министър. Служителите на МВР попадат в първата фаза за имунизации в графика, 
обявен от здравните власти. 
Христо Терзийски: Ние сме дали заявката за 11 300 служители, които са от структурите на 
патрулно-постова и охранителна полиция, които доброволно ще искат да се ваксинират. Има 
готовност нашата болница да предприеме веднага необходимите действия. Проф. Смилов е 
подсигурил, очакваме доставката на… 
Проф. д-р Ненчо Смилов: …съответните фризери. Направена е организация, така че с мобилни 
екипи и централно в болницата да бъдат ваксинирани всички наши служители. 
Водещ: Правителството отпусна 28 млн. лева допълнително за МВР. 5 млн. от тях са за МВР 
болница. С тях лечебното заведение ще купи нов скенер и апарати за изкуствено дишане за 
реанимацията. С 23 млн. ще бъдат платени коледни премии на полицаите. Вътрешният 
министър очаква те да бъдат между 400 и 500 лева за всеки служител. 
 
България ще осигури възможност на всички български граждани да се ваксинират срещу 
КВ19 
БНТ, Новини в 12.00 часа 

България ще осигури възможност на всички български граждани да се ваксинират срещу КВ19 и 
ще се стреми да постигне обхват от 70-75% от населението. Това обяви в предаването Денят 
започва главният здравен инспектор Ангел Кунчев. Според него, на лице е положителна 
тенденция по намаляване на броя на заразените, но за да се запази те, ограничителните мерки 
не трябва да се отменят прибързано. 
Репортер: България очаква първите 125 000 ваксини срещу КВ19, с които да започне ваксинация 
в страната. Това ще се случи в началото на януари, веднага след получаване на разрешение от 
Европейската агенция по лекарствата. В момента се изготвят списъците за ваксинация на 
лекарите на 1-ва линия, които показват големи различия на места. 
Ангел Кунчев: Имаме места, в които интересът е сравнително слаб – 20-30%, имаме и такива, 
където наближава 100%. Доста хора се опасяват, биха искали да има повече информация, 
повече опит с ваксината и това ги притеснява. Достатъчно информация изтече, за да е ясно, че 
изследванията, които са правени с ваксината на над 40 000 показват много добри резултати. 
Според мен гота тази информация достигне до всички, всеки непредубеден човек ще се убеди, 
че това е една ефективна ваксина. 
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Репортер: Държавата ще се стреми да ваксинира голяма част от населението. 
Ангел Кунчев: Идеята е да стигнем тези заветни 70-75%, за да прекъснем предаването на 
вируса в обществото като цяло, а не само да защитим отделните индивиди. 
Репортер: След медиците, възрастните, хората от социални институции и хронично болните ще 
бъдат ваксинирани и гражданите. Това ще става по списъци, изготвени от личните лекари. За 
хората без осигуровки и тези, които нямат достъп до лекарска помощ, ще бъдат осигурени 
мобилни екипи. 
Ангел Кунчев: Има и хора, които са в отдалечени села, хора които не са обхванати от здравна 
осигуровка, които нямат личен лекар. Там тези мобилни екипи щ свършат своята работа, но това 
ще е на един доста по-късен етап, може би втората половина на следващата година. 
Репортер: Всеки ваксиниран ще получава сертификат на два езика. Работи се и по издаването 
на единен европейски документ, до който българските граждани ще имат достъп. 
Според главният държавен здравен инспектор, по-строгите мерки в страната дават резултат и се 
наблюдава намаляване на броя на заболелите. 
Ангел Кунчев: Тенденцията е на лице, но тя е много крехка, много в началото и аз лично, мисля 
че не трябва да пропилеем този ресурс, който набрахме с бърза отмяна на всички мерки. 
Репортер: Това според него е и причината, повечето страни в Европа да затягат мерките за 
празниците. Кунчев е категоричен, че и у нас Коледа може да бъде нормална, ако семейните 
събирания не надвишават 10-15 души. 
Ангел Кунчев: Ако ми отпуснем края, ако тръгнем да обикаляме по магазините, ако вземе да се 
събираме в едни огромни компании, резултатът ще го видим още на 7-8 януари. 
Водещ: Общопрактикуващи лекари очакват повече информация за ваксината срещу COVID-19, 
преди да започнат да я препоръчват на свои пациенти. Според националния план за имунизация 
джипитата ще се включат в процеса на по-късен етап, след като приключи ваксинирането на 
хората, работещи на първа линия - лекари, полицаи, педагози, социални работници и възрастни 
хора в специализирани заведения. Сдружението на общопрактикуващите лекари вече подготвя и 
свое становище до институциите, ангажирани с предстоящата имунизация. 
Репортер: Д-р Костадин Сотиров е председател на сдружението на общопрактикуващите лекари 
в Пловдив. Като семеен лекар има 1100 пациенти. Запознат е с националния план за имунизация 
срещу COVID-19, но вижда участието, както своето, така и на другите джипита в него най-рано 
през февруари или март догодина. 
д-р Костадин Сотиров: Когато се прави масовата имунизация на около 2 млн. и половина 
възрастни хора и на тези, които са с хронични заболявания, там вече е нашето място. 
Репортер: Правилното съхранение на ваксината извън хладилниците със специална 
температура също е важна информация, която джипитата очакват. За другите ваксини те 
използват битови охлаждащи устройства с температура от 3 до 5 градуса. 
д-р Костадин Сотиров: Ако позволява такова съхранение в рамките на 3 до 5 дни може, като ще 
направим предварителен списък с хората, които ще се имунизират тук. С определен час, те 
идват, отварят флакона - имунизираме. 
Репортер: Пациенти на личните лекари вече се интересуват от новата ваксина. Някои са готови 
да си я сложат още при първа възможност. Други смятат, че вече са защитени, защото са 
изкарали инфекцията. 
д-р Костадин Сотиров: Това нещо дали преболедувалите COVID-19 трябва да се имунизират и 
хората с хронични заболявания, които не трябва да се имунизират, трябва да е описано в 
кратката характеристика на продукта. Едва когато я видим на български, одобрена от нашето 
Министерство на здравеопазването, едва тогава можем да направим такава препоръка. 
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Репортер: Около 4100 са общопрактикуващите лекари у нас, а възрастните хора, които е 
желателно да се имунизират, са около 2,5 милиона. Още 500 000 души са под 65 години, но пък 
са с хронични заболявания. 
  
22,28 милиона лева отпуска правителството на Бул Био за ново производство на линия за 
ваксини и за реновиране на лаборатории 
БНТ, Новини в 12.00 часа 

22,28 милиона лева отпуска правителството на Бул Био за ново производство на линия за 
ваксини и за реновиране на лаборатории. Здравният министър отчете рекорд на излекувани 
пациенти. 
Репортер: Още в самото начало на днешното правителствено заседание, премиерът Борисов 
обясни, че с тази многомилионна инвестиция в Булбио се цели да се увеличи производствения 
капацитет на българските лаборатории за производство на ваксини и продукти, не само за 
нуждите на българския пазар, но основно за международния пазар, като целта е България да 
покаже своя принос в колективната защита срещу епидемии. 
От своя страна, здравният министър посочи, че всичко в имунизационния календар срещу КВ19 
върви стъпка по стъпка, но първите ваксини ще дойдат в България едва през януари. 
В началото на правителственото заседание, премиерът Борисов обясни, че с отпускането на над 
22 милиона лева Бул Био ще изгради нова производствена линия за БЦЖ ваксина, ще реновира 
лабораторията за производство на човешки кръвни продукти и ще възстанови производството на 
антитоксични серуми от конска плазма. 
Бойко Борисов: Много ясно българите трябва да знаят, че българският народ, българското 
правителство, с парите на данъкоплатците е инвестирал в създаването на ваксини. От всичките 
тези фирми, солидарно с всички страни от ЕС. И в същото време да видят, че и България 
произвежда, не само ваксини, антитоксични серуми и то за огромна част от държавите. 
Репортер: Премиерът заяви, че с инвестираните средства се усилва капацитета на българските 
лаборатории. 
Бойко Борисов: Ние сме в един глобален процес, като в момента усилваме работата на нашите 
лаборатории, поточни линии , във връзка с това да заемем не само по-добро място на пазара, а 
и в самочувствието на българина това да бъде втъкано, че не някой произвежда и ни праща 
ваксина, в същото време и ние произвеждаме и пращаме ваксини на много държави на различни 
континенти. 
Репортер: Здравният министър заяви, че националния план за ваксинация върви по график, а 
утре с директорите на РЗИ-тата, които са отговорни за 6-те района в страната, ще се обсъдят 
първите стъпки. 
Костадин Ангелов:Изготвят се списъците с медиците на първа линия, които ще попаднат в 
обхвата на първа фаза на ваксинирането. Подготвяме системата за посрещане на първата 
ваксина, теоретично очакваме тя да дойде в началото на месец януари. 
Репортер: Ангелов обясни, че до 29-ти е срокът, в който Европейската агенция по лекарствата 
трябва да даде своето становище за ваксината срещу КВ19, на базата на което ЕК ще вземе 
решение за издаване на разрешително за тази ваксина. 
Той отчете рекорд на излекуваните пациенти от последните няколко дни. 
Костадин Ангелов: Прави голямо впечатление бройката на излекуваните, които са 3412. 
Общият брой на излекуваните за една седмица са 16 028. Само за последните 3 дни са 8 355. 
Това е един от рекордите, които постигаме като брой излекувани пациенти 
Репортер: Според Ангелов се наблюдава известно намаление върху натиска върху лечебните 
заведения и се отчита известен резултат от въведените мерки. 
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Премиерът Бойко Борисов, здравният министър и шефът на Бул Био посетиха площадката, на 
която ще се изгради новата поточна линия за БЦЖ ваксини. Премиерът влезе в лабораториите 
на държавната компания, там той заяви, че лично ще си постави ваксината за КВ19. 
Бойко Борисов: Aз самият, щом ми дойде ред, готов съм и пръв, обаче - щом ми дойде ред, се 
ваксинирам. Минават, включително и артистите, които са по театрите, и те. Станем ли готови за 
няколко дена с първата линия - защото тя трябва да върви едновременно - доктори, възрастни 
хора, полицаи, артистите на първа линия и от всички останали. Заставаме с колегите, 
ваксинирате ни, когато ни дойде ред. За да се спасим от такива приказки, които може да има. 
Репортер: Още една инвестиция прави правителството. МС отпуска 2,5 милиона за ремонт на 
църкви и храмове. 
Водещ: 3980 са новите случаи на КВ у нас в последното денонощие. Близо 40% от направените 
9715 ПСР теста са положителни, показват данните на единния информационен портал. 
 
В Европа броят на заразените с коронавирус надхвърли 20 млн. души 
БНТ, Новини в 12.00 часа

В Европа броят на заразените с коронавирус надхвърли 20 млн. души. 40% от всички случаи на 
COVID-19 по света за изминалата седмица са регистрирани именно на Стария континент. 
Въпреки това има положителни данни - случаите на новозаразени са намалели с около 2% 
спрямо предишната седмица. От днес до 5 януари германската провинция Бавария въвежда нови 
по-строги мерки. 
Затяга се режимът и в Дания, където няма да работят заведенията, музеите, театрите и кината. 
Децата от 5-и клас нагоре ще преминат в онлайн форма на обучение. 
Богатите държави се презапасяват с ваксини, а бедните може да останат без достъп до 
препаратите срещу COVID-19. Това предупреждение идва от група неправителствени 
организации, сред които "Амнести интърнешънал" и "Оксфам". Твърди се, че няколко богати 
страни са купили бройки ваксини, които биха им стигнали да имунизират населението си три 
пъти, а други биха могли да предоставят препаратите само на един от всеки 10 граждани. На 
този фон Доналд Тръмп подписа указ, който да гарантира, че американските ваксини ще бъдат 
доставени първо на гражданите на Съединените щати, преди да започне техният износ. 
Репортер: Само ден остава до очакваната зелена светлина за ваксината на "Пфайзер" и 
"Байонтех" в Съединените щати. След като вчера американската администрация по храните и 
лекарствата излезе с доклад за ефективността и страничните ефекти на разработката, се очаква 
да последва и разрешение за нейната употреба. 
А в Белия дом президентът Доналд Тръмп подписа указ, с който задължава американските 
фармацевтични гиганти да осигурят приоритетно доставки на ваксините си за вътрешния пазар. 
До момента Вашингтон е подписал договори за по 100 млн. ваксини с "Пфайзер" и "Модерна". 
Администрацията на Тръмп си е поставила за цел да осигури достъп до ваксините на всички 330 
млн. граждани до април. 
Доналд Тръмп: Работим със света. Имаме страхотни компании и те работят и на международно 
равнище. След минути ще подпиша указ, който да гарантира, че американските граждани първо 
ще получат ваксините и едва тогава ще ги разпратим и до други държави. 
Репортер: Джо Байдън представи екипа, с който ще работи в областта на здравеопазването и 
разясни визията си за овладяване на пандемията в първите 100 дни от управлението си. 
Джо Байдън: Маски. Ваксинации. Да отворим училищата. Това са трите ключови цели за 
първите ми 100 дни. Носете маски в продължение на 100 дни. В първите 100, след като встъпим 
в длъжност. 100 дни, които могат да допринесат за огромна промяна. Това не е политическо 



 

 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
71 

изказване, a проява на патриотизъм. Това няма да сложи край на усилията ни, но е необходимо и 
е едно лесно начало. 
Репортер: Той призова Конгресът да одобри дълго отлаганият план за икономическо 
възстановяване и подчерта, че сред основните цели на екипа му, ще бъде колкото може повече 
училища да отворят врати в следващите месеци. Байдън планира да бъдат ваксинирани най-
малко 100 млн. американски граждани. 
До момента администрацията на действащият президент Тръмп е инвестирала 12 млн. долара в 
подкрепа на разработване на ваксини срещу COVID-19. Съединените щати са най-засегната от 
пандемията държава в света. Заразените са над 15 млн., жертвите - 286 000. 
 
Общинската болница в Елхово спира приема на пациенти с Ковид-19 
БНТ, Денят започва  

 
Резюме: Общинската болница в Елхово спира приема на пациенти с Covid-19, пневмонии и 
остри респираторни заболявания. Решението е взето на заседание на Областния медицински 
съвет. В общинската болница „Св. Иван Рилски” в Елхово бяха разкрити със заповед на 
директора на РЗИ Ямбол 15 легла за лечение на коронавирус. 
При нас персоналът в по-голямата си част е в пенсионна възраст и това затрудни работата на 
болницата. Всички пациенти, които имат нужда от болнично лечение, ще се приемат в Ямбол. В 
момента отделението в Елхово не работи поради липса на персонал. На заседанието 
присъстваха управителите на двете болници в Ямбол и те заявиха своята готовност, че ще се 
справят, обясни кметът на община Елхово Петър Киров. 
В момента 7 лекари са във временна нетрудоспособност. След 14 дни се надявам да започнат 
работа, допълни в сутрешния блок на БНТ кметът Киров. 
 
Разговор с доц. Мария Стаевска, УБ „Александровска” 
БНТ, Денят започва 

 
Резюме: Във всички случаи ваксините срещу коронавируса ще помогнат. Това заяви 
алергологът доц. д-р Мария Стаевска от Александровска болница в студиото на "Денят започва". 
Тя определи като неоснователни страховете на хората, а другият вариант е да стоим затворени 
и да съсипваме икономиката. Съвременният човек е спокоен, тъй като сме забравили, че 
инфекциозните болести съществуват, именно благодарение на ваксините. 
Доц. Стаевска допълни, че трябва да направим избор - дали да дойде вирусът или да го 
срещнем под формата на ваксина, която да стимулира имунната ни система да си изгради 
защита. 
Отхвърли твърденията, че ваксината е тествана само върху млади хора, тъй като се изисква да 
има млади и възрастни хора, мъже и жени. 
 
Огнище на Ковид-19 в Дома за хора с физически увреждания в село Айдемир; Сигнал за 
грубо отношение към обитателите 
БНТ, Денят започва  

 
Резюме: Сигнал за грубо отношение към обитателите на дом за хора с физически увреждания в 
село Айдемир постъпи в редакцията на БНТ. Той е изпратен от близки на настанените там, които 
обаче желаят да останат анонимни. Социалното заведение е и огнище на заразени с COVID-19 - 
както сред обитателите, така и сред персонала. 
Директорът на дома Стефка Георгиева отхвърли твърденията за грубо отношение. Вследствие 
на извънредната ситуация още от март месец нашите потребители са ограничени да излизат 
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извън двора на сградата. По силата на заповед на министъра на здравеопазването са забранени 
и свижданията и роднините не могат да влизат при тях. Това вероятно изнервя роднините. 
Поддържат връзка по телефона, помежду си, но друг е живият контакт, коментира Георгиева. 
 
Разговор с доц. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор 
БНТ, Денят започва 

 
Резюме: Държавата трябва да осигури възможност на всеки български гражданин да се 
ваксинира. Идеята е обаче да достигнем 70-75% ваксинирани, но никак няма да е лесно. Това 
заяви в "Денят започва" по БНТ главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. 
В момента се изготвят списъци с медицинските специалисти, които имат желание да бъдат 
ваксинирани. 
Има големи разлики между желаещите медици от отделни лечебни заведения, отделни градове. 
На места интересът е малък - 20-30% желаят да се ваксинират, на други - почти 100%, каза 
Кунчев. 
Той си обясни разликата с това, че доста хора биха искали да има повече данни и опит с 
ваксината. Изследванията сред над 40 000 души обаче дават надеждна информация, допълни 
Кунчев. 
Страните, където започна имунизацията, ще натрупат опит, а това ще даде допълнителна 
информация. Медиците, които не желаят да се ваксинират в началото, ще могат да го направят и 
на по-късен етап. 
Очакват се 125 000 дози от ваксината при първата доставка, ще има и други доставки - 250 000-
300 000 дози. През това време вероятно ще получат разрешение и другите ваксини. 
Би трябвало да има документ, че даден човек е ваксиниран. ЕК работи в насока за създаването 
на единен европейски документ, каза главният държавен здравен инспектор. 
Даваме си сметка какво затруднение е да не работят детските градини. Имаме намаление със 
7,1% на новите случаи. Всичко има смисъл, за да намалее темпът на разпространяване и 
смъртността. 
Можем да изкараме едни нормални празници, със събиране на 10-15 души. Но ако се събираме в 
огромни компании, резултатът ще го видим на 7-8 януари, каза в заключение доц. Кунчев. 
 
Разговор с д-р Костадин Сотиров, председател на Сдружението на общопрактикуващите 
лекари в Пловдив 
БНТ, Денят започва 

 
Резюме: В пловдивското село Белащица се намира кабинетът на д-р Костадин Сотиров, 
председател на Съюза на общопрактикуващите лекари. Пред БНТ той обясни, че по-възрастните 
хора вече са започнали да питат за ваксините. 
За момента въпросите са свързани с информация за ваксините, но все още не е готова кратката 
характеристика. 
Транспортирането и съхранението на ваксините не може да се извършва от личните лекари. В 
първите два етапа на имунизиран на колективи имунизацията ще е на място. 
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Канада стана третата държава в света, след Великобритания и Бахрейн одобрила 
ваксината на Пфайзер и Бионтех 
бТВ, новини в 23.30 часа

Канада стана третата държава в света, след Великобритания и Бахрейн одобрила ваксината на 
Пфайзер и Бионтех. Според информациите канадците ще получат ваксината още през 
следващата седмица. Здравният регулатор на страната обясни, че решението е взето след 
независим анализ на ефективността и безопасността на препарата. Ню Йорк Таймс отбелязва, 
че Великобритания е одобрила спешно ваксината и разчитала предимно на анализите на 
компаниите – производителки. Канада е поръчала на Пфайзер и Бионтех 6 млн. дози. 
Докато очакване идването на ваксината у нас Агенцията по лекарствата на САЩ огласи първия 
документ, в който са описани страничните ефекти от препарата на „Пфайзер“ и „Бионтех“, 
тестван сред 43 000 доброволци с различен здравен статус. Сред известните странични ефекти 
са зачервяване на мястото на инжекцията при над 80% от ваксинираните, лека отпадналост при 
малко над 60%. Повече от половината изследвани имат главоболие, а над 30% от тях – болка в 
мускулите. По-рядко се забелязват изтръпвания, болки в ставите и температура. Тези реакции 
обаче са били забележими при едва 4,6% от ваксинираните, като това се е случвало по-често 
след втората доза от ваксината и при хора под 55 години. Общо шест са смъртните случаи сред 
изследваните над 43 000 души. Два – след ваксина, и четири, получили плацебо. Двамата 
починали след ваксина са били над 55 години. Няма данни смъртните случаи да са вследствие 
на ваксината. До края на седмицата се очаква да бъдат поставени около 800 000 ваксини във 
Великобритания, а до края на годината те ще достигнат 4 млн. 
  
Не се провежда правилна информационна кампания за ваксинирането срещу коронавирус, 
според акад. Богдан Петрунов 
бТВ, новини в 23.30 часа 

Хората не са добре информирани и не се провежда правилна информационна кампания за 
ваксинирането срещу коронавирус. Това коментира пред бТВ акад. Богдан Петрунов от БАН. По 
думите му вече е натрупана огромна информация относно безопасността на ваксината. 
Акад. Богдан Петрунов: Всички специалисти в света, които се занимават с този проблем, 
категорично казват: „Да. Това е едно велико откритие, ваксината. Тя ще спаси много човешки 
животи, но независимо от приложението на ваксината, докато ние не изясним в продължение на 
1-2 години характера на този имунитет, който се създава, колко е траен най-важно и какво 
обхваща, трябва да продължим да спазваме мерките за най-обикновения противоепидемичен 
контрол, за който говорим постоянно. 
  
Хакери са атакували Европейската агенция по лекарствата 
бТВ, новини в 23.30 часа 

Хакери са атакували Европейската агенция по лекарствата, която одобрява ваксините срещу 
коронавируса. Започнало е разследване по случая. 
Все още не е ясно дали кибератаката срещу Европейската агенция по лекарствата е успешна. 
Агенцията в момента разглежда двете ваксини на Пфайзер и Бионтех и тази на Модерна. От нея 
зависи дали тяхната употреба ще бъде разрешена в ЕС. 
Междувременно Западна Европа затяга още повече мерките срещу разпространението на 
коронавируса. жителите на Бавария от днес могат да напускат домовете си само с основателна 
причина. От германското правителство съобщиха, че в някои региони болниците са достигнали 
лимита си. 
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Йенс Спан: Едно нещо е важно за мен в навечерието на Нова година – моля ви, грижете се един 
за друг, особено в ден, в който Германия скърби за толкова много починали. 
Тъй като заведения не спазват противоепидемичните мерки, полицията в Русия нахлу в ранните 
часове на деня в бар, който според мерките трябва да е затворен след 23 часа. На кадри се 
вижда как органите на реда удрят присъстващите. 
В Словакия пък заведения отвориха в знак на протест срещу мерките. Неспазването на 
ограниченията може да донесе на собствениците глоби до 20 хил. евро. 
  
Болницата в Елхово е пред затваряне заради липса на медици 
бТВ, новини в 23.30 часа

Болницата в Елхово е пред затваряне заради липса на медици. Според кмета на града 
лечебното заведение няма и достатъчно техника за тежките случаи. Възрастен мъж също почина 
там неотдавна в очакване на медицинска помощ. 
- Този човек искаше помощ. Той ме питаше – защо никой не му обръща внимание. 
77-годишен мъж почина, след като според близките му не е имало легла в болниците в Сливен и 
Ямбол. Накрая линейка го кара в Елхово. 
- Излезе лекар отвътре, който дойде и влезе в линейката, премери му температурата, чу го как 
диша и каза – този човек защо го карате тук, този човек има нужда от апарат за вентилация. Ние 
нямаме такъв апарат. Тук какво ще го правим? 
Изплашен синът му вика за помощ и отново звъни на 112. 
- Как може да се допуща такова нещо да си пред болница, да си в линейка и отново да трябва да 
търсиш 112. Излезе друга лекарка, която беше облечена с костюм, която за мен не се държеше 
адекватно. Започна да се оглежда, да пита – къде са ми слушалките, къде са ми слушалките. 
След 2 часа в линейката мъжът издъхва в ръцете на сина си. 
- Баща ми с цялото си съзнание, борейки се със задуха го каза два пъти това нещо – Бойко, нали 
обеща никой да не умира пред болницата. 
От ямболската болница намират място, но вече е късно. Според кмета на Елхово пациентът е 
насочен грешно към болница без апаратура за тежки случаи. Нещо повече, има риск лечебното 
заведение да затвори поради липса на медици. 
Петър Киров: Има реална опасност. Ние в момента сме изправени пред проблема, че 
управителят подаде оставка, явно и няколко лекари искат да подадат оставка. Никой не иска да 
работи в такава среда. При липса на кадри аз не знам с какво можем да работим. 
Близките на починалия ще изпратят сигнал до здравното министерство. 
 
В Западна Европа затягат още повече мерките срещу разпространението на коронавируса 
БТВ, Новини в 19.00 часа 

 
В Западна Европа затягат още повече мерките срещу разпространението на коронавируса. 
Броят на заразените на Стария континент вече е надхвърлил 20 млн. души и не намалява, 
алармират експерти. Няколко германски провинции затягат ограниченията. Жителите на Бавария 
от днес могат да напускат домовете си само с основателна причина. Нидерландия удължава 
мерките и по време на новогодишните празници. Затяга се режимът и в Дания, където няма да 
работят заведенията, музеите, театрите и кината. Черна гора налага вечерен час, а Кипър 
затваря моловете и ресторантите. 
 
Нови почти 4000 случая на коронавирус за последното денонощие 
БТВ, Новини в 19.00 часа 
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Нови почти 4000 случая на коронавирус за последното денонощие. На този фон здравният 
министър отчете известно намаление на натиска върху болниците, а експерти спорят дали е 
редно яслите и детските градини да отворят още в понеделник. Проверки за нарушители на 
забраните продължават. Мария Ванкова и Румяна Попова следят темата. Първо към теб, Мария. 
Добър вечер. 
Мария Ванкова: Добър вечер. Новите случаи на коронавирус у нас са почти 4000 при направени 
9700 пср-теста, което означава почти 41% положителни резултати. Излекуваните за последното 
денонощие са 3412, а починалите – 146. Възможността детските градини и яслите да отворят по-
рано от планираното предизвика полемика. Местният щаб в София ще се събере извънредно, за 
да прецени какво да се случи в столицата, ако такова решение бъде взето на национално ниво. 
В момента регистрираните българи с коронавирус са близо 94 000. Малко над 6800 са в болница, 
което е около 7%, останалите се лекуват у дома. 
Проф. Костадин Ангелов: Наблюдава се известно намаление на натиска в лечебните 
заведения, отчитаме известен резултат от мерките. 
Момчил Баев: За съжаление, оптимизъм аз не виждам в обстановката, защото само ако 
погледнем цифрите от последните дни и седмици, ще видите, че натискът върху системата не е 
намалял. 
Репортер: Критики среща и вероятността, която властта очерта, яслите и детските градини да 
отворят още в понеделник на 14 декември. 
Момчил Баев: В този сезон и при това разпространение на ковид-19, не можем да говорим за 
отваряне на ясли и детски градини, защото отново ще се завърти старият сценарий, в който 
децата завъртат вируса сред своите близки, родители, баби и дядовци. 
Репортер: Ако се вземе решение за отваряне на национално ниво, местният щаб в София ще се 
събере, за да прецени какво да се случи в столицата. 
Тодор Чобанов: Моето лично мнение ще бъде, че рискът в София е твърде голям все още, 
далече сме от тази норма, която специалистите по епидемия дават като основа за подобни 
стъпки за разхлабване на мерките. 
Репортер: Междувременно премиерът Бойко Борисов посети държавното дружество „Бул Био“, 
след като кабинетът реши да му отпусне малко над 22 млн. лв. за инвестиционни проекти. Сред 
тях, изграждане на нова линия за производство на БЦЖ-ваксината. Във видео от посещението, 
публикувано във Фейсбук профила на премиера, той заявява, че ще се ваксинира срещу ковид-
19. 
Бойко Борисов: Аз самият, щом ми дойде ред. Готов съм и пръв. Щом ми дойде ред, се 
ваксинирам. 
Репортер: При положителна оценка на Европейската агенция по лекарствата, първите ваксини у 
нас ще дойдат в началото на януари. Утре здравният министър събира директорите на шестте 
РЗИ-та, отговорни по ваксинационния план. Засега властта успокоява, че организацията по 
предстоящото ваксиниране върви по план. Първите, за които вече е ясно, че ще са ваксинират, 
са медицинските служители и фармацевтите. Списъци с желаещите вече се събират. 
 
Агенцията по лекарствата на САЩ огласи първия документ, в който са описани 
страничните ефекти от ваксината на „Пфайзер“ и „Бионтех“ 
БТВ, Новини в 19.00 часа 

 
В очакване на ваксината у нас Агенцията по лекарствата на САЩ огласи първия документ, в 
който са описани страничните ефекти от ваксината на „Пфайзер“ и „Бионтех“. Тя е тествана сред 
43 000 доброволци с различен здравен статус. Ето и какви са известните странични ефекти. 
Зачервяване на мястото на инжекцията при над 80% от ваксинираните. Лека отпадналост при 
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малко над 60%. Повече от половината изследвани имат главоболие, а над 30% от тях – болка в 
мускулите. По-рядко се забелязват изтръпвания, болки в ставите и температура. Тези реакции 
обаче са били забележими при едва 4,6% от ваксинираните, като това се е случвало по-често 
след втората доза от ваксината и при хора под 55 години. Общо 6 са смъртните случаи сред 
изследваните над 43 000 души. Два – след ваксина, и четири, получили плацебо. Двамата 
починали след ваксина са били над 55 години. Няма данни смъртните случаи да са вследствие 
на препарата. До края на седмицата се очаква да бъдат поставени около 800 000 ваксини във 
Великобритания, а до края на годината те ще достигнат 4 млн. Хората не са добре информирани 
и не се провежда правилна информационна кампания за ваксинирането срещу коронавирус. 
Това пък коментира пред бТВ акад. Богдан Петрунов от БАН. По думие му вече е натрупана 
огромна информация относно безопасността на ваксината. 
Акад. Богдан Петрунов: Всички специалисти в света, които се занимават с този проблем, 
категорично казват: „Да. Това е едно велико откритие, ваксината. Тя ще спаси много човешки 
животи, но независимо от приложението на ваксината, докато ние не изясним в продължение на 
1-2 години характера на този имунитет, който се създава, колко е траен най-важно и какво 
обхваща, трябва да продължим да спазваме мерките за най-обикновения противоепидемичен 
контрол, за който говорим постоянно. 
Над 11 000 служители на МВР са пожелали да бъдат ваксинирани срещу ковид-19. Те ще бъдт 
имунизирани в МВР болница, която очаква доставката на фризери за съхранение на ваксините. 
Лечебното заведение ще получи 5 млн. лв. за купуване на нов скенер и система за изгаряне на 
медицински отпадъци. 
В търсене на медицинска помощ 68-годишна жена издъхна пред болницата в Благоевград. 
Трагедията се разиграла, докато болната и дъщерите й отивали към едно от ковид отделенията, 
за да търсят свободно легло. От седмица жената е била на домашно лечение с типичните за 
коронавируса симптоми, но с отрицателен пср-тест. Днес се влошила и заедно с дъщерите си 
тръгнала да търси медицинска помощ. 
След като обиколили двата спешни центъра в града, се насочили към едно от ковид отделенията 
на Многопрофилната болница в Благоевград, но точно пред вратата му жената издъхнала. 
Агенция Медицински надзор обяви, че започва проверка. 
Йорданка Иванова: Случайно видях, че жената пада, и мислех, че се спъна. Казвам на дъщеря й, 
дайте да я вдигнем, и тя вика, тя не може да стане. Аз попитах дъщеря й, има ли ковид, тя каза, 
има малко ковид, цитирам, малко ковид, каквото и да означава. 
 
Президентът в оставка Доналд Тръмп подписа указ, който дава приоритет на доставките 
на ваксини за страната пред износа им 
БТВ, Новини в 19.00 часа 

 
Президентът в оставка Доналд Тръмп подписа указ, който дава приоритет на доставките на 
ваксини за страната пред износа им. Правителството има договори за по 100 млн. дози от двете 
големи американски компании „Пфайзер“ и „Модерна“. Бъдещият държавен глава Джо Байдън 
начерта като основен приоритет битката с коронавируса. Той обеща през първите му 100 дни в 
Белия дом да осигури ваксинирането на 100 млн. души. 
Джо Байдън: Носене на маски, ваксиниране, отваряне на училищата. Това ще са трите цели през 
първите ми 100 дни на поста. Носете маски през първите ни 100 дни, за да постигнем промяна на 
обстановката. Това не е политическо послание, това е патриотичен акт. 
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Епидемията се връща към своя пик 
БТВ, Новини в 12.00 часа

 
Епидемията се връща към своя пик. Броят на новозаразените и починалите е тревожно висок. 
Документ н Американската агенция по лекарствата отразява страничните реакции на една от 
ваксините срещу КВ. 
У нас болницата в Елхово е пред закриване заради напускащи болни медици. 
Репортер: Новите случаи на КВ у нас са почти 4000, направените ПСР тестове са малко над 
9700 или близо 41% са положителните резултати. Излекуваните за последното денонощие са 
3412, а починалите 146. От близо 94 000 заразени, в момента в болници са малко над 6800 души. 
На днешното заседание на МС, здравният министър отчете, че напливът към болниците 
намалява. Кабинетът реши да отпусне малко над 22 милиона лева на компанията Булбио за 
нейни инвестиционни проекти, сред които създаване на линия за производство на БЦЖ ваксина. 
Бойко Борисов: Към днешна дата, в Булбио ще отидат тези средства, по всички направления, 
за да възстановим изключително славното име на Булбио и най-вече, когато говорим , Ангелов, 
че внасяме ваксини, много ясно българите трябва да знаят, че българският народ, българското 
правителство, с парите на данъкоплатците е инвестирал в създаването на ваксини. 
Костадин Ангелов: Наблюдава се известно намаление на натиска върху лечебните заведения, 
отчитаме известен резултат от мерките. Общият брой на излекуваните за една седмица са 16 
028. Само за последните 3 дни са 8 355. Това е един от рекордите, които постигаме като брой 
излекувани пациенти, което означава, че колегите в лечебните заведения се справят все по-
успешно с лекуването на хора, които имат нужда от лечение. 
Репортер: Утре здравният министър събира отново директорите на 6-те РЗИ-та у нас, които 
отговарят за ваксинационния план. Списъците със желаещите медици, които искат да си 
поставят ваксина срещу КВ19 се изготвят, а при положителна оценка на Европейската комисия 
по лекарствата, първите ваксини се очаква да бъдат у нас в началото на януари. 
 
Болницата в Елхово е пред затваряне 
БТВ, Новини в 12.00 часа

 
Болницата в Елхово е пред затваряне заради липса на медици. Според кмета на града 
лечебното заведение няма и достатъчно техника за тежки случаи. 
Репортер: 77-годишен мъж почина следа като, според близките му, не е имало места в 
болниците в Сливен и Ямбол. Накрая линейка го кара в елхово. 
- излезе лекар от вътре, влезе в линейката, премери му температурата, чу го как диша и каза 
„този човек защо го карате тука? Този човек има нужда от апарат за вентилация, ние нямаме 
такъв апарат“. 
Репортер: Изплашен синът му вика за помощ и отново звъни на 112. 
- Как може такова нещо – да си пред болница, в линейка и да трябва да търсиш 112 отново. 
Излезе друга лекарка, която беше облечена в костюм, която според мен не се държеше 
адекватно. 
Репортер: След 2 часа в линейката, мъжът издъхва в ръцете на сина си. 
- Баща ми, в цялото си съзнание, два пъти каза „Бойко нали обеща никой да не умира пред 
болницата“. 
Репортер: От ямболската болница намират място, но вече е късно. Според кмета на Елхово, 
пациентът е насочен грешно към болница без апаратура за тежки случаи. 
Нещо повече – има риск лечебното заведение да затвори заради липса на медици. 
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Петър Киров: Има реална опасност. Ние в момента сме изправени пред проблема, че 
управителят подаде оставка, явно и няколко лекари искат да подадат оставка, никой не иска да 
работи в такава среда. При липса на кадри, аз не знам с какво можем да работим. 
Репортер: Близките на починалия ще изпратят сигнал до здравното министерство. 
Богатите страни се презапасяват с ваксини 
БТВ, Новини в 12.00 часа

 
Богатите страни се презапасяват с ваксини срещу коронавируса, а хората, живеещи в бедните 
държави, рискуват да бъдат лишени от тях, предупредиха правозащитници. 
Въпреки че богатите нации представляват само 14% от световното население, те вече са 
закупили 53% от всички най-обещаващи ваксини досега, се казва в анализа на 
правозащитниците. 
Според тях богатите имат достатъчно дози, за да ваксинират цялото си население по три пъти, 
ако всички ваксини бъдат одобрени за употреба. А близо 70 държави с по-ниски доходи ще могат 
да ваксинират само един на всеки 10 души. 
В същото време, от Съединените щати дойде и първият документ, в който са описани 
страничните ефекти от ваксината на "Пфайзер" и "Бионтех". 
Ето и какви са описаните в документа странични реакции от ваксината, която е тествана сред 43 
000 доброволци с различен здравен статус. Част от тях са: зачервяване на мястото на 
инфекцията при 80% от ваксинираните, лека отпадналост при малко над 60%, повече от 
половината изследвани имат главоболие, а над 30% от тях имат болка в мускулите. ПО рядко се 
забелязват изтръпвания, болки в ставите и температура. Тези реакции са били забележими при 
едва 4,6% от ваксинираните, като това се е случвало по-често след втората доза от ваксината и 
при хората над 55 години. 
До края на седмицата се очаква да бъдат поставени около 800 000 ваксини във Великобритания, 
а до края на годината, те ще достигнат 4 милиона. 
У нас хората не а добре информирани и не се провежда правилната информационна кампания 
за ваксинирането срещу КВ. Това коментира пред БТВ акад. Богдан Петрунов от БАН. По думите 
му вече е натрупана огромна информация относно безопасността на ваксината. 
Богдан Петрунов: Всички специалисти в света, които се занимават с този проблем категорично 
казват, че това е едно велико откритие. Ваксината ще допринесе много, ще спаси много човешки 
животи, но независимо от приложението на ваксината, докато ние не изясним, в продължение на 
1-2 години, характера на този имунитет, който тя създава, колко е трае и какво обхваща, трябва 
да продължим да спазваме мерките за най-обикновен противоепидемичен контрол. 
Прави се една грешка между реактивност на ваксината и странични реакции. Всички ваксини 
имат различна реактивност – зачервяване на мястото, температура, главоболие – това са неща, 
които всяка ваксина може да предизвика. Съвсем друго нещо са страничните реакции, които 
могат да засегнат други органи и системи, които имат много по-сериозно въздействие върху 
човешкия организъм. 
 
Броят на заразените с коронавирус в Европа надхвърли 20 милиона души 
БТВ, Новини в 12.00 часа

 
Броят на заразените с коронавирус в Европа надхвърли 20 милиона души. Близо 40% от всички 
случаи на COVID-19 по света за изминалата седмица са регистрирани на Стария континент. 
Водещ: Заради очевидна липса на напредък в борбата с болестта, редица страни се отказват от 
намерението да разхлабят мерките. Няколко германски провинции дори затягат ограниченията 
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срещу коронавируса. В Бавария хората от днес ще могат да напускат домовете си само с 
основателна причина. 
Затяга се режимът и в Дания, където няма да работят заведенията, музеите, театрите и кината. 
Децата от 5 клас нагоре ще преминат в онлайн форма на обучение. 
А учени в Нидерландия решиха да проведат експеримент на стадион, за да проучат как се 
разпространяват аерозолите във въздуха, когато феновете се разгорещят. 
Все повече учени подкрепят тезата, че аерозолите играят поне частична роля в 
разпространението на новия коронавирус, въпреки че все още не е ясно до каква степен се 
случва това. 
 
Разговор с акад. Богдан Петрунов, председател на Отделението за медицински науки, БАН 
БТВ, Тази сутрин  

 
Резюме: Към момента ваксините срещу COVID-19 като тази на „Бионтех“ и „Пфайзер“ доказано 
намалява броя на тежко болните от коронавирус, но даже и изпитванията с по 40 000 души не 
могат да ни дадат бърз отговор за това дали препаратът предотвратява разпространението на 
инфекцията. Това посочи в студиото на „Тази сутрин“ акад. Богдан Петрунов от БАН. Въпреки 
това, той беше категоричен, че имунизацията трябва да обхване колкото се може повече хора. 
„Всички специалисти в света категорично казват: „Това (ваксината – б.р.) е едно велико откритие, 
ще спаси много човешки животи, но, докато не изясним в продължение на 1-2 години характера 
на този имунитет, който създава, трябва да продължим да спазваме мерките – носене на маски, 
миене на ръцете, избягване на социален контакт“, коментира акад. Петрунов. 
Той подчерта, че ще се ваксинира и вече се е записал в списъка на своя институт. По думите му 
скептичното отношение на голям процент от българите към имунизирането срещу коронавируса 
е причинено от липсата на активна информационна политика от страна на властите. 
„Няма бързо създаване (на ваксината – б.р.) – създадена е на база на платформа, разработвана 
4-5 години, имали са грамадни проучвания, преди да създадат тази РНК платформа“, коментира 
академикът по отношение на продукта на „Пфайзер“ и „Бионтех“. 
По думите му „няма никакво основание да се мисли, че може да се отключат тежки автоимунни 
заболявания“ след прилагането на препарата. „Прави се грешка между реактивност и странични 
реакции“, отбеляза акад. Петрунов, като обясни, че е нормално да има 5-10%, та и по-висок 
процент пациенти със зачервяване, главоболие или температура, докато страничните реакции са 
с много по-сериозно въздействие върху организма и не са толкова чести. 
„Всички трябва да бъдат с дълбокото съзнание, че трябва да бъдат имунизирани. Всички здрави 
хора от 16-18 г. без клинични прояви, без тежки вторични заболявания могат спокойно да бъдат 
имунизирани, но това трябва да се обсъди с личния лекар“, коментира акад. Петрунов, като 
подчерта, че няма риск и за преболедувалите COVID-19, особено заради това, че към момента 
не е ясна и силата на имунитета след прекарване на болестта. 
  
Разказ на близките на мъж, починал в линейка 
БТВ, Тази сутрин  

 
Резюме: Месец след като мъж почина в линейка пред болницата в Елхово, близките решиха да  
разкажат за случилото се. 
На 14 ноември мъж на 77 години издъхва в очакване на медицинска помощ пред лечебното 
заведение. Близките му разказаха, че всички в семейството са били болни от коронавирус, а 
баща им се е чувствал добре. 
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Началото на историята е в ямболско село Окоп. Състоянието на възрастния мъж е добро. Месец 
преди това претърпява сърдечна операция, след която се е възстановил бързо. 
Бил е и под лекарско наблюдение, след като става ясно, че е болен от коронавирус. Мъжът е 
ходил на преглед в Ямболската поликлиника на 12 ноември и му е направена и рентгенова 
снимка, на която се установява бронхит. 
На 14 ноември се налага роднини да викнат линейка, която закарва болния до болницата в 
Елхово, а там се оказва, че няма места. Освен това управителят на болницата е подал оставка, 
защото медицинският персонал е болен и няма кой да работи в COVID отделението. 
Докато мъжът е в линейката, двама лекари излизат да го прегледат. Казват, че му трябва апарат 
за вентилация, а в болницата няма, спомня си синът Иван Панайотов. 
След дълго звънене намират място в ямболската болница, но мъжът умира в линейката. 
"Нормално ли е, докато пациент е в линейката, да звъним отново на 112 да търсим помощ", 
попита почернения син. 
От съответните здравни власти зависи да се направи проверка на случая, каза Петър Киров, 
кмет на Елхово. 
"Очаква се обсъждане на проблемите в болницата, които са свързани с болни лекари. Няма как 
да се лекуват пациенти с COVID, насочват се към Ямбол. В момента в лечебното заведение 
работят само две отделения. А след като беше решено на медицински съвет да се отворят 18 
допълнителни легла за болни от коронавирус, стана ясно, че персоналът не е достатъчен", 
обясни още градоначалникът. 
Роднините смятат да потърсят правата си и са подали сигнал до Министерството  на 
здравеопазването. 
  
Разговор с доц. Светлана Велизарова, ръководител на детската клиника на белодробна 
болница „Св. София” 
БТВ, Тази сутрин 

 
Резюме: Поредният пик на коронавируса ще е около Йордановден и някъде след 21 януари. 
Това прогнозира доц. Светлана Велизарова, ръководител на детската клиника на белодробна 
болница "Света София". 
Според нея затварянето е трябвало да стане през ноември, защото сега всички отново ще 
пазаруват в последния момент и моловeте "ще се пръснат по шевовете" след 21 декември. 
Тя видя и грешки в създаването на триажните центрове, които е трябвало да бъдат налични още 
в началото на пандемията у нас. Това е правило при инфекциозните заболявания, ние знаехме, 
че COVID-19 е такова, обясни специалистът. 
Доц. Велизарова обърна внимание на факта, че пациентите трябва да знаят фазите на 
заболяването, а пневмониите и усложненията обикновено се случват във втората. 
Тя поясни, че инфекцията засяга при всички положения най-малките кръвоносни съдове, които 
са в най-голямо количество в белия дроб, бъбреците и сърцето. 
Затова и тези органи са най-уязвими, добави специалистът. 
Това е дълго протичащо заболяване в сравнение с другите вирусни. Може да има 9 дни изявена 
клиника, добави доц. Велизарова. 
Според нея е много важно на време да се предприеме адекватно лечение и тогава няма да се 
стига до тежки усложнения. 
Характерните симптоми са загуба на вкус и обоняние, температурата винаги присъства, поне от 
това, което наблюдаваме, добави доц. Велизарова. 
Тя коментира и статистиката за коронавируса. 
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93 хиляди активни случаи, 6 хиляди са в болница. От влезлите в болници не повече от 7% са в 
интензивно отделение, над 90% се лекуват вкъщи. Хората не бива да се страхуват, а да са 
информирани, коментира доц. Велизарова. 
По ваксината сме се разделили, защото нямаме информация, третата фаза за изследването на 
"Пфайзер" ще излезе утре, каза още специалистът. 
 

 
 
Нов смъртен случай на пациент заради лутане между болници 
Нова телевизия, Новини в 23.00 часа 

 
Нов смъртен случай на пациент заради лутане между болници. Жена почина на стълбите на 
лечебно заведение в Благоевград, докато дъщерите й търсели свободно легло. В същото време, 
лекари твърдят, че натискът върху здравната система е намалял и страната ни е влязла в така 
нареченото плато, като броят на заразените за денонощие остава в сходни граници без резки 
скокове. За последните 24 часа новите случаи са близо 4 000, има и нови 3 412 излекувани. 
 
Мерките дават резултат - това съобщи на премиера здравният министър 
Нова телевизия, Новини в 23.00 часа  

 
Мерките дават резултат - това съобщи на премиера здравният министър. 
Проф. Костадин Ангелов: Общата бройка на излекуваните за една седмица е 16 028 човека. 
Това е един от рекордите, който постигаме като брой излекувани пациенти, което означава, че 
колегите се справят все по-успешно. 
А изпълнението на плана за ваксиниране върви по график, увери министърът. 
Проф. Костадин Ангелов: Изготвят се списъците с медиците на първа линия, които ще 
попаднат в обхвата на първа фаза на ваксинирането. Очакваме тя да дойде в началото на месец 
януари. 
Малко по-късно, на посещение в сградата на "Бул Био", премиерът Бойко Борисов заяви 
готовност да се ваксинира.  
Бойко Борисов: Готов съм и пръв да се ваксинирам, но щом ми дойде реда. Станем ли готови 
за няколко дена с първата линия, защото тя трябва да върви едновременно - доктори, възрастни 
хора, полицаи, артистите на първа линия и всички останали - заставаме с колегите и ни 
ваксинирате, когато ни дойде реда 
От големите болници твърдят, че са готови ваксинацията да се извършва в новосъздадените им 
триажи за взимане на проби с антигенни тестове. Ще има и мобилни екипи.  
Проф. Борис Богов: Както знаете в домовете за възрастни хора ходиха колеги, които да правят 
на място бързите антигенни тестове, същото ще се случи и с ваксините. Пациентът трябва да 
бъде клинично здрав, да не бъде с температура, да няма съпътстваща патология. 
Директорът на Александровска болница потвърди думите на здравния министър за спад на 
натиска към лечебните заведения. 
Борис Богов: Към днешна дата мога да кажа, че поне имаме свободни места в така наречените 
триажни и буферни зони, което преди това го нямаше. 
В момента страната ни е в плато на заболяемостта, твърдят лекари. След него ще следва и 
плато на смъртността. 
Борис Богов: Очакването за намаляване на смъртността е след 2 седмици. Януари очаквам, че 
ще бъдат двойно по-малко. 
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Високата смъртност у нас медиците обясняват със застаряващата нация и големия брой 
съпътстващи заболявания, като сърдечно-съдови и бъбречни. 
 
Нов смъртен случай на пациент заради лутане между болници 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
Нов смъртен случай на пациент заради лутане между болници. Жена почина на стълбите на 
лечебно заведение в Благоевград, докато дъщерите й търсели свободно легло. В същото време, 
лекари твърдят, че натискът върху здравната система е намалял и страната ни е влязла в така 
нареченото плато, като броят на заразените остава в сходни граници. За последните 24 часа 
новите случаи са близо 4000, има нови 3412 излекувани. 
А в разгара на подготовката за мащабна ваксинация в целия свят, от Американската агенция по 
храните и лекарствата разпространиха списък със страничните ефекти на ваксината на Пфайзер. 
Репортер: Информацията за случилото се е разнопосочна. Нито един от ръководителите на 
болничните заведения не е излязъл със становище. По информация на NOVA 68-годишната 
жена се е лекувала в домашни условия от бронхитпневмония. Състоянието й рязко се е влошило 
и се наложило да отиде в Спешно приемно отделение, където не е прегледана, защото  е била с 
отрицателен PCR тест за коронавирус. В същото време в отделението е имало хора в тежко 
състояние. 
Жената е насочена към частната болница в града, където се оказало, че тестът й за COVID-19 се 
оказва положителен. За това е била изпратена към вътрешното отделение на благоевградската 
болница. Стигайки до сградата, жената влошава състоянието си и е починала. 
Дали това е цялата истина за случая от днес трябва да покаже проверката по случая на 
Медицински надзор, която вече е назначена. 
 
Висок остава броят на починалите пациенти у нас 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа  

 
Водещ: Висок остава броят на починалите пациенти у нас. За последното денонощие, добрата 
новина – втори пореден ден с над 3000 излекувани. 
На среща при премиера, здравните власти отчетоха напредък в овладяването на пандемията, а 
Бойко Борисов беше категоричен, че също ще се ваксинира. 
Репортер: 3 412 души са оздравелите българи с КВ, новите заразени са близо 4 000, при 
направени около 10 000 теста. Така и днес положителните проби са около 40 на сто от 
тестваните. 
Здравният министър отново съобщи, че се наблюдава по-малък натиск към здравните 
заведения, потвърдиха го и медици. 
Според тях в момента страната ни се намира в платото на заболеваемостта и се очаква, след 
около 2 седмици, да има спад и в броя на починалите. 
Мерките дават резултат - това съобщи на премиера здравният министър. 
Костадин Ангелов: Общата бройка на излекуваните за една седмица е 16 028 човека. Това е 
един от рекордите, който постигаме като брой излекувани пациенти, което означава, че колегите 
се справят все по-успешно. 
Репортер: А изпълнението на плана за ваксиниране върви по график, увери министърът. 
Костадин Ангелов: Изготвят се списъците с медиците на първа линия, които ще попаднат в 
обхвата на първа фаза на ваксинирането. Очакваме тя да дойде в началото на месец януари. 
Репортер: Малко по-късно, на посещение в сградата на "Бул Био", премиерът Бойко Борисов 
заяви готовност да се ваксинира. 
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Бойко Борисов: Готов съм и пръв да се ваксинирам, но щом ми дойде реда. Станем ли готови 
за няколко дена с първата линия, защото тя трябва да върви едновременно - доктори, възрастни 
хора, полицаи, артистите на първа линия и всички останали - заставаме с колегите и ни 
ваксинирате, когато ни дойде реда 
Репортер: От големите болници твърдят, че са готови ваксинацията да се извършва в 
новосъздадените им триажи за взимане на проби с антигенни тестове. Ще има и мобилни екипи. 
Борис Богов: Както знаете в домовете за възрастни хора ходиха колеги, които да правят на 
място бързите антигенни тестове, същото ще се случи и с ваксините. Пациентът трябва да бъде 
клинично здрав, да не бъде с температура, да няма съпътстваща патология. 
Репортер: Директорът на Александровска болница потвърди думите на здравния министър за 
спад на натиска към лечебните заведения. 
Борис Богов: Към днешна дата мога да кажа, че поне имаме свободни места в така наречените 
триажни и буферни зони, което преди това го нямаше. 
Репортер: Облекчение отчитат и в Спешна помощ. 
Катя Сунгарска: Рекордите бяха около 600 повиквания за една работна смяна от 12 часа, за 
вчерашния ден те са около 300-400. . Малко сме притеснени за след 2 седмици, когато се 
получат резултатите след вчерашния 8-ми декември. 
Репортер: В момента страната ни е в плато на заболяемостта, твърдят лекари. След него ще 
следва и плато на смъртността. 
Борис Богов: Очакването за намаляване на смъртността е след 2 седмици. Януари очаквам, че 
ще бъдат двойно по-малко. 
Репортер: А високата смъртност у нас медиците обясняват със застаряващата нация и големия 
брой съпътстващи заболявания като сърдечно-съдови и бъбречни. 
По време на срещата си с представители на Светия синод, премиерът Борисов загатна, че както 
и на велик ден, така и сега за Рождество Христово, църквите ще останат отворени. А от 20-26 
декември, свещеници, които са преболедували КВ, ще влизат в КВ отделенията, за да вдъхнат 
кураж и подкрепа на болните и да ги напръскат със светена вода. 
 
Американската агенция по храните и лекарствата даде първи данни за възможните 
странични ефекти на ваксината на Пфайзер 
Нова телевизия, Новини в 19.00, 23.00 часа  

 
Американската агенция по храните и лекарствата даде първи данни за възможните странични 
ефекти на ваксината на Пфайзер и Бионтех, която вече се прилага във Великобритания и се 
очаква и у нас. Такива са наблюдавани при малко над 4% от ваксинираните при клиничните 
изпитвания. 
Най-често се среща реакция на самото място на поставяне на инжекцията, като зачервяване - 
при 84 процента от всички хора, получили нежелана реакция. 60 процента са се оплакали от 
отпадналост. Повече от половината са страдали от главоболие, други възможни реакции са 
тръпки по тялото, болка в ставите и висока температура. 
Заключението на американската агенция е, че препаратът отговаря на стандартите за 
разрешение за спешна употреба. А България очаква решението на европейските власти, за да 
започне имунизация. Утре изтича крайния срок, до който работещите на първа линия медици 
трябва да са заявили искат или не да се ваксинират срещу COVID-19. 
Репортер: В пловдивската болница "Свети Мина", лекуваща активно пациенти с COVID-19, 
медиците са на двата полюса за новите ваксини. 
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- Буквално мненията вървят от осанна до разпни го. От пълен ентусиазъм и "ще се ваксинираме 
веднага" до това "все още сме скептични, нека да видим как ще повлияе върху тези, които са се 
ваксинирали, дали няма странични ефекти 
Репортер: Самият проф. Петров е преболедувал инфекцията и няма да се възползва от правото 
да е сред първите ваксинирани. 
- Карах заболяването сравнително леко и следя титъра на нивата на антителата си, засега е 
достатъчно висок, така че ще спестя една ваксина на данъкоплатците. 
Репортер: Друг от лекарите в болницата - Д-р Деведжиев, също не се е записал в списъка с 
желаещите. Според него липсва досатъчно обективна информация. 
- Нямаме никаква информираност за какво става дума. Хората са в един мисловен лабиринт - те 
не знаят кой път да хванат.. Трябваше да се издаде едно методично ръководство - кратко, късо, 
като за обикновените хора, за да прочетат и да им дойде в главата какви въпроси да задават. 
Репортер: Студентът по медицина и доброволец в болницата Станислава обаче чака с 
нетърпение ваксината. 
- Смятам, че трябва да бъдем отговорни - да помислим за здравето - не само нашето, а и на 
нашите близки. 
Репортер: Като лекар на първа линия в една от великотърновските болници - д-р Стойнов също 
ще се ваксинира. 
- Ваксинирайки се , ние посрещаме вируса подготвени и той не може да отключи нашата имунна 
система и да се вгради в нашето тяло. 
Репортер: Законът у нас е категоричен, че ваксинирането не е задължително за никого. 
Предварителните данни на щаба показват, че в някои здравни заведения едва 20-30% от 
персонала иска ваксина, на други места обаче този брой е близо 100%  
Водещ: И полицаите са в готовност за ваксина. 11 300 вече са декларирали, че желаят да бъдат 
имунизирани. А ръководството на МВР заяви, че е готово да им даде и коледни бонуси. 
Репортер: На практика над 20% от служителите на МВР са готови да се ваксинират. В момента в 
МВР има 48 800 души. Активно в процеса ще се включи и МВР болница. Но въпреки това, от 
вътрешното министерство подготвят и как мобилни екипи да ваксинират техните служители. До 
момента, около 10% или 402 служители са заразени с КВ. 
Ваксина искат около 20% от работещите в системата на МВР. 
Христо Терзийски: Служители, които са от патрулно-постова и охранителна полиция, които 
доброволно ще искат да се ваксинират. 
Репортер: Един от тях е Пожарникарят Тодор Велчов, който работи на първа линия 
- Ще се чувствам малко по-спокоен, но мерките ще ги спазвам. Няма да се чувствам 100 
процента защитен и да тръгна с голи ръце пак да си върша служебните задължения и да ходя по 
улиците. 
Репортер: Колегите му обаче мислели друго. 
- Готови ли са да се ваксинира? 
- По неофициална информация нагласите им са по-скоро не. 
Репортер: В МВР вече тече организация, чакат се и фризери за ваксините. 
- Направена е организация, така че чрез мобилни екипи и централно в болниците да бъдат 
ваксинирани всички наши служители 
Репортер: В системата чакат и още пари от държавата. Ще бъдат отпуснати 28 милиона лева - 5 
от тях отиват за нов скенер за образна диагностика в COVID-отделението на ведомствената 
болница. Останалите 23 милиона лева ще бъдат раздадени като коледни бонуси на работещите 
в системата на МВР. Сметката показва, че това ще са между 400 и 500 лева на човек. 
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Това се случва на фона на продължаващите протести за увеличаване на заплатите. Според 
министъра обаче, не това е причината. 
Христо Терзийски: Това е една крачка, която правителството и държавата правят, за да покаже, 
че се оценяват нашите дейности в тази сложна обстановка. 
Водещ: А решението за отпускане на парите за МВР беше взето на днешното заседание на 
правителството. На него бяха разпределени още пари от бюджета. Най-много – над 260 милиона 
са за реализиране на общински проекти. Над 60 милиона са допълнителните средства за НЗОК 
заради пандемията. 
 
Европа е изправена пред нов режим 
Нова телевизия, Новини в 19.00, 23.00 часа 

 
Европа е изправена пред нов режим. Много държави въвеждат нови или удължават стари 
ограничения. Германският канцлер призова днес за нови мерки в цялата страна до средата на 
януари. Сегашните били недостатъчни а Саксония и Бавария дори са на прага на пълна 
карантина. 
Крачка назад и за Франция, която е на път да отложи поетапното облекчаване на ограниченията. 
През последните дни се наблюдава относително стабилизиране на новите случаи, но те все-още 
са твърде много, за да се отмени карантината от 15 декември. 
Въпреки решението на Великобритания пък да започне ваксиниране, опасението е, че страната 
няма да има достатъчна защита срещу коронавируса през следващите три месеца. 
Репортер: На фона на рекорден брой от 590 смъртни случаи за денонощие в Германия, 
канцлерът Меркел отново призова за налагане на по-строги ограничения. 
Ангела Меркел: Живеем в пандемия и това означава, че се намираме в извънредни условия. 
Изправени сме пред предизвикателства, с каквито Германия не се е сблъсквала досега. На тези 
извънредни условия трябва да отговорим с извънредни мерки. 
Репортер: Няколко германски провинции, сред които Бавария, затегнаха от днес ограниченията. 
Въпреки това, улиците на Мюнхен бяха изпълнени с пазаруващи. 
- Според мен трябваше да има сериозна карантина по-рано, две-три седмици, включително за 
търговците. Знам, че ние пазаруващите сме част от проблема, но никога не съм си мислела, че 
ще бъде толкова пълно в сряда сутрин. 
Репортер: Започналата във Великобритания кампания за ваксинация срещу COVID-19 дава 
само временен лъч на надежда за справяне с пандемията. Здравните власти побързаха да 
охладят очакванията на британците. 
Крис Уити: Искам да съм много ясен: през следващите три месеца няма да имаме достатъчно 
защита. Ще преминем през най-трудния период от годината по отношение на респираторни 
инфекции, през най-тежкия момент от годината за здравната ни система. Така че идеята, да 
спрем изведнъж ограниченията, заради ваксината, е преждевременна. 
Репортер: Французите се надяваха от 15 декември да продължи поетапното сваляне на 
ограниченията, но както изглежда това няма да се случи. Правителството си беше поставило за 
цел новите случаи да спаднат под 5 хиляди на ден, но през последните дни те са много повече. 
- Разочарован съм малко, но го очаквахме, защото се вижда, че дневните данни за новите 
случаи са над поставените цели. Разочароващо е, защото всички искаме тази карантина да 
приключи. 
Репортер: В Съединените щати, Джо Байдън обеща в края на първите му 100 дни в Белия дом, 
да има 100 милиона ваксинирани срещу COVID-19. Той даде подробности как смята да се бори с 
пандемията. 
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Джо Байдън: Носете маски първите 100 дни, след като встъпя в длъжност. 100 дни, които ще 
променят всичко. Това не е политическо изявление. Това е патриотично действие. 
На този фон, правозащитни организации предупреждават, че богатите страни се презапасяват с 
ваксини срещу COVID-19 за сметка на бедните държави. 
 
Мутациите на коронавируса няма да наложат създаването на нова ваксина 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
Мутациите на коронавируса няма да наложат създаването на нова ваксина. Около това мнение 
се обединиха българските лекари, макар да прогнозират, че COVID-19 ще продължи да се 
променя. Според специалистите голяма част от мутациите са незначителни. 
Репортер: Преди дни американски изследователи откриха мутации на COVID-19, които му 
помагат да избегне свързването с антитела. На този етап обаче е малко вероятно новите форми 
на вируса да го превърнат в по-смъртоносен. 
Радостина Александрова: По принцип всичко е възможно, въпросът е колко е вероятно. 
Вирусът, който и да e, няма за цел да ни убие, той просто има за цел да се разпространява. 
Репортер: Нови изследвания доказват, че от началото на своето съществуване коронавирусът 
има около 13 хиляди мутации 
Александър Симидчиев: Вирусът ще гледа да прави такива мутации, които го правят по-малко 
вирулентен, а не по-опасен. Ако той стане по-опасен, ще има по-тежки мерки и ще е по-лесно да 
бъде изличен. 
Репортер: Освен че мутациите на вируса няма да го превърнат в по-агресивен, няма да наложат 
и създаването на нова ваксина. Оказва се, обаче, че има и изключения. 
- Проблем биха създали такива мутации, които да позволят на вируса, образно казано, да избяга 
от нашия имунен отговор. Да, такива мутации измежду всичките 13 хиляди, разбира се, че се 
откриват, но те са изключително редки 
- Ваксините, които излизат първи на пазара, имат много кратък цикъл на производство, което 
позволява бързо да бъдат адаптирани, ако се случат такива неща, въпреки че аз не предвиждам 
такива неща да се случат. 
Репортер: Според специалистите страховете на хората могат да бъдат елиминирани 
единствено с личен пример. 
- Аз ще се ваксинирам. Ще бъда един от първите по простата причина, че достатъчно много съм 
чел и мога да чета статии адекватно. 
Репортер: На теория е установено, че едва 200 мутации от съществуващите 13 хиляди може и 
да не предизвикат имунен отговор. 
 
Кабинетът отпусна 22 милиона лева по проекти на българската компания за производство 
на ваксини 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа

Кабинетът отпусна 22 милиона лева по проекти на българската компания за производство на 
ваксини. 
Репортер: Днешното правителствено заседание се проведе без медии, като част от министрите 
се включваха онлайн. НА него беше взето решение да се отпуснат над 22 милиона лева, които да 
се дадат на Бул био, за производството на различни ваксини, сред тях е и тази срещу 
туберкулозата – БЦЖ ваксината. 
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С отпуснатите средства за Бул био ще се изгради нова линия за производство на БЦЖ 
ваксината, ще се реновира лабораторията за човешки кръвни продукти, както и ще се възстанови 
производството на антитоксични серуми от конска плазма. 
Бойко Борисов: В момента усилваме работата на нашите лаборатории, поточни линии, във 
връзка с това да заемем не само по-добро място на пазара, а и в самочувствието на българина 
това да бъде втъкано, че не някой произвежда и ни праща ваксина, в същото време и ние 
произвеждаме и пращаме ваксини на много държави на различни континенти. 
Репортер: След края на правителственото заседание, Борисов посети един от производствени 
цехове на Бул Био. 
Румен Кофинов: Благодарение на тази подкрепа ще успеем да възстановим производството на 
животински серуми, да разширим производството на БЦЖ с нова линия, да излезем на нови 
пазари и да поддържаме снабдяването на страната 
Репортер: България произвежда БЦЖ ваксина от 1957 г., а поставянето й е задължително. 
Още числа от днешното правителствено заседание – отпускат се 65 милиона лева за 
образование и наука, като 16,9 от тях ще отидат за училищата, за справяне с КВ19, 2,5 милиона 
лева ще бъдат предоставяне на църкви и манастири за ремонти. А свещеници изявиха готовност 
да влязат в КВ отделения, за да успокояват болните. 
  
Близо 4000 нови заразени у нас за последното денонощие 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа 

Близо 4000 нови заразени у нас за последното денонощие. Висок остава броят и на починалите 
пациенти. Добрата новина – втори пореден ден здравните власти отчитат по над 3000 
излекувани от КВ19. 
Ден преди решението за евентуално отпадане на част от ограниченията, правителството гласува 
и нови 22 милиона лева по проекти на българската компания за производство на ваксини. 
Репортер: 3412 са оздравелите българи с КВ за последните 24 часа, а новите положителни 
проби са близо 4000, след направени близо 10 000 ПСР теста. Отново имаме около 40 на сто от 
които са положителни. 514 са пациентите в по-тежко състояния и нужда от интензивно лечение. 
Пред премиера, здравният министър отчете рекорд на оздравелите и лек спад наплива към 
здравните заведения. Същото потвърдиха и от Спешна помощ, както и директорът на една от 
най-големите болници – Александровска. 
Мерките дават резултат - това съобщи на премиера здравният министър. 
Костадин Ангелов: Наблюдава се известно намаление на натиска в лечебните заведения. 
Общата бройка на излекуваните за една седмица е 16 028 човека. Това е един от рекордите, 
който постигаме като брой излекувани пациенти, което означава, че колегите се справят все по-
успешно. 
Репортер: А изпълнението на плана за ваксиниране върви по график, увери министърът. 
Костадин Ангелов: Изготвят се списъците с медиците на първа линия, които ще попаднат в 
обхвата на първа фаза на ваксинирането. Очакваме тя да дойде в началото на месец януари. 
Репортер: А големите болници твърдят, че са готови ваксинацията да се извършва в 
новосъздадените им триажи за взимане на проби с антигенни тестове. Ще има и мобилни екипи. 
Борис Богов: Както знаете в домовете за възрастни хора ходиха колеги, които да правят на 
място бързите антигенни тестове, същото ще се случи и с ваксините. Пациентът трябва да бъде 
клинично здрав, да не бъде с температура, да няма съпътстваща патология. 
Репортер: Директорът на Александровска болница потвърди думите на здравния министър за 
спад на натиска към лечебните заведения. 
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Борис Богов: Към днешна дата мога да кажа, че поне имаме свободни места в така наречените 
триажни и буферни зони, което преди това го нямаше. 
Репортер: Облекчение отчитат и в Спешна помощ. 
Катя Сунгарска: При нас също се усети отслабване на натиска, макар и малко. Малко сме 
притеснени за след 2 седмици, когато се получат резултатите след вчерашния 8-ми декември. 
смяна от 12 часа, за вчерашния ден те са около 380 -400. 
Репортер: В момента страната ни е в плато на заболяемостта, твърдят лекари. След него ще 
следва и плато на смъртността. 
Борис Богов: Очакването за намаляване на смъртността е след 2 седмици. Януари очаквам, че 
ще бъдат двойно по-малко. 
Репортер: А високата смъртност у нас медиците обясняват със застаряващата нация и големия 
брой съпътстващи заболявания като сърдечно-съдови и бъбречни. 
От столичната Спешна помощ твърдят, че няма недостиг на линейки, а само недостиг на 
служители, поради многото заразени и карантинирани, поради което екипите дават извънредни 
дежурства. 
 
Студентка по медицина отказа да празнува 8 декември, за да може да дава дежурства в 
две болници в страната, съответно в Плевен и Свищов 
Нова телевизия, Новини в 12:00, 19.00 часа

Студентка по медицина отказа да празнува 8 декември, за да може да дава дежурства в две 
болници в страната, съответно в Плевен и Свищов. Заедно с още нейни колеги, младите медици 
са решили така да бъдат в борбата с пандемията. 
Репортер: Симона Минкова е на 21 години. Студентка е трети курс в специалност "Хуманна 
медицина" в Медицинския университет – Плевен. Родом е от Свищов. От седмица се разкъсва 
между двете болници и ученето онлайн по медицина. 
Симона Минкова: За мен е доста трудно, защото ми се налага от нощна смяна да пътувам до 
Плевен, да карам друга нощна смяна, след това отново идвам тук.. Главно минаваме визитации с 
докторите. 
Репортер: Определя опитът, който трупа сега като безценен. 
Симона Минкова: Когато сме онлайн, нямаме контакти с пациенти, а за мен това е важно. 
Репортер: Личният живот и студентския празник за Симона са оставени на заден план. Така е и 
при колегата на Симона от университета – 21-годишния третокурсник по медицина Димитър 
Николаев, който също е доброволец. Влиза преди седмица в COVID отделението на свищовската 
болница без колебание и страх. 
- Дори и да се заразим, не мисля, че за нас е опасно, а идвайки тук и отменяйки по-възрастния 
персонал, намаляваме риска за тях. Доста неща научихме и забелязахме, че практиката с 
теорията не са съвсем еднакви. 
Репортер: Заедно с бъдещите медици в COVID отделението продължава да е и свищовският 
кмет. Генчо Генчев е осигурил храна и подслон на студентите по медицина, докато са 
доброволци. 
Генчо Генчев: няма минута, в която те да не откликват на повика на лекаря и на медицинската 
сестра. 
Репортер: Бъдещите лекари остават в Свищов до края на месец декември, след което започват 
изпитите им в Медицинския университет. За една седмица, обаче, те са научили най-ценния 
урок. 
Симона Минкова; Научих, че професията е доста отговорна и ако няма организация, няма как 
да съществува самото отделение. 
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Богатите страни се презапасяват с ваксини срещу COVID-19 за сметка на хората в бедните 
държави 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа

Богатите страни се презапасяват с ваксини срещу COVID-19 за сметка на хората в бедните 
държави. Предупреждението дойде от няколко правозащитни организации. Според тях, около 70 
страни по света ще могат да ваксинират един от 10 души. 
Разчетите им показват, че в богатите държави живеят 14 процента от хората на земята, но те са 
купили над 50% от най-обещаващите препарати. Вече се предприемат и мерки, за да се 
гарантира, че достъпът до ваксини е справедлив по целия свят. 
Споразумението за равен достъп гарантира осигуряването на 70 милиона дози ваксини. 
 
Разговор с Катя Сунгарска, говорител на ЦСМП – София 
Нова телевизия, Здравей, България  

 
Резюме: Зелки или не? Сигнал в социалните мрежи, придружен със снимки на линейка в София, 
предизвика буря от коментари. Хората го споделяха с предположението, че в линейката са 
натоварени зелки и се възмущаваха, че по време на здравна криза пациенти чакат, а линейка 
превозва зеленчуци за зимнина. 
Каква е истината? От „Спешна помощ” реагираха, че това е спекулация и линейката, която е 
транспортна, е превозвала биологичен отпадък. 
„Линейката не е превозвала зелки. Ако се погледне и сравни мащабът на снимката ще се види, 
че пакетите към вратата на линейката не са зеленчуци и съвсем ясно се вижда щампата, 
обозначаваща опасни биологични отпадъци”, заяви в ефира на „Здравей, България” говорителят 
на "Спешна помощ" Катя Сунгарска. 
По думите й първоначално снимката е била възприета като обида от всички работещи в 
здравната помощ, които знаят, че няма как да се случи линейка да превозва зеленчуци. 
„Това е линейка, която е бракувана по определени технически параметри. Тя се ползва само и 
единствено за извозване на опасни медицински отпадъци. Това е транспортната линейка на 
„Спешна помощ” София. В конкретния случай тя превозва подобни отпадъци само за последните 
24 часа и затова е толкова натоварена. Линейката е много натоварена всеки ден. 
Сигнализацията й е запазена, защото линейката е длъжна да сигнализира, че превозва опасни 
отпадъци и останалите водачи на пътя трябва да се пазят”, посочи Сунгарска. 
По думите й в опасните медицински отпадъци попадат защитни облекла, спринцовки и ампули 
друг специфичен боклук. „Линейката е заснета на път към екарисажа на „Александровска” 
болница”, заяви говорителят на „Спешна помощ”- София. 
Натискът върху „Спешна помощ” е отслабнал леко след въвеждането на ограничителните мерки. 
„За сравнение – преди локдауна повиквания та са били около 600 за 12-часова смяна. За вторник 
– спешните медици са се отзовали на около 380-400 сигнала”, посочи Сунгарска. По думите й 
няма недостиг на автомобили с оглед на получаването във вторник на още 10 нови линейки. 
„За съжаление няма как да компенсираме недостига на екипи, защото това е проблем, който 
съществува от години и няма нищо общо с пандемията. Колегите се разболяват. А преди дни 
изпратихме и третия си колега, който изгуби битката с COVID-19. Медиците, преболедували 
вируса, веднага се връщат на работа, но не се знае до кога ще издържим”, заяви тя. 
 
Разговор с проф. д-р Борис Богов, изп. директор на УМБАЛ „Александровска” 
Нова телевизия, Здравей, България  
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Резюме: "Бих се ваксинирал с първата ваксина, която ще дойде. Ще има достатъчно количества 
за всеки, който пожелае да го направи. Дисциплината е основен наш проблем. Видяхме едни 
снимки от едни магазини, които го доказват. У българина липсва дисциплина“. Това заяви в 
студиото на „Здравей, България“ директорът на „Александровска“ болница проф. Борис Богов. 
Той обясни, че ситуацията в последните месеци е тежка и остава такава дори и сега. Според 
него отварянето на детските градини има медицинско обяснение. 
„През октомври „Александровска“ болница е приела 37 пациента с COVID-19, а през ноември те 
вече са 297. Преминалите за октомври са 560, а тези за ноември – 1560. Наложените мерки са 
съвсем адекватни и правилни. Към днешна дата поне имаме свободни места в буферните и 
триажни зони. Това го нямаше преди наложените мерки“, обясни специалистът. 
Той добавя, че очакваното намаляване на смъртността ще стане факт след около 14 дни. 
„Смъртността в нашата болница за миналата година е около 200 души. Само за средата на 
октомври и целия ноември тази година имаме 57 случая“, обясни проф. Богов. 
Той изрази мнение, че страните около нас са разхлабили мерките заради математическите 
модели, но се е наложило отново да ги върнат. 
„Ваксината не може да е панацея за стопиране на заразата. Това обаче е един голям шанс срещу 
пандемията. Очакванията са първата седмица на месец януари ваксината да бъде у нас. Хубаво 
е популярните хора да дадат пример и да се ваксинират“, обясни проф. Богов. 
Той добавя, че дори и за екипа му в болницата ваксинирането ще бъде пожелателно. Според 
него не би било редно някоя компания да задължи персонала си да си постави ваксината. 
 
Студентка – доброволец в Ковид отделения в Плевен и Свищов 
Нова телевизия, Здравей, България  

 
Резюме: Група студенти се отказаха да празнуват студентския празник. Те учат медицина в 
университета в Плевен и са доброволци в COVID отделението на болницата в Свищов. Отзовали 
са се на призива за помощ и от седмица дават 12-часови смени, вършейки работата на лекари, 
медицински сестри и санитари. Една от доброволките се оказва, че дава дежурства и в болница в 
Плевен и всеки ден пътува между двата града. 
Тя е на 21 години. Учи в трети курс хуманна медицина в Медицинския университет – Плевен. 
Родом е от Свищов. Тя е Симона Минкова и от седмица се разкъсва между две болници – тези в 
Плевен и Свищов, и ученето онлайн по медицина. Приела е мисията „доброволец” без 
колебание, въпреки че не й е лесно. 
„За мен е доста трудно, защото ми се налага от нощна смяна да пътувам до Плевен, да карам 
друга нощна смяна, след това отново идвам тук. Днес съм на работа и отново тръгвам за Плевен. 
Главно минаваме визитации с докторите. Мерим кръвно, сатурация, температура. Помагаме на 
сестрите, защото има голям дефицит и помагаме на тях с манипулациите. Сутрин, обед, 
вечер…когато се налага”, разказва за работата си Симона. 
Въпрос: Има ли време за сън? 
Симона: Ами… има. По три-четири часа, пет. Или след смените, когато съм нощна. Тогава. 
Тя определя опита, който трупа сега, като безценен: ”Радвам се, че съм в контакт с пациенти и 
мога науча много неща. Все пак е опит за мен. Като сме онлайн нямаме контакти с пациенти, а за 
мен това е важно”. 
Личният живот и студентския празник за Симона са оставени на заден план. Така е и при 
колегата на Симона от университета – 21-годишния третокурсник по медицина Димитър 
Николаев, който също е доброволец. „Затварят ми се очите. От пет часа сутринта съм”, споделя 
младият мъж. 
Влиза преди седмица в COVID отделението на свищовската болница без колебание и страх. 
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„Дори и да се заразим не мисля, че за нас е опасно, а идвайки тук и отменяйки по-възрастния 
персонал, намаляваме риска за тях. Доста неща научихме и забелязахме, че практиката с 
теорията…не са точно еднакви. За пациентите е важно да видят, че повече хора се грижат за тях 
и им обръщат внимание. Мисля, че им действаме положително”, категоричен е Димитър. 
Заедно с бъдещите медици в COVID отделението продължава да е и свищовският кмет. Генчо 
Генчев е осигурил храна и подслон на студентите по медицина, докато са доброволци. 
„Изключителни младежи са и вярвам, че ще станат изключителни лекари, защото няма и минута, 
в която да не откликват на лекаря и медицинската сестра и да не се включват в манипулациите”, 
похвали доброволците кметът на града Генчо Генчев. 
Студентите по медицина остават в Свищов до края на месец декември, след което започват 
изпитите им в Медицинския университет. За една седмица, обаче, те са научили най-ценния 
урок. 
„Научих, че професията е доста отговорна и трябва всеки да изпълнява и да си спазва 
отговорностите, защото иначе, ако няма организация, няма как да съществува самото отделение. 
Най-важен е колективът и комуникацията между персонала”, категорична е Симона. 
 

НАЦИОНАЛНИ РАДИА 

 

 
 
Пореден случай на починал пациент заради хаос в организацията на приема на болни 
БНР

 
Пореден случай на починал пациент заради хаос в организацията на приема на болни. 
Здравната инспекция в Благоевград проверява как е било допуснато жена с бронхопневмония да 
почине днес в линейка, преди да бъде настанена във вътрешното отделение на областната 
болница, което работи като Covid звено. 
Жената е била с двойна бронхопневмония, но с отрицателен тест за коронавирус. От около 10 
дни се е лекувала вкъщи. Днес обаче състоянието й се влошило. Нейни близки поискали 
съдействие за преглед в спешно приемно отделение, към което има и триажен сектор. Тъй като е 
била с отрицателен тест за Covid-19, 68-годишната пациентка е била насочена за прием в 
частната болница „Пулс", тъй като държавната работи като COVID болница. Жената обаче е 
била върната от частното лечебно заведение по неясни към момента причини. След повторна 
консултация в спешно приемно отделение пациентката е транспортирана с линейка към 
вътрешно отделение на държавното лечебно заведение. Докато се търси решение на казуса, 
жената е починала в линейката. Директорът на областната болница доктор Огнян Митев даде 
известната към момента информация, като уточни, че се извършва проверка. 
Д-р Огнян Митев: Но при нас реално не е заведена като преминала през СПО и затова 
изяснявам нещата. Доколкото разбрах, тя, защото е бил отрицателен тестът, е насочена с 
пневмония и отрицателен PCR, е насочена към „Пулс", след това не знам какво е станало. НО тя 
реално не е влизала в болницата, не е била приета, качила се е на линейката и линейката ги 
оставя там пред вътрешно, отиват и те им казали – през задния вход, и докато тръгват към 
задния вход и е починала – това е. Линейката не е наша, а е на Бърза помощ, а линейката 
всъщност кара поредния болен от СПО в кардиология с COVID. 
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Междувременно стана ясно, че началникът на Регионалната здравна инспекция доктор Калоян 
Калоянов също е разпоредил пълна проверка по случая в частната болница, в спешното 
отделение, в центъра за спешна медицинска помощ и в областната болница. 
 
Намалява натоварването в лечебните заведения 
БНР

 
За намаление на натоварването в лечебните заведения във връзка с COVID-19 докладва 
министърът на здравеопазването Костадин Ангелов на днешното заседание на Министерския 
съвет. 41 процента от изследваните вчера с PCR тест са заразени с коронавирус – 3980 души. 
Починали са 146. Над 500 пациенти с COVID-19 са в интензивни отделения. Оздравелите през 
миналото денонощие са 3412 души. Първите ваксини се очакват в началото на януари. 
Пред правителството здравният министър отчете: 
Костадин Ангелов: Наблюдава се известно намаление на натиска в лечебните заведения. 
Отчитаме известен резултат от мерките. 
И обяви като успех над 16 хиляди излекувани за последната седмица. 
Костадин Ангелов: Един от рекордите, които постигаме като брой излекувани пациенти, което 
означава, че колегите в лечебните заведения се справят вече все по-успешно с болни от COVID. 
Планът за ваксинирането се изпълнява: 
Костадин Ангелов: Подготвена е системата за посрещане на първата ваксина. Теоретично 
очакваме тя да дойде в началото на месец януари, до края на годината – до 29-ти – е срокът, в 
който Европейската агенция по лекарствата (EMA) трябва да даде своето становище, на чиято 
база Европейската комисия да вземе решение за издаване на разрешително. 
Стана ясно, че и премиерът Борисов ще си постави ваксина срещу коронавирус: 
Бойко Борисов: Готов съм и пръв, но щом ми дойде ред се ваксинирам. Станем ли готови за 
няколко дена с доктори, възрастни хора, полицаи, артистите на първа линия и всички останали, 
заставаме с колегите, ваксинирате ни, когато ни дойде ред. 
Каза Борисов при посещението си във фирмата „Бул Био". Кабинетът отпусна над 22 милиона 
лева за проектите на фирмата, включително и за нова линия за производство на БЦЖ ваксините. 
Бойко Борисов: Да заемем не само по-голямо място на пазара, в същото време и ние 
произвеждаме и пращаме много ваксини на много държави на различни континенти. 
 
Богатите страни са си осигурили близо три пъти повече от необходимите за ваксиниране 
БНР

 
Богатите страни са си осигурили близо три пъти повече от необходимите за ваксиниране на 
цялото им население ваксини и това може да ограничи достъпа до ваксини на по-бедните 
държави, алармират неправителствени организации. Сред презапасяващите се е Германия, 
където днес канцлерът Ангела Меркел призна, че въпреки предстоящата имунизация не се 
очаква значителен спад в разпространението на заразата поне до март месец. 
„Амнести интернешънъл" и други неправителствени организации предупреждават, че 
презапасяването с ваксини в развитите държави може да лиши милиарди хора в по-бедни 
райони на света. За първата от вчера масово поставяна ваксина, тази на „Пфайзер/Бионтек", 
британската Агенция за регулиране на лекарствените продукти и здравната грижа предупреди, 
че хората със сериозни алергии не трябва да се имунизират с нея. Двама работници от 
Националната здравна служба на Великобритания, където започна масовата ваксинация, са 
проявили симптоми. Възможните реакции са сърбящ обрив, задух и подуване на лицето и езика. 
В силно емоционална реч в Бундестага германският канцлер Ангела Меркел предупреди, че 
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масовата ваксинация в Германия няма да донесе успокоение до пролетта. Тя отново призова за 
още по-строги ограничения по време на коледните и новогодишните празници. „Извънредните 
ситуации изискват извънредни мерки и усилия", подчерта Меркел. 
 
Онлайн продажбата на съмнителни здравни продукти 
БНР, 12+3 

 
Резюме: Всичко може да се купи по интернет. Дори здраве. Но доколко е такова? Какви продукти 
ни се предлагат с обещание да ни върнат към нормалния живот, без болести? Колко истина има 
в това или става дума за измама с впечатляващи мащаби и ненаказуемост? 
"Ако кръвното налягане е 140/90 незабавно почистете кръвоносните съдове със... ". 
"Псориазис? Лекар споделя как сее излекувал...". 
"Ето какво убива простатита...". 
"Излекувах ставите на родителите си с тази древна рецепта...". 
"Как да излекуваме диабета...". 
Тези изключително примамливи оферти срещаме навсякъде в интернет. Без дори да ги търсим. 
Те се натрапват с двутактови снимки, лица на водещи лекари, публични личности и обилна уж 
медицинска информация, която да ни вдъхне доверие и да ни даде познание. Заливат ни от в 
социалните мрежи, в електронни новинарски сайтове, дори и в личните ни пощи, без 
разрешение. 
Всички са написани по един и същи начин и ни предлагат продуктите си само по електронен път. 
За повече достоверност някои търговци дори прилагат снимка на сертификат, чийто печат е 
размазан, а научната институция или лаборатория не съществува. 
Не съществуват и професорите, доцентите, известните лекари, които биват използвани, за да ни 
убедят в ефекта и безвредността. Обикновено се публикуват интервюта с тях, които са всичко 
друго, но не и журналистически жанр. 
Примерно: "Професорът по съдова хирургия от Варненска клиника , д-р Стефан Димитров, който 
е извършил повече от 11 000 мозъчни операции, а най-малкият му пациент е бил само на 2 дни, 
ни разяснява проблемите с холестерола, опасностите от запушени кръвоносни съдове и как 
всичко това ще изчезне с вълшебния продукт,за който той е гарант". 
Оказва се, че такъв съдов хирург няма. 
Фантомна е и д-р Светлана Назамова, която откриваме в руски сайт с една снимка, а в 
българския и вариант е с 30 години по-млада, направо модел. В сръбски сайт тя е същата млада 
и красива дама, само че се казва д-р Дафина Базовска. Общото между тях е, че са известни 
ендокринолози, които са факири в лечението на диабета. В групата на несъществуващите 
светила в медицината е и д-р Станимир Караантов-практикуващ лекар, доктор на медицинските 
науки, професор. Основател на съвременната кинезитерапия. 
Всъщност снимките са на реални хора, които вероятно дори не знаят за злоупотребата. 
Продуктите, които ни предлагат, са натурални, в групата на хранителни добавки и витамини. 
Често обаче в тяхното описание се използва и терминът лекарство.Което можем напълно да 
заместим с тези, изписани ни от лекар. А това вече е много опасно. 
Изумително е името на един от тези продукти - "Канабис ойл". Сигурно не трябва да имаме 
съмнение какво се продава в интернет. 
Така е и с панацеята срещу диабета, която в едни сайтове е обявен като чай, в други като 
фитопродукт, но в дългото седем страници описание, което има само една цел- да вдигнете 
телефона и да си го поръчате, често се споменава „лекарството“. 
Тези търговци нямат адрес, имейл и телефон. Имат само заявка за поръчка, в която трябва да 
дадем името си, от коя държава сме и телефон за връзка. 
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Разговор с д-р Десислава Кателиева, председател на Националното сдружение на 
лекарите в спешната помощ 
БНР, Нещо повече   

 
Резюме: "Не е отслабнал натискът върху здравната система", заяви пред БНР д-р Десислава 
Кателиева от Националната асоциация на работещите в спешната медицинска помощ. 
По думите ѝ екипите на центровете за спешна медицинска помощ продължават да работят на 
пълна мощност: 
"Независимо, че се откриват нови Covid отделения, продължава да има проблем с намирането 
на легла, особено, които са с кислородни апарати". 
Според нея признатите от статистиката болни от Covid-19 са само тези, които са минали PCR 
тест, но: 
"Всеки може да си закупи от аптеката и сам да си направи антигенен тест. Хората го правят и се 
лекуват вкъщи по указание на личните лекари, но не се карантинират, защото не са в 
статистиката. Тези хора пристигат на седмия, осмия ден във влошено състояние, но за тях 
статистиката нищо не знае". 
Д-р Кателиева изрази надежда Националния оперативен щаб и Министерството на 
здравеопазването ще анализират ситуацията преди да вземат решение дали на 21-ви декември 
да отворят всички търговски центрове и заведения и хотели: 
"Знаем, че по Коледа много българи от чужбина си идват за празниците. Те също са са една 
група, които може и да са заразени. Ако всичко е отворено, ни очакват много, много тежки 
новогодишни и след новогодишни празници. ... Вълната на заболеваемост сега е много по-висока 
от онази, която беше пролетта". 
Тя препоръча внимателно поетапно разхлабване на мерките с проверка на ефекта от тях. 
 
Остава висок процентът на новозаразените с Ковид-19 у нас 
БНР

Остава висок процентът на новозаразените с Ковид-19 у нас. Отчетените през последното 
денонощие положителни проби са 41% от направените ПСР тестове. Новите случаи са 3980, а 
като оздравели бяха отчетени 3412 души. Починалите са 146. В болници остават над 6800 души, 
от които над 500 са в интензивни отделения. 
Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов заяви, че натискът над болниците намалява. 
На днешното правителствено заседание министърът отбеляза, че за последната седмица 
оздравелите са, по думите му, рекорден брой – над 16 000. Според проф. Ангелов коронавирусът 
се лекува все по-успешно. От своя страна премиерът Бойко Борисов обяви, че ще се ваксинира 
срещу Ковид-19 веднага щом първите доставки на дози от ваксината бъдат направени. 
Репортер: 6839 са настанените в болници с Ковид-19. През последните три дни са излекувани 
8355, което по думите на министър Ангелов е един от рекордите. Изпълнението на плана за 
ваксиниране върви по график. 
Костадин Ангелов: Подготвена е системата за посрещане на първата ваксина. Теоретично 
очакваме тя да дойде в началото на месец януари, тъй като до края на годината, до 29-и е 
срокът, в който Европейската агенция по лекарствата трябва да даде своето становище, на чиято 
база Европейската комисия да вземе разрешение за издаване на разрешително. 
Репортер: По-късно в посещението си в предприятието БулБио премиерът обяви, че и той ще се 
ваксинира. 
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Бойко Борисов: Готов съм да се ваксинирам и пръв, но щом ми дойде ред ще го направя. 
Станем ли готови за няколко дена с първата линия – доктори, възрастни хора, полицаи, 
артистите на първа линия и всички останали, заставаме с колегите и ни ваксинирате. 
 
Правителството отпусна на БулБио над 22 млн. лева 
БНР

 
Правителството отпусна на БулБио над 22 млн. лева. Борисов подчерта, че България също 
произвежда ваксини и коментира: 
Бойко Борисов: Като в момента усилваме работата на нашите лаборатории, поточни линии, във 
връзка с това да заемем не само по-голямо място на пазара, а и в самочувствието на българина. 
Репортер: БулБио произвежда противозмийския серум, серума против тетанус и серума за 
манту. Има договори с УНИЦЕФ, а българската БЦЖ ваксина се транспортира към всички 
континенти, стана ясно при посещението на място. Правителството отпусна и средства за 
апаратура и ремонти в болницата Св. Анна, 1 млн. лв. за Клиниката по кардиология и половин 
милион лева за Акушеро-гинекологичното отделение в Габровската болница. 
Междувременно от Националното сдружение на спедиторите предупредиха, че е възможно 
първите доставки на ваксината срещу Ковид-19 за България да се забавят. Транспортът на 
такива продукти изисква много по-специални условия и компаниите, които ще извършват 
доставката, трябва изцяло да реорганизират дейността си, посочи пред БНР Момчил Антов от 
сдружението. 
Момчил Антов: Надявам се всичкото това нещо да бъде преодоляно, може би още първите дни, 
защото нещата явно се случват както много други неща в България – в ход. 
Всички видове доставки от Европа се бавят по една-две седмици, а за доставки извън Стария 
континент може да се стигне и до забавяне с 45 дни. Причина за това е нарасналият обем на 
търговията по интернет, посочи Момчил Антов от Националното сдружение на спедиторите. 
 
Разговор с д-р Цветелина Великова, имунолог 
БНР, Преди всички

 
Резюме:  Необходима е по-голяма разяснителна кампания – да се обясни какъв е механизмът 
на ваксините, включително тези, които ще дойдат в България. Ако хората са достатъчно 
информирани, няма да изпитват притеснения как действа ваксината, как се изгражда имунен 
отговор, дали е подходяща за едно или друго състояние. Това мнение изрази пред БНР 
имунологът д-р Цветелина Великова от УМБАЛ „Лозенец” в София. 
Специалистите трябва да изчетат публикувания набор от научна информация и да я представят 
на широката аудитория, подчерта д-р Великова. 
Имунитетът, който създава ваксината, е важно да бъде изследван и да бъде проследяван, тъй 
като това ще определи колко пъти ще бъде поставена една ваксина на даден човек, поясни тя. 
„Ако имунитетът е с трайност шест месеца, това означава, че два пъти в годината ще бъде 
поставена съответната ваксина или ще имаме т.нар. сезонни ваксини, каквито са при грип. Тъй 
като в момента пандемията е в своя разгар, не можем да преценим дали ще може тя да бъде 
приключена догодина или ще трябва по-дълго време във връзка с това, че няма достатъчен брой 
ваксини, които чисто практически не могат да бъдат произведени, доставени“, коментира 
имунологът в предаването „Преди всички“. 
Типът ваксина не е от толкова голямо значение, колкото трайността на имунния отговор, 
подчерта д-р Великова. 
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„Механизмът на ваксините е различен, но имунният отговор трябва да бъде еднакъв при всички 
хора, за да може да имаме еднаква ефективност. Тук разчитаме не само на хуморалния 
имунитет, който включва антитела, тук разчитаме и на задействане на имунните клетки, които да 
създадат един по-дълготраен имунитет“, поясни тя. 
Д-р Цветелина Великова препоръчва смяна на ваксина, когато не е постигнат имунен отговор при 
дадена ваксина. 
Относно т.нар. имунизационни паспорти, които биха давали достъп до определени места и 
услуги в бъдеще имунологът заяви, че „това създава много етични проблеми“. 
„Ваксинацията трябва да бъде пожелателна, въпреки че всички знаем, че тя ще сложи край на 
пандемията. Според мен такива ограничения донякъде биха имали обратен ефект.“ 
Ако хората са по-запознати и информирани, няма да има нужда от такива репресии, допълни д-р 
Великова. Според нея ако се въведат имунизационни паспорти, съществува заплахата за поява 
на фалшиви такива. 
По повод разпространяваното твърдение, че ваксините, съдържащи матрична или 
информационна РНК, се внедряват в нашата генетична информация и може да има предаване 
към децата, специалистът отбеляза, че това противоречи на всички биологични закони. 
„Информационната РНК не преминава в нашата ДНК, не се свързва с нея. Тя просто 
„инструктира“ какъв протеин да произведем, срещу който имунната система може да създаде 
имунен отговор и след това се разгражда“, обясни д-р Цветелина Великова. 
В момента повечето ваксини, регистрирани в ЕС, са покрили изискванията за ефективност при 
минимални странични ефекти, каза още тя. 
  
Разговор с Петър Велков, математик, експерт по управление на кризи 
БНР, Преди всички 

 
Резюме: „Данните не показват, че можем да започнем смекчаване на мерките." Това каза пред 
БНР математикът Петър Велков, преподавател и експерт по управление на кризи. 
По думите му в последните седмици, не само дни, продължаваме да сме първи по смъртност, а 
броят положителни проби за коронавирус показва, че вирусът е силно разпространен в 
обществото. 
„Всичко е против здравата логика да смекчаваме мерките в момента“, посочи Велков в 
предаването „Преди всички“. 
Много е важно антигенните тестове да бъдат включени като източник на информация за 
заболеваемостта, смята Петър Велков. Отрицателният резултат при антигенните тестове не 
трябва да се приема за чиста монета и е необходимо да бъде потвърден с PCR, ако човек има 
симптоми, обясни той. Положителният тест обаче според Велков трябва да бъде приравнен с 
PCR-ра. 
Ситуацията в България е много далече от овладяване, подчерта той. 
Велков е на мнение, че ако се отворят ясли и детски градини и се премине към постепенно 
отваряне и на други обекти, „ще направим едно нищо, ще задържим системата на високи 
стойности - ако отворим до седмица, ще стане по-зле, отколкото преди да затворим“. Ние 
тепърва ги затворихме, без да можем да видим ефективен резултат, заяви той. 
Не сме закърпили все още системата за проследяване и карантиниране и тя продължава да 
изнемогва, отбеляза още Петър Велков. 
Ако пандемията се управлява с ясни и точни мерки, няма да се влиза в тежки локдауни, обобщи 
Велков. 
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Сериозна криза на медицински персонал има в област Смолян 
Дарик радио

 
Сериозна криза на медицински персонал има в област Смолян. В тази връзка Областният 
кризисен щаб там вече обсъди създаването на механизъм, който да позволи командироване на 
лекари и медицински специалисти в лечебни заведения, където е констатиран недостиг и 
прекомерна натовареност. 
Това е станало ясно, след разширено заседание на Областния щаб за противодействие на 
разпространението на COVID-19, съобщава областният управител Недялко Славов. 
Недялко Славов: Направихме анализ на тенденциите в разпространението на заразата на 
територията на областта и се запознахме със състоянието в лечебните заведения. Броят легла, 
които са определени за лечебните заведения, все още не е запълнен на 100 процента, но 
изключително сериозен проблем за болниците в областта се явява кадровият дефицит. Най-вече 
на лекари и медицински персонал. И особено чувствителна е тази тема за болниците в Девин и 
Златоград, където управителите сигнализираха за сериозен кадрови недостиг в следващите 
месеци. Ще потърсим възможности и за мобилизиране на лекари и медицински персонал от 
извънболничната помощ. 
Според областния управител на Смолян, стремежът е този процес да протече доброволно, без 
необходимост от прибягване към административно задължаване. Ще се водят разговори със 
специалисти от диагностичните центрове в областта, както и с медицински сестри от яслите и 
детските градини, съответно и те да се включат в борбата с COVID-19. 
Регионалната здравна инспекция в Смолян е поискала от Министерството на здравеопазването, 
предоставянето на допълнително кислород, с който да бъдат лекувани пациенти, болни от 
коронавирус, това съобщи началникът на здравната инспекция доктор Мими Кубатева. 
Д-р Мими Кубатева: Изпратихме в министерството информация за разхода и потреблението на 
кислород от болниците в областта, с цел да се подпомогнат с осигуряването и разширяването на 
възможностите за подаване на кислород на повече пациенти. 
Здравните власти са запознали и министерството с фирмите, които доставят лекарства на 
болниците, като идеята е да се регулира доставката на медикаменти.Изпратена е заявка и за 
Ремдесивир, като е информиран и Националният логистичен център за нуждите и от лични 
предпазни средства на болниците в региона, допълва доктор Кубатева. Според подадената от 
нея информация, Регионалната здравна инспекция в Смолян е разпределила и предоставила на 
лечебните заведения и Центъра за спешна медицинска помощ 700 броя бързи антигенни 
тестове. Целта е да се оптимизира диагностиката на COVID-19. Предстои тази седмица такива 
тестове да получат и трите големи социални дома на територията на областта – Фатово, Ровина 
и Петково. 
 
15 животоспасяващи апарата получиха като дарение три болници в Пловдив 
Дарик радио

 
15 животоспасяващи апарата получиха като дарение три болници в Пловдив от един от най-
големите производители на медицинска апаратура в света „BTL Industries". Освен ценната 
апаратура, от компанията дариха и 100 000 респираторни маски за лечебни заведения и 
медицински центрове в града. Общата стойност на дарението е 1 милион лева. 
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10 от апаратите за обдишване ще бъдат предоставени на болница „Свети Георги", където се 
лекуват една трета от заразените с COVID-19 от Пловдив и региона. Общинската „Свети Мина" 
ще бъде оборудвана с 3 апарата, а другата общинска болница „Свети Пантелеймон" ще получи 
два. 
Дори един човек да спасим, ще е успех, каза Георги Петков – изпълнителен директор на 
фирмата: 
Георги Петков: Всички лекари, медицински сестри, санитари, които се грижат за нас и за нашите 
близки и за нашите приятели и роднини в тези много тежки времена – аз мисля, че тези хора 
спокойно може да ги наречем герои. Това е причината и нашата фирма, която вече над 20 години 
е в България, да реши в родната си държава, в родния си град да дари, макар и малко, не много 
достатъчно, но с каквото можем да помогнем. Дори и един човешки живот да спасим, това ще 
бъде достатъчно. Наистина целта ни е да успеем да помогнем с каквото можем и да спасим 
колкото може повече човешки животи. 
Началникът на клиниката по инфекциозни болести в болница „Свети Георги" доцент доктор 
Олиана Бойкинова коментира, че основно звено в лечението на тежко болните с дихателна 
недостатъчност е кислородотерапията. 
Д-р Олиана Бойкинова: Изключително благодарни сме на фирмата „BTL", която ни предостави 
тези високотехнологични респиратори за обдишване. Надявам се много нови човешки животи да 
бъдат спасени благодарение на тях. 
„Отправям искрените си благодарности за оказаната помощ", заяви кметът Здравко Димитров и 
допълни, че жестът на фирмата е безценен, защото дава шанс да бъдат спасени хиляди човешки 
животи. 
Здравко Димитров: Не беше далече времето, когато ние в Пловдив нямахме лаборатория. На 
мене ми беше една сутрин обидно, когато чух, че първият младеж, който – един от първите, 
който се беше заразил – пробата му беше дадена в Стара Загора и на другата седмица в края се 
беше върнала и му казаха, че е болен – заразен. Тогава взехме решение, направихме 
лаборатория. Виждам сега, че се разширява лабораторията. Значи е имало нужда. Сега случаят 
е аналогичен, виждаме, че има нужда много от такива апарати, лично аз имах възможността да 
го ползвам преди 3 седмици. Това е животоспасяващ апарат и когато стигнеш до едно ниво, 
саторацията ти, когато падне, ако не е този апарат, не ми се мисли какво може да стане. Аз 
благодаря на фирмата, че много бързо – за 6 месеца ли, за колко месеца? 
– В рамките на 6 месеца. 
Здравко Димитров: В рамките на 6 месеца се разработи този апарат и излезе на пазара. 
Днешната борба, защото това за мен е една борба с невидим противник, наистина винаги съм го 
казвал и ще продължавам да го казвам, че медиците пишат новата история. Тя е като на 
медицината и ще влезнат в учебниците – какво са правили, как са го правили. Защото това е 
един невидим противник, който не знаете откъде изскача, как те заразява, за колко време и за 
колко време се лекува. Да отдадем заслуженото на медиците, които са на първа линия, които, 
винаги съм казвал, че ние като граждани трябва да ги щадим, спазвайки мерките в обществото. 
В знак на признателност Здравко Димитров връчи благодарствено писмо и грамота на 
изпълнителния директор на компанията, с която той бе отличен като посланик на доброто в 
инициативата на община Пловдив „Град на доброто". 
 
Заместник-кметът на София Тодор Чобанов се противопостави на намерението на 
премиера Борисов детските градини 
Дарик радио
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Заместник-кметът на София Тодор Чобанов се противопостави на намерението на премиера 
Борисов детските градини да бъдат отворени от 14 декември. По думите му София е далеч от 
нормата на заболеваемост, която да позволи разхлабване на мерките и рискът все още е твърде 
голям. Преди два дни при посещението си в хлебозавод премиерът обяви, че в зависимост от 
цифрите на заболелите на 14 декември детските градини и яслите могат отново да заработят. 
Междувременно днес затварят и библиотеките в София, стана ясно от заповед на кмета 
Йорданка Фандъкова. 
„Разбирам притесненията на родителите, но всичко се прави в името на живота", заяви 
заместник-кметът на София Тодор Чобанов във връзка с идеята за отваряне на детските 
градини. 
Тодор Чобанов: Аз чух Кунчев да дава една норма, която – ние сме далеч от нея. Норма на 
заболеваемост, която да позволи разхлабване на мерките. Мисля, че четох сутринта негово 
интервю за 700 човека на – 300 човека на милион, а ние сме на 700 в София, по последни данни 
на ден. Така че ние сме далеч от тази норма, която би ни позволила да сме спокойни, когато 
бихме взели такова решение. 
Според него трябва да се прецени дали има смисъл те да се отварят за една седмица преди 
коледно-новогодишните празници. 
Тодор Чобанов: На практика хоризонтът на празниците е пред нас и в крайна сметка тук 
въпросът е дали ще отворим за една седмица и ще минем в коледно-новогодишен режим, 
каквато е обичайната ситуация в тази система, или няма да отворим тази една седмица. Така че 
според мен трябва да се направи трезв анализ на ситуацията и да вземем най-доброто и 
разумно решение. 
По думите му, ако на национално ниво се даде възможност за отваряне на детските градини, 
столичният щаб ще изслуша различните мнения и ще вземе решение. 
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