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ПРЕСКЛИПИНГ 

11 декември 2020 г., петък 

www.bnt.bg, 10.12.2020г. 

https://bntnews.bg/news/ot-shtaba-otchitat-poveche-ozdraveli-no-i-natisk-varhu-

zdravnata-sistema-1086751news.html  

 

От Щаба отчитат повече оздравели, но и натиск върху здравната система 

 

Николай Минков 

Ръст на оздравелите за последните 4 дни, но е недостатъчен за отваряне на детските 

градини в страната - заяви здравният министър. Продължава да се увеличава броят на 

болните, които се нуждаят от болнична помощ. Изключително стриктно се проследява 

безопасността на ваксините, увериха от Националния ваксинационен щаб.  

Увеличава се броят на излекуваните, които за последните 7 дни са 16 872. 

3328 са новорегистрираните случаи за изминалото денонощие на заразени с COVID-19, 

при 8600 PCR теста или 39% са били позитивни.  

Увеличава се натискът върху здравната система. Страната ни остава в челото на 

черната статистика, заемайки 2-ро място по смъртност в Европа за последните 14 дни.  

В 10 области на страната се увеличава заболеваемостта, която се движи около 600 

заболели на 1000 души. Поради тази причина мерките остават.  

"Ние не се готвим да отворим детските градини. Имаме нужда от цялата информация 

до края на тая седмица, за да вземем това решение. Нека за тези 10 дни, ако може да 

загърбим политиката, политическите пристрастия, обвинения, а да се съсредоточим 

върху целта, която преследваме", заяви здравният министър Костадин Ангелов.  

Той-посочи, че ваксини срещу коронавируса се разработват вече 7-а година, когато е 

изолиран за първи път SARS-COVID-1.  

"Твърденията, че тази ваксина е направена много бързо и че тя ще крие рискове за 

живота и здравето на хората, са неверни", допълни министърът.  

Здравният министър: Не се готвим да отворим детските градини 

Шефът на ваксинационния щаб увери, че след като получи разрешение за употреба, 

проследяването на лекарствената безопасност е изключително стриктно контролирано. 

"Съобщение за нежелана лекарствена реакция се валидира от националните агенции, 

попада в обща база данни, в която също се прави задълбочен анализ на тази 

информация, за да може много бързо да се реагира. Производителите са задължени да 

предоставят всеки месец периодични доклади за безопасност и планове за управление 

на риска", каза Богдан Кирилов.  

От днес започва изплащането на допълнителните 1000 лв. за всички 

общопрактикуващи лекари. 

 

www.btv.bg, 10.12.2020г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/zdravnijat-ministar-blizo-48-ot-sluzhitelite-v-bolnici-

iskat-da-se-vaksinirat.html  

 

Здравният министър: Близо 48% от служителите в болници искат да се 

ваксинират 

 

По думите му първата пратка ваксини ще пристигне у нас в началото на 

следващата година 
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„Близо 48% от служителите на първа линия в лечебните заведения проявяват интерес за 

поставяне на ваксина срещу COVID-19“, заяви здравният министър Костадин Ангелов 

по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазването. По думите му 

първата пратка ваксини ще пристигне у нас в началото на следващата година.  

Здравният министър отново коментира и горещата тема – дали яслите и детските 

градини ще отворят по-рано от предвиденото.  

„Само цифрите ще покажат какво решение да вземем и няма да бъде късно, ако то бъде 

взето в неделя“, заяви Ангелов.  

По думите му когато и да бъде издадена заповедта за отваряне на ясли и детски 

градини, те вече имат готовност и ще могат да реагират.  

В област Хасково 621 медицински служители са заявили, че желаят да се ваксинират 

срещу COVID-19. Това докладва пред областния управител на Хасково д-р Стефка 

Здравкова директорът на РЗИ-Хасково д-р Соня Димитрова, съобщиха от държавната 

администрация. 

Сред първите записани да се ваксинират са били 256 служители в лечебни заведения, 

15 служители на РЗИ-Хасково, 53 служители от Центъра за спешна медицинска помощ 

- Хасково и от Дома за медико-социални грижи.  

Останалите 297 души са били медици от доболничната помощ, специалисти по здравни 

грижи, фармацевти, зъболекари и други. 

"Имунизационният кабинет на РЗИ-Хасково функционира и при пристигане на първите 

ваксини има готовност за извършване на ваксинациите съгласно указанията, които ще 

бъдат спуснати", е допълнила д-р Димитрова, цитирана от пресцентъра на 

администрацията. 

 

www.zdrave.net, 10.12.2020 г.  

https://www.zdrave.net/-/n15687 

 

Почина проф. Евгений Минков 

 

Почина проф. Евгений Минков, съобщиха от Българския фармацевтичен съюз. 

Фармацевтичната наука и съсловие изпраща един от най-видните си представители, 

учител, колега, изследовател, човек - епоха в българската фармация, се казва в 

некролога на съсловната организация. 

Проф. Минков е роден на 23 август 1933 г. 

Той е първият доктор на фармацевтичните науки в България. Започва кариерата си в 

аптека в с. Стежерово, Свищовско. След това печели конкурс за асистент във 

Фармацевтичния факултет на МУ – Софиа, тогава Медицинска академия, и 

последователно е старши и главен асистент, доцент, кандидат на фармацевтичните 

науки. През 1985 г. защитава дисертация и става първият в страната доктор на 

фармацевтичните науки, а година след това - професор. 

В продължение на 15 години ръководи Катедрата по технология на лекарствените 

средства с биофармация във Фармацевтичния факултет. Бил е декан и заместник-декан 

на факултета, директор на Научния институт по фармация и фармакология, 

председател на Съвета по аптечно дело. 

Два последователни мандата е избиран за председател на Съюза на фармацевтите в 

България. Негова кауза беше създаването и приемане на закон за съсловната 

организация. За тази кауза той работи неуморно и постигна обещаното на съсловието 

през 2006 г. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n15687
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Професор Минков бе изключително обаятелна и силна личност, преподавател на 

няколко поколения фармацевти, ръководител на докторанти, ментор на цяла плеяда от 

настоящите съсловни ръководители. 

Научи ни как се отстояват и реализират идеите и правата за съсловна организираност, 

защита и представителност. Той създаде стройна организация на магистър-

фармацевтите, по негова идея започнаха първите продължаващи обучения, 

организирани и проведени бяха първите Български фармацевтични дни. 

През 2006 г. Народното събрание прие Закона за съсловната организация на магистър-

фармацевтите – кауза, на която той се беше посветил изцяло, а през 2007 г. беше 

организиран учредителен конгрес на Българския фармацевтичен съюз. 

През 2013 г. по решение проф. Минков бе награден със Златна значка и грамота на 

БФС за цялостния му принос за развитието на фармацевтичното съсловие, 

фармацевтичната наука и практика у нас. 

До края на дните си проф. Минков продължи да преподава и подготвя бъдещи 

фармацевти. 

Той изживя един достоен за подражание живот, изцяло отдаден на фармацията! 

Дълбок поклон, скъпи ни Професоре! 

 

CLINICA.BG HTTPS://CLINICA.BG/14862-OTIDE-SI-PROF.-EVGENII-MINKOV 

ОТИДЕ СИ ПРОФ. ЕВГЕНИЙ МИНКОВ 

 

Отиде си проф. Евгений Минков – един от председателите на Българския 

фармацевтичен съюз и първият доктор по тези науки у нас. 

Изпращаме един от най-видните си представители, учител, колега, изследовател, Човек 

- епоха в Българската фармация, казаха от съсловната организация. 

 

Проф. Минков е роден на 23 август 1933 г. 

и е почина на 87 години на 9 декември 2020 г. Той Започва кариерата си в аптека в с. 

Стежерово, Свищовско. След това печели конкурс за асистент във Фармацевтичния 

факултет на Медицинска академия и последователно е старши и главен асистент, 

доцент, кандидат на фармацевтичните науки. 

 

През 1985 г. защитава дисертация 

и става първият в страната доктор на фармацевтичните науки, а година след това 

професор. Ръководи 15 години Катедрата по технология на лекарствените средства с 

биофармация на факултета. Бил е декан и заместник-декан на Фармацевтичния 

факултет на ВМИ София, директор на НПСКФ, НИФФ, председател на Съвета по 

аптечно дело и много други. 

Два последователни мандата 

е избиран за председател на Съюза на фармацевтите в България. Негова кауза беше 

създаването и приемане на закон за съсловната организация. За тази кауза той работи 

неуморно и постигна обещаното на съсловието през 2006 г. До края на дните си проф. 

Минков продължи да преподава и подготвя бъдещи фармацевти. 

Дълбок поклон! 
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www.btv.bg, 10.12.2020г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/pochina-parvijat-doktor-na-naukite-po-farmacija-u-

nas.html  

 

Почина първият доктор на науките по фармация у нас 

 

Проф. Евгений Минков има значителен научен принос, десетилетия наред е 

обучавал студенти 

 

На 87-годишна възраст е починал проф. Евгений Минков, първият доктор на науките 

по фармация в България.  

Роден в Ловеч, той завършва фармация през 1957 г., професор е от 1987 г. Има опит 

както в работата с пациенти, така и като началник производство на лекарства. Бил е 

зам.-декан на Фармацевтичния факултет на Медицинския университет в София, 

преподавал е и в Плевен.  

Автор е на над 150 научни публикации и внедрени в практиката иновации, негов 

учебник по предмета „Технология на лекарствата“ е издаван в две издания.  

В периода 2002 г. – 2007 г. е бил председател на Управителния съвет на Съюза на 

фармацевтите в България.  

„В очите на своите колеги, приятели и познати той винаги е бил добър педагог, достоен 

човек с високи морални ценности и мъж с неизчерпаема енергия. Често споделя, че 

фармацевтът не спира да учи цял живот и живее с тази максима. Проф. Минков оставя 

ярка следа в българската фармация, а и в сърцата на всички, които имаха честта да го 

познават!“, пишат от борда на директорите на фармацевтичната компания „Ведра 

Интернешънъл“ 

 

www.nova.bg, 10.12.2020г. 

https://nova.bg/news/view/2020/12/10/308099/спешна-помощ-в-софия-на-85-години/  

 

Спешна помощ в София на 85 години 

 

Тя е обособена с указ на цар Борис III и е една от първите в Европа 

 

Владислава Тричкова 

Столичната Спешна помощ - на 85 години. Тя е обособена на 10 декември 1935 година 

с указ на цар Борис III и е една от първите в Европа. Днес медиците й са на първа линия 

и са изправени пред едно от най-големите предизвикателства в професията си.  

Преди 85 години медиците у нас започнали работа с конските каруци на пожарната. 

Няколко години след това получават и първите линейки, платени не с пари, а с 

картофи.  

„1956 година - картофения заем. За федерална република Германия, където те плащат 

картофите с линейки, които до преди 25 години се движиха по улиците”, разказва д-р 

Георги Гелев.  

Дори медиците, които вече не работят в Спешна помощ, казват, че днес празнуват. Но 

не сами, а с децата си. Доскоро бащата на Елиана работи в Спешното. Вече е сменил 

работата, но не искал да пропусне празника.  Довел и дъщерите си. За да поднесат 

личния си подарък - стихотворение, измислено за повода.  

На празника беше и здравния министър, чиито професионален път започва именно от 

Спешна помощ. Беше валидирана и юбилейна пощенска марка „85 години Спешна 

помощ”. Това се случва за първи път в историята на спешната медицина у нас. 

http://www.btv.bg/
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www.nova.bg, 10.12.2020г. 

https://nova.bg/news/view/2020/12/10/308106/без-ддс-и-за-pcr-тестовете-до-края-на-

2022-г/  

 

Без ДДС и за PCR тестовете до края на 2022 г 

 

Данъкът обаче ще остане за антигенните и бързите тестове 

 

Ново данъчно облекчение. Депутатите решиха от 1 януари с ДДС да не се облагат PCR 

тестовете и ваксините срещу COVID. Данъкът обаче ще остане за антигенните и 

бързите тестове. 

Решението за нулева ставка е на Европейския съюз и ще стане факт във всички страни-

членки. Ваксините и PCR тестовете ще бъдат освободени от ДДС до края на 2022 г. А 

властите многократно увериха, че ваксинирането у нас ще е доброволно и изцяло 

безплатно.  

„Току-що приехме нулева ставка за ваксините за COVID -19 и нулева ставка на ДДС за 

тестовете за COVID -19 заедно с консумативите за тях. Когато казвам тестовете – 

заедно с консумативите към тях, това означава клечките, които са към самите тестове 

за проба. Самите кит-ове и всичко, което е пряко свързано с вземането на самия тест”, 

каза депутатката от ГЕРБ Евгения Ангелова 

 

www.bnr.bg, 10.12.2020 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101387528/doc-glomb 

 

Доц. Гломб: Разболяването е ваксиниране с неизвестна доза от патогена 

 

Погрешно е схващането, че прекалено бързо са разработени ваксините срещу 

Covid-19 

 

"Разболяването е ваксиниране с неизвестна доза от патогена", каза пред БНР доц. 

Любомира Николаева-Гломб - вирусолог, завеждащ отделение "Вирусология" в 

Националния център по заразни и паразитни болести, която уточни, че е преминала 

през коронавирусна инфекция и вече е излекувана.  

Тя изказа предположение и подчерта, че не се позовава на факти, че човек, който е 

преболедувал, не би трябвало да се имунизират в следващите 2-3 месеца. Без лекарско 

предписание не бива да се поставя ваксина, подчерта вирусологът.  

"Все повече зачестяват публикациите, че имунитетът срещу Covid-19 е относително 

нетраен и с времето титърът на антителата спада. Тепърва ще се разбере дали така е и с 

Т-клетъчния имунитет. Това, че някой е бил заразен, не означава, че вече никога няма 

да се зарази пак. Като човек, преболедувал, мисля да се ваксинирам, когато ми кажат, 

че е минал достатъчен период - предполагам, че моето време ще е през пролетта и 

лятото". 

Имунизираните не могат да пренасят вируса, уточни категорично вирусологът и 

добави, че ваксината, с която се ваксинират хората, не представлява вирус. 

По думите на доц. Гломб всяко вкарване на нещо чуждо в организма, каквато е 

ваксината, може да предизвика алергична реакция: 

"Във всяка една ваксина досега, която има листовка, пише като едно от редките 

усложнения". 

Тя беше категорична, че е погрешно схващането, че прекалено бързо са били 

разработени ваксините срещу Covid-19: 

http://www.nova.bg/
https://nova.bg/news/view/2020/12/10/308106/без-ддс-и-за-pcr-тестовете-до-края-на-2022-г/
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http://www.bnr.bg/
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"Разработване на ваксини на основата на информационни РНК-и е технология, която се 

разработва от 10 години и в ограничени случаи дори има и приложение. Поне от 10 

години има разработки на лабораторно и предклинично ниво. Разработките за SARS-

COV-1 бяха затихнали, но не са прекъсвали". 

 

www.bnr.bg, 10.12.2020 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101387601/nad-1600-obshtopraktikuvashti-lekari-mogat-

da-izdavat-elektronni-napravlenia-za-pcr-test 

 

Над 1600 общопрактикуващи лекари могат да издават електронни направления за 

PCR тест 

 

За първите 10 дни на декември повече от 1600 общопрактикуващи лекари в страната са 

присъединили софтуера си към платформата за издаване на електронни направления за 

PCR тест. 

За този период те са издали над 10 000 талона за PCR изследване, съобщи министърът 

на здравеопазването проф. Костадин Ангелов пред депутатите от парламентарната 

здравна комисия. 

Няма забавяне на трансфери за плащане от Министерството на здравеопазването към 

Националната здравноосигурителна каса, добави министър Ангелов и уточни, че в 

Здравната каса има дефицит, който се дължи на несъбрани приходи. 

От 1-ви декември до днес личните лекари, които са се присъединили към софтуера за 

издаване на електронни направления за PCR, са 1610. Те са издали над 10 000 

направления за този период, каза министърът: 

"Така, че съм оптимистично настроен до края на годината да завършим процеса на 

синхронизация на този софтуер. Нека да не забравяме, че до края на годината и 

електронната рецепта трябва да бъде въведена". 

До края на годината ще бъдат доставени още 20 линейки за нуждите на Спешна помощ. 

20 милиона лева са отпуснати и по европейски проект за закупуване на медицински 

хеликоптер. 

Предстои обявяване на обществена поръчка. 

 

www.bnr.bg, 10.12.2020 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101387654/lichnite-lekari-na-parva-covid-linia-shte-

poluchat-dopalnitelnite-1000-leva-vav-vtornik 

 

Зам.-министър Жени Начева: 

 

Личните лекари на първа Covid линия ще получат допълнителните 1000 лева във 

вторник 

 

Общопрактикуващите лекари  на първа линия в борбата с Covid-19 ще получат 

допълнителните 1000 лева във вторник, 15 декември. Това съобщи на извънреден 

брифинг зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева. 

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса единодушно е решил, че 

средствата ще бъдат заплатени не само на общопрактикуващите лекари, но и на 

медицинските и диагностичните центрове, които са сключили договор с касата за 

работа с Сovid пациенти,  каза още заместник-министър Жени Начева. 

Създадена е организация от Районните каси, а средствата ще бъдат наредени на 14 

декември:  

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101387601/nad-1600-obshtopraktikuvashti-lekari-mogat-da-izdavat-elektronni-napravlenia-za-pcr-test
https://bnr.bg/horizont/post/101387601/nad-1600-obshtopraktikuvashti-lekari-mogat-da-izdavat-elektronni-napravlenia-za-pcr-test
http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101387654/lichnite-lekari-na-parva-covid-linia-shte-poluchat-dopalnitelnite-1000-leva-vav-vtornik
https://bnr.bg/horizont/post/101387654/lichnite-lekari-na-parva-covid-linia-shte-poluchat-dopalnitelnite-1000-leva-vav-vtornik
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„1000-та лева ще бъдат за ноември и за декември месец в пълен размер на всички 

общопрактикуващи лекари - приблизително 5000 души общопрактикуващи лекари и 

наети при тях лица, както и на всички медицински и диагностични центрове - на този 

етап близо 40, които са сключили договор за работа и лечение на коронавирус 

пациенти. Ще бъдат наредени по сметките на изпълнителите в понеделник - за двата 

месеца, подчертавам и ще си получат средствата реално във вторник“, обясни Начева.  

Тя каза за Българското национално радио, че е осигурена устойчивост на тези 

плащания и през следващата година - до края на извънредната ситуация. 

 

www.cross.bg, 10.12.2020 г.  

https://www.cross.bg/zavedeniya-lechebnite-opredeleni-1649601.html#.X9JzGNgzbcs 

 

Проф. Георги Михайлов: Властта дели лечебните заведения 

 

БСП настоява болниците да бъдат поставени в условия на равноправност през 

закона 

  

Определени лечебни заведения бяха засечени в началото на годината да закупуват и 

предоставят за заплащане на НЗОК медикаменти в цени, които надвишават между 700-

800% по-голямата част от договорите, сключени в страната. По скандалните наддценки 

БСП вече няколко пъти изрази позиция като критикува управляващите. Левицата 

излезе с декларация, а министърът обеща въпросните заведения да бъдат поставени в 

условие на равнопоставеност като да реализират обществени поръчки за медикаменти. 

Днес отново темата бе поставена на дневен ред от проф. Георги Михайлов, народен 

представител от ПГ на "БСП за България" по време на обсъждани промени в Закона за 

обществените поръчки. 

От парламентарната трибуна социалистът заяви: „За осем месеца това предложение се 

загуби по коридорите на властта и сега ни се предлага текст, който отново дава 

възможност на същите лечебни заведения да не извършват обществени поръчки. Тоест 

извършва се нещо, което е абсолютно неправомерно и неправилно." Според професора 

това поставя голяма част от лечебните заведения в неравностойно положение спрямо 

тези, които могат да си позволят това, а резултатите са изключително неблагоприятни. 

„Преди месец обсъждахме законопроект, в който лечебните заведения бяха определени 

като публично-правни. Тогава се обясни как определени лечебни заведения и техните 

ръководители трябва да бъдат гласувани от Агенцията за публични предприятия, която 

няма нищо общо със здравеопазването", припомни още депутатът от левицата като 

обясни, че има и стартирана процедура на ЕС точно в това направление спрямо 

България. 

По думите на социалиста в предложените текстове властта искат тихомълком да се 

заобиколи необходимостта правата на лечебните заведения да бъдат абсолютно 

равнопоставени пред закона. 

„С това законотворчество в областта на здравеопазването, което ние реализираме под 

натиска на управляващата коалиция през последните четири години, няма никога да се 

сдобием с качествено здравеопазване. Проблемите се виждат точно сега и виждат се от 

цялата нация", обясни проф. Михайлов като с уточнението, че с подобен тип промени, 

които са в интерес на определени хора, по никакъв начин не заставаме с лице към 

необходимостите в областта на здравеопазването на българската нация. 

 

 

 

http://www.cross.bg/
https://www.cross.bg/zavedeniya-lechebnite-opredeleni-1649601.html#.X9JzGNgzbcs
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11.12.2020 г., с.6 

 

БЛС с кампания за излекуваните 

 

Българският лекарски съюз и Българското дружество по офталмология стартират 

кампания под наслов: „Излекуваните“. „Преди предстоящите светли празници цялото 

общество, но най-вече лекарите, героите в бяло, имат нужда от положителна енергия, 

която да им дава сили да продължат в нелеката битка. Всички те имат нужда от 

„светлината в тунела“. Имат нужда да виждат и чуват топлите думи на благодарните 

пациенти, които с тяхна помощ са успели да преборят коварната болест COVID-19“, 

обясняват от БЛС. Кампанията се осъществява с медийната подкрепа на Нова 

телевизия и стартира от днес. Популярни личности ще благодарят на своите лекари и 

ще разказват историята си за битката с болестта в сутрешния блок „Здравей, България“. 

 

 
11-17-12-2020 г., с. 10-11 

 

Д-р Николай Брънзалов: 

С първата доставка ще ваксинираме 60 000 души срещу COVID 

 

Здравната каса отказва да приеме, че сме в извънредна ситуация, която изисква 

бързи решения 

 

Визитка 

 

Заместник-председател е на Българския лекарски съюз 

Председател на Контролната комисия на Националното сдружение на 

общопрактикуващите лекари 

Член е на новосформирания Национален ваксинационен щаб 

Завършва медицина през 1988 г. в Пловдив 

Работил е като корабен лекар на пасажерски кораби, плаващи под чужд флаг 

През 1990 г. започва работа като участъков лекар в 17-о ДКЦ, където работи до днес 

Има придобити специалности по Обща медицина и Вътрешни болести 

 

- Д-р Брънзалов, има ли вече ваксини срещу коронавирус в България? 

- Физически ваксините все още не са пристигнали, но е въпрос на няколко седмици. 

Първата доставка ще е от 120 000 дози. 

- Това за имунизацията на колко души ще стигне? 

- На 60 000, защото ваксината се прилага на два пъти през 21 дни. 

- С първите пристигнали у нас дози ще се ваксинират хората от Фаза I – лекари, 

зъболекари, фармацевти и т.н. Започна ли вече организацията на процеса? 

- В момента с Националния ваксинационен щаб обсъждаме точно това. Моето 

предложение е общопрактикуващите лекари, които искат да се ваксинират, да подават 

заявка към РЗИ. И оттам да се изготвят списъци. 

- А самите имунизации къде ще се извършват? 

- Първата кампания няма да е като останалите. Тя ще стартира в няколко болници. Там 

ще трябва да ходят всички лекари, зъболекари, фармацевти и т.н. Със сигурност няма 

как на този етап това да се случва в кабинетите на общопрактикуващите лекари заради 
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условията на съхранение на ваксината. Това е едно от предизвикателствата в този 

процес. 

- След това обаче във Фаза IV, когато трябва да бъдат ваксинирани хората на и над 65 

години, се предполага, че именно общопрактикуващите лекари ще го правят? 

- Да, начинът, по който аз виждам възможност за организация, е със създаването на 

зелени коридори, каквито в момента има за децата. След като се извади от тези 

хладилници, които поддържат минус 70 градуса, ваксината може да бъде приложена в 

срок от 5 дни. Надявам се този период да е достатъчен. Със сигурност ще има 

трудности, затова е необходимо да бъдат изготвени точни указания и максимално 

добра логистика. Защото тук ще са нужни много повече усилия, отколкото в нормална 

обстановка, ще е нужен много по-голям човешки ресурс, който трябва да бъде 

обезпечен и финансово. Говорим за различни етапи на организация – първо 

проучването на желаещите да се ваксинират, изготвянето на списъци, извикването на 

всеки човек в точно определен час. Преди имунизацията всеки трябва да подпише 

информирано съгласие, пациентът да бъде уведомен и да поеме ангажимент, че след 

точно 21 дни ще се върне за втората инжекция. 

- Вашите пациенти питат ли ви вече за ваксината? 

- Да, питат. Аз самият бях учуден, но питат, което е обнадеждаващо. 

- Лекарите вече запознати ли са с листовките на ваксината, пристигнала ли е тази 

информация у нас или това ще се случи заедно с доставката? 

- Все още не разполагаме с кратка характеристика на ваксината, но е въпрос на много 

кратко време да я получим и да се запознаем с нея, за да можем да разясняваме и на 

пациентите. 

- А ще получават ли хората някакъв документ след направена имунизация? 

- Да, обсъждаме да се издава сертификат на хората, които са си поставили ваксина, за 

да могат да го ползват при нужда. Това е абсолютно логично. Аз познавам хора, които 

имат под над 30 направени PCR теста, защото имат работа в Гърция например и на 

всяко влизане и излизане си плащат. Така че издаването на сертификат на български и 

английски е нещо полезно, но не е най-важното. Най-важното е, че с имунизациите за 

първи път ще се постави бариера между болестта и хората. 

- Какво се случва с направленията за PCR, които вече имате право да издавате? 

- На някои места вече се осъществява, но има колеги, които споделят за проблеми при 

обратната връзка с лабораториите. Някои от тях отказват електронни направления и 

искат да бъдат издавани на хартия. Надяваме се, че до края на годината това ще бъде 

изчистено. 

- Вашият колега д-р Костадин Сотиров от лекарската колегия в Пловдив сподели в 

интервю пред „Телеграф“, че проблемът е в софтуера на лабораториите, тъй като някои 

отказват обновяване... 

- Да, има такова нещо, но тези лаборатории, които отказват да обновят софтуера си и 

връщат хората с електронни направления, в даден момент ще останат без пациенти. 

Защото не може аз да искам да работя с НЗОК, да имам колкото се може повече 

пациенти и след това да отказвам да въведа една иновация, защото трябва да си обновя 

софтуера или да закупя електронен подпис на лаборантите, което общо е на цената на 

един платен PCR тест. 

- Споменахте здравната каса и няма как да не ви попитам за напрежението между 

фонда и Българския лекарски съюз. Вие дори изпратихте писмо до премиера Бойко 

Борисов с настояване за среща... 

- Нашите притеснения са, че комуникацията с НЗОК не се получава. Ние следим какво 

се случва в държавата, обявяват се едни цифри от Народното събрание, гласува се 

бюджетът на НЗОК, оперативното ръководство на БЛС преди това се срещна и с 
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финансовия министър г-н Кирил Ананиев и изведнъж, когато стигнем до преговори с 

касата, все едно тези неща не са се случили. Ще ви дам пример – въпросните 

допълнителни средства, които ще бъдат отпускани на общопрактикуващите лекари 

като работещи на първа линия, ще бъдат само за ноември и декември. Парите за 

разкритието на тези COVID кабинети в ДКЦ-та са осигурени само за ноември и 

декември. И след това не знаем какво ще става. Значи ние трябва да попитаме някого, 

който знае какво ще става, за да дадем спокойствие на колегите да работят. 

- Как си го обяснявате? Смятате ли, че става въпрос за нежелание да се осигурят 

допълнителни средства? 

- Ние не искаме допълнителни средства, искаме тези, които вече са гласувани. Да, 

някои казват, че целит резерв на касата вече е разпределен, но ние знаем, че има и 600 

млн. лв. буфер в този бюджет. И това са средства, които се заделят от бюджета на 

България за борба с COVID. А кой я води тази борба? Всички ние. В здравната каса или 

не искат, или не могат да разберат, че ние се намираме в извънредна епидемична 

обстановка. Решенията трябва да се вземат бързо и да бъдат много гъвкави, за да 

можем да излезем по най-безболезнения начин от тази ситуация. Освен това от касата 

забравят, че БЛС е договорен партньор, което означава, че ние сме равностойни. Но 

преговорният процес се води много трудно. До последния момент нещо уточняваме, 

ние предлагаме текстове, те ги връщат и казват, че това или онова не може да стане. 

- Ще поискате ли оставката на шефа на НЗОК проф. Петко Салчев? 

- Няма да отговоря на този въпрос сега. Нека да изчакаме. Ние винаги сме били 

толерантни. Това, което мога да заявя, е, че ако не се предприемат някакви мерки и 

няма никакъв отговор от институциите, БЛС няма да се яви за преговори с НЗОК за 

рамковия договор. Този сценарий вече е разиграван и няма да бъде прецедент за 

България. Нека този, който ще наложи каквито и да е правила за работа в системата на 

здравеопазването след 1 януари 2021 г., да си носи цялата отговорност за всичко, което 

се случва. 

- Реално, ако не подпишете анекса към НРД 2021 г., ще останат сега действащите 

правила за работа... 

- Да и при това положение БЛС няма да носи отговорност. Защото липсата на 

преговори ще спъне много други процеси като дигитализацията на здравеопазването, 

което беше заявено от проф. Салчев като негов приоритет. Той сам го посочи пред 

комисията по здравеопазването и аз лично присъствах. 

- Как виждате ситуацията у нас в момента? 

- Системата е поставена на много голямо изпитание. От общопрактикуващите лекари 

до колегите в интензивните отделения, всички сме под напрежение, уморени сме, но се 

държим. Всеки дава кой колкото може и колкото е по силите му, както е написано в 

Хипократовата клетва. И заради тази всеотдайност, а и заради много други фактори аз 

съм непоправим оптимист относно изхода от епидемията. 

 


