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ПРЕСКЛИПИНГ 

12 ноември 2021 г., петък 

www.bnr.bg , 11.11.2021 г.  

https://bnr.bg/sofia/post/101555370/adv-svilena-dimitrova-zdravna-reforma-e-

neobhodima-i-v-centara-i-trabva-da-sa-interesite-na-pacientite 

 

Адв. Свилена Димитрова: Здравна реформа е необходима и в центъра й трябва да 

са интересите на пациентите 

 

Най-важното е да вземем изводите, от това което се случва в последните две години. 

Обществото и управляващите трябва да осъзнаят, че здравеопазването има нужда от 

реформа, каза в ефира на Радио София адв. Свилена Димитрова, председател на 

Българската болнична асоциация. 

 „За реформа се говори последните 10 години, но ние не стигаме до такава. 

Необходимостта от осъзнаването е първата и безспорно важна стъпка. На второ място е 

много важно да имаме ангажиране на политическа воля тази реформа да се случи“, каза 

адв. Свилена Димитрова. 

Тя добави, че за да се случи реформата в здравеопазването е необходима 

надпартийност. 

 „Противното или няма да събере достатъчно подкрепа или ще бъде направено не както 

трябва и не в интерес на обществото. В центъра на реформата трябва да бъдат 

интересите на пациентите“, каза Димитрова. 

 

www.bnt.bg , 11.11.2021 г.  

https://bntnews.bg/news/blizo-360-000-dozi-vaksini-sa-postaveni-sled-vavezhdaneto-na-

zeleniya-sertifikat-u-nas-1174821news.html 

 

Близо 360 000 дози ваксини са поставени след въвеждането на зеления сертификат 

у нас 

 

След въвеждането на зеления сертификат в България са приложени общо 355 931 дози 

ваксини, съобщават от здравното министерство. 288 093 са имунизираните лица с първа 

доза от двудозовите ваксини и еднодозовата ваксина на "Янсен". Лицата със завършен 

имунизационен цикъл от 21 октомври до момента са 187 658 души. 

2 014 130 дози от ваксините срещу COVID-19 са приложени у нас в периода от 12.05 до 

10.11.2021 г., вкл. лицата със завършен имунизационен цикъл за този период са 1 250 

891, а само първа доза ваксина са получили 729 614 души. 

33 625 души са си поставили бустерна доза иРНК ваксина. 

За същия период при децата между 12 и 17-годишна възраст са поставени общо 26 007 

дози на производителите "Пфайзер" и "Модерна". В тази възрастова група със 

завършен ваксинационен курс са 10 950, а 4 107 - с незавършен. 

Бележка от лекар за всички, които по медицински причини не могат да се ваксинират. 

Ще замества ли тя сертификата? 

За сравнение, в първия етап на ваксинационната кампания, от 27.12.2020 г. до 

11.05.2021 г., вкл., са приложени над два пъти по-малко дози - общо 998 551. Тогава, 

към 11.05.2021 г., вкл., лицата със завършен имунизационен цикъл са 338 061 души, а 

220 163 души са с поставена само първа доза ваксина срещу COVID-19. 

За същия период в детската популация са приложени едва 313 дози. Децата със 

завършен ваксинационен цикъл са 83, а тези с незавършен са 147. 
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www.bnt.bg, 11.11.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/prof-petko-salchev-nzok-silniyat-natisk-varhu-intenzivnite-

otdeleniya-namalyava-1174730news.html 

 

Проф. Петко Салчев, НЗОК: Силният натиск върху интензивните отделения 

намалява 
 

Силният натиск върху интензивните отделения намалява, както и този върху 

болниците. Надявам се, че нашата система ще се справи без чужда помощ. Това каза в 

"Денят започва" управителят на НЗОК проф. Петко Салчев. 

По думите му финансите на лечебните заведения са в много добро състояние. 

"Болниците не лекуват Ковид за своя сметка. Непрекъснато се правят проверки за 

изпълнението на рутинната дейност на лечебните заведения, затова как се разходват 

парите в болниците. Ние превеждаме към лечебните заведения това, което са заявили", 

допълни проф. Петко Салчев. 

Според него няма източване на Здравната каса. 

"Контролните органи, когато е необходимо, санкционират. До края на годината всички 

средства, които са по бюджета на НЗОК, ще бъдат предоставени на лечебните 

заведения, даже и резервът, който предварително беше разпределен", добави проф. 

Петко Салчев. 

По думите му, относно бюджета за следващата година, предстоят разговори с 

Министерството на финансите. Проф. Петко Салчев заяви, че бюджетът няма да бъде 

по-нисък от тази година. Той подчерта, че фармацевтичният съюз никога не му е искал 

оставката. Не бих посъветвал да бъде вдигана здравната осигуровка, каза още проф. 

Петко Салчев. 

 

www.bgonair.bg , 11.11.2021 г.  

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/245432-d-r-koychev-otmenenite-planovi-operatsii-

sa-problem-za-tsyalata-zdravna-sistema 

 

Д-р Койчев за Ковид-19: Няма да има светлина в тунела поне до Нова година 

 

"Ние сме склонни да мислим в конспиративни теории, социални нихилисти сме", 

каза той 

 

Пандемия и избори - ще издържат ли хората на бързите обороти? 

"Ние не се справяме нито като общество, нито като лидерство чисто политическо, а и 

на битово ниво част от нашите съграждани не се справят. Много са причините. Ако се 

върнем 2 години назад - ще стигнем до някакви изводи. Второто управление стои много 

по-лошо от първото, а те имаха възможност да се поучат от някои грешки, както и да ги 

коригират. Отново беше пропиляно цялото лято. И в един момент се оказа, че въобще 

не сме готови, а това беше изключително ценно време", каза председателят на 

Комисията по здравеопазването в СО д-р Антон Койчев в студиото на "Денят ON AIR". 

Според него "зеленият сертификат", който подтикна хората да се ваксинират, можеше 

по-рано да бъде изговорен и да се даде гратисен период. 

"Не е нужно да си голям откривател, гледай успешните модели, и ги пренасяй тук. Но 

виждаме, че и балканските народи около нас не са кой знае колко напреднали. Ние сме 

склонни да мислим в конспиративни теории, социални нихилисти сме. 

Информационната компания е разковничето на успеха. Трябва да се говори на хората, 
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трябва да има лидерство. Но знаем, че сме в ситуацията, в която авторитетите са доста 

принизени", допълни д-р Койчев в ефира на Bulgaria ON AIR. 

По думите му в момента "Александровска болница" е под огромен натиск, както 

всички останали болници. 

"Колегите са на ръба на силите си. Те са емоционално и физически изтощени. 

Непрекъснато се отварят нови Ковид легла, а свободните места се запълват за часове. 

Ще изкараме едно дълго и мъчително плато, по-рано от Коледа и Нова година не 

виждам как ще имаме светлина в тунела. Отменените планови операции са проблем за 

цялата здравна система, тъй като болните с хронични заболявания ще останат на заден 

план. За някои от тях факторът време е доста важен", коментира експертът. 

И подчерта, че засега няма логистични пропуски, които да водят до затруднение в 

работата. 

"Но дори да имаш най-добрата логистика - ако ти имаш толкова голям натиск, 

усложняващо се толкова бързо, много трудно биха издържали. Не сме както бяхме през 

март 2020 година и сега да се допусне такова нещо - това е голяма присъда и като 

общество, и като лидерска класа. Ясно е, че тези, които са ваксинирани, прекарват по-

леко заболяването. Локдаунът намалява натиска върху здравната система - това, в което 

сме в момента. Не мога да кажа, че той ще реши всичко. А предишните пъти се видя, че 

от него има полза", посочи д-р Антон Койчев. 

 

www.bnr.bg , 11.11.2021 г.  

https://bnr.bg/horizont/post/101555495/bls-i-nzok-podpisaha-metodika-za-razpredelane-

na-ostataka-ot-zdravnoosiguritelnite-plashtania 

 

БЛС и НЗОК подписаха методика за разпределяне на остатъка от 

здравноосигурителните плащания 

 

Анелия Джамбазка 

Българският лекарски съюз и Надзорния съвет на Здравната каса (НЗОК), подписаха 

методика за разпределяне на остатъка от здравноосигурителните плащания. Парите са 

предвидени за първичната и извънболничната помощ. 

Остатъкът от здравноосигурителните плащания, гласуван от Народното събрание в 

бюджета на Здравната каса, ще бъде изплатен до края на ноември, без да се прехвърлят 

за следващата година. 

Това е записано в методиката за разпределяне на оставащите средства между 

първичната и специализираната болнична помощ. Тя беше подписана между 

Българския лекарски съюз и Надзора на НЗОК: 

 „Решихме, че тези средства ще се разпределят за реална дейност и за политики, които 

са актуални към момента, а именно – Covid пандемията, лечение на хората с Covid-19, 

както и имунизиране - профилактика спрямо пандемията, диагностициране, 

профилактика, лечение на хроничните заболявания, защото там леко изоставаме заради 

Covid пандемията и основно вълните“, каза председателят на Надзорния съвет на 

Здравната каса и зам.-министър Александър Златанов. 

Комплексен ще е подходът при разпределянето на средствата, като ще е съобразен с 

приоритетите на здравната система към момента, допълни още Златанов: 

 „Това са пари на здравно осигурените хора, те трябва да отидат в посока дейности, 

които се извършват в техен интерес – лечебни, диагностични, профилактични“. 
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www.skener.news , 11.11.2021 г.  

https://skener.news/2021/11/11/предложение-1000-лева-бонус-за-пенсионер/ 

 

Предложение: 1000 лева бонус за ваксиниран пенсионер 

 

България трябва внимателно да следи кои лекарства са в напреднала фаза на 

регулаторно одобрение и да осигури навременни доставки, съветва още 

икономистът Георги Ангелов 

 

Държавата да осигури по 1000 лева бонус на всеки ваксиниран пенсионер, предложи 

Георги Ангелов, старши икономист от Институт „Отворено общество“, цитиран от 24 

часа. По думите му това много бързо ще вдигне ваксинацията – ще струва пари, но 

много по-малко, отколкото постоянните затваряния и нужда от антикризисни мерки. 

Отделно ще даде социален и икономически ефект. Припомняме, досега здравните 

власти опитаха да склонят българите да се имунизират срещу COVID-19 с томбола със 

102 смарт часовника. 

Според Георги Ангелов изискването за зелен сертификат стимулира ваксинацията 

главно сред по-младите (те основно ходят на кино, кафета и ресторанти). Думите му се 

потвърждават и от данните на МЗ, които показват, че след въвеждането на зеления 

сертификат в България са приложени общо 355 931 дози ваксини. 288 093 са 

имунизираните лица с първа доза от двудозовите ваксини и еднодозовата ваксина на 

Janssen, а хората със завършен имунизационен цикъл от 21 ноември до момента са 187 

658. 

 „Нужни са обаче мерки за най-възрастните – те са най-застрашени и смъртността от 

коронавирус при тях е най-висока“, подчерта Ангелов. Затова друг добър ход да се 

вдигне делът на ваксинираните е да се внесат известни количества от руската ваксина, 

която е популярна сред по-възрастните и те биха избрали тъкмо нея. „Това не е 

идеологически или геополитически въпрос, а прагматичен подход за приключване на 

пандемията“, обясни икономистът от „Отворено общество“. 

Не на последно  място, по думите му, в момента се разработват редица лекарства 

против коронавирус и през последните седмици постоянно има съобщения за успешни 

резултати от клинични изследвания, затова България трябва внимателно да следи кои 

лекарства са в напреднала фаза на регулаторно одобрение и да осигури навременни 

доставки. „Комбинация от ваксини и лекарства ще свали натоварването върху 

болниците и освен, че ще даде възможност да забравим за пандемията по-бързо, ще 

ограничи и икономическите ефекти, които в момента са тежки заради по-малко от 30-те 

процента имунизирани“, категоричен е Георги Ангелов. 

 

 
12-18.11.2021 г., с. 9 

 

ВАКСИНИРАНЕТО СРЕЩУ КОВИД 

 

Какво не е наред с Източна Европа? 

 

Регионът е залят от дезинформация и срив на общественото доверие в 

правителствените институции. 

 

Кристин Годси и Мичъл Оренстийн, 
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преподаватели по проблемите на Русия и Източна Европа в Университета в 

Пенсилвания, в коментар за Project Syndicate 

През последните седмици, в които Европа отново се превърна в глобален епицентър на 

пандемията, нарастването на броя на заразените с ковид, на хоспитализациите и на 

смъртните случаи очерта една специфична група европейци—тези в бившия 

социалистически блок. Докато 75.6% от гражданите на ЕС са напълно ваксинирани, 

делът им в България е 26.2 %, а в Румъния—39.6 %. Извън ЕС данните са още по-

мрачни: само 20.2% в Украйна и 36.3% в Русия са напълно ваксинирани. 

Какво не е наред с Източна Европа? Регионът е залят от дезинформация и срив на 

общественото доверие в правителствените институции. Трескави конспиративни тео-

рии са обхванали тези държави—истории за микрочипове и генетични мутации вървят 

ръка за ръка с призиви срещу ваксинацията, а социалните мрежи преливат от абсурдни 

слухове. Сега, когато смъртността надвишава предишните пикове и страхът расте, 

нивата на ваксинираш най-сетне започнаха да се повишават. Но в много страни 

фалшивите сертификати за ваксинация са широко разпространени—в България 

например могат да се купят за 150-300 евро. Никой не знае колко от тези фалшиви 

документи са в циркулация. 

Разбира се, слухове има и на Запад. Fox News, най-гледаният новинарски канал в САЩ, 

от години разпространява дезинформация въобще за ваксините. Но 70% от възрастните 

американци вече са напълно имунизирани срещу ковид. Защо източноевропейците са 

по-податливи? Ниското обществено доверие, с което се отличава регионът, е 

наследство от дълбоките рецесии на прехода в много страни и неуспеха на 

постсоциалистическите правителства да смекчат последиците им. 

С много малко изключения изследването на ценностите, което се прави по поръчка на 

Европейската банка за възстановяване и развитие, показва стабилен спад в бившите 

комунистически държави в дела на съгласните с твърдението, че „на повечето хора 

може да се има доверие“. Той е най-изразен в държавите, в които 

посткомунистическата рецесия е била най-тежка и ситуацията не се е преобърнала, 

когато икономическият растеж се е завърнал. В България между 1995 и 1998 г.—един 

от най-лошите периоди на прехода, 23.7% от запитаните са имали доверие на 

съгражданите си спрямо само 17.1% за периода 2017-2020 г. 

Дори в сравнително успешните случаи на Полша и Чехия доверието се е понижило. 

През 1989-1992 г. 31.3% от поляците и 30.2% от чехите са смятали, че на повечето хора 

може да се има доверие. Между 2017 и 2020 г. тези дялове са съответно 24.1% и21.1%. 

Показателно е, че докато в периода 1991—2007 г. общественото доверие се е свило в 

цяла Източна Европа, в Западна Европа е растяло. 

Всъщност данните от проучването показват, че посткомунистическите рецесии са най-

лошите в съвременната история, дори в сравнение с Голямата депресия. Но не всички 

страни са пострадали еднакво. Докато страните от Централна Европа са се 

възстановили сравнително бързо и са напреднали към стандартите на ЕС, в други 

страни хората са претърпели много по-големи загуби. Средностатистическата 

постсоциалистическа държава е достигнала нивата на БВП отпреди 1989 г. едва 17 

години след промените. Това подхранва и чувството за изоставеност в тези държави. 

Опитът на Източна Европа с пандемията показва, че много държави още не са успели 

да спрат и обърнат дълбоката ерозия в общественото доверие. Много преди настоящата 

криза да избухне, те вече се бяха превърнали в плодородна почва за кампании за 

дезинформация, често от руски произход, стремящи се да настроят общественото 

мнение срещу ЕС, срещу Запада и срещу авторитетни експерти. Ширещият се 

скептицизъм към ваксините е видим резултат от продължилите десетилетия социални 

несгоди след падането на комунизма. 
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https://news.bg/health/petko-salchev-ne-znae-dali-oshte-mu-iskat-ostavkata.html 

 

Петко Салчев не знае дали още му искат оставката 

 

Силният натиск върху интензивните отделения лека по-лека намалява, намалява и 

натискът върху болниците и се надявам, че здравната ни система ще се справи без 

чужда здравна помощ. Това заяви управителят на НЗОК проф. Петко Салчев пред БНТ. 

По думите му предварителното поставяне на условия за нужда от чуждестранна 

здравна помощ е правилна, ако се наложи да бъдат доставени апарати, които са 

необходими. Финансите на болниците са в много добро състояние, увери Салчев. 

Припомняме, служебното правителство отпусна 10 млн. лв. за кислород на болниците. 

Той посочи, че НЗОК дотира болниците, за да могат да се справят с четвъртата ковид 

вълна. Петко Салчев не може да гарантира, че коронавирусът се използва като претекст 

да се искат повече пари от НЗОК. Контролът за това какво се извършва в лечебните 

заведения е в ръцете на НЗОК, но разпределението на средствата вътре в болниците е в 

ръцете на управителите, обясни шефът на НЗОК. 

Той увери, че няма източване на НЗОК. 

До края на годината всички средства по бюджета на НЗОК ще бъдат предоставени на 

лечебните заведения. Ще се постараем да не връщаме пари в бюджета, а те да стигнат 

до специалистите, които осигуряват здравните грижи, увери Салчев. За следващата 

година предстоят разговори с Министерство на финансите и с останалите партньори. 

Бюджетът на НЗОК за 2022 г. няма да бъде по-нисък от тази година. Салчев не очаква 

обаче да бъде и по-висок. 

За отношенията между НЗОК и БЛС, Петко Салчев увери, че винаги е водил добре 

разговори с БЛС и никога не си е позволил да обиди някого от съсловните здравни 

организации. Той не знае дали вече някои иска оставката му, но май вече никой не я 

иска. Могат да ми искат оставката, ако не съм свършил нещо. Кое не съм свършил, 

запита Салчев и настоя да разбере какви незаконосъобразни действия е извършил. 

8% е напълно достатъчно за здравните осигуровки, като Салчев посъветва да не бъде 

вдиган таванът на осигуровката.  

 

www.skener.news, 11.11.2021 г. 

https://skener.news/2021/11/11/%d0%b4%d0%be%d1%86-

%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2-

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8

%d1%82%d0%b5-

%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-

%d1%81%d0%b0-pr-%d0%b0/ 

 

Доц. Киров: Безплатните лекарства са PR акция, а COVID зоните – провал 

 

Компетентните хора трябва да вземат решения, а останалите да ги прилагат, 

категоричен е шефът на джипитата 

 

Безплатните лекарства за COVID-19 са PR акция без никаква полза, заяви пред БНТ 

доц. Любомир Киров, председател на Националното сдружение на 

общопрактикуващите лекари. Според него предписването им не може да бъдат 

основание за създаването на COVID зоните и отново подчерта, че няма специфично 

лечение на инфекцията, особено пък в домашни условия. 

http://www.news.bg/
https://news.bg/health/petko-salchev-ne-znae-dali-oshte-mu-iskat-ostavkata.html
http://www.skener.news/
https://skener.news/2021/11/11/%d0%b4%d0%be%d1%86-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0-pr-%d0%b0/
https://skener.news/2021/11/11/%d0%b4%d0%be%d1%86-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0-pr-%d0%b0/
https://skener.news/2021/11/11/%d0%b4%d0%be%d1%86-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0-pr-%d0%b0/
https://skener.news/2021/11/11/%d0%b4%d0%be%d1%86-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0-pr-%d0%b0/
https://skener.news/2021/11/11/%d0%b4%d0%be%d1%86-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0-pr-%d0%b0/
https://skener.news/2021/11/11/%d0%b4%d0%be%d1%86-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0-pr-%d0%b0/
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По думите му COVID зоните са „един огромен неуспех“ на този екип на 

Министерството на здравеопазването. „Опитахме се да обясним, че са излишни, но те 

са доволни от това, което са направили. Ние си работим въпреки COVID зоните. Моите 

пациенти идват в моята COVID зона и не ги лекувам с неща, от които нямат нужда“, 

подчерта доц. Киров. 

Според него големият проблем у нас е, че не се слушат експертите. „Компетентните 

хора трябва да вземат решения, а останалите да ги прилагат, без да ги оспорват“, смята 

шефът на джипитата. 

Доц. Киров добави, че вероятно има необходимост от помощ за интензивните 

отделения, щом е задействан механизмът за подпомагане на ЕС. Той обаче оспори 

препоръката на СЗО да се прекрати практиката с „телефонната терапия“ и пациентите 

да се преглеждат на живо. „Връзката лекар-пациент никога не е прекъсвала. Какво е 

телефонна терапия – вероятно мои пациенти гледат, те биха могли да ви кажат как им 

се отразява. Ако трябва да се прекъсне карантината на някой, си прави нужните 

изследвания и ние го проследяваме. Хайде да не ми казва СЗО как да си лекувам 

пациентите!“, разгневи се медикът и предупреди, че в тази ситуация личните лекари 

надхвърлят лимита за изследвания. „Но НЗОК да не си помисля да ни санкционира за 

това, защото е свързано с контрола на хроничните заболявания“, допълни доц. Киров. 

По думите му въвеждането на зелените сертификати е изиграло положителна роля, тъй 

като има повишен интерес към ваксинациите. 

 

 

 

 

 


