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ПРЕСКЛИПИНГ 

15 ноември 2021 г., понеделник 

www.bnt.bg, 12.11.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/shte-ima-li-palno-zatvaryane-na-darzhavata-obzor-

1174947news.html 

 

Ще има ли пълно затваряне на държавата? (ОБЗОР) 
 

Пълно затваряне на държавата няма да има, а въведените мерки дават резултат. Това 

стана ясно от думите на служебния здравен министър Стойчо Кацаров. 

Според него заразените в последната седмица са по-малко. Натискът върху болниците 

намалява. Затова и засега не се налага да получаваме помощ от Европа по Механизма 

за гражданска защита, който беше активиран преди няколко дни. 

В Благоевград свободни легла в ковид реанимацията няма. 

"В момента, от разкритите 119 легла, имаме само 4 свободни, като в реанимация от 12 

са заети 12 реанимационни легла. От десет дни някъде непрекъснато са заети леглата", 

заяви д-р Огнян Митев, управител на МБАЛ-Благоевград. 

В цялата Благоевградска област следобяд имаше само 2 свободни интензивни ковид 

легла. От областната болница твърдят, че трудно се снабдяват с част от медикаментите 

за ковид. 

"За съжаление, напоследък започна да се чувства липса на някои медикаменти, с които 

лекуваме. Урбазон не се намира. Трудно доставяме", допълни д-р Огнян Митев. 

От здравното министерство отчетоха, че натискът върху болниците намалява. 

"Засега здравната система, от гледна точка на това да се осигурят възможности за 

болнично лечение на всички пациенти, се справя добре. Има достатъчно легла", добави 

д-р Стойчо Кацаров, служебен министър на здравеопазването. 

Пикът на тази вълна е отминал, убедени са здравните власти. 

"Последната вълна всъщност е най-интензивната и най-продължителната епидемия. За 

качването до върха ни трябваха 13 седмици. Към момента виждаме, че сме надолу от 

пика", уточни проф. Мира Кожухарова - епидемиолог, съветник на здравния министър. 

"Няма да има локдаун. Мерките, които предприехме с въвеждането на зеления 

сертификат, дадоха своя резултат. Засега не се налага да получаваме каквото и да било 

от Европейската комисия", заяви д-р Стойчо Кацаров. 

България е на път да закупи и от втория вид моноклонални антитела за амбулаторно 

лечение на ковид. Страната ни ще поръча и противовирусни таблетки за домашно 

лечение, които се очаква да са налични у нас през декември. 

"Ще бъде предписван на хората за 5-дневен курс на лечение. Би следвало да се 

използва при пациенти с лека до средна степен на заболяването", поясни Десислава 

Велковска, директор "Лекарствена политика" към Министерството на 

здравеопазването. 

"На този етап профилактиката с ваксините остава основната възможност на здравните 

системи за борбата с тази пандемия", каза още Богдан Кирилов, директор на 

Изпълнителната агенция по лекарствата. 

Здравните власти ще поискат удължаване на извънредната епидемична обстановка в 

страната с още 4 до 6 месеца. 

 

www.btv.bg, 14.11.2021 г.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/iva-hristova-daleche-e-vremeto-v-koeto-tazi-valna-shte-

otshumi.html 
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Ива Христова: Далече е времето, в което тази вълна ще отшуми 

 

По думите ѝ следваща вълна ще бъде обусловена от сериозна мутация на вируса, 

която ще завари населението недостатъчно имунно подготвено 

 

„Далече е времето, в което тази вълна ще отшуми. Дори и да се запази едно плавно 

намаляване на случаите, ще отнеме два-три месеца, докато сме в тази вълна“. 

Това каза в ефира на bTV проф. Ива Христова, директор на Националния център по 

заразни и паразитни болести. 

 „Едва ли обаче ще бъде равномерно това спадане. Броят на новозаразението следва 

нашето поведение. Колкото по-дисциплинирани сме и повече осъзнаваме 

необходимостта да спазваме дистанция, да носим маски на обществените места и най-

вече да се ваксинираме, толкова повече ще допринесем за намаляване на случаите“, 

смята тя. 

Според нея има смисъл от зелените сертификати, защото чрез тях са се наложили някои 

ограничения и именно те са довели до намаляване на случаите. 

По думите ѝ следваща вълна ще бъде обусловена от сериозна мутация на вируса, която 

ще завари населението недостатъчно имунно подготвено. 

 „Ще боледуват тези, които ако са преболедували, не са си направили съответната 

бустерна доза шест-седем, най-късно осем месеца след преболедуваните, както и 

ваксинираните, които в рамките на до осем месеца след ваксината не са си я 

поставили“, обясни Христова. 

 „Имунитетът и при ваксиниране, и при преболедуване намалява. Но разчитайки на 

науката, знаем какво да направим – а именно една доза“, допълни тя. 

 

www.cross.bg, 12.11.2021г.  

https://www.cross.bg/bulgariya-tehnologii-yslygi-1676672.html 

 

Алексиев: Доклад на ЕК отчита, че България допринася за изпълнението на 

целите на ЕС в е-здравните услуги 

 

Годишният доклад на Европейската комисия за напредъка в цифровата икономика и 

общество отчита приноса на България за изпълнението на общоевропейските цели на 

ЕС в областта на електронните здравни услуги. Това коментира министърът на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев по повод 

публикувания документ. Той съобщи, че според доклада, България е една от първите 

държави в Европейския съюз, които въведоха цифров зелен сертификат. 

След като в миналогодишния анализ, бяхме определени като най-изоставащата 

държава, сега вече се нареждаме преди Румъния и наравно с Гърция по дигитален 

напредък, добави министърът, което е стъпка към преодоляване на цифровото 

разделение. 

Над средноевропейското е представянето на страната в областта на изкуствения 

интелект, както и цифровизацията на публичните услуги за бизнеса. Въвеждането на 

отворени данни се равнява на средното за ЕС. 

България се откроява като лидер в ЕС по дял на жените сред специалистите в сектора 

на информационните технологии и съобщенията. Над средноевропейското ниво е 

представянето на България по показателя ИКТ за екологична устойчивост - 68% при 

средно за ЕС - 66%. Отчетен е стартът на няколко обещаващи инициативи в областта на 

иновативните технологии. 

http://www.cross.bg/
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4G покритието у нас също се запазва малко над средното за Европа. Отбелязва се, че е 

постигнато съществено наваксване в готовността за 5G - от нулево ниво през 2020 г. до 

20.55% към днешна дата при средноевропейско равнище - 39%. 

Очертани са и областите, в които трябва да бъдат положени усилия - цифрови умения; 

свързаност, интегриране на цифровите технологии в предприятията. 

 

www.btv.bg, 12.11.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/doklad-na-ek-balgarija-e-edna-ot-parvite-darzhavi-v-es-

vaveli-cifrov-zelen-sertifikat.html 

 

Доклад на ЕК: България е една от първите държави в ЕС, въвели цифров зелен 

сертификат 

 

В документа са очертани и областите, в които трябва да бъдат положени усилия 

 

България е една от първите държави в Европейския съюз, които са въвели цифров зелен 

сертификат, пише в доклада на ЕК за напредъка в цифровата икономика и общество. 

В документа се отчита приносът на страната ни за изпълнението на общоевропейските 

цели на Европейския съюз в областта на електронните здравни услуги. 

Това коментира министърът на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията Христо Алексиев.  

"След като в миналогодишния анализ бяхме определени като най-изоставащата 

държава, сега вече се нареждаме преди Румъния и наравно с Гърция по дигитален 

напредък", добавя Алексиев. 

Над средноевропейското ниво е представянето на страната ни в областта на 

изкуствения интелект, както и в цифровизацията на публичните услуги за бизнеса, 

казаха още от министерството. 

Въвеждането на отворени данни се равнява на средното за ЕС, отчитат от ведомството. 

България се откроява като лидер в ЕС по дял на жените сред специалистите в сектора 

на информационните технологии и съобщенията. Над средноевропейското ниво е 

представянето на България по показателя ИКТ за екологична устойчивост – 68% при 

средно за ЕС 66. 

Покритието на 4G мрежата у нас също се запазва малко над средното за Европа, сочат 

данните от доклада. В него се отбелязва още, че е постигнато съществено наваксване в 

готовността за 5G - от нулево ниво през 2020 г. до 20,55% днес, като средноевропейско 

равнище е 39%. 

Областите, в които трябва да бъдат положени усилия, са цифрови умения, свързаност и 

интегриране на цифровите технологии в предприятията. 

 

www.standartnews.com, 12.11.2021г.  

https://www.standartnews.com/zarazata/es-ni-vkara-v-mnogo-trevozhen-spisk-

476428.html 

 

ЕС ни вкара в много тревожен списък 

 

Епидемичната ситуация с КОВИД-19 в Европейския съюз продължава да се влошава и 

се смята за "много тревожна" в 10 държави и "тревожна" в други 10, съобщи днес 

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията. 

България попада в списъка на страните, в които положението е най-тежко. 

Епидемологичната ситуация в ЕС понастоящем се характеризира с бързо и значително 
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увеличение на случаите и с нисък, но бавно нарастващ процент на смъртност, обобщава 

европейската здравна агенция в най-новата си оценка на риска. Случаите, 

хоспитализациите и броят на починалите се очаква да продължат да се увеличават през 

следващите две седмици, подчертава агенцията, базирана в Стокхолм.Сред 27-те 

членки на ЕС, в категорията "ситуация, предизвикваща най-голяма загриженост" 

попадат Белгия, Полша, Нидерландия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Гърция, 

Унгария и Словения. 

В по-долната категория "ситуация, предизвикваща безпокойство" са Германия, 

Австрия, Дания, Финландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Румъния и 

Словакия.Три държави са в категорията "ситуация, предизвикваща умерена тревога" - 

Франция, Португалия и Кипър, а други 4 са в категория "ситуация, предизвикваща 

ниска степен на безпокойство" - Италия, Испания, Швеция и Малта.Методът, 

използван от Европейския център за категоризация, съчетава абсолютни стойности 

(брой случаи, хоспитализации и починали) с най-новото им развитие. 

Според последните прогнози, случаите на зараза и починалите се очаква да нараснат с 

около 50 процента през следващите 2 седмици, за да достигнат седмично ниво от 300 

нови случая и 2,7 починали на 100 000 души население.В трите държави извън ЕС, 

наблюдавани от Европейския център - Норвегия, Исландия и Лихтенщайн - , 

ситуацията се преценява като "тревожна". 

 

www.redmedia.bg, 12.11.2021 г.  

https://www.redmedia.bg/statii/astrazeneka-nyama-danni-za-povishen-risk-ot-

belodrobna-emboliya-ili-dalboka-venozna-tromboza-pri-covid-vaxinata-7642 

 

АСТРАЗЕНЕКА: НЯМА ДАННИ ЗА ПОВИШЕН РИСК ОТ БЕЛОДРОБНА 

ЕМБОЛИЯ ИЛИ ДЪЛБОКА ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА ПРИ COVID-ВАКСИНАТА 

 

АстраЗенека България разпространи позиция във връзка със съмненията в безпасността 

на Охфордската ваксина срещу COVID-19 и спрените имунизации с препарата в 

България. Публикуваме пълния текст без редакции: 

"Лекарствената безопасност е основен приоритет на АстраЗенека. Регулаторните 

органи прилагат ясни и стриктни стандарти за ефикасност и безопасност при 

одобрението на всеки лекарствен продукт, в това число и ваксина срещу COVID-19  на 

Оксфорд – АстраЗенека. 

Профилът на безопасност на ваксината е широко проучен във фаза III клинични 

проучвания и независимият детайлен преглед на данните потвърждава, че ваксината се 

понася добре като цяло. 

В допълнение на данните от клинични проучвания, десетки милиони дози са 

приложени в над 50 страни в света, с което  нараства обемът данни за ефективност и 

профил на безопасност с ваксината срещу COVID-19  на Оксфорд – АстраЗенека в 

реалната клинична практика. 

Eвропейската Агенция за Лекарствата(ЕМА) постоянно и стриктно проследява 

съобщенията за странични ефекти в интерес на безопасността на пациентите. 

Прегледът на индивидуалните съобщения за странични ефекти до този момент не 

предполага, че ваксината може да има някаква роля в какъвто и да било смъртен 

случай. В линка по-долу е представена позицията на европейския регулатор, съгласно 

която честотата на тромботичните събития при ваксинирани и неваксинирани лица е 

една и съща: https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-prac-

investigating-cases-thromboembolic-events-vaccines-benefits 
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Федералният офис за безопасност в здравеопазването на Република Австрия  излезе със 

становище, че няма  причинно-следствена връзка между поставената ваксина и 

наблюдаваните събития. 

Междувременно Фил Брайън, Ръководител направление „Безопасност на ваксини“ в 

Британската Регулаторна Агенция за Лекарства и Здравни Продукти (MHPR)  посочи, 

че тромбозите могат да възникнат по естествен път. Той допълни, че при повече от 11 

млн. дози от ваксината на Оксфорд – АстраЗенека, приложени в Обединеното кралство, 

съобщенията за възникнали тромбози до този момент не са повече от броя, който би 

могъл да възникне по естествен път във ваксинирана популация. 

Анализът на базата ни данни за безопасност не показва данни за повишен риск от 

белодробна емболия или дълбока венозна тромбоза при приложение на ваксината 

срещу COVID-19 на Оксфорд – АстраЗенека във всяка отделна възрастова група, 

партида или страна. Всъщност наблюдавания брой такива събития е значително по-

нисък при лицата, получили ваксината, отколкото би трябвало да се очаква в общата 

популация. 

Във всяка стъпка в процеса на производство и разпространение на ваксината се 

провеждат многобройни изследвания за качество и безопасност. Всяка партида 

преминава през всички стъпки за оценка, по време на които се провеждат над 60 

различни контролни теста за качество. 

АстраЗенека има готовност да достави планираните количества за България." 

 

www.vesti.bg, 12.11.2021 г. 

https://www.vesti.bg/bulgaria/sboguvame-se-s-doktor-radislav-nakov-vyv-vtornik-

6133793 

 

Сбогуваме се с доктор Радислав Наков във вторник 

 

Д-р Радислав Наков почина на 11 ноември 

 

Поклонението пред д-р Радислав Наков ще се състои на 16 ноември (вторник) от 13:00 

ч. в храм “Света София”, съобщиха от medicalnews.bg (платформа от лекари за лекари, 

която доктор Наков създава и развива). 

32-годишният гастроентеролог почина на 11 ноември - датата, на която УМБАЛ ИСУЛ, 

в която той започна своя професионален път, отбеляза своя 65-годишен юбилей. 

Няколко години той страдаше от клетъчен лимфом. 

"Д-р Наков си отиде, но оставя огромна следа със своята енергичност, интелект и 

отдаденост на науката", пишат от medicalnews.bg. 

„Д-р Наков беше ярък пример за млад специалист с огромно желание за професионално 

израстване, пример за последователно следван път, пример за това как един млад човек 

трябва да проправя своя път, независимо от трудностите, пред които го изправя 

животът. Голямото семейство на българските лекари изгуби твърде рано един 

прекрасен млад лекар с голямо бъдеще в медицината и науката, изгуби добър приятел“, 

споделиха след кончината му и от Българския лекарски съюз. 

Д-р Радислав Наков бе специалист гастроентеролог в София, експерт в областта на 

синдрома на раздразненото черво, функционалната диспепсия, възпалителните чревни 

заболявания (болест на Крон и улцерозен колит), чревната амилоидоза и чревната 

микробиота. 

Тази година д-р Наков бе отличен с почетния знак на президента за постиженията си в 

областта на медицината. А само преди седмици ръководен от него екип, разработил 

http://www.vesti.bg/
https://www.vesti.bg/bulgaria/sboguvame-se-s-doktor-radislav-nakov-vyv-vtornik-6133793
https://www.vesti.bg/bulgaria/sboguvame-se-s-doktor-radislav-nakov-vyv-vtornik-6133793
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български проект за гайдлайн, спечели грант на UEG - United European 

Gastroenterology. 

 

www.redmedia.bg, 12.11.2021 г.  

https://www.redmedia.bg/statii/deyan-lakovski-za-zelenite-politiki-na-astrazeneka-

nulevi-vaglerodni-emisii-do-2030-g-i-50-mln-zasadeni-darveta-7763 

 

ДЕЯН ЛАКОВСКИ ЗА ЗЕЛЕНИТЕ ПОЛИТИКИ НА АСТРАЗЕНЕКА: НУЛЕВИ 

ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ ДО 2030 Г. И 50 МЛН. ЗАСАДЕНИ ДЪРВЕТА 

 

Директорът на АстраЗенека клъстер Балкани Деян Лаковски участва в конференция 

Green business is great, организирана от Посолството на Великобритания у нас и 

Българо-британската търговска камара. В унисон с 26-ата конференция на страните по 

Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP26) в Глазгоу форумът се 

фокусира върху зелените проекти, политики, инициативи или продукти на британски и 

български компании. Дискусията постави специален акцент върху устойчивостта във 

всички сектори на икономиката, както и върху публично-частното партньорство и 

сътрудничеството с местните и държавни власти. 

Като част от панела „Race to Zero“ Деян Лаковски представи част от зелените политики 

на АстраЗенека на глобално ниво и в България. За опазването на околната среда и в 

противодействие на климатичните промени компанията си е поставила амбициозната 

цел да намали до нула отделянето на въглеродни емисии във всички процеси и по 

цялата верига в АстраЗенека до 2030 г. За реализирането й ще са необходими 1 млрд. 

долара, а програмата включва: пускане на пазара до 2025 г. на следващо поколение 

инхалатори за лечение на астма и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) с 

почти нулево въздействие върху глобалното затопляне; преминаване към 100% 

електрически превозни средства и 100% възобновяема енергия; засаждане на 50 млн. 

дървета по света за създаването на гората на АстраЗенека до 2025 г. 

За смекчаване на последиците от изменението на климата компанията работи активно и 

на местно ниво в България. От края на 2018 г. до сега служителите на компанията 

засадиха лично 380 дървета в обществени паркове и дворове на онкологични лечебни 

заведения в големи градове в страната, като тази инициатива ще продължи и занапред. 

Започна и трансформирането на автопарка, като е предвидено до 2025 г. екипът у нас 

да използва само електрически автомобили. 

Деян Лаковски сподели, че усилията на компанията в опазването на околната среда на 

глобално и местно ниво получават високи оценки. През 2020 г. АстраЗенека България 

получи глобалното признание Lead in Sustainability Award. В началото на ноември тази 

година АстраЗенека получи наградата Terra Carta Seal от принца на Уелс - Негово 

кралско височество принц Чарлз, в знак на признание за водените устойчиви политики. 

По думите на Деян Лаковски тази награда отразява начина, по който компанията 

използва силата на науката и иновациите на глобално ниво, за да окаже положително 

въздействие върху обществото, здравните системи и околната среда. 

„Нашето бъдеще зависи от здрави хора, здрава планета и здрава глобална икономика. В 

АстраЗенека вярваме, че тези елементи са неразделни и че заедно трябва да изградим 

здравословно устойчиво бъдеще“, каза директорът на клъстер Балкани. 

 

www.btv.bg , 14.11.2021 г.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/d-r-asparuh-iliev-izborite-vinagi-sa-moment-na-

razkolebavane-v-merkite.html 

 

http://www.redmedia.bg/
https://www.redmedia.bg/statii/deyan-lakovski-za-zelenite-politiki-na-astrazeneka-nulevi-vaglerodni-emisii-do-2030-g-i-50-mln-zasadeni-darveta-7763
https://www.redmedia.bg/statii/deyan-lakovski-za-zelenite-politiki-na-astrazeneka-nulevi-vaglerodni-emisii-do-2030-g-i-50-mln-zasadeni-darveta-7763
http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/d-r-asparuh-iliev-izborite-vinagi-sa-moment-na-razkolebavane-v-merkite.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/d-r-asparuh-iliev-izborite-vinagi-sa-moment-na-razkolebavane-v-merkite.html
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Д-р Аспарух Илиев: Изборите винаги са момент на разколебаване в мерките 

 

Възможно е след изборите да имаме адаптация и корекция на мерките, каза той 

 

Изборите винаги са един момент на разколебаване в мерките и е възможно след 

изборите да имаме адаптация и корекция на мерките. Това каза в изборното студио на 

bTV д-р Аспарух Илиев, завеждащ лаборатория в Берн. Той допълни, че изборите 

винаги изкривяват ситуацията. 

 „В България видяхме много добре, че в голяма част от дискусиите на партиите 

умишлено тази тема не присъстваше”, коментира д-р Илиев и уточни, че в Германия 

темата също е била коментирана много предпазливо. 

 „България в момента е наблюдавана от външните държави, като за съжаление е пример 

на държава с ниска ваксинация, много болни и страшно висок брой на починалите от 

COVID. За съжаление, картината е много ясна отвън“, каза още д-р Илиев. 

 „Ние трябва да си представим епидемията като едно, грубо казано, мазе, в което влиза 

вода от няколко места и бива изпомпвана от няколко места. Този баланс в момента с 

„Делта” вируса може да бъде нарушен във всеки един момент – застудяване, тръгване 

на училище. Трябва много динамично да се прецени колко време и какво ще се случва в 

следващите месеци, то може да бъде променливо, но това, което е важно, е, че ние 

имаме огромен брой болни и болниците продължават да бъдат изключително 

претоварени“, коментира д-р Илиев. 

Той изрази страховете си, че в следващите месеци може да се наложат много 

краткотрайни, фокусирани локдауни, за да бъде предотвратен в отделни горещи гнезда 

растежът на болните и високият брой. 

 

www.bnr.bg , 14.11.2021 г.  

https://bnr.bg/horizont/post/101556801/miroslav-nenkov 

 

Мирослав Ненков: Следващият здравен министър трябва да слуша 

специалистите 

 

"Следващият министър на здравеопазването, който и да е той,  за да се справи с 

пандемията и за да управлява кризата, трябва да се вслушва в мнението на 

специалистите, а не да изпълнява нарежданията на политиците", коментира в "Нещо 

повече" д-р Мирослав Ненков, анестезиолог ВМА, бивш здравен министър. 

"Специалистите ще му кажат какво да направи и ако той ги изслуша, ще се ограничат 

нещата, но ако неговите решения са повлияни от политически задни мисли, ще имаме 

това, което имаме днес", каза още д-р Ненков. 

По думите му е напълно неясно защо България поиска помощ от ЕС за справяне с 

кризата. 

"Ако ЕС ни подари 20 хиляди дихателни апарата - кой ще ги управлява тези дихателни 

апарата? Ако ни подари 15 хиляди легла - къде ще ги сложим и кой ще ги управлява 

тези легла - това е малко като в детската градина", каза още д-р Ненков. 

Д-р Ненков заяви, че е крайно време да имаме правителство, защото някой трябва да 

носи политическа отговорност,  да се каже защо се теглят толкова кредити, след като се 

твърди, че имаме добра събираемост на приходите, посочи още лекарят. 

 

 

 

 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101556801/miroslav-nenkov
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15.11.2021 г., с. 10 

 

Доц. Оскар сам се отказал от НЗОК - много го проверявали 

 

Офталмологът не знаел за глоба от 180 000 лв. от касата, не вярвал в 

конспирации, но подозира бившия си шеф проф. Костадин Ангелов 

 

Здравен сайт извади обща фирма за медицински консумативи между него и 

директора на ДКЦ-то д-р Еленков 

 

Столичната здравна каса обещала след понеделник данни дали има 3000 фиктивни 

прегледа 

 

Доц. Александър Оскар, от когото започнаха големи кадрови промени в УМБАЛ 

„Александровска“ след влизането във властта на по-предишния й началник проф. 

Костадин Ангелов, лично описа своята версия за обвинението, че е източил от 

Националната здравно-осигурителна каса 180 хил. лева чрез 3000 фиктивни прегледа. 

Освен на офталмолога и началник на Клиниката по очни болести според сайта 

„Скенер“ глобата е и за шефа на поликлиниката д-р Чавдар Еленков. 

Тази новина за доц. Оскар, бивш член на борда на най-голямата университетска 

болница и после неуспял кандидат за неин директор, се появи в петък и бе цитирана и 

от други медии. 

Пред „24 часа“ информацията за глобата, наложена от столичната здравна каса, бе 

потвърдена от няколко източника, както и че заради несъгласие с нея доц. Оскар е 

стартирал арбитражна процедура. Затова 

външна комисия с членове и от Българския лекарски съюз преглежда цялата 

налична информация 

както на проверяваното лечебно заведение, така и на касата. Самият д-р Оскар не 

отговаряше на многократните опити да чуем и неговата версия. 

В събота се появи и официално опровержение за 180-те хиляди лева глоба от УМБАЛ 

„Александровска“. 

Наричайки статията „поръчкова“, ръководството категорично пише, че доц. Оскар не е 

източвал здравната каса с фалшиви прегледи, не му е налагана глоба, не му е забранено 

да преглежда в ДКЦ-то, както и не е бил назначаван за съветник на новия директор д-р 

Атанас Атанасов. 

В неделя вече доц. Оскар реши да изясни ситуацията във фейсбук. Там пише, че сам е 

прекратил договора си от август, тъй като започнали да го проверяват прекадено често 

и това възпрепятствало работата му. Той нямал информация за глоба от 178 000 лв., 

наложена на него или на ДКЦ-то към болницата. 

За проверките офталмологът обяснява,че били от най-различни контролни органи, но 

всички приел отговорно и с разбиране, въпреки че за всичките години практика не бил 

проверяван. 

Обект били както амбулаторните му прегледи, така и работата на клиниката по 

очни болести 

През август проверявали дейността му като лекар в доболничната помощ с направления 

по НЗОК за година назад, което правело по 250 прегледа на месец. 

Всеки пациент идва на преглед с направление от личния лекар или педиатър, 

подписано, подпечатано и съдържащо идентификационния номер на изпращащия 

лекар, както и личните данни на съответния пациент. Без него и посочената 
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информация преглед не може да се осъществи, както и да се отчете пред здравната 

каса, обяснява още офталмологът, който обаче продължавал да работи в болницата. 

В събота „Скенер“ продължи темата „Оскар“, пишейки, че от Александровска болница 

са отрекли за наложената от НЗОК глоба, но не и другата им информация - че доц. 

Оскар и д-р Чавдар Еленков, шеф на ДКЦ-то в „Александровска“, са били съдружници 

във фирма за медицинско оборудване и консумативи. 

Според сайта, позовавайки се на Търговския регистър, това е фирмата „Зео Консулт“. 

Тя е регистрирана през 2015 г., а 

Две години по-късно доц. Оскар е прехвърлил своя дял на едноличния собственик д-р 

Яни Здравков., 

който бил подчинен на доцента в клиниката по офталмология и преглеждал в ДКЦ-то 

Според сайта д-р Оскар и д-р Еленков действително са били глобени, но от столичната 

здравна каса, която е извършила проверката през август, и оттам обещали официална 

информация след понеделник. „Скенер“ пише, че доц. Оскар сам се отказал от 

амбулаторна дейност след проверката през лятото, за да избегне забраната за работа с 

касата. 

Затова и вероятно доц. Оскар в своя пост критикува точно столичната здравна каса, 

подозирайки конспирация, въпреки че не вярвал в подобни теории. 

 „Управителят на СЗОК г-жа Иванка Динева имала договор с УМБАЛ 

„Александровска“ за юридически консултации по времето, когато проф. Ангелов е 

изпълнителен директор, а тя самата е съветник на министър Петър Москов. След това 

г-жа Динева става и съветник по здравните въпроси на Валери Симеонов“, посочва той. 

Доц. Оскар смята, че зад атаката срещу него е проф. Ангелов. Дори цитира 

оскърбителен за евреите мейл, който според него бил пристигнал от домейн на 

варненска фирма. Бившият шеф на „Александровска“ пък се кандидатирал за депутат 

от ГЕРБ точно в този район. Очевидно доц. Оскар се е свързал с въпросната фирма, 

откъдето му уточнили, че неизвестен извършител злоупотребил с акаунта им. 

 

 
15.11.2021 г., с. 9 

 

Пожар в Сливенската болница 

 

Трима гинат от цигара в COVID -стая 

 

Намерена е обгоряла запалка до леглото на пациент 

 

Няма техническа повреда, причинила искрата 

 

Росица Николова, Труд, Сливен 

Обгоряла запалка е намерена при огледа на болничната COVID-стая в сливенската 

болница „Хаджи Димитър“, където към 2,40 часа вчера избухна пожар и отне живота на 

трима пациенти. Огънят не е предизвикан от техническа повреда в инсталацията за 

кислород, не е установено и късо съединение в електричеството. 

Най-обсъжданата версия е, че един от загиналите болни е използвал запалката, за да 

изпуши една цигара. Преди да щракне фаталната искра, той заключил вратата отвътре, 

вероятно за да не влезе някой от медицинския персонал и да установи недопустимото 

нарушение. 
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Преди да пристигнат екипите от пожарната, дежурният от охраната е действал смело и 

адекватно, започнал е да гаси с противопожарна бутилка в стаята на четвъртия етаж. 

Бедствието е било ликвидирано за минути, без да се разпространи. Евакуирани са били 

6 болни от съседните 2 стаи. 

Загиналите мъже са на 66, 70 и 81 години. Двамата по-млади се задушили в леглата си, 

а най-възрастният пациент е починал от 90% изгаряния по тялото. 

В болницата нормалният ритъм на работа бе възстановен, лекарите продължават 

битката за здравето и живота на пациентите. Няма технически повреди в нито една от 

инсталациите в сградата. 

 

 
15.11.2021 г., с. 12-13 

 

Акад. Богдан Петрунов, главен координатор на експертния съвет по алергология: 

 

Ако нямаше избори, още от септември щеше да има локдаун, правителството вяло 

агитира за ваксини и греши 

 

Разработва се нова генерация ваксини, фундаментални сред тях са тези, които 

стимулират директно клетъчния имунитет 

 

ЙОАНА РУСЕВА 

- Доколко е притеснително, че в последните справки за секвенираните проби в 

Центъра за заразни и паразитни болести вече излязоха резултати за наличие на няколко 

подварианта на делта, всеки от който спада към определения делта плюс-вариант, акад. 

Петрунов? 

- Към този момент не бива да ни безпокои. Това са още първоначални данни за 

изолирането на тези подварианти, т.нар. делта плюс, като тук бяха открити няколко, а в 

света са изолирани над 20. Още не можем да кажем какво е значението на делта плюс 

за заразяването и боледуването. 

Тъй като хората много се фиксират върху варианти и мутации, искам да кажа, че това е 

естествен биологичен процес. Вирусите са мутирали, мутират и ще продължат да го 

правят. 

Още в края на миналата и началото на тази година бяха установени 

15 000 варианта на коронавируса 

и те ще се увеличават. Вече се и рекомбинират. Важното е дали големият брой 

варианти ще се запази и дали всеки един поотделно е от значение за самия генетичен 

вид. 

- Вярно ли е, че делта плюс е 10-15% по-заразен от оригиналния? 

- Това още никой не може да го каже, след като се е появил в България току-що, а 

и се знае едва от месец-два за него. 

- Може ли да удължи сегашната вълна обаче? 

- Възможно е. Все пак това са нови подварианти и човечеството не се е срещало с 

тях. Пандемията ще продължи, а нашата крайна цел е да направим от нея ендемия, т.е. 

да можем да я локализираме на определени места и там да бъде под контрол. 

Предполага се, че както при всички вирусни пандемии това ще бъде Африка, където 

нивото на имунизацията е под 5%. 

Освен това тепърва започва нова вълна в Европа, а ще има и още, докато не се постигне 

високо имунизационно покритие - най-малко 80-90%, за да можем да кажем, че вирусът 

ще се задържи под контрол. 
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Трябва и да свикнем да живеем с него и да сме наясно, че вероятно ще се стигне до 

сезонна ваксинация, както грипната, която ще правим всяка или през година в 

зависимост от степента на мутация на вируса. Колкото повече мутира, толкова повече 

ще има нужда от имунизация. 

- При този сценарий кога бихме ограничили разпространението на коронавируса 

до ниво, което да не предизвиква такива вълни? 

- Най-малко година-две. След като дори председателят на Еврокомисията Урсула фон 

дер Лайен обяви, че закупуват ваксини за края на 2022 г. и се отделят средства за тях, за 

мен това говори, че всички по-знаещи хора и запознати с проблема в света и Европа 

смятат, че епидемията няма да свърши преди следващата година, а ще продължава. 

Ако постигнем ваксинално покритие от около 90%, мисля, че можем да живеем 

нормално - пак с ограничения и спазване на основните противоепидемични мерки, но 

няма да е това, което е сега, и да мислим за локдаун. 

Освен това вече се работят много лекарства и нови методи на лечение, като двете 

лекарства, които се споменават - молнупиравир на „Мерк“ и паксловид на „Пфайзер“. 

Последният съдържа комбинация от различни протеазни инхибитори, които блокират 

различни ензими, участващи в размножението на вируса, и потискат репликацията му. 

От това, което чета, фармацевтичната компания е спряла втората фаза на проучването, 

защото резултатите са толкова добри, че искат да преминат на трета фаза с повече 

пациенти, за да могат по-бързо да го внедрят. 

Това е цяло ново направление в лечението на коронавируса, но е отдавна известно, тъй 

като се ползва в лечението на СПИН. За да е успешно, медикаментите трябва да се 

прилагат в първите 5 до 7 дни от появата на симптомите, защото спират репликацията 

на вируса. Давани по-късно, нямат стойност, т.е. искат се опит и знание от клиницисти 

и имунолози. 

Другото направление, което ще бъде водещо и според мен е най-перспективно, е 

създаването на моноклонални антитела. Всички големи фирми активно работят, а и в 

България вече има количества. Особено комбинацията от тях, които действат към 

различни съставки на спайк протеина, са важни не само за лечението, но 

имат бъдеще и за целите на профилактиката 

Третото голямо перспективно направление, за което малко се говори, е свързано със 

стволови-те клетки. Мезенхимните стволови клетки водят до възстановяване 

функциите на увредения бял дроб, на дебалансираната имунна система при 

коронавирусна инфекция. Те са с огромно бъдеще и вече има доста опити в това 

отношение, които показват, че дават много добри резултати. 

- Англия вече одобри медикамента на „Мерк“. Какво е мнението ви за него? 

- Смятам, че и ЕМА, и FD А ще го одобрят. Дава отлични резултати, като по 

първоначални данни намалява най-малко с 50% смъртността. Молекулата на препарата 

се вмъква на дефектно място в генома на вируса в процеса на размножаването му, 

потиска различни ензими, участващи в този процес, и го блокира. Още не знаем добре 

обаче индикациите му на приложение - дали при леки или тежки случаи, дали да се 

дава в началото или на по-късен етап. 

Безспорно това са големи пробиви в лечението, но са и скъпи. Един курс на лечение с 

този препарат от 10 таблетки е около 700 долара. А моноклоналните антитела ще бъдат 

още по-скъпи, докато не тръгнат и не се установят. Тогава цената ще спадне. 

- Освен биологичното обяснение, че около 10% от хората не изграждат антитела 

нито след боледуване, нито след ваксина, има ли друг отговор защо в тази вълна има 

повече боледуващи ваксинирани? 
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- 5 до 8% от хората не образуват антитела. Това са тези т. нар. слаби 

имунологични респондери, чиято имунна система не отговаря с каквато и ваксина да 

бъдат инжектирани. 

Друга причина е по-слабата имунна система в резултат на хронично заболяване. 

Фактори като стрес, радиационен фон, който се увеличава в целия свят, въздушно 

замърсяване, високо съдържание на прахови частици, също влияят. Ако прибавите към 

това и храненето, няма съмнение, че всичко това уврежда имунната система и тя не 

реагира адекватно. 

- А как може да се обясни големият брой заразени и починали на фона на повече 

ваксинирани и преболедували? 

- За мен идва от изначалната по-висока заболяемост на българския народ от други 

хронични болести. 

На едно от първите места в света сме по сърдечносъдови заболявалия, диабет и др. 

Няма съмнение, че народът ни е по-болен от другите, но според мен сега основното е 

късното обръщане за лечение и диагноза. 

Преди 2-3 седмици питах в интензивното отделение на В МА колегите защо е толкова 

голяма смъртността. Обясниха, че пациентите идват в крайна фаза, с много увреден бял 

дроб и това е масово явление. Късното обръщане към лекарска помощ води до късно 

прилагане на терапия, която е ефективна в първите дни. 

Даването на антибиотици има смисъл само ако вирусната пневмония стане 

бактериална, но в началото - не, а хората масово не спазват това, включително мои 

близки, високоинтелигентни хора ми звънят да ми кажат, че не се чувстват добре и ще 

вземат малко антибиотици, към които вирусите нямат никакво отношение. Ненужното 

им приемане създава само резистентност към действието им. 

- В някои случаи обаче хора се разболяват и влошават за кратко време. 

- Това пак е реактивност на организма. Думата малко се познава от хората, а всеки 

отделен индивид е с отделна реактивност, която се обуславя от фактори на вътрешната 

и външната среда на организма. 

- Защо не подкрепяте сертификатите за антитела? 

- Не е редно да се издава такъв сертификат и в това съм дълбоко убеден като 

имунолог. Никъде в света това не е прието, защото никой не може да каже кое е това 

количество на антитела, което да ни предпази. Подобно решение за мен е политическо 

и популистко, не е научнообосновано. Голямата част от антителата са т. нар. антитела 

свидетели, които показват, че сте били в контакт с вируса, но това нищо не значи. Те 

трябва да са вируснеутрализиращи, т.е. да бъдат функционални - които, като видят 

вируса, ще го хванат и неутрализират. Така че дори и през 3 месеца да се изследват, 

няма значение. 

Освен това всичко зависи от индивидуалната реактивност. Хубаво е, когато човек има 

антитела, те го предпазват, но за всеки отделен човек това е на различно ниво и не 

може да има една мярка за количеството им. За мен един титър от 100 единици 

антитела може да е много добър и да ме предпазва, обаче на вас може да ви трябват 500 

единици. 

И само неутрализиращи антитела да се изследват, пак няма норма какво трябва да е 

количеството им, за да е защитен човек. Всички световни институции, отговорни по 

въпроса за COVID-19 инфекцията, включително Европейският център за контрол на 

заболявания-та, не препоръчват издаване на този сертификат. 

Антителата са до 6-8-ия месец най-много, след това спадат 

Смисълът е да се стимулира клетъчният имунитет (паметовите клетки), който, ако 

продължава да бъде добър, подхранва образуването на антителата. 
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- При липсата на конкретни норми какво обяснение бихте дали на хората, които ще се 

запитат как в този случай ваксината им гарантира защитата? 

- Ваксината се поставя, за да се стимулира основно клетъчният имунитет, т.е. 

наличието на паметови клетки, които носят спомена за тази имунизация или 

прекараната инфекция, и когато повторно дойде вирусът при вас, те се активират и 

произвеждат антитела. С ваксината се стимулират и цитотоксични т-лимфоцити, които 

унищожават вируса, т.е. клетъчният имунитет тук е основният. 

Основното, което и мои колеги не разбират, е, че и четирите одобрени ваксини, както е 

записано в кратката им характеристика, не създават т.нар. стерилен имунитет, като 

други ваксини, т.е. да няма възможност да се заразявате и да разпространявате вируса. 

След имунизация с анти-ковид ваксините това става, но в много по-малка степен. 

Значението на ваксината е, че 

много по-леко ще боледувате и че спасява човешки животи 

Показателно за това е, че в цял свят, дори в Европа, където пак тръгва мощна вълна, 

смъртността е намаляла. За пример е и Япония, която е 20 пъти по-голяма от България, 

но там починалите от началото на пандемията са около 27 000, а при нас -над 25 000. 

От всички починали българи 95% не са имунизирани, а при заразените този процент е 

около 90 - какво по-голямо доказателство от това за високата ефективност на 

ваксините?! 

Притеснителни данни представят и педиатрите. Проф. Светлана Велизарова каза преди 

дни, че в нейната клиника 

90% от децата са на неваксинирани родители, 

което показва, че те не са предпазени и че инфекцията се предава от родителите към 

децата, а не обратното. 

Така че няма млади, няма стари, даже сега младите са много по-засегнати, защото не се 

имунизират. 131 от онези 343, които починаха миналия вторник, са млади хора на 28-30 

г. без никакви заболявания. Това е над 1/3 от 

всички. 

- Според препоръките на M3 преболедувалите трябва да изчакат 3 месеца, преди 

да се ваксинират. Има обаче хора, които и след този период отчитат висок титър 

антитела и лекари съветват да изчакат. 

- Добре е когато човек има висок брой антитела след преболедуване, но 

имунизацията след това многократно усилва и антитяло синтеза, и клетъчния имунитет. 

Няма нужда да се бърза, редно е около 3-6 месеца да се изчака, защото все пак има 

създаден имунитет от боледуването. 

- В Европа се вдига нова вълна, но у нас говорим, че сме стигнали пика на 

сегашната. Къде сме според вас? 

- Не виждам такова нещо. В цяла Европа заразените вървят нагоре. Дания наново 

въвежда сертификатите, а ги бяха махнали. Франция, Италия, нашите комшии - 

Сърбия, Румъния, Гърция. Онзи ден д-р Клуге, директорът на европейското бюро на 

СЗО, категорично каза, че Европа в момента е центърът на епидемията в света. 

Ако не бяха изборите, трябваше вероятно да сме в локдаун поне от септември и да има 

много строги мерки, както е в цяла Европа и около нас. Горко на тези, които ще дойдат 

да управляват след това, как ще се справят с тежката ситуация, която е в момента? 

- Трябва ли да има локдаун след изборите? 

- Да, ако ситуацията продължава така, е редно да се въведе някакъв вариант на 

локдаун. 

- На какво отдавате ниската ваксинация в България? Какво притеснява най-много 

хората? 
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- 50 % от лекарите и близо 60% от учителите не са имунизирани. Защо? Никой не 

може да отговори. Питал съм ги, както и други хора - казват, че не знаят какво има във 

ваксините. А в аспирина знаете ли какво има? Но за България е част от 

народопсихологията да не вярваме на управляващите, не вярваме на истинската наука и 

ако има закон, трябва да се опитаме да го заобиколим. Сега всички говорят 

за тези сертификати и вместо да отидат да се ваксинират, седят с часове да си направят 

антигенен тест, който прави моментна снимка, която, щом излезем от лабораторията, 

може да се промени, дори само ако някой кихне до нас. 

- Обратимо ли е това? 

- Мисля, че всичко тръгна от много лошата организация и дезинформацията, 

която вървеше. Говореха хора, които са далеч от медицината, особено от имунология, 

вирусология, епидемиология. За съжаление, и представители на нашето министерство 

през април говореха, че няма епидемия, че не е необходимо да се правят ваксини и 

каква е тази ваксина, която оставя възможност пак да се заразите. Всичко това създаде 

негативизъм. Много противоречиви и некомпетентни сигнали отиваха към обществото 

и от лекарите и хората с пълно право реагират така. 

А историята с купуване на сертификати ме е срам да коментирам. За хората е признак 

на генетична глупост, но за медицинско лице да прави това, е неприемливо. 

Нужна е мощна агитация с послания 

в правилната посока. 

- Не е ли късно? 

- Не. Има възможност да стане, защото нищо не е свършено. Но всичко трябва да 

е разумно. Цялата агитация на правителството за ваксинация досега е вяла, просто да се 

отчетем. Но всичко е много обвързано политически и оттам дойдоха тези крупни 

грешки - необявяване навреме на локдаун и строги мерки. Аз разбирам колко им е 

трудно и на тях да балансират между икономика и здравеопазване, но все пак трябва да 

се поучим от опита на света. Не сме ние най-умните, а сега се оказахме дори най-

глупавите - на първо място по смъртност и на последно по имунизация. 

- Какви новини се очакват, свързани с лечението и профилактиката на SARS-CoV-

2? 

- Цяла нова група ваксини се разработват - клетъчни ваксини, или генерация 2.0, 

които много сериозно ще бъдат насочени към стимулиране на клетъчния имунитет 

специално. Това ще бъде нещо фундаментално, но още са в процес на развитие и не 

виждам да станат реалност по-рано от година. 

Работи се и по друга много успешна ваксина в Италия, финансирана директно от Бил 

Гейтс. Прави се в Националния институт по заразни болести в Рим. Използва се 

маймунски вектор от горила, който се оказа, че е много силен. Ваксината са я кръстили 

засега GRAD-CoV-2, защото grad е името на този вектор. Досега резултатите са много 

добри. Стимулира мощно и хуморалния, т.е. антитяловия, и клетъчния имунитет, така 

че се очаква с голяма надежда. 

 

 

 

 


