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Как ще се издават електронните направления и рецепти 

 

Альоша Шаламанов 

От днес се дава възможност за електронна рецепта. Това стана след промени гласувани 

от кабинета. По документи издаването на електронни рецепти трябва да започне на 18 

декември. На практика обаче лекари и фармацевти още нямат необходимия софтуер. 

Електронната рецепта ще намали бумащината при лекарите. 

"По бързо ще стават нещата. Справките ще стават по чисто електронен път. Няма да се 

изисква проверка в рецептурни книжки", категоричен е д-р Николай Брънзалов - 

общопрактикуващ лекар. 

Облекчения ще има и за пациентите. 

"Хронично болните, които до този момент идваха с рецептурни книжки в нашите 

кабинети, за да им бъдат изписани лекарствата. Вече няма да имат нужда от рецептурни 

книжки", допълва д-р Брънзалов. 

Ползата от електронната рецепта за фармацевтите - по-малко санкции заради грешки. 

"На хартия, неразчетено добре. Някаква грешка от страна и на доктора. Би следвало 

всичко това да се изчисти", обяснява маг. фарм. Маргарита Грозданова. 

За момента обаче, нито лекари, нито фармацевти са готови да издават и изпълняват 

електронни рецепти. 

"Трябва да се адаптира това, което е заложено във въпросната наредба, каквото е 

направено от екипа на Информационно обслужване. Нашите софтуерни доставчици, 

като ние сме заявили какво желаем, за да бъде облекчена нашата работа", смята д-р 

Брънзалов. 

"На този етап са повече неяснотите. С надеждата, че всяка една новост по-бавно се 

внедрява. Смятам, че ще се внедрят нещата и ще се случат", надява се маг. фарм. 

Маргарита Грозданова. 

"На първи етап най-вероятно няма да са всички аптеки, но ще дадем необходимото 

време да се включат всички аптеки", категорична е Жени Начева - зам.-министър на 

здравеопазването. 

Поне до края на месец май следващата година паралелно ще се издават хартиени и 

електронни рецепти. 

"E-рецептата е потребност на пациентите. Потребност е и за лекарите. Това не 

императивно задължение. Ние имаме желание всички рецепти да станат електронни, но 

трябва и лекарите, и пациентите да разберат тяхното предимство", допълва Жени 

Начева. 

Пациентите с електронна рецепта ще трябва да се идентифицират в аптеките с ЕГН. 

С промените приети от кабинета се дава възможност на личните лекари да издават 

електронни направления за изследвания и прегледи. От началото на декември онлайн 

се издават само направления за PCR тест. 
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МС отпуска финансова подкрепа за болници, малкия бизнес и туризма 

 

Ирина Цонева 

Кабинетът отпусна близо 100 милиона лева за дейността на болниците, в които се 

лекуват пациенти с COVID-19, и за ремонтни дейности на лечебни заведения. Други 

156 милиона лева бяха гласувани за мерки за малките и средни предприятия и 56 

милиона за туристическия бранш. 

50 милиона лева ще получат 55 болници в страната, готови да осигурят до 50% от 

капацитета на леглата си за лечение на COVID болни. 15 милиона пък се осигуряват за 

безплатни антигенни тестове, които ще бъдат предоставени на регионалните РЗИ-та. 

С решение на кабинета от днес бе увеличен и капиталът на болница "Пирогов" с близо 

15 млн. лева. Те ще бъдат за строително-монтажни работи и за закупуване на 

медицинско оборудване. 

Проф. Асен Балтов, директор на УМБАЛСМ "Пирогов": Благодарение на тези средства 

ще бъде завършен пълният цикъл на модернизиране на най-голямата спешна болница в 

България. Ще бъдат завършени мултифункционалното спешно отделение, 7 клиники и 

17 операционни зали. 

15 милиона лева ще получи и болница "Света Екатерина". 

Проф. Генчо Начев, директор на Университетска болница "Св. Екатерина": С 

хеликоптерната площадка отгоре ще могат да се обслужват и всички съседни болници 

включително "Пирогов", която е най-близо. С тези пари се създава и един спешен 

център за сърдечно-съдови заболявания. 

3,5 милиона лева отиват в Александровската болница, 1 млн. лв. в "Св. Анна" във 

Варна и 450 000 лева в общинската болница в Нова Загора. 

Бойко Борисов, министър-председател: Така че на въпрос защо само големите - не на 

всички. И като финал около 100 милиона днес от парите на данъкоплатците ги 

преразпределяме за болниците. Само за по-съвременно, по-ново и по-добро 

оборудване, което води и до по-добро качество и улесняваме разбира се и лекарите. 

Малките и средните предприятия, засегнати от коронакризата ще бъдат подпомогнати 

със 150 милиона лева. 

Лъчезар Борисов, министър на икономиката: Приемането на документи за 

кандидатстване, обработката и изплащането на помощта се предвижда да се извършва 

от НАП, изцяло по електронен път. Заложени са изключително кратки срокове за 

подаване на проектни предложения - две седмици, и за предоставяне и изплащане в 

последствие от една седмица. 

Бойко Борисов, министър-председател: Тук и министърът на финансите извърши 

заедно с НАП огромна работа, за да може от приходна агенция да можем да я 

превърнем и в разплащателна, за да може по най-бързия начин парите да стигат до 

бенефициентите. 

Туристическият бранш ще получи 56 милиона лева. 

Марияна Николова, вицепремиер и министър на туризма: Предвид, че предприятията с 

основен предмет на дейност в туристическата дейност са малко над 1600 целесъобразно 

е да бъдат подпомогнати с безвъзмездна финансова помощ в размер на 4% от оборота 

им без ДДС през 2019 г. 

По тази мярка ще бъдат преведи 51 милиона лева, а другите близо 5 млн. лв. за бранша 

са за подпомагане на чартърните полети. Междувременно от конфедерацията на 
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българския туристически бизнес поискаха спешна среща с премиера, за да бъдат 

обсъдени мерките в туризма след 21 декември. 

 

www.bnt.bg, 16.12.2020 г. 

https://bntnews.bg/news/novo-predlozhenie-merkite-da-ostanat-v-sila-do-31-yanuari-

obzor-1087557news.html 

 

Ново предложение: Мерките да останат в сила до 31 януари (ОБЗОР) 

 

Зоя Велинова 

31 януари е новата дата, до която част от сега действащите мерки в страната ще 

останат. Това предложиха здравният министър и членовете на Националния оперативен 

щаб на работно съвещание при премиера. Изключения да бъдат направени за 

учениците от 1-ви до 4-ти клас, детските градини и местата за хранене към хотелите. 

От 1 януари да се отворят галерии, музеи и кина. 

Здравният министър проф. д-р Костадин Ангелов е докладвал на премиера Бойко 

Борисов, че само за седмица броят на излекуваните от коронавирус у нас е близо 19 000 

души и заболеваемостта пада. В същото време обаче по този показател България 

продължава да държи 10-а позиция в Евросъюза, а по смъртност е на първо място. 

Още миналата седмица премиерът изиска от НОЩ да подготви доклад доколко са 

ефективни противоепидемичните мерки в страната и въз основа на него да се вземе 

решение дали ще има разхлабване за празниците или не. 

В крайна сметка, днес министърът на здравеопазването е предложил на премиера 

всички разписани мерки, които спират да действат на 21 декември 2020 г., да 

продължат да се прилагат до 31 януари догодина с изключение на следните: 

Разрешаване на учениците от 1-ви до 4-ти клас да започнат да посещават училище от 4 

януари догодина. 

Отваряне на детските градини и яслите от 4 януари догодина. 

Предвижда се от 1 януари да се отворят галерии, музеи, кина, както и театрите, които 

не са затваряни, като работят при капацитет от 30% и през седалка. 

Разрешава се ресторантите в хотелите да могат да работят с до 50% заетост само за 

гости на хотелите, с въведен вечерен час до 22.00 ч. 

Здравният министър информира премиера, че макар в страната ни вече да няма области 

оцветени в червено, където заболеваемостта е над 1000 на 100 000 души, продължава 

силният натиск върху здравната система. 

Бойко Борисов, министър-председател: Обществото очаква от нас в следващите дни да 

бъде информирано и то своевременно какво възнамеряваме да правим на базата 

единствено и само на медицинската експертиза - според броя на заразените, на 

оздравели. 

Костадин Ангелов, министър на здравеопазването: Заболеваемостта в страната спадна и 

вече е под 600 на 100 000 души. Въпреки това в България по брой починали на 100 000 

души сме на първо място в Евросъюза. 

Премиерът посочи, че на фона на затегнатите мерки в Европа и света, България 

продължава да прилага най-либералния режим. 

Бойко Борисов, министър-председател: При настоящата ситуация и при тази 

натовареност на здравната система ще можем да удържим с тези мерки. 

По думите на премиера удължаването на мерките до края на януари ще изисква от 

бюджета нови 250 млн. лева, за да се компенсират временно затворените бизнеси. 

Борисов заяви, че ще изиска всекидневен контрол при изпълнението им, а на 

нарушителите да се налагат санкции. 
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Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор: Направеното предложение за 

удължаването на мерките е много балансирано, така ще укрепим крехката тенденция 

към намаляване на случаите на COVID-19. 

Ген. майор Венцислав Мутафчийски, председател на НОЩ: Ние разбираме всички 

очаквания на нашите съграждани за отслабване на мерките и за оптимистично 

посрещане на празниците. Но като медици чуваме и гласовете на тези, които са 

загрижени за здравето на болните, както и на близките на болните. 

Затова според Венцислав Мутафчийски към момента не може да има по-голямо 

разхлабване на ограниченията. 

Подробности с финално уточняване на направените предложения за мерките и 

съответните срокове ще бъдат съобщени утре на редовния брифинг на министъра на 

здравеопазването и представителите на НОЩ. 

 

www.bgonair.bg, 16.12.2020 г. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/212031-koy-shte-nosi-otgovornost-pri-stranichni-

efekti-ot-vaksinite 

 

Кой ще носи отговорност при странични ефекти от ваксините? 

 

Юристи и лекари алармират, че няма яснота 

 

Редактор: Ралица Братанова 

Няма яснота кой ще носи отговорност при странични ефекти от ваксините срещу 

Ковид-19. За това сигнализират юристи.  

А лекари се опасяват, че няма достатъчно информация за ваксините и нежеланите 

ефекти от тях. 

Личните лекари се опасяват, че може цялата отговорност от ефекта на Ковид ваксината 

да падне върху тях.   

"Въпрос на време е всичко. Разбирам, че и колегите са притеснени за собствената си 

имунизация. Разбирам техните опасения и моите опасения каква ще бъде 

отговорността, която ще носим. Разбирам и неуверените пациенти, доколко ще има 

резултат от тази ваксинация", коментира д-р Павлина Цанкова.  

Преди поставянето на ваксината всеки ще трябва да се запознае с условията на 

листовката и да даде информирано съгласие. Според юристите обаче това не снема 

отговорността от лекарите.  

"Лекарят носи отговорност, ако действията му или бездействията му се отклоняват от 

разписаните нормативни уредби и неписаните правила и принципи. Трябва да бъдат 

преценени както алергиите, така и другите съпътстващи заболявания, именно заради 

това отговорността на лекарите е изключително сериозна", казва адвокатът Калина 

Михайлова. 

А лекари се притесняват , че нямат достатъчно информация за всички процедури по 

поставянето на ваксините.  

"Дори в разписания Национален ваксинационен план не е посочено как точно ще бъдат 

осведомени лекарите за всички тези характеристики на ваксината", казва д-р Виделина 

Молова. 

Ако нежеланата реакция е следствие от неправилното транспортиране или съхранение 

на медикамента, то тогава отговорността ще е за сметка на логистичната фирма и може 

да бъде търсена от държавните органи, смятат юристи. 

При преговорите с ЕС обаче остава отворен въпросът дали производителят ще носи 

отговорност за настъпили постваксинални реакции.  
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Според министъра на здравеопазването ангажимент на българското правителство е до 

началото на ваксинацията всички граждани да получат надеждна и достъпна 

информация. 

 

www.banker.bg, 16.12.2020 г.  

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/fond-za-obezshtetiavane-na-

postradali-ot-vaksini-sreshtu-covid-19 

 

Пациентски организации искат: 

 

Фонд за обезщетяване на пострадали от ваксини срещу COVID-19 

 

Спешно създаване на Фонд за обезщетяване на пострадали от ваксини срещу 

коронавирус към Националния план за ваксиниране искат от пациентски организации 

"Заедно с теб". 

Според доклад на СЗО от 2011 г. има 19 държави с действащи програми за 

компенсация на увреждания от ваксини. От 19-те схеми за обезщетения, действащи към 

2011 г., 13 се изпълняват в Европа. 

"С оглед защита правата на пациентите и повишаване на доверието към ваксинирането, 

считаме, че подходът при компенсиране на пострадалите трябва да е на принципа "без 

виновен", смятат от организацията.  

"Когато няма официална схема за обезщетение на увреждания от ваксини, 

единственият начин на получаване на такова е чрез съдебно дело, където по принцип се 

изисква ищецът да докаже, че неговото увреждане е вследствие на небрежност или 

целенасочена щета, причинена от друг (човек или юридическо лице). Проблемът с 

ваксините е, че няма определена страна, за която може да се каже, че е проявила 

небрежност или целенасочено е причинила щета. Подходът за получаване на 

обезщетение чрез съдебни искове ощетява тази част от пострадалите, които нямат 

възможност да търсят компенсации по съдебен път", пишат още в позицията си от 

"Заедно с теб".  

От там настояват системата  за компенсации на увреждания от ваксини срещу 

коронавирус да е неразделна част от Националния план за ваксиниране на 

Министерство на здравеопазването.  

Фондът за обезщетения е административен подход, който е по-малко спорен, коства по-

малко разходи, намалява нуждата от определяне на виновен и увеличава максимално 

възможността за получаване на справедлива компенсация, твърдят от пациентските 

организации. 

 

www.dnes.bg, 16.12.2020г.  

https://www.dnes.bg/politika/2020/12/16/bsp-iska-bolnicite-da-ne-sa-tyrgovski-

drujestva.473611  

 

БСП иска болниците да не са търговски дружества 

 

Здравеопазването е в анархия и колапс, заяви проф. Румен Гечев 

 

Нели Христова 
Политическият край на една пандемична година. Какви са мерките на БСП за запазване 

на икономическата стабилност, които не бяха приети?  

http://www.banker.bg/
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/fond-za-obezshtetiavane-na-postradali-ot-vaksini-sreshtu-covid-19
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/fond-za-obezshtetiavane-na-postradali-ot-vaksini-sreshtu-covid-19
http://www.dnes.bg/
https://www.dnes.bg/politika/2020/12/16/bsp-iska-bolnicite-da-ne-sa-tyrgovski-drujestva.473611
https://www.dnes.bg/politika/2020/12/16/bsp-iska-bolnicite-da-ne-sa-tyrgovski-drujestva.473611
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"Предложенията на БСП можеха да сработят и да премине по-леко икономическата 

криза в България." Това заяви в "Денят ON AIR" депутатът от БСП проф. Румен Гечев.  

"Българското правителство реагира много по-слабо и без никакви приоритети, за 

разлика от партньорите си в Европа. Трябва да се помогне на всички, но във Франция и 

Германия имаше приоритети", посочи проф. Гечев. 

По думите му "мерките са не само слаби, но и закъснели". 

"Много по-рано трябваше да реагира правителството и да осигури медикаменти, 

предпазни средства и апаратура за болниците", коментира депутатът пред Bulgaria ON 

AIR.  

"Ние се намираме в много тежко състояние и не само в здравната система. Легла има, 

но хората умират на стълбите. Частните болници също са пред фалит, защото не могат 

нито да приемат Ковид болни, нито да изпълняват техните функции. Здравеопазването 

е в анархия и колапс, лошото за икономиката предстои", категоричен беше проф. Гечев. 

И добави, че вероятно минусът във БВП няма да бъде 3, а 6%. 

"Трябва да се намери златната среда между здравеопазване и икономика. 

Майсторството е да се намери такъв баланс, който да запази живота, но и икономиката 

ни", отбеляза депутатът от БСП. 

Социалистът е на мнение, че партията предлага кардинална промяна на фискалния 

резерв и нова данъчна система. 

"Искаме в икономиката България да си влезе в ролята, където бюджетът се използва за 

публично частно партньорство", каза още проф. Румен Гечев.  

И отбеляза, че БСП иска болниците да не са търговски дружества и да не се стремят 

към повече печалба, а да лекуват хората. 

 

www.actualno.com, 16.12.2020г. 

https://www.actualno.com/healthy/tihomir-bezlov-vyzmojno-e-zdravnata-sistema-da-se-

adaptirala-ot-shoka-news_1532358.html  

 

Тихомир Безлов: Възможно е здравната система да се адаптирала от шока 

 

"НСИ обяви новите данни за 49 седмица и за първи път имаме спад на починалите 4624 

спрямо 4633 предходната седмица и 4300 преди две седмици. Подобен спад се 

очакваше и го видяхме при данните за починалите от COVID-19, но за 50 седмица". 

Това написа във Facebook Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. 

"Сега започва 51 седмица на 2020 г., а НСИ отчита с две седмици закъснение. 

Интересното е, че спада при данните на НСИ започва със седмица по-рано от този при 

Ковид-19 и така не се сбъдна прогнозата за антирекорд починали през 49 седмица. 

Каква е причината е трудно да се каже, защото нямаме подробни данни, пък и в 

медицинската статистика в България има проблем при данните причина на смъртта. 

Може само да предполагаме, че възможно е с отслабване на натиска върху здравната 

система заради COVID19, да са подобрява помощта при други заболявания. Възможно 

е здравната система да се адаптирала от шока и да лекува и COVID-19 и останалите 

рискови групи заболявания по-добре. С това разбира се хипотезите не се изчерпват", 

допълни още Тихомир Безлов. 

 

 

 

 

 

 

http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/healthy/tihomir-bezlov-vyzmojno-e-zdravnata-sistema-da-se-adaptirala-ot-shoka-news_1532358.html
https://www.actualno.com/healthy/tihomir-bezlov-vyzmojno-e-zdravnata-sistema-da-se-adaptirala-ot-shoka-news_1532358.html
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17.12.2020 г., с. 5 

 

С 3000 лв. заплата и жилище привличат млади лекари в отдалечени райони 

 

ЙОАНА РУСЕВА 

3000 лв. стартова заплата и осигуряване на общинско жилище за млади лекари и 

специализанти. Това предвижда програма на здравното министерство, която се 

подготвя заедно с Националното сдружение на общините, а целта е да се привлекат 

повече млади специалисти в по-малките болници от т.нар. отдалечени и 

непривлекателни региони, където има остър дефицит. 

Това обяви здравният министър проф. Костадин Ангелов пред депутатите от 

временната комисия за COVID-19. 

Предвижда се общините да получават допълнителни средства, с които ще осигурят 

заплата от 1000 лв. Другите 1000 лв. ще дава болницата, а третите 1000 лв. ще са от 

държавен фонд, който предстои да се създаде. Така вече заплатата ставала 

привлекателна, обясни министърът. 

Все още няма срок кога ще започне да се изпълнява програмата. За 2021 г. здравното 

министерство има 45 млн. лв. бюджет за отдалечени райони, с които се подпомагат 75 

болници, основно общински. 

Част от специализацията на младите лекари да може да се провежда от общински и 

малки областни болници, предвижда пък готвена промяна в наредбата за 

специализациите. Основните курсове и изпити ще продължат да са в по-го-лемите 

болници, но се обмисля вариант да ги провежда и комисия от дадената общинска 

болница. 

„Така ще насърчим колегите за т.нар. продължително обучение през целия им живот, за 

да са в крак с последните постижения в съответната специалност“, обясни Ангелов. 

 

 
17.12.2020 г., с. 14 

 

ПУЛМОЛОГЪТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР СИМИДЧИЕВ: 

 

С физическа активност хроничните заболявания протичат по-леко 

 

СТЕЛА МАРИНОВА 
По време на пандемията една част от хората с хронични заболявания започнаха да 

избягват срещата с лекар от страх да не се заразят. Ако не проследяват редовно своето 

състояние, то може да излезе извън контрол и трудно да се върне обратно в нормата. За 

хората с хронични заболявания, които продължават да избягват излизането от дома и 

срещата със специалист, най-съществено в оздравителния процес е да бъдат физически 

активни. Това тонизира и психиката им и така заболяването протича по-леко, сподели 

пулмологьт д-р Александър Симидчиев. 

Според него колегите му, които нямат достатъчно пациенти, могат да се занимават с 

рехабилитация, организирайки онлайн такива курсове или услуги „Те могат да показват 

дистанционно упражнения, които да хората да правятудома със стандартни средства. 

Винаги може да се напълни една бутилка с вода и да се използва вместо гиричка за 

упражнения.“, посочи д-р Симидчиев. 
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Поддържащото лечение и редовното вземане на медикаментите при хроничните 

заболявания също е важно, тъй като намалява усложненията на даденото заболяване, 

подчерта специалистът. „Хората с астма, с хронична обструктивна белодробна болест, 

бронхит, след прекаран тромбемоли-зъм или пневмония трябва да си вземат 

предписаното им лечение, за да могат да се възвърнат до максимална степен като 

качество на живот към нормата и да я поддържат, за да бъдат активни.“, обясни д-р 

Симидчиев. 

Контролните срещи със специалист пък пък да бъдат заместени чрез т.нар. 

телемедицинска услуга. Има различни възможностите за неприсъствена консултации, 

посочи специалистът. Пациентите могат да се обадят по телефона на своя лекар, viber, 

skype или друго приложение, с което да се свържат с него. Вече има и специализирани 

софтуери за дигитална консултацията, които дават възможност на лекарите да 

извършват дистанционен преглед на пациенти си срещу заплащане. Само в една от 

платформите за телемедицина вече има регистрирани 270 000 българи, сочат данните в 

него. Там 1700 лекари от всички специалности от 60 болници в страната предлагат 

онлайн консултации. Приложенията могат да бъдат свалени на телефон или таблет. Там 

пациентите имат възможност да задават въпроси, на които да получат отговор в 

рамките на няколко часа. Платформата им дава възможност да споделят симптоми и 

оплаквания, да покажат снимки или лабораторни изследвания, след които лекарят да 

даде насоки за лечение. Заплащането на консултацията пък се извършва чрез карта, 

Раура! или ерау.  

 

 
17.12.2020 г., с. 5 

 

На фона на Европа, България прилага най-либералния режим според премиера  

 

НОЩ предлага: Удължаване на мерките до 31 януари 

 

Борисов: Това изисква държавата да осигури нови 250 млн. лева 

 

Отварят градините след Нова година, връщат и учениците до 4 клас 

 

Разрешават на заведенията към хотелите да работят 

 

До 31 януари 2021 г. да продължат действащите противоепидемични мерки, като 

изключения да бъдат направени за учениците от 1 до 4 клас, детските градини и 

местата за хранене към хотелите. 

Това предложиха здравният министър Костадин Ангелов и членовете на Националния 

оперативен щаб на работно съвещание при премиера Бойко Борисов, съобщиха от 

"Дондуков" 1. 

Експертиза 

„Обществото очаква от нас в следващите дни да бъде информирано и то своевременно 

какво възнамеряваме да правим на базата, и то единствено и само на медицинската 

експертиза - според броя на заразените и на оздравелите“, заяви в началото на 

съвещанието Борисов. 

Здравният министър докладва, че за една седмица броят на излекуваните българи от 

новия вирус е 18 907 души. Въпреки посочените тенденции обаче България запазвала 

мястото си по заболеваемост в ЕС, продължава да държи 10-а и 11-а позиция, а по 
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показателя смъртност страната ни е на първо място по брой починали на 100 000 

население. 

В този контекст и след проведените срещи със съсловните организации и 

компетентните структури здравният министър предложи на премиера всички разписани 

мерки, които спират да действат на 21 декември 2020 г., да продължат да се прилагат до 

31 януари 2021 г. с изключение на следните: разрешаване на учениците от 1 до 4 клас 

да започнат да посещават училище от 4 януари догодина, както и отваряне на детските 

градини и яслите; от 1 януари да се отворят галерии, музеи, кина, както и театрите, 

които не са затваряни, като работят при капацитет от 30% и през седалка; разрешаване 

местата за хранене в хотелите да могат да работят с до 50% заетост само за гости на 

хотелите с въведен вечерен час до 22 ч. 

Преразглеждане 

„Следващото преразглеждане на мерките да бъде на 21 януари, отнасящо се за периода 

след 1 февруари“, поясни министър Ангелов. 

Борисов изтъкна, че на фона на затегнатите мерки в Европа и света, България 

продължава да прилага най-либералния режим, който щади психиката на хората и им 

дава възможност за свободно движение. Премиерът посочи, че удължаването на 

мерките до 31 януари 2021 г. изисква държавата да осигури нови 250 млн. лева, с които 

да се компенсират временно затворените бизнеси или тези с ограничена дейност. 

„Трябва да преминем през тези дни. Пандемията е непредсказуема, затова - колкото 

може да се пазим с дисциплина, дистанция, дезинфекция“, заяви премиерът Борисов. 

Той изиска всекидневно да се прилага строг контрол по изпълнението на 

противоепидемичните мерки, а на нарушителите - да се налагат санкции. 

 

Снимка на три колони – Здравният министър проф. Костадин Ангелов и членовете на 

НОЩ се срещнаха с премиера Бойко Борисов, за да му предложат удължаване на 

мерките.  

 

 
17.12.2020 г., с. 10 

 

Лекари и надзиратели в схемата 

 

5 бона тарифа за бягство от затвора 

 

Прокурор хванал гаджето на пандизчията, тя му изпяла всичко 

 

5000 лева е тарифата, за да те извадят от затвора. Това става ясно от внесен 

обвинителен акт срещу двама лекари, надзирател и затворник, който бе внесен от 

прокуратурата в Софийския градски съд в сряда. Четиримата са обвинени за подкуп и 

упражняване на влияние като длъжностни лица. 

През 2013 г. мъж, който лежал в затвора на остров Белене, помолил своя съкилийник 

Ч.Ц. да намери начин да го измъкне от килията. 

Връзки 

Другият затворник му обяснил, че може да стане, ако наказанието лишаване от свобода 

се прекъсне по здравословни причини. Обяснил, че има дебели връзки с лекари, но 

трябват пари. За да му помогне, мъжът използвал контактите, които създал в затвора. 

Той потърсил надзирател, който правел подобни услуги на затворници, и се свързвал с 

лекари от затворническата болница в София. Медиците издавали нужната 

документация, която впоследствие служила за постановяване на прекъсване на 
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наказанието. Посредникът се свързал с лекарите от неврологията на болницата към 

Софийския затвор. Желаещият да избяга от затвора по тази схема трябвало да симулира 

неврологичен проблем - болки в кръста и обездвижване на единия крайник, което да 

фигурира като оплакване в медицинския му картон. 

Инжекции 

Надзирателят и двамата невролози си поискали 5000 лева за услугата, която да си 

разделят помежду си. Дял щял да прибере и съкилийникът. Парите обаче се видели 

много на затворника и той поискал да ги намалят, но категорично му било отказано. 

Тогава приятелката на пандизчията отишла при прокурор и разказала за схемата. Така 

от държавното обвинение отпуснали 5-те бона, но вече белязани. Няколко месеца по-

късно В.Д. бил настанен в неврологичното отделение на болницата към затвора, с 

лекуващ лекар обвиняемата А.У. Освен че му дала напътствия как да симулира 

болките, тя започнала да му поставя инжекции. За неверен резултат на ядрено-магнитен 

резонанс гаджето на затворника платила 300 лева на друг лекар. Още 300 прибрал 

съкилийникът, а останалите 4400 лева си поделили при среща във видинското село 

Арчар и в жк „Люлин,, в София двамата лекари и надзирателят. Часове по-късно 

схемаджиите са задържани и подведени под отговорност. 

 

 


