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ПРЕСКЛИПИНГ 

18 ноември 2021 г., четвъртък 

www.dariknews.bg, 17.11.2021 г. 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/ianev-osvobodi-oshte-edin-zam.-ministyr-2291020 

 

Янев освободи още един зам.-министър 

 

Министър-председателя Стефан Янев освободи от длъжност заместник-министъра на 

здравеопазването Димитър Петров. 

Не се съобщават мотиви за решението на кабинета. Припомняме, че Димитър Петров бе 

назначен за заместник-министър на здравеопазването в служебния кабинет, сформиран 

от президента Румен Радев. 

Петров: До месец учителите и държавните служители ще са задължени да имат зелен 

сертификат 

Петров е избран е за народен представител в 38-то Народно събрание. В периода 2003-

2004 г. е директор на НЗОК. След това развива консултантска дейност в областта на 

здравното осигуряване, управлението на лечебни заведения, здравния мениджмънт, 

лекарствената политика и оценката на здравните технологии. 

Бил е съветник и главен експерт на Българския лекарски съюз по рамковото 

договаряне, подуправител на НЗОК, както и външен експерт-съветник по оценка на 

здравните технологии към касата. Участвал е в управлението и контрола на няколко 

лечебни заведения и на тъканната банка. 

Янев освободи двама зам.-министри 

Ден след изборите със заповед на Янев бяха освободени още двама зам.-министри. От 

длъжността заместник-министър на туризма бе освободена Мария Белколева. Считано 

от 16 ноември 2021 г. от длъжността заместник-министър на младежта и спорта бе 

освободен Валентин Гичев. 

 

www.segabg.com, 17.11.2021 г. 

https://segabg.com/hot/category-bulgaria/kpkonpi-otkri-konflikt-na-interesi-pri-shefa-

na-pravitelstvena-bolnica 

 

КПКОНПИ откри конфликт на интереси при шефа на Правителствена болница 

 

Надявам се, че това не е опит да бъда дискредитиран преди конкурса за 

ръководител, контрира проф. Радосвет Горнев 

 

КПКОНПИ установи конфликт на интереси за изпълнителния директор на МБАЛ 

„Лозенец“ ЕАД доц. д-р Радосвет Горнев и го глоби с 10 000 лв., съобщават от 

антикорупционната комисия. Той стана шеф на болницата, която все още често наричат 

Правителствена, през юни т.г. 

Производството е започнало по сигнал, в който се твърди, че доц. Горнев е гласувал в 

своя полза на заседание на Съвета на директорите на болницата и че на 9.07.2021 г. е 

подписал допълнително споразумение към трудовия си договор, едновременно в 

качеството на „работодател“ и „служител“, т.е. сам със себе си. В хода на проверката на 

сигнала са изискани документи от Министерството на здравеопазването и от МБАЛ 

„Лозенец“ ЕАД, съобщиха от комисията.  

Оттам твърдят, че в хода на производството е установено е, че в качеството си на лице, 

заемащо висша публична длъжност, доц. Горнев е упражнил правомощия по служба в 
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свой частен интерес. Той е участвал в заседание на Съвета на директорите на 

дружеството на 05.07.2021г., на което е гласувал „за“ собственото си освобождаване 

като началник на клиника по хирургия към МБАЛ „Лозенец“ и назначаването си като 

лекар-хирург, в нарушение на разпоредбите на закона, твърдят от КПКОНПИ.  

Установено било също, че на 09.07.2021 г. е подписал допълнително споразумение 

едновременно в качеството си на служител и на изпълнителен директор. По този начин, 

чрез договаряне сам със себе си, той е получавал възнаграждение. 

И при двете му действия, правилното и законосъобразно поведение би било да си 

направи самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение по 

служба, като уведоми органа по избора или назначаването си. Вместо това, доц. Горнев 

е действал в свой частен интерес, което е и основание за наличие на конфликт на 

интереси. С решението на КПКОНПИ му е наложена глоба в общ размер на 10 000 лв.  

До този момент до мен официално не е стигнало Решение на КПКОНПИ, не съм 

запознат със съдържанието му и от медиите разбирам за него. Това пък обяви в 

Отворено писмо самият шеф на болница Лозенец. 

"Факт е, че в качеството ми на изпълняващ длъжността изпълнителен директор на 

МБАЛ "Лозенец" до провеждане на конкурс съм обект на чести проверки от различни 

институции. Приемам това като признак на държавност и желание за добра работа на 

институциите ...  Подхождам с пълно разбиране към интереса и вниманието както към 

това всяко мое действие да се гледа "под лупа", така и към това да бъда атакуван. 

Винаги съм откликвал и съм подавал достоверна и пълна информация относно всяко 

мое действие и решение, което съм взимал като изпълняващ длъжността изпълнителен 

директор както пред институциите, така и пред медиите и обществото", пише той. 

Веднага след това добавя:  "Изненадан съм, че преди да ми бъде връчено решението, в 

медийното пространство се появява информация за него. Искрено се надявам това да не 

е породено от факта, че се предполага съвсем скоро да бъде обявен конкурс за Съвет на 

директорите на МБАЛ "Лозенец", и целта е да ме дискредитира като потенциален 

кандидат. Считам, че така представена информация в медиите нарушава презумпцията 

за невиновност и моите права" 

Горнев посочва, че като се запознае с решението, ако се налага, ще го оспори пред 

компетентния български съд по съответния процесуален ред. "Но едновременно с това 

искам да подчертая, че аз съм взел решението и заставам твърдо зад него, въпреки 

голямото натоварване - да продължа да практикувам своята професия и да работя в 

полза на пациентите, да продължа хирургичната си дейност и същевременно да 

изпълнявам добросъвестно задълженията си като изпълнителен директор", посочва 

професорът. 

КПКОНПИ проверила и Мая Манолова 

КПКОНПИ обаче не установи конфликт на интереси по отношение на Мая Манолова – 

Найденова, в качеството й на народен представител в 45-ото Народно събрание, 

съобщават в същото време от комисията. 

Производството срещу нея е започнало по сигнал, в който се твърди, че тя, като 

председател на Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и 

нарушения при разходване на средства от Министерския съвет, министерствата, 

държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно 

участие през последните 10 години, не е ревизирала периода 2013-2016 г., тъй като през 

това време министър на отбраната е бил нейният съпруг. 

В хода на проверката е установено, че при внасяне на точка в дневния ред при 

гласуване в Народното събрание, Мая Манолова-Найденова, като председател на 

Комисията, и нейният заместник Георги Георгиев, предлагат, поради огромния обхват 

на проверката, тя да започне с последните две години (считано от 01.01.2019 г.), като 
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критерият е вложеният най-голям финансов ресурс за това време. При гласуването на 

народните представители е определено обхватът на проверката да е за последните 4 

години, а впоследствие да премине и към по-ранен период. По този начин е установено, 

че предложението не изключва времето, през което съпругът на Манолова е участвал в 

състава на Министерски съвет и липсва частен интерес от нейна страна или на свързано 

с нея лице. 

 

www.nova.bg, 17.11.2021 г. 

https://nova.bg/news/view/2021/11/17/346874// 

 

След старта на тестването: Близо 8200 паралелки отново в клас 

 

19 са положителните проби от началото на седмицата 

 

Близо 8200 паралелки с над 117 000 ученици от I до IV клас в цялата страна вече учат 

присъствено след тестване на децата за COVID-19, информират от МОН. 4687 

паралелки се върнаха успешно в училище на 15 и 16 ноември. Отново влязоха в клас 65 

684 ученици, чиито родители са дали съгласие те да бъдат изследвани. От миналата 

седмица, когато започна тестването, е възстановено присъственото обучение на 51 684 

деца в 3508 паралелки. Това сочат обобщените данни от регионалните управления на 

образованието. 

От всички тествани ученици в началото на тази седмица 19 са дали положителен 

резултат за COVID-19. Миналата седмица положителни бяха тестовете на 11 деца. 

Онлайн обучение за учениците, в чиито училища ще се има изборни секции в неделя 

В първите два дни на тази седмица с бързи антигенни тестове са изследвани също 5604 

учители и 3464 непедагогически специалисти без зелен сертификат. Резултатът е бил 

позитивен при шестима учители, а сред непедагогическия персонал положителните 

проби са девет. През миналата седмица беше установена зараза при девет учители и 

трима непедагогически специалисти. 

От образователното министерство съобщават и за увеличение в броя на доброволците. 

През втората седмица от връщането на децата в изследването са се включили близо 

4900 родители, медицински сестри, медиатори, студенти по медицина и др. 

МОН обяви кога големите ученици се връщат в клас 

Тестването се въведе за малките ученици в общините с обща заболеваемост над 250 на 

100 000 души и преминава спокойно навсякъде в страната. Към момента 

Министерството на образованието и науката е разпределило 766 хил. теста, с които се 

гарантира присъственото обучение на учениците от I до IV клас в цялата страна за две 

седмици напред. 

Очакват се и нови доставки на безплатни тестове за по-големите ученици, за да могат и 

те отново да влязат в клас при безопасни условия. Създадена е организация 

постъпващите нови количества тестове да стигат в училищата в страната възможно 

най-бързо. Паралелно с това се подготвят промени в Насоките за обучение и действия в 

условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, които ще регламентират 

връщането в училище на учениците от V до XII клас. 

 

www.bgonair.bg, 17.11.2021 г. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/246099-matematik-pandemiyata-zatihva-10-dushi-

zarazyavat-drugi-8 
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Математик: Пандемията затихва – 10 души заразяват други 8 

 

В момента сме в страшна демографска катастрофа и всички си затварят очите, 

коментира Лъчезар Томов 

 

Нищо не затихва от само себе си с Делта и Делта+ варианта. Епидемията затихва, 

защото правителството взе мерки. Вече репродуктивното число е 0,8 – 10 души 

заразяват 8. Това каза пред БНР математикът Лъчезар Томов, преподавател в 

Департамент "Информатика" на Нов български университет. 

Математикът очаква обръщане на репродуктивното число до 2-3 седмици, когато 

всички деца от 1. до 4. клас се върнат в класните стаи. 

"Има фактори, които не знаем. Те не им правят тестове за антитела, а само за Ковид. Не 

знаем колко от тях са боледували. Имунната система на малките деца е най-добра и 

преболедувалите малки деца са най-добре защитени за реинфекция. Така че ако има 

много висок процент боледували деца, това връщане няма да има голям ефект за 

увеличаване на случаите", посочи преподавателят. 

"Тестове без носене на маски, само тестване и то два пъти седмично, а не два пъти на 

ден, няма да направи нищо и отново ще се върне тази вълна", смята Томов. 

"Виждам възможност за връщане само на ваксинирани ученици в училище", заяви той. 

"В момента сме в страшна демографска катастрофа и всички си затварят очите, за да 

може някаква икономика да се върти, кой обаче ще потребява", коментира Лъчезар 

Томов. 

"Стратегията (за ваксиниране - бел. ред.) не само е проблемна, но се оказва, че тя 

усилва самото разпространение." 

Лъчезар Томов е на мнение, че почти всичката надвишена смъртност у нас е пряко 

следствие от Ковид, като уточни, че при коронавирусната инфекция има и отложена 

смъртност в периода след изписване от лечебно заведение. 

 

www.bnr.bg, 17.11.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101558949/d-r-cvetelina-spiridonova-nevaksiniraneto-se-e-

prevarnalo-v-nacionalna-cherta-tova-e-strashno 

 

Д-р Цветелина Спиридонова: Неваксинирането се е превърнало в национална 

черта, това е страшно 

 

"Намаляването на новоположителните пациенти не означава излизане от 

вълната" 

 

"Биологията на коронавируса ни води на мисълта, че не можем да сме спокойни дори 

при леки позитивни тенденции. Намаляването на новоположителните пациенти не 

означава, че сме излезли от вълната. Трябва да ускорим темпа на ваксинация и да 

останем нащрек със спазване на мерките".  

Това каза пред БНР д-р Цветелина Спиридонова, изпълнителен директор на 

пазарджишката болница "Хигия", в която функционира и Covid отделение.  

Според нея смъртността ще започне да спада през следващата седмица. Тя смята, че 

решението за вземането на резултатите за антителата като показател за издаване на 

зелен сертификат е манипулативно.  

"Всичко, което ни се случва, е тест за обществото ни как сме подготвени и на 

екстремни мерки в условията на война, защото ние сме в биологична война. Факт е, че 
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децата са разпространители на инфекцията. Идентифицирането на децата - носители е 

важен момент. Привърженик съм на това децата да се тестват. Буди учудване у мен 

мнението на родители, че това нарушава правата на децата. Аз също съм майка и ако 

съм във война, ще му сложа бронежилетка, независимо колко е тежка... Делта 

вариантът атакува по-малките възрастови групи, имаме и деца с доста тежко протичане 

на заболяването".  

3869 са новите случаи на коронавирус у нас, положителни са 9,4% от пробите 

Заболеваемостта от Covid-19 в България бележи спад 

СЗО: 8% ръст на заразяванията с Covid в Европа миналата седмица 

В предаването "Нещо повече" д-р Спиридонова допълни:  

"Трябва да ограничим толерирането на неваксинираните хора. Увеличаваме 

непрекъснато леглата в болниците, товарим безкрайно много лекарите и сестрите, 

които са в тежък бърнаут синдром. Проантиваксърското поведение трябва да бъде 

коригирано и да наклоним везните към ваксинираните пациенти, които отново сме 

лишили от планов прием, от адекватна медицинска грижа, защото трябва да насочим 

усилието си към хора, които продължават да приемат ваксинацията като единственото 

спасение на обществото ни".  

По думите ѝ е обидно и страшно, че неваксинирането се е превърнало в национална 

черта.  

 

www.standartnews.com, 17.11.2021 г. 

https://www.standartnews.com/zarazata/prodavame-i-daryavame-vaksini-na-bosna-i-

khertsegovina-476903.html 

 

Продаваме и даряваме ваксини на Босна и Херцеговина 

 

България ще препродаде 259 740 дози ваксина на Pfizer/BioNTech на Босна и 

Херцеговина. Това става ясно от решенията на правителственото заседание, обявени 

днес. 

Други 258 570 дози ваксина ще бъдат дарени на същата държава. 

В споразумението е предвидено всички разходи по доставката да бъдат поети от Босна 

и Херцеговина. 

 

www.actualno.com, 17.11.2021 г. 

https://www.actualno.com/healthy/predsedateljat-na-bls-medicite-sa-postaveni-v-

totalen-byrnaut-merkite-sreshtu-koronavirusa-prorabotiha-no-otkluchiha-drugi-

problemi-video-news_1671025.html 

 

Председателят на БЛС: Медиците са поставени в тотален бърнаут. Мерките срещу 

коронавируса проработиха, но отключиха други проблеми (ВИДЕО) 

 

“Не бих коментирал дали сме към края на четвъртата ковид вълна. Бих искал да оставя 

по тази тема думата на специалистите и експертите, които правят прогнозите. До колко 

тя ще затихне и до колко бързо това ще се случи зависи от много фактори: броя на 

преболедувалите, броя на ваксинираните и до колко обществото се съобразява с 

мерките”. Това заяви в интервю за Actualnо.com директорът на Български лекарски 

съюз д-р Иван Маджаров. По думите му все още е рано да се каже къде се намираме и 

не бива да се успокояваме, тъй като е много вероятно вълната да се върне със същата 

сила както миналата година точно по времето когато бяха празниците. 

http://www.standartnews.com/
https://www.standartnews.com/zarazata/prodavame-i-daryavame-vaksini-na-bosna-i-khertsegovina-476903.html
https://www.standartnews.com/zarazata/prodavame-i-daryavame-vaksini-na-bosna-i-khertsegovina-476903.html
http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/healthy/predsedateljat-na-bls-medicite-sa-postaveni-v-totalen-byrnaut-merkite-sreshtu-koronavirusa-prorabotiha-no-otkluchiha-drugi-problemi-video-news_1671025.html
https://www.actualno.com/healthy/predsedateljat-na-bls-medicite-sa-postaveni-v-totalen-byrnaut-merkite-sreshtu-koronavirusa-prorabotiha-no-otkluchiha-drugi-problemi-video-news_1671025.html
https://www.actualno.com/healthy/predsedateljat-na-bls-medicite-sa-postaveni-v-totalen-byrnaut-merkite-sreshtu-koronavirusa-prorabotiha-no-otkluchiha-drugi-problemi-video-news_1671025.html
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“Ако продължим да не се ваксинираме е напълно възможно и очаквам да се случи 

подобно сценарий. Няма как: всеки, който не го е направил или води активен социален 

живот без да се предпази, ще се докосне до вируса”, добави той. 

Маджаров обясни, че към момента лекарите се справят до толкова колкото физическите 

им възможности го позволява. И обясни, че сред медиците има натрупана умора. 

“Много е важно да се каже, че вълната залива цялата здравна система. Освен заразени с 

ковид има хора и с други заболявания и проблеми, които също чакат. Междувременно 

персоналът е изтощен и е поставен в ситуация на тотален бърнаут и в момента един 

лекар и една медецинска сестра обслужват 40 легла. На всички им е ясно, че те няма 

как да успеят да отговорят на безбройните очаквания. Това го казвам, защото нека 

здравите хора да си правят сметката и да не очакват, че е достатъчно само от 

телевизията обещанието, че всичко ще бъде наред. Да, ние сме длъжни да им кажем, че 

всичко ще бъде наред, но не можем физически да го изпълним поради това, че сме 

заляти физически и не можем да лекуваме както преди, тъй като в този момент сме 

принудени практически да забравим за другите пациентите с други заболявания”, 

добави той. 

По отношение на доставките на медицински кислород д-р Маджаров заяви, че към 

момента няма информация да липсва в някоя болница. Той уточни, че на места 

доставките са били забавени заради нарасналия брой на пациентите. Председателят на 

БЛС говори и за пандемичните мерки, които предприе здравното министерство срещу 

корона вируса. 

“Не ми се иска да коментирам този въпрос. Сякаш се търси подсъзнателно: къде е 

грешката? Истината е, че който и да е здравен министър той има на въоръжение само 

ваксини и организация на здравната система, която е към момента, тоест той няма как 

да създаде изцяло нова. Смятам, че това което можеше да се направи към момента се 

направи и разбира се, всеки който е не е на мястото на министъра може да казва, че 

готов да дава много съвети без, обаче да гледа реално на ситуацията. Тъй като имаме 

крайни хора, които казват да се затвори всичко, имаме и такива, които искат всичко да 

се отвори всичко. И двата типа, обаче не се замислят дали това няма да доведе до 

падащи хора по вратите на болниците или пък, ако се затвори всичко дали няма това да 

доведе до тотален срив в икономиката. Пак казвам, в рамките на възможното, при 

създалата се политическа обстановка, смятам, че взетите решения до момента са 

добри”, коментира той. 

По повод въвеждането на зеления сертификат председателят на БЛС заяви, че той е 

временен и за момента върши работа, но за съжаление издаването на документа е 

отключил лошата практика с фалшифицирането. Той прогнозира, че рано или късно 

сертификатът ще бъде отменен и няма да ограничава и разделя хората. 

Наскоро, заедно с вашите колеги и министъра на здравеопазването отправихте призив 

към обществото като се хванахте за ръце. Как го отчитате това към днешна дата, 

успяхте ли да достигнете до хората по този начин и те да ли ви послушаха?  

Припомнете си тук: Магия за премахване на вируса - хващаме се за ръце и вече го няма  

“Ние, които можем да убеждаваме и бяхме заедно, сме на ръба на възможностите си, 

защото тези които ни вярват, както хората от нашата сфера, те вече спазват нашите 

съвети и се вслушват. При другите, обаче, които все още се съмняват и не ни вярват 

достатъчно, трябва да се намери начин да се говори на техния език. Тоест трябва да се 

види те от какво се интересуват, какви са социалните им групи и да се намерят хора, 

които говорят да езика им. Искам да кажа, че оттук нататък призивът да се ваксинира 

обществото и то да се пази, трябва да е насочен към техните авторитети и лидери на 

мнение, които могат да им повлиаят и да ги убедят в това, което казваме и да застанат 

на наша страна. Решението да се хванем за ръце го приемам като една стъпка напред и 
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не е било грешно. То не доведе до масов отлив от ваксинация, а накара хората да се 

замислят. На критиците, които не приеха този наш апел бих казал, че това е пореден 

опит да се пречи, тъй като тези хора не дават решения” добави д-р Мадажров. 

Той се обръна към хората с призива да мислят за себе си и за своите близки, като за 

възможни потърпевши от ситуацията с корона вируса и всичко това, което се вижда по 

телевизията е реалност и може всеки да изпадне в подобна ситуация. При дистанция и 

ваксинация може да не се стигне до най-лошото, завърши той. 

 

www.zdrave.net, 17.11.2021 г. 

https://www.zdrave.net/-/n20045 

 

Поради пандемията спада нивото на имунизация срещу HPV, алармират експерти 

 

Едва 8% от момичетата у нас са ваксинирани, отчитат специалистите по 

ваксинопрофилактика 

 

Нивото на ваксинация срещу HPV в световен мащаб е спаднало по време на COVID 

пандемията от 15% през 2019 г. на 13% през 2020 г., на фона на честите прекъсвания в 

системата на здравните услуги и затварянето на училища. За това алармира СЗО по 

повод Световния ден на действие за елиминиране на рака на маточната шийка, който се 

отбелязва днес. 

Всяка година това често срещано и ваксинопредотвратимо заболяване отнема живота 

на над 300 000 жени по света, припомнят оттам. Рискът от рак на маточната шийка се 

увеличава шест пъти при жените, живеещи с ХИВ, но много от тях нямат достъп до 

ваксинация или скрининг. В 80 страни ваксина срещу HPV не е налична, допълват от 

СЗО. 

Глобалната стратегия на СЗО за ускоряване на елиминирането на рака на маточната 

шийка като проблем за общественото здраве беше лансирана на 17 ноември миналата 

година. Тя очертава три амбициозни цели, които трябва да бъдат постигнати през 

следващото десетилетие - 90% момичета да бъдат ваксинирани срещу HPV, 70% от 

жените да бъдат включени в скрининг за предракови лезии и 90% от тези, които се 

нуждаят от лечение да, имат достъп до него и до адекватни палиативни грижи. 

Според СЗО приложени адекватно, стратегиите за превенция биха могли да намалят 

новите случаи на заболяването с повече от 40% и да предотвратят 5 милиона свързани 

смъртни случаи до 2050 г. 

Ситуацията днес обаче не дава много поводи за оптимизъм, категорични са експертите. 

Въпреки навлизането на нови ваксини, въпреки разработването на нови препоръки и 

иноватавни технологии за скрининг, заболяването си остава подценено и 

пренебрегвано. 

За съжаление, България също не прави изключение от тази тенденция. По данни на 

Българската асоциация по онкогинекология през последните 20 години се установява 

тенденция за по-късна диагноза на заболяването и повече от 60% от болните се 

диагностицират в трети и четвърти стадий. Около 1200 жени у нас се разболяват от 

този вид рак всяка година, а 700 умират заради късно поставена диагноза. 

Според статистиката за 2019 г. едва 8% от момичетата у нас, които подлежат на 

ваксиниране срещу HPV са получили ваксината, независимо от това, че страната ни е 

утвърдила Програма за ваксинопрофилактика на рака на маточната шийка и е 

осигурила достатъчно ваксини. 

 

 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n20045
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www.zdrave.net, 17.11.2021 г. 

https://www.zdrave.net/-/n20041 

 

Кои са медиците с шанс за парламента от ДПС, БСП, ИТН, ДБ и Възраждане 

 

В 47-тото Народно събрание се очертава да има по-малко медици дори от предишния, 

46 парламент. Въпреки че здравеопазването беше водеща тема в предизборните дебати, 

партиите са заложили отново на юристи и икономисти в листите си.  

От листата на ДПС депутати със сигурност ще бъдат 27-годишният Юсеин Вейселов, 

който по образование е със специалност „Рехабилитация и ерготерапия“,  д-р 

Хасан Адемов, доц. Джевдет Чакъров и д-р Стоян Стоянов. Ортопедът-

травматолог д-р Стоянов е на 70 години, бил е зам.-министър на здравеопазването 

през 2009 г., а от 2010 г. до днес е управител на 23 ДКЦ – София. 

БСП отново ще бъде представяна в парламента от проф. Георги Михайлов, който 

беше водач на листа в Благоевград. След окончателното отчитане на преференциалния 

вот е възможно депутат да бъде и вторият в листата в Монтана - д-р Илиян Тимчев, 

лекар в в хирургичното отделение на МБАЛ-Берковица. 

Депутати от „Има такъв народ“ със сигурност ще бъдат и проф. Андрей Чорбанов, 

който водеше листите в София-област и Велико Търново, и доц. Силви Кирилов – 

водач на листата в Хасково. 

Кандидати за народни представители бяха още стоматологът д-р Христо Гушков – 

трети в листата в Благоевград и бившата кандидатка за министър на здравеопазването 

лаборантът Велислава Петрова, която беше седма в листата за 24 МИР София. 

От партиите, които не успяха да получат сериозна подкрепа на вода в неделя, най-

много медици имаше в листите на „Демократична България“. Със сигурност депутат 

ще бъде д-р Александър Симидчиев, който макар и трети в листата за 25 МИР София, 

беше изстрелян в парламента с преференциален вот. 

В Благоевград на осмо място беше съдовият хирург д-р Васил Попов, работил е на 

трудови, граждански и консултантски договори в болница “Токуда” гр. София, 

„Софиямед“ гр. София, болниците в град Дупница, Разлог и Петрич. 

Във Варна четвърти беше д-р Ивайло Митковски - ортопед-травматолог, а седми 

преподавателят в Катедрата по славянски езици и комуникации към МУ – Варна 

Петър Фотев. 
Във Велико Търново на трета позиция беше поставен акушер-гинекологът Мавроди 

Калейнски, който е специалист и по репродуктивна медицина. Завършва медицина в 

Медицинска академия в София с отличен успех. Участвал е в международни обучения 

и специализации в САЩ, Нидерландия, Унгария, Англия, Швейцария. Завършил е курс 

на обучение в Световната здравна организация по сексуално и репродуктивно здраве. 

Десети пък беше общопрактикуващият лекар със специалност хирургия д-р Христо 

Димитров, а петнайсети урологът д-р Цветозар Цачев. 

В Добрич с преференция №107 беше д-р Диян Хинков e лекар-неврохирург в МБАЛ 

Добрич. Във визитката му в сайта на Демократична България пише, че той е с 

преобладаващ интерес в областта на гръбначната хирургия, а още от началото на 

COVID кризата е активно ангажиран с обучението и въвеждането в работа на 

новопостъпилите специализанти в болницата, както и за работата им в спешното 

отделение. 12 в същата листа беше общопрактикуващият лекар д-р Евгени Чобанов. 

Почти сигурно този път в парламента няма да влезе педиатърът и детски ревматолог д-

р Таня Андреева, която беше поставена на пето място в листата за 24 МИР – София и 

на девето – в листата за Пазарджик. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n20041
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Възможно е обаче да видим като депутат лицево-челюстният хирург от УМБАЛ „Св. 

Георги“-Пловдив д-р Веселка Христамян, която е двете в Пловдив и втора – в Ямбол. 

В Пловдив на 13-та позиция беше поставен и д-р Борислав Матеев, клиничен 

ембриолог, университетски преподавател и ръководител на научна лаборатория в 

клиника за асистирана репродукция в Пловдив. 

Шести в Сливен и 19-и в 23 МИР-София беше бившият представител от пациентската 

квота на НЗОК адв. Андрей Дамянов. 

В Стара Загора на пето място беше д-р Станимир Трошев, очен хирург с 28-годишна 

практика, създател и управител на специализирана клиника в областта на 

високотехнологичната офталмологична грижа за съвременно лечение на различни 

видове очни заболявания. На 16-място д-р Димитър Басамаков, бивш участъков лекар 

в СЗУ с. Чалъкови. „От 2001 г. той е експерт в отдел „Лекарства и аптеки“ към 

РЗОК-Пловдив. В края на 2001 г. започва работа към фармацевтичната компания 

„Abbott Laboratories“ като медицински представител, а впоследствие от 2013 г. като 

мениджър ключови клиенти към „AbbVie“. От тази година работи като представител 

към компания “Johnson & Johnson”, пише в представянето му на сайта на 

„Демократична България“. 

Общопрактикуващият лекар и специалист по Вътрешни болести д-р Христо Христов 

беше трети в листата за Търговище, а акушерката Елена Дамянова – пета. 

В Ямбол четвърти беше д-р Димитър Брънков. В представянето му пише, че започва 

работа към Ямболска областна болница, нервно отделение и ЦСМП през 1989 г., 

където продължава да работи до реализиране на здравната реформа през 2000 година. 

От 2000 година работи основно като индивидуална практика с придружаващи договори 

към различни болници (Ямбол, Нова Загора, Омуртаг) и вещо лице към съда за район 

Ямбол, Бургас и Сливен. През годините е бил член на Български лекарски съюз. 

Понастоящем работи в Амбулатория за специализирана медицинска помощ по нервни 

болести – Д. Брънков ЕООД. 

В листите на „Възраждане“ не открихме медици, но дни преди изборите като техен 

експерт в сектор „Здравеопазване“ се заяви доц. Атанас Мангъров. 

Предстои ЦИК да обяви окончателния списък с народни представители, от който ще 

стане ясно и колко са депутатите-медици или работещи в сферата на здравеопазването 

в 47 Народно събрание.  

 

 

 

 

 

 

 


