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ПРЕСКЛИПИНГ 

18 декември 2020 г., петък 

www.bnt.bg, 17.12.2020 г. 

https://bntnews.bg/news/udalzhavat-merkite-u-nas-do-31-yanuari-kakvo-se-promenya-

1087729news.html 

 

Удължават мерките у нас до 31 януари. Какво се променя? 

 

Мерките срещу COVID-19 да останат в сила до 31 януари 2021 г. - това обсъдиха 

премиерът Бойко Борисов и Националният оперативен щаб. 

Причината да прекараме празниците с ограничения е, че заболеваемостта в България 

пада, но недостатъчно. Има основания за плах оптимизъм, но за да се запазят колкото 

се може повече българи здрави до началото на ваксинацията, ограниченията трябва да 

останат, бяха категорични от щаба. 

Затворени до края на януари догодина остават: игрални зали, нощни барове и 

заведения, казина. Търговските центрове с изключение на офиси на банки, мобилни 

оператори, аптеки, зоомагазини. Остават забранени още всякакви колективни събития, 

конференции и конгреси. 

Въвеждат се четири изключения: 

Учениците от 1. до 4. клас ще се върнат в присъствена форма на обучение от 4 януари. 

От 1 януари ще отворят детските градини и яслите. 

Ще заработят музеи, галерии, кина и театри, които и досега работеха, при капацитет от 

30% и заетост през 1 седалка. 

Местата за хранене към хотелите ще могат да работят при капацитет 50% и с вечерен 

час 22 ч. 

Темпът на заболеваемост в България пада, но твърде бавно и мерките трябва да останат 

в сила, обясни премиерът Бойко Борисов. Страната ни е на 14-о място в Европа по този 

показател. 

Бойко Борисов, министър-председател: Винаги сме си поставяли живота и здравето на 

хората на първо място, затова продължаваме да действаме по тези мерки. 

Броят на заболелите пада от 600 до 438 на 100 000, но здравният министър не е доволен 

от резултатите. 

Костадин Ангелов, министър на здравеопазването: Като министър на здравеопазването 

аз не искам българските граждани да бъдат излекувани, аз искам българските граждани 

да бъдат здрави. 

18 907 са излекуваните през изминалата седмица, 52% е заетостта на болничните легла 

за пациенти с коронавирус. 

Доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор: По отношение на 

смъртността тя е 21,4 на 100 000, което ни отрежда на второ място в ЕС след Словения 

и първо на Балканския полуостров. 

Председателят на Щаба призова всички българи да се ваксинират. 

Проф. д-р ген.-майор Венцислав Мутафчийски, предс. на Националния оперативен 

щаб: И да спрем тази агония - агония в икономиката, агония в училището, агония в 

здравните заведения, агония в психиката на хората. 

Учениците от първи до четвърти клас ще се върнат в училище заради необходимостта 

от пряко педагогическо ръководство. 

Красимир Вълчев, министър на образованието: Родителите имат възможност, ако 

решат, да задържат децата си вкъщи, като подадат заявление за обучение в електронна 

среда от разстояние. В момента имаме над 1000 такива заявления. 
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Учениците от 5-12 клас ще се връщат в училище след 11.01 по график. 

Класовете ще се редуват, приоритет ще имат 7-8-и и 12-и, но окончателното решение 

ще бъде взето в първите дни на януари. 

Продължава подкрепата на работниците и бизнеса, като до момента по мерките 60/40 и 

80/20 са изплатени над 600 млн. лв. Мярката "Запази ме", по която засегнатите 

работници получават 24 лева дневно, ще бъде променена от януари. 

Деница Сачева, министър на труда и социалната политика: Ще предложим тази мярка 

да се трансформира в 75/0. Тоест 75% от осигурителния доход на заетите. 

Над 1,1 млрд. лева са вложени в подкрепа на бизнеса и са спасени 250 000 работни 

места. От януари стартира нова мярка за компании с 500 000 лв. годишен оборот. 

Лъчезар Борисов, министър на икономиката: Които ще бъдат подкрепени с 50 000 лв. 

ликвидна помощ. 

Премиерът напомни, че пандемията доведе до нечувана финансово-икономическа 

криза. 

Бойко Борисов, министър-председател води държавите дори към банкрут в момента, 

държавите отиват на -15% дефицити. 

Над 1000 компании са подпомогнати със 150 млн. лв., а 24 000 физически лица с 

кредити за 100 млн. през двете схеми на Българската банка за развитие. 

 

www.btv.bg, 17.12.2020 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/elektronnata-recepta-ot-utre-aptekite-i-lichnite-lekari-

shte-imat-dostap-do-sistemata.html 

 

Електронната рецепта: От утре аптеките и личните лекари ще имат достъп до 

системата 

 

Всеки пациент ще може да вижда лекарствата си в персонално електронно досие 

 

Електронните рецепти стартират от утре. Тогава всички аптеки и лични лекари ще имат 

достъп до Единната национална система. 

Ако сте карантиниран, трябва да се обадите на личния си лекар, който да ви предпише 

терапия и да изпрати електронната  рецепта в системата, а ваш близък да отиде за 

лекарствата.   

“Това са всички лекарства, които са по здравна каса и извън здравна каса. Т.е. 

рецептата става една и за каса, и за нормалната бяла рецепта, обединяват се в една“, 

каза Венелин Сапунаров, председател на УС на РФК София – Столична. 

Всеки пациент ще може да вижда лекарствата си в персонално електронно досие, а 

лекарите и фармацевтите ще имат два варианта на достъп до него. 

„По предложение на съсловните организации ще променим QR кода. Той ще остане 

като опция, с ЕГН и дата на издаване на рецептата, но той ще остане като опция“, 

обясни Жени Начева, зам.-министър на здравеопазването. 

За определен период от време хартиените и виртуалните рецепти ще бъдат издавани 

паралелно. В този пробен период ще има лекарства, които няма да се предписват 

електронно. 

„Тези лекарства, които са под специален режим. Това са жълтите и зелените рецепти, 

т.нар. В първия етап няма да влизат лекарствата, които са без рецепта и хранителните 

добавки“, обясни Сапунаров. 

Николай Брънзалов: Въвеждането на електронната рецепта ще облекчи пациентите 

Въпрос на настройка на системата е дали лекарят ще може да коригира вече издадена 

рецепта и как фармацевтът ще предлага и по-евтин вариант на медикаментите. 
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www.bgonair.bg, 17.12.2020 г. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/212132-farmatsevt-ne-vizhdame-podgotovka-na-

softuera-za-e-retseptite 

 

Фармацевт: Не виждаме подготовка на софтуера за е-рецептите 

 

"На този етап ние не сме видели наредбата, текстовете в наредбата, посочи 

Маргарита Грозданова 

 

Електронните рецепти и направления – факт от петък, но само формално. На практика 

софтуерът, необходим на лекари и фармацевти за работа виртуално все още не е 

въведен. 

За електронното здравеопазване се заговаря за първи път през 2013 година, когато е 

изготвен и пилотен проект за неговото въвеждане. Макар и на теория 7 години по-

късно идеята е на път да се реализира, но и лекари и фармацевти ще почакат още 

малко.  

"На този етап ние не сме видели наредбата, текстовете в наредбата и поне до този 

момент не виждам някаква подготовка на софтуера", коментира Маргарита Грозданова 

от Българския фармацевтичен съюз. 

"Отдавна чакаме да станем европейци и да не работим на хартия. Тонове хартия да не 

се унищожават, да не се разхождат пациентите с едни листчета. Всичко да се случва по 

електронен път", заяви общопрактикуващият лекар и член на БЛС д-р Гергана 

Николова. 

Освен въвеждането на системата, време ще трябва и за безпроблемната работа на 

медицинските лица с нея. Затова ще има 5 месеца, в които те ще могат да издават 

направления и рецепти, както досега. След това хартията ще остане в миналото.  

"Ще изчезнат хартиените носители както на рецептите, така и на протоколите. Надявам 

се, че и рецептурните книжки, които са бреме за аптеката с цялото това попълване и 

някъде изписано неточно, нечетливо, ще отпадне", каза още Грозданова.  

Освен лекарите, електронизацията ще улесни и пътят на лечение на пациентите. 

А дали лекарството е изписано по качества, или търговско предпочитание от 

медицинското лице, ще бъде проблем, който също ще остане в историята, тъй като 

електронизацията ще даде яснота колко често продукт на една и съща фирма е 

въвеждан във виртуалната рецепта. 

 

www.nova.bg, 17.12.2020 г. 

https://nova.bg/news/view/2020/12/17/308781// 

 

Известният билкар д-р Тошков почина от COVID-19 

 

Той от години се занимаваше с ирисодиагностика и билколечение 

 

Д-р Милко Тошков, един от най-известните ни билкари, е починал от COVID-19. От 

компанията, която произвеждаше билкови продукти по негови рецепти, потвърдиха за 

кончината, предава Vesti.bg. 

Синът на д-р Тошков - Милко Милков Тошков, разказа, че в момента, в който са 

разбрали, че билкарят е болен от COVID-19, са се свързали с личния лекар, който е 

назначил дистанционно лечение. Когато е станало ясно, че лечението от дистанция не 

работи, д-р Тошков е бил приет в реанимация в столична болница, но за съжаление 

организмът му не успял да се справи с болестта. 
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Д-р Милко Тошков е дипломиран лекар, от години се занимава с ирисодиагностика и 

билколечение. Роден е в Родопите, в семейство на потомствени билкари. Имаше и 

фирма, която произвежда над 50 вида билкови таблетки по негови рецепти. 

Екипът на NOVA изказва искрени съболезнования на близките и приятелите на д-р 

Милко Тошков! Поклон пред паметта му! 

 

www.bnr.bg, 17.12.2020 г. 

https://bnr.bg/varna/post/101391207 

 

Впрягат МВР, пожарна, РЗИ, БАБХ и КЗП в спазването на мерките в магазините 

 

Търговският бранш иска бърза писта за ваксиниране на хората, работещи в магазините. 

Това съобщи икономическият министър Лъчезар Борисов след среща с 

представителите на големите хранителни и нехранителни търговски вериги, предаде 

репортер на БГНЕС. 

От думите на Борисов стана ясно, че за следене спазването на противоепидемичните 

мерки в магазините влизат екипи на четири служи – Министерство на вътрешните 

работи (МВР), Регионални здравни инспекции (РЗИ), Агенция по безопасност на 

храните (БАБХ) и Комисия за защита на потребителите (КЗП). 

Бизнесът и здравните власти могат да седната на една маса и да имат една цел – 

здравето на хората и запазване на бизнеса, обобщи Борисов постигнатото на срещата. 

Според него сектор „Търговия“, с изключение на моловете, продължава да работи. 

Обединихме се за спазване на противопидемични мерки. Всички поеха ангажимент, 

заяви министърът и отбеляза, че и към настоящия момент голяма част от търговците са 

реорганизирали своята дейност – използват много повече дезинфектанти, някои са 

удължили работното си време, други са назначили повече хора за охрана. 

Икономическият министър съобщи, че МВР ще съдейства за спазване на мерките и 

образуване на опашки пред магазините, особено преди и по празниците. 

Бюрата по труда също ще бъдат включение, като ще се използват да бъде осигурена 

подкрепа на магазините за охраната или друг вид служители при необходимост. 

По настояване на търговците в контрола по осъществяване на мерките ще се включат и 

представители на КЗП. А за хранителните магазините – на БАБХ. 

Санкции ще има и за потребители, които не спазват мерките, заяви от своя страна 

държавният главен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. 

В отговор на въпрос на БГНЕС доц. Ангел Кунчев заяви, че проверките ще се правят от 

смесени екипи, който включва представители на всичките контролни органи, а няма да 

се налага заловен нарушител да бъде задържан някъде, докато дойде екипът, за да го 

санкционира. Той уточни, че най-вероятно такъв екип ще може да обиколи по 5-6 

магазина в рамките на работния ден и ще реагира допълнително на сигнали. Кунчев 

каза, че при установяване на нарушения ще бъдат затваряни магазини дори и за 

няколко часа, а на гражданите ще се съставя акт. 

Изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Йордан Матеев, увери, 

че мерките се спазват още от пролетта, а сега дори са надградени. 

Матеев каза, че за да се гарантира безопасността на хората и да не се допуска струпване 

на хора, търговските вериги са удължили своето работно време. 

 „Тук идват няколко наши опасения, които ние споделихме с нашите партньори от 

оперативния щаб. Едното е свързано с въвеждзането на дисциплина вътре в самите 

магазини. Очевидно не е възможно всеки клиент в магазина да бъде охраняван от 

отделен охранител, няма как. Ако потребителите на магазините не желаят да спазват 

мерките, самите магазини нямат достатъчно инструменти да направят това. Бихме 
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искали да получим известна подкрепа за по-голямото дисциплиниране на гражданите в 

самите търговски обекти. Това може да стане с активна комуникационна кампания, към 

която и ние ще се присъединим“, заяви той и призова хората да спазват всички 

противоепидемични мерки и да имат още малко търпение докато пристигнат 

ваксините. 

По отношение на мерките извън магазините във всички случаи също ще имаме нужда 

от подкрепа от страна на държавата. Знаете, че предстоят едни от най-важните 

празници в годината, очаква се огромно струпване на хора в отворените магазини. 

Няма как, никой по света да се справи със ситуацията, ако не се обединим всички. Ние 

смятаме, че това, което би помогнало, освен апел е едно по-силно полицейско 

присъствие. Това би дисциплинирало поведението на хората, които изчакват своя ред 

пред магазините“, поиска още той. 

Главният изпълнителен директор на Лидл България Милена Драгийска обърна 

внимание на недостига на персонал. 

 „Нито хранителните фирми с които работим, нито ние можем от днес за утре да 

изфабрикуваме допълнително хора. Първо те не са физически налични отчасти, второ 

голяма част от хората са поразени също от съмненията, страховете си, остават вкъщи. 

Ние не сме в състояние, ако щете количествено да реагираме с хората“, посочи тя и 

добави, че появата на полицията действа дисциплиниращо на хората, които чакат да 

влязат в магазин. 

На въпрос на БГНЕС как ще сложат край на опашките както пред магазина, така и пред 

касите, Драгийска каза, че ще се справят по комплексен начин. 

 „Естествена бариера са пазарските колички. В редица магазини типичните малки 

кошници почти са изчезнали, за да може по естествен начин да се спазва дистанция. 

Второ – чрез спазване на пропусквателния режим“, обясни тя и уточни, че ако 

математически в един магазин могат да се допуснат до 400 души едновременно, те не 

пускат повече от 80-100. 

В тази посока са поставени и лепенки със призив да се спазва дистанция, както и ролята 

на охраната, която не стои на нормалното си място, а на входа и на точките, където се 

струпват хора. 

По думите ѝ, ако този "букет" от мерки се спазва, ще постигнем успех. По отношение 

на хората, чакащи да влязат те могат сами да спазват отстоянието помежду си, но 

всичко, според нея, е въпрос на това как се възприема настоящата ситуация и всички да 

сме с едно и също съзнание. 

Министър Борисов добави още, че България е поръчала близо 12 млн. ваксини и ще 

има за всички ваксини. /БГНЕС 

 

www.bnr.bg, 17.12.2020 г. 

https://bnr.bg/plovdiv/post/101390863/restorantite-i-molovete-ostavat-zatvoreni 

 

Здравното министерство започва информационна кампания за ваксинирането 

 

Ресторантите и моловете остават затворени до края на януари 

 

Детските градини отварят на 4 януари 

 

След ваканцията на 4 януари 2021 г. врати ще отворят детските градини, яслите и 

училищата за учениците от 1 до 4 клас. Това обяви здравният министър Костадин 

Ангелов. От 1 януари ще отворят театри, музеи, галерии, кина при 30% капацитет на 

заетост на местата в тях. 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/plovdiv/post/101390863/restorantite-i-molovete-ostavat-zatvoreni
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Забраните за моловете също остават, с изключение на институциите в тях - банките, 

аптеки и офисите на телекомуникационните компании. Нощните заведения, игралните 

зали и казината ще продължат да бъдат затворени до 31 януари. Ресторантите и 

спортните зали също ще останат затворени също до 31 януари“, посочи Ангелов. 

Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев съобщи, че 14-дневната 

заболяемост средно за България е 438 на 100 000, което ни отрежда 14-о място в ЕС и 

Европейското икономическо пространство и 3-о на Балканите след Сърбия и Северна 

Македония. Смъртността тя е 21,4 на 100 000, което ни отрежда 2-ро място в ЕС след 

Словения и 1-во на Балканския полуостров. За изминалите 14 дни тенденцията средно 

за ЕС е плюс 4,8% в броя на новорегистрираните случаи, а за същия период в България 

той е минус 4,5%. Това вече се отразява и на хоспитализациите, но все още не тежките 

случаи и на смъртността – нещо, което очакваме да стане факт до края на годината, 

каза още той. 

Министърът на образованието Красимир Вълчев уточни, че все още не е взето решение 

дали  учениците от 5 до 12 клас ще останат на дистанционно обучение до края на 

януари. 

Не е честно да обвиним децата като основна причина за заразата, категоричен е 

министърът. Той посочи, че има ясно разграничение между по – малките и по – 

големите ученици. По - малките деца и ученици в по - малка степен са 

разпространители на заразата и това доминира в научните изследвания, каза Вълчев. 

Той призова за голяма предпазливост, когато се обвиняват училищата и детските 

градини. По думите му е необходимо да има диференциран подход.  

В системата на образованието сме постигнали краен индекс на затваряне - три седмици 

цялата система е затворена,  отбеляза министър Вълчев.  

Той обърна внимание, че крайният локдаун води до намаляване на стойностите, но 

вирусът не изчезва. 

Не можем да държим децата затворени до края на месец май, подчерта Вълчев. 

Министърът на икономиката Лъчезар Борисов заяви, че сектор търговия продължава да 

работи с изключение на МОЛ-овете. Подпомогнати са близо 24 000 физически лица с 

кредити до 100 милиона лева от Българската банка за развитие, посочи министърът. 

Той каза още, че от понеделник ще бъде отворена платформата, през която бизнесът 

може да кандидатства за подкрепа по мерките, разработени съвместно с НАП.  

Здравният министър за ваксинирането  

Министерството на здравеопазването няма да се превръща в дистрибутор на ваксини, 

нито ще провежда кампания да убеждава българските граждани за точно определена 

ваксина. Това подчерта министърът на здравеопазването Костадин Ангелов.  

Напротив, българските граждани искат да чуят отговор на всеки един въпрос, който ги 

притеснява. И министерството на здравеопазването ще се ангажира да създаде такава 

информационна среда, че всеки един български лекар да получава информацията преди 

всички, смляна информация, за да може да я предостави на достъпен, разбираем и 

навременно на всеки един български пациент. 

А аз като министър на здравеопазването ще настоявам от всяка една фирма 

производител да отговори на българските граждани, категорично заяви здравният 

министър.  

Това, което ние ще направим, е да се опитаме да убедим нашия народ, че 

ваксинирането е това, което ще даде спасението на нашия народ. Това ще се опитаме да 

направим, а не да определяме или предопределяме избора на хората. Трябва да ги 

информираме, за да могат те да вземат информиран избор, съветвани от своите лекари.  

Ще се опитаме да убедим нашия народ, че ваксинирането ще спаси нашия народ. 

Трябва да ги информираме, за да могат те да провеждат своя информиран избор. 
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Не искам българите да бъдат излекувани, искам българите да бъдат здрави, каза още 

министър Ангелов. 

 

www.dariknews.bg, 17.12.2020 г. 

https://dariknews.bg/novini/sviat/3-sofijski-i-3-varnenski-universiteta-v-top-400-na-

prestizhna-svetovna-klasaciia-2252865 

 

3 софийски и 3 варненски университета в топ 400 на престижна световна класация 

 

Софийският университет „Климент Охридски“ е най-напред в класацията на най-

добрите 400 университета на QS World University Rankings за Източна Европа и 

Централна Азия. Той заема 48-о място. Класацията се прави според категории като 

репутация сред академичнатна общност и сред работодателите, брой студенти, брой 

служители с докторска степен и брой международни студенти. 

Общо в топ 400 има 3 софийски и 3 варненски университета от българските. Освен СУ 

„Климент Охридски“, другите софийски висши училища са Висшият институт по 

архитектура строителство и геодезия (от 301 до 350-о място) и Медицинският 

университет (151-о място). Варна е представена от Варненския университет по 

мениджмънт (класиран от 221 до 230), от Варненския свободен университет (от 351 до 

400) и от Варненския икономически университет (351-400). 

Американският университет в Благоевград е на 177-о място в класацията. 

На първо място е Московският държавен университет „М. В. Ломоносов“, следват в 

топ 10 Университетът Тарту в Естония, трети е Държавният университет в Санкт 

Петербург, следват Карловия университет в Прага, Новосибирският държавен 

университет, Ягелонският университет в Полша, Варшавският университет, 

Университетът Масарик в Чехия, Московският институт по физика и технология и 

Томският държавен университет. 

Превод и редакция: DarikNews 

 

www.dir.bg, 17.12.2020 г.  

https://dnes.dir.bg/obshtestvo/eksperti-govoryat-ima-li-vaksina-sreshtu-falshivite-novini 

 

Експерти говорят: Има ли ваксина срещу фалшивите новини? 

 

България е от европейските страни, в които конспиративното мислене е най-

широко застъпено, коментира представителят на СЗО 

 

Лилия Чалева  

България е една от страните, в които конспиративното мислене е най-широко застъпено 

в цяла Европа, коментира доц. Михаил Околийски, представител на офиса на 

Световната здравна организация за България, по време на виртуалната конферения 

"Изграждане на устойчивост срещу дезинформацията: Има ли ваксина срещу 

фалшивите новини?", организирана от Атлантическия клуб в България, с подкрепата на 

Дирекция "Публична дипломация" на НАТО. 

От юли насам са се увеличили вярванията в тайни организации, контролиращи 

пандемията, широко е разпространено и схващането, че политиците не споделят своите 

истински мотиви, посочи Околийски, като се позова на данни от проучване съвместно с 

"Маркет линкс" за нагласите и поведенческите практики на българите. Българите 

вярват все по-малко на социалните медии и на различен тип инфлуенсъри и това може 

да се надгради, защото може би е достигнат праг на насищане от фалшиви твърдения, 

http://www.dariknews.bg/
https://dariknews.bg/novini/sviat/3-sofijski-i-3-varnenski-universiteta-v-top-400-na-prestizhna-svetovna-klasaciia-2252865
https://dariknews.bg/novini/sviat/3-sofijski-i-3-varnenski-universiteta-v-top-400-na-prestizhna-svetovna-klasaciia-2252865
http://www.dir.bg/
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/eksperti-govoryat-ima-li-vaksina-sreshtu-falshivite-novini
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отбеляза още Околийски. Сега е моментът всички ние да формираме стратегия как 

можем да повишим ваксинационната готовност на населението, защото това ще е най-

сигурното оръжие срещу пандемията, смята експертът. 

Според него в борбата срещу фалшивите новини и конспиративните теории не е 

достатъчно да се предоставят валидни научни факти, защото хората не са склонни да 

моделират поведението си спрямо рационални твърдения. Трябва да се намери 

правилният микс между факти и емоционално адресиране, обясни Околийски. 

Той е на мнение, че в България правителството и властимащите са успели да разработят 

добра комуникация на риска. Хората в България се измориха от пандемията, смята той. 

Трябва да се подкрепя психичното здраве, а в България то е в задния двор и на 

медицината, и на цевия обществения дебат, хората са оставени сами да се справят с 

негативните емоции. Така се е получил този хаос във възприемането на факти и 

твърдения. Според него от СЗО няма противоречиви сигнали, а става дума за това, че 

има нужда да се достигне достатъчна научна база, за да се препоръчат например 

маските. 

Проф. д-р Николай Габровски /УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"/ коментира, че COVID-19 е 

подействал като увеличително стъкло на отдавна съществуващ проблем - огромното 

количество информация, която ни залива. Той обясни, че да правиш качествена 

информация е бавно, скъпо, трудно за възприемане и хората не получават отговорите, 

които искат, защото често искат да чуят нещо определено, според собствените си 

желания. 

Според него, за да подбираме качествената информация, трябва да се има предвид 

източникът - дали е анонимен или човек, който не е специалист, каналът, по който се 

представя тази информация, дали става дума за изказване на лично мнение, или 

позиция на екип учени, има ли научна доказателственост. Той постави и въпроса какво 

се случва, ако експерт в авторитетна медия защитава теза, която е видимо невярна и 

посочи, че тогава трябва да се зададе въпросът има ли конфликт на интереси. Нашият 

първоначален успех, първоначалната реакция, която беше навременна и адекватна и 

даде резултат, ни подведе и позволи темата бързо да стане политическа, смята той. 

Трябва да имаме предвид, че не всички искат да чуят истината, предупреди 

специалистът и даде пример, че е естествено човек да търси мнение, което да обори 

собствените му страхове. 

Проф. Радостина Александрова, вирусолог, коментира, че истината е най-добрата 

политика. Наш дълг, на учените, е да сме готови да отговорим на всеки въпрос, защото 

това е единственият начин да помогнем на хората да навлязат в такава деликатна 

материя като вируси, имунитет, ваксини, смята тя, като отбеляза, че понякога хората са 

склонни да вярват на това, което им се иска да бъде. На въпрос за ваксинирането проф. 

Александрова посочи, че ключовата дума ще бъде доверие. Ние, българите имаме 

хубава поговорка, която обаче понякога ни играе лоша шега - "око да види, ръка да 

пипне", коментира тя и припомни, че до неотдавна във Фейсбук непрекъснато се е 

поставял въпросът познава ли някой човек, инфектиран с коронавирус. Сега не само че 

познаваме такива хора, но сме били и свидетели на големи трагедии, отбеляза тя. 

Според нея ваксината ще даде най-добрите аргументи в своя полза. 

Доц. Милена Георгиева от Института по микробиология на БАН допълни, че всяка 

фалшива новина, свързана с живота на човек и с дадено заболяване, коства много 

животи. Още в началото спекулациите за това, че е вирусът е измислен, бяха въпроси, 

които се разпростраяваха с голяма сила, хората не спазваха мерките и това доведе до 

сериозни проблеми, смята тя. Според нея разнопосочната информация, която се 

получава от многото канали, води до стрес. Колкото по-стресирани сме от това, което 

се случва, толкова по-лош е изходът, този стрес е голямо препятствие пред 
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медицинските специалисти, предупреди ученият. Според доц. Георгиева не трябва да 

се публикуват медицински протоколи, в които се посочват конкретни лекарства, които 

човек да приложи при определени симптоми. Това може да е много опасно, не всеки 

трябва да бъде лекуван по един и същ начин, а това трябва да преценяват медицинските 

специалисти, предупреди тя. 

Президентът на Атлантическия клуб Соломон Паси отбеляза, че липсата на 

информация създава вакуум, който автоматично се запълва от невярната информация. 

Затова информацията не трябва да се крие, дезинформацията побеждава със своето 

количество, а качествената информация поради липса на количество, на канали, остава 

скрита по лабораториите, коментира той. 

По време на дискусията учените и специалистите се обединиха около мнението, че 

мерките срещу разпространението на коронавируса трябва да бъдат удължени. 

 

www.actualno.com , 17.12.2020 г.  

https://www.actualno.com/interview/ivermektin-panaceja-da-ne-se-razboleesh-ot-

koronavirus-video-news_1532690.html 

 

Ивермектин - панацея да не се разболееш от коронавирус? (ВИДЕО) 

 

През лятото на 2020 година бившият здравен министър Кирил Ананиев обяви, че 

започва клинично изпитание на "Ивермектин" като препарат за лечение на COVID-19. 

Към днешна дата вече има болници, които активно прилагат лекарството в борбата с 

коронавируса. 

Какво показват първите резултати? Какво е широкото му приложение и може ли то да 

замени ваксините, особено като превенция? Отговори на тези въпроси дава проф. д-р 

Иво Петров, началник на Клиниката по кардиология към Университетска болница 

Acibadem City Clinic. 

"Ивермектин" е вече част от протокола за лечение на пациенти с коронавирус в нашето 

Ковид-отделение на City Clinic в базата ни в "Младост". Това се базира на клиничните 

ръководства на няколко доста престижни институции, както в САЩ, така и в Израел. 

Разбира се, той е част от комплексното лечение, не е единствената терапия и смятам, че 

засега поне като първоначална регистрация, ефектът е доста добър. Прилагаме го вече 

от 1 месец на приблизително около 50 пациенти", споделя проф. д-р Петров. 

"Рано е да се каже още, но когато се прилага в първите няколко дни от началото на 

симптоматиката, нашето първоначално впечатление е, че значително по-бързо се 

потискат симптомите, по-леко протича заболяването и по-рядко се налага да се 

прибягва до интензивна кислородотерапия, включително и до интубация. Всички ние 

знаем от публикациите през последните 6 месеца, че когато се стигне до такава тежка 

белодробна недостатъчност и съответно намаление на сатурацията на кислорода, която 

да наложи интубация, прогнозата не е добра. Поради тази причина ние използваме 

всички комплексни мерки, които биха могли да доведат до по-благоприятно развитие. 

Засега впечатленията ни са позитивни, ние имаме регистър, това е одобрено с решение 

на местната етична комисия и местния експертен съвет." 

"Прилага се и в по-леки случаи, защото не се знае дали случай, който започва по-леко, 

след това няма да се утежни. Тъй като има множество публикации през последните 

няколко месеци в тази посока, дори има протокол, при който се прилага 

профилактично. Тъй като има 2 такива проучвания, които са изключително позитивни 

и те са проведени при лекари, които работят в ковид среда. Аз бях първото опитно 

зайче, взех първите 2 дози от "Ивермектин", които видях, че са прилагани в 

проучванията, нямам никакви странични ефекти, чиста нула и засега съм негативен. Не 

http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/interview/ivermektin-panaceja-da-ne-se-razboleesh-ot-koronavirus-video-news_1532690.html
https://www.actualno.com/interview/ivermektin-panaceja-da-ne-se-razboleesh-ot-koronavirus-video-news_1532690.html
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съм се заразил, а имам поне 20 позитивни Ковид пациенти около мен, които ежедневно 

преглеждам и така е вече повече от 3 седмици." 

"Търговското наименование на лекарството е Ивермектин. Той е загубил много отдавна 

патент, така че няма оригинално название. Всички фирми, които произвеждат 

ивермектин в България могат да го оставят така или да го наименуват по друг начин. 

Ние имаме протокол за снабдяване на ивермектин в болницата", допълва проф. д-р 

Петров 

"В много болници в България, включително и в нашата, се прилагат лекарства, които не 

са регистрирани в България. Не искам да ги изреждам, те са може би повече от 50 

медикаменти и те се доставят с нарочен протокол. По-същия начин се доставя и 

"Ивермектин"-а. Той е едно от най-безопасните лекарства създавани някога в 

медицината. Всъщност медикаментът е хуманен, т.е. прилаган е в хуманната медицина 

повече от 40 години и все още се прилага. В огромно число страни в света се прилага 

още от 70-те години и продължава да се използва и до днес в хуманната медицина. 

Неговото приложение във ветеринарната медицина е дошло късно, т.е. след 20-годишна 

хуманна употреба. Крастата е само едно от стотиците му приложения." 

"Ивермектин се прилага при множество вирусни, паразитни и бактериални 

заболявания. Списъкът е много голям – вирусите Зика, Ебола, вируси, които 

предизвикват така нар. нилска слепота и много други паразити, освен крастата. Това, 

което направиха някои съвсем умишлено, да се каже, че с лекарство за краста се 

опитват да лекуват Ковид-19, това е опит за принизяване на неговата стойност. Но този 

опит не успява нито в Бразилия, нито в Израел или Щатите, нито в Индия и няма как да 

успее, при положение, че има доказателства и наистина помага на много хора. Той не е 

панацея, това не е специфичен медикамент срещу Ковид-19, той помага вътреклетъчни 

причинители, те са множество, повече от 50, по-трудно да постъпват до клетката и това 

е неговият смисъл, той затова се използва." 

"В световен мащаб той се прилага предимно в домашна обстановка, в 99% от случаите 

той е за домашно лечение, поради изключително ниския му профил на усложнения, т.е. 

изключително висока безопасност и фактът, че основният му път за приложение е 

пероралният, т.е. приема се през устата". 

"За домашно приложение в момента може да бъде изработван само екстемпоре по 

назначение на лекар, т.е. когато лекар предпише конкретна рецепта с конкретен 

медикамент за конкретен пациент. Тогава този медикамент може да бъде изготвен от 

аптекаря по назначението на лекаря с конкретната доза, тъй като все още не е 

регистриран в България. Аз се надявам, че скоро ще бъде регистриран, смятам, че ние 

ще имаме нужда от него като здравеопазна система", обнадежден е проф. д-р Петров. 

"Аз бях един от инициаторите за клиничното проучване на "Ивермектин"-а, но бяха 

включени само тези 9 болници, които имаха предварително договор с фирмата, която 

осъществява проучването, съответно нашата болница не беше сред тях." 

Според официална информация, получена от здравното министерство в отговор на 

въпроси на Actualno.com, клиничното проучване се прави от "Хювефарма" - 

фармацевтичната компания на Кирил Домусчиев. Лечебните заведения, които са 

включени, са: Клиника по вътрешни болести, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД; 

Инфекциозно отделение, "МБАЛ - Пазарджик" АД; Отделение по инфекциозни 

болести, МБАЛ "Св. Иван Рилски - Горна Оряховица" ЕООД; Отделение по 

инфекциозни болести, "МБАЛ - Хасково" АД; Пулмологично отделение, "СБАЛББ - 

Перник" ЕООД; Отделение по инфекциозни болести, "МБАЛ - Благоевград"; Клиника 

по вътрешни болести, Отделение по ендокринология и метаболитни заболявания, 

"УМБАЛ - Пълмед" ЕООД, гр. Пловдив Отделение по пневмология и фтизиатрия, 

"Втора МБАЛ - София" ЕАД; Трета клиника по неспецифични белодробни болести, 
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МБАЛББ "Света София" ЕАД; Второ отделение по вътрешни болести, МБАЛ "Света 

Каридад" ЕАД, гр. Пловдив Първа клиника по инфекциозни болести, МБАЛ-София в 

структурата на ВМА; Пневмологично отделение, "СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД. 

От Министерството на здравеопазването допълниха: "Всяко клинично изпитване се 

провежда съгласно определен, заложен от възложителя (т.е. "Хювефарма") дизайн, 

описан в протокола на изпитването. Горепосоченото клинично изпитване е заложено 

като многоцентрово, двойно-сляпо, плацебо-контролирано и цели изследване на 

безопасността, поносимостта и ефикасността на ивермектин HUVE-19 при пациенти с 

доказана инфекция със SARS-CoV-2 (COVID-19) и с проявена клинична симптоматика. 

Докладите от клиничното изпитване с резултатите, описанията и анализите по 

изпитването (както и тяхното интерпретиране с оглед дизайна на изпитването) се 

изготвят от възложителя и са част от документацията, съхранявана при него". 

Цялото интервю вижте във видеото: 

ГАБРИЕЛА АНДРЕЕВА 

 

www.zdrave.net , 17.12.2020 г.  

https://www.zdrave.net/-/n15776 

 

Касата освободи 100 млн. лв. от резерва за плащания за декември 

 

Полина Тодорова 

Общо над 100 милиона лева от резерва на Здравната каса ще бъдат разпределени за 

плащания за декември. Това става ясно от решение на Надзорния съвет на фонда, взето 

на 16-ти декември. 

Съгласно него надзорниците са решили да се освободят средства в размер на 70 543 610 

лв. от резерва, с които да се увеличат здравноосигурителните плащания за авансово 

заплащане за дейност през декември 2020 г. на изпълнителите на първичната и 

специализираната извънболнична помощ, както и за медико-диагностичните дейности. 

С други 33 573 290 лв. се компенсира недостигът за дължимите плащания през 

последния месец на настоящата година. 

 „Тези средства отиват за компенсиране за авансовото плащане през декември“, обясни 

за Zdrave.net представителят на КРИБ в надзора Оля Василева.  

Така в бюджета остават малко над 25 милиона лева, които са за запазване на 

балансираното бюджетно салдо, обясни тя. Средствата са останали от перото за 

медицинските изделия. 

Припомняме, в бюджета на НЗОК за тази година в резерва бяха определени 139, 2 млн. 

лв., докато за догодина той е в размер на 149,5 милиона лв. Резервът обаче вече бе 

предварително разпределен по отделните плащания. По този начин бяха удовлетворени 

част от исканията на съсловието, но на практика догодина касата остава без средства за 

неотложни нужди. „За съжаление исканията ни бяха подсигурено през резерва, което 

поставя касата в условия, в които догодина, 2021 г. няма да има да има практически 

резерв, защото той ще бъде предварително разпределен по различните параграфи", 

коментира наскоро председателят на съсловната организация д-р Маджаров. 

 

 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n15776

