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ПРЕСКЛИПИНГ 

22 октомври 2021 г., петък 

www.bnt.bg, 21.10.2021г. 

https://bntnews.bg/news/lekarski-kolegii-iskat-ostavkata-na-upravitelya-na-nzok-

1172637news.html 

 

Лекарски колегии искат оставката на управителя на НЗОК 

 

Регионалните лекарски колегии на БЛС от Ст.Загора, Плевен, Кърджали, Пазарджик, 

Сливен, Варна и В.Търново поискаха оставката на проф. Салчев - управител на НЗОК. 

Декларации с тяхното настояване бяха получени в централата на БЛС. Във всяка от тях 

се настоява управителят на НЗОК да се оттегли от поста си. 

Това е вторият път, в който редица Регионални лекарски колегии от страната (РЛК 

Варна, РЛК Плевен, РЛК Монтана, РЛК Ст. Загора) искат оставката на проф. Салчев. 

Първият път беше през лятото, когато те подкрепиха декларацията на Столичната 

лекарска колегия. 

 

www.bnt.bg, 21.10.2021г. 

https://bntnews.bg/news/premierat-yanev-greshkata-ni-e-che-chakahme-do-posledniya-

moment-za-da-obyavim-tezi-merki-1172609news.html 

 

Премиерът Янев: Грешката ни е, че чакахме до последния момент, за да обявим 

тези мерки 

 

Министър-председателят Стефан Янев и министрите на финансите, икономиката и 

енергетиката дадоха брифинг след срещата си в Министерския съвет. На нея бяха 

обсъдени мерките на служебното правителство относно кризата с нарастващите цени в 

енергийната сфера, както и новите здравни мерки. 

Вижте повече подробности в прякото включване на Александър Марков. 

Намираме се в тежка пандемична ситуация и това не е спекулация, а факт, с който 

трябва да се съобразяваме, заяви премиерът Стефан Янев. 

Българската здравна система е на края на своя капацитет, допълни той. 

Въведените мерки не са самоцел. Направихме необходимото да ги отложим до 

последния възможен момент. 

Това, което предприемаме като временна мярка е изцяло провокирано от 

необходимостта да запазим живота на българските граждани и стабилността на 

здравната система, защото алтернативата е да затворим държавата, обясни Янев. 

Аз съм склонен да понеса цялата политическа отговорност, допълни той. 

България се намира в момент на множество изпитания, които можем да преодолеем 

само с общи усилия. Изправени сме пред сериозни кризи, предизвикателствата са 

много и аз добре разбирам основанията за негативните обществени реакции, каза Янев. 

Официално: Зеленият сертификат влeзe в сила 

Няма да се оправдам, нито ще защитавам безкритично действията на служежния 

кабинет. Да, направихме грешки, това да се греши е нещо човешко, но същевременно 

направихме и много положителни стъпки, заяви премиерът. 

Грешката ни е в това, че чакахме до последния момент, за да обявим тези правила, 

допълни той. 

Не може да говорим за локдаун, става въпрос за меки мерки, заяви Янев. 
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Въпросът е дали ние заедно, като общество, можем да носим отговорност за своето 

настояще и бъдеще, затова ви призовавам за малко търпение и разбиране, за повече 

солидарност и съпричастност подчерта Янев. 

Той призова и политическите партии за адекватно поведение и градивно отношение 

към проблемите на нацията, защото те нямат партиен профил. 

МС прие програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа 

енергия, от която ще могат да се възползват над 630 000 небитови клиенти, които ще 

получат компенсация от 110 лв на мегаватчас, съобщи премиерът Стефан Янев. 

Бюджетът на програмата е 450 милиона лева, като компенсациите ще се изплащат до 

края на 2021 г, уточни той. Средствата са от печалбата на АЕЦ "Козлодуй", като не се 

налага актуализация на бюджета, а изплащането ще се случи чрез намаляване на 

вноските на дивидента на БЕХ в идните години. 

Не сме спрели да обсъждаме тези проблеми с бизнеса и синдикатите с желание да чуем 

всеки един глас и мнение, сме взели възможностите, които имаме като държава и някои 

от решенията, които взимаме, надвишават предложенията на синдикатите и 

работодателите, каза Янев в отговор на въпрос на БНТ. 

Отпускайки тази помощ на бизнеса, ние не поставяме условия, подчерта премиерът. 

В рамките на 5 дни ще бъдат изготвени темплейтите за тези договори и след това 

започваме да ги сключваме, каза енергийният министър. 

Тези 110 лева са за всички. Онези 30 лева на КЕВР както и другите механизми, са в 

един отделен ред. Те вече са обявени и се работи по тях, допълни премиерът. 

 

www.btv.bg, 21.10.2021г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/promeni-v-novite-covid-merki-i-nov-sriv-na-sistemata-

za-zelen-sertifikat.html 

 

Промени в новите COVID мерки и нов срив на системата за зелен сертификат 

 

Отново се извиха опашки от желаещи да се ваксинират 

 

Здравните власти направиха промени в новите COVID мерки. Срокът на сертификата за 

преболедуване на COVID-19 ще бъде удължен от 6 на 12 месеца. Документът, който се 

издава след първа имунизационна игла, ще важи като зелен сертификат. 

Напрежение има и сред родителите, чиито деца преминават на онлайн обучение. 

По-рано през деня срив в системата отново блокира издаването на сертификати, а 

опашки от желаещи да се ваксинират се извиха от сутринта в цялата страна. 

Доскоро пред пунктовете за ваксинация нямаше много желаещи за имунизация. Новите 

мерки, които влязоха в сила от днес, промениха тази картина. Струпване на хора има и 

пред лабораториите за тестове. 

Причината е изискването за сертификат за посещение на закрити обществени места, 

който удостоверява преболедуване, поставена ваксина или негативен тест. Въпреки че 

тази мярка тъкмо влезе в сила, здравните власти вече промениха някои от 

изискванията, като удължиха срокът на валидност на сертификата за преболедували. 

Някои от чакащите за ваксинация споделиха, че са дошли още с отварянето на 

пунктовете. 

 „Докато дойда - имаше стотина 200 души. И вчера бяхме тука. Ама все  машината, 

машината. Хората си губят ценното време”, казва Анатоли Маринов. 

Час след него идва и Васил Илиев. Когато го срещаме, казва, че вече закъснява с 

няколко часа за работа. Причината за забавянето е неколкократен срив в системата. 
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Опашки имаше и пред столичните молове, но за тестове. Реакциите към въведените 

мерки бяха разнопосочни. Докато един от чакащите се оплаква, че трябва да чака 2-3 

часа, за да влезе на работното си място, друг смята, че такива мерки е трябвало да бъдат 

въведени отдавна и сега нямаше да има опашки от неваксинирани. 

И докато част от работодателите покриват тестовете на служителите си, безплатни 

тестове в повечето лаборатории все още няма, показа наша проверка. Оттам разчитат, 

че ще получат достатъчно комплекти в следващите дни. 

„Много е трудно да проследим за кой сме ползвали безплатен и за кой наш тест. Ако 

има добро количество тестове, за да ги ползваме спокойно и да не подбираме този с 

безплатен, този-не“, казва д-р Благовеста Пенчева. 

 „Безплатните тестове ще бъдат предоставени на всички лаборатории, които имат право 

да извършват такива тестове“, обяви здравният министър Стойчо Кацаров. 

Ще се даде и възможност за издаване на сертификат след първата игла при двудозовите 

ваксини. 

„Този документ да е валиден като сертификат в рамките на един месец, докато дойде 

времето за поставяне на втората доза. Зелен сертификат не е синоним на ваксиниране, 

това искам да подчертая“, заяви Кацаров. 

Освен това срокът на сертификата за преболедувалите се удължава на една година. 

Двоен скок се наблюдава в броя на поставени ваксини в сравнение с предишното 

денонощие. Извършени са 13484 имунизации. Това показва Единния информационен 

портал, чийто сайт от сутринта периодично отказваше достъп на потребителите. 

 

www.btv.bg, 21.10.2021г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/prof-kosta-kostov-za-zarazjavane-s-delta-varianta-sa-

neobhodimi-15-sekundi-bez-zashtita.html 

 

Проф. Коста Костов: За заразяване с "Делта" варианта са необходими 15 секунди 

без защита 

 

Според него няма противопоказания за ваксиниране при лимфоми, хашимото, 

астма и имуносупресивни заболявания 

 

След шестия месец е добре да се постави трета доза ваксина, заяви пред БТА 

пулмологът проф. Коста Костов.  

Той обясни, че след шестия месец ефективността на ваксините намалява, като спадът 

при векторните ваксини е драстичен. Третата доза трябва да бъде с РНК ваксина, 

посочи той и апелира ваксинираните да не гледат антителата си преди да решат дали да 

си я сложат. 

Според него антителата не са добър източник на информация, затова дали човек е 

защитен. Проф. Костов обясни, че за хората под 40-годишна възраст трябва да се взима 

индивидуално решение, на база къде работят, дали живеят с възрастни родители. 

По думите му, ако е лекар, медицинска сестра, учител, не бива да се колебае. Най-

потърпевшите в тази пандемия са хората със свръх тегло, отбеляза още той. 

"Има две абсолютни противопоказания за ваксинация - алергична реакция към 

съставките, т.е. да сте имали тежка алергична реакция при поставяне в миналото на 

ваксина, и анамнеза за анафилаксия. Такива хора могат да се ваксинирате под 

наблюдение на реанимиационен екип", посочи проф. Костов. 

Според него няма противопоказания за ваксиниране при лимфоми, хашимото, астма и 

имуносупресивни заболявания. Проф. Костов посочи, че за заразяване със сегашния 

Делта вариант са необходими 15 секунди без защита. Инкубационният период е 4-5 
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дни, а 48 ч. преди появата на симптомите в контакт със заразен, човек е изложен на 

инфекция." 

 

www.bgonair.bg, 21.10.2021г.  

https://www.bgonair.bg/a/4-world/243162-ot-es-gotovi-da-pomognat-za-ovladyavaneto-

na-kovid-19-podkrepyat-zeleniya-sertifikat 

 

От ЕС готови да ни помогнат за овладяване на Ковид-19, подкрепят "зеления 

сертификат" 

 

Основната ни обща цел трябва да е увеличаване на ваксиналното покритие в 

България, посочи еврокомисарят Стела Кириакиду 

 

Еврокомисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела 

Кириакиду изрази притеснението си относно развиващата се епидемична ситуация в 

България. Тя проведе видеоконферентна връзка с министъра на здравеопазването 

Стойчо Кацаров. 

Кириакиду предложи да бъде задействан механизмът за гражданска защита на 

Европейския съюз, който би оказал на България координирана помощ за контрол на 

разпространението на Ковид-19. Еврокомисарят подкрепя допълнителните 

противоепидемични мерки за овладяване на заболяемостта, които изискват 

задължителен "зелен сертификат" за присъствие на редица обществени места и събития 

на закрито. 

"Основната ни обща цел трябва да е увеличаване на ваксиналното покритие в 

България", посочи тя. 

"Все още броят на имунизираните граждани е малък. Въвеждането на изискване за 

притежание на "зелен сертификат", както изглежда ще повиши ваксиналното покритие 

в страната. Пред големи столични болници имаше опашки от желаещи да си поставят 

ваксина срещу Ковид-19", каза здравният министър д-р Стойчо Кацаров. 

Министърът и еврокомисарят планират да продължат дискусията за епидемичната 

обстановка в България на среща следващата седмица. 

 

 
22-28.10.2021 г., с. 20,21-22 

 

И пак в същия ковид капан  

 

Служебното правителство избра най-щадящия вариант да се справи с 

четвъртата вълна. 

 

Ефектът от зелените сертификати обаче може да се усети чак след няколко 

седмици. 

 

Острият ръст на заразените носи риск от нов локдаун, този път без компенсации 

за бизнеса. 

 

Ани Коджаиванова, ani.kodzhaivanova@capital.bg, Десислава Николова,  

desislava.nikolova@capital.bg 

3а да паднеш четири пъти в един и същ капан, се иска особено старание, но 

изострянето на ковид епидемията в България през последните дни показва, че това е 
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напълно възможно. Добрата новина е, че острата фаза от поредната вълна вероятно ще 

продължи само няколко седмици. Лошата е, че това може да е само началото на 

критичната част и в следващите дни ситуацията да се влоши. Рисковете са като 

предишните пъти - претоварени болници, невъзможност да се лекуват всички, които 

имат нужда (включително хора с други заболявания), и съответно огромна смъртност. 

За тези, които избегнат непосредствените здравни последствия, остава опасността от 

пълно затваряне, за да се предотврати срив на болничната система и да се гарантира 

сравнително хуманна грижа за по-тежко болните. Този път ситуацията е и по-трудна, 

защото без работещ парламент не могат да се пренасочат средства в бюджета за 

компенсации. 

Служебното правителство засега се опитва да се справи без нов локдаун. След няколко 

дни на колебания във вторник България избра въвеждането на зелени сертификати за 

достъп до определени публични места. Решението идва на фона на видимо задъхващата 

се и на места вече претоварена здравна система, като дори служебният здравен 

министър Стойчо Кацаров призна, че сериозността на ситуацията е „почти 10“ по 

скалата от 1 до 10, след като доскоро и той както предшествениците си предпочиташе 

да твърди, че “нещата са под контрол”. Големият проблем е, че заради много по-

заразния делта вариант и ниското ниво на ваксинации новата вълна може да се окаже 

със скала не 10, а 20. Никой все още не може да предвиди колко ще продължи тя, кога и 

колко висок ще е пикът й, но случващото се в други държави в Източна Европа 

показва, че нещата този път може да са по-лоши от преди. Румъния изнася тежко болни 

към реанимациите в Унгария. Латвия обяви пълен локдаун за месец. Русия спря цялата 

държава, като пусна всички в платен отпуск за седмица. 

Системата на зелените сертификати е щадяща за бизнеса и икономиката, но ефект от 

нея може да се очаква след месеци. Лекари и специалисти дълбоко се съмняват, че той 

ще е достатъчен, за да овладее навреме епидемията, без да се стигне пак до твърди 

мерки и частични локдауни. А този път можеше и трябваше да е различно. България е 

презапасена с ваксини, а експертният характер на служебното правителство 

предполагаше взимането на компетентни, а не популистки решения за управление на 

епидемията. Обещанията бяха: 

О да има навременни решения, за да може да има и предвиди-мост 

О бизнесът и икономиката да бъдат максимално пощадени О училищата да затворят 

последни 

Вместо това обаче здравното министерство не наложи зеления сертификат по-рано, 

така че да засили ваксинационната кампания, бламира собствения си план за 

управление на новата ковид вълна, закъсня много в реакциите си, а усилията за пореден 

път са концентрирани най-вече в това как да се поберат повече хора в болниците, а не 

как да се попречи ефективно на разпространението на заразата. Така резултатите в 

идните дни и седмици вероятно ще бъдат точно обратното на заявеното: 

О заради закъснелите, колебливи и неефективни решения мерките ще се предопределят 

вече не от план, а от кризата и нуждата О щетите за бизнеса много трудно ще бъдат 

избегнати -училищата ще затворят, но заведенията и моловете не; децата преминават 

към дистанционно обучение при нива на заболеваемост над 750 заразени на 100 хил. 

население, което вече е факт в няколко области (вкл. София), а за други ще е факт до 

дни.  

Допълнителен абсурд в тази ситуация е, че тя се случва преди поредните извънредни 

парламентарни избори (които вероятно ще се проведат на пика на заболяемостта), а в 

същото време темата е един вид табу, за общо взето, всички политически сили. 
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Нито една от тях не желае преди вота да поеме политическа отговорност и да ядоса 

избиратели, като застане зад непопулярни, но крайно необходими мерки - както 

спешни, така и дългосрочни. (Вижте повече на стр. 23).  

Всъщност всичко случващо се в последната година и половина говори за сериозния 

държавен, социален и политически разпад на България, в която управлява епидемията, 

а не науката, медицината и политическото лидерство.  

Каква е ситуацията в болниците 

С една дума: тежка. Около 6380 са хоспитализациите (към редакционното приключване 

на броя в сряда) при официално отредени за ковид първоначално 7300 легла. Ако 

съдим по опита от предишната вълна, системата може да се разтегне и до над 11 хил., 

но тези допълнителни легла са просто кревати - системата няма нужните кадри, с които 

да ги обезпечи и да осигури на болните нужното адекватно лечение и внимание. А по 

думите на директорите на болници и шефове на отделения дори подготвените кадри са 

вече толкова уморени и демотивирани, че все по-трудно се намират желаещи да влязат 

в ковид отделенията. 

Хоспитализациите не са равномерно разпределени - докато в някои области като 

Плевен, Кърджали или Хасково все още не са под силен натиск, то големите болници в 

София, Варна и други областни центрове започнаха всекидневно да разкриват нови 

легла, отнемайки от капацитета си да лекуват други болести. А в най-тежко засегнатите 

региони като Монтана се стига до абсурди като този да настаняват по двама души на 

легло. 

Друг проблем е много високата динамика в болничния прием. Според статистиката на 

M3 през уикенда и понеделник в болници са приети над 1250 души. А тенденцията ще 

се задълбочава в следващите дни, защото има остър ръст на заразените. “Ще сме 

изправени много скоро пред ситуация да сме силно затруднени да осигурим легла за 

болните“, призна в сряда здравният министър Кацаров. И добави, че ако продължава 

тенденцията за настаняване на 1000 души на 2-3 дни в болниците, за 2-3 дни ще се 

изчерпат леглата в страната. 

С 1500 нови заразени на ден в София свободните легла се запълват за часове. В Спешна 

помощ повикванията в понеделник са били около 400 само за 12-часовата дневна 

смяна, като от тях за ковид - около 90, а ден по-късно те са били вече около 430, от 

които 110 за ковид. 

По информация на „Капитал“ на среща в столичната РЗИ във вторник директорът на 

ведомството д-р Пенчев е поискал до края на седмицата болниците да отделят общо по 

30% от капацитета си за лечение на ковид. В София-град работят 92 болници, като 

леглата в 30-те многопрофилни клиники са общо 7500, а в специализираните болници 

има още почти 3300 по данни на НСИ. Така при заети в момента 1700 ковид легла 

могат да се разкрият още 560 в многопрофилните болници, а в специализираните 

болници вероятно може да се усвои и резерв от около 900 легла. Но без яснота дали 

има специалисти за тях и дали те са снабдени с кислород. 

Но както отбелязва експертът по медицинско право адв. Мария Шаркова във фейсбук, 

претоварването на здравната система не може да се реши само с разкриване на нови 

легла, защото всеки пациент има право на качествена и достатъчна медицинска помощ, 

а не на някаква медицинска помощ. Горчивият опит от предходната вълна доказва това 

- тогава пациенти бяха настанявани в очни клиники, ракови отделения и санаториуми, а 

резултатът бе хиляди жертви само за няколко седмици - преки и косвени.  

Медиците са на мнение, че в тази ситуация зелените сертификати няма да са 

достатъчни, а е нужен локдаун въпреки огромната обществена съпротива. Те са и 

уморени и донякъде обидени. “Хората в лечебните заведения сме обезверени от това, 

че единствено ние поемаме цялата тежест. Всички мерки са свързани с това как 
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болниците да се справят със ситуацията, а липсват мерки за останалата част от реалния 

живот. Излиза, че стана по-важно да идеш на кръчма, отколкото да пазиш здравето на 

околните и собственото си здраве“, коментира д-р Венелина Милева, изп. директор на 

„Аджибадем Сити клиник Болница Токуда“, пред “Капитал”. 

Според лекари четвъртата вълна е причинена от липсата на интерес към ваксинацията и 

това, че хората не спазват мерките масово. “По улиците, в моловете, заведенията и в 

градския транспорт е пълно с хора без маски, може би вълната получи тласък от 

тръгването на децата на училище, но основната причина е, че всички живеят все едно 

няма ковид”, коментира за “Капитал” медик на първа линия. 

Ще подействат ли Зелените сертификати 

Зелените сертификати бяха въведени още преди месеци в ред държави в ЕС и те дадоха 

добри резултати, като едновременно ограничават разпространението на заразата, 

стимулират ваксинациите и позволяват на бизнесите да работят безопасно, макар и не с 

всички клиенти. В българската реалност обаче системата има някои пробойни: 

О Зелените сертификати работят добре в общества с високо ниво на лична и 

обществена отговор-ност, но в България те биха били ефективни само при постоянен и 

реален контрол. Държавата ще трябва да се довери на десетки хиляди бизнеси, че 

съвестно контролират достъпа. А те трябва да се доверят на стотици хиляди 

посетители, че са честни и коректни, тъй като нямат право да искат лични карти за 

сверяване на данните. Предвид множеството обекти, в които ще се прилагат 

сертификатите, едва ли можем да очакваме отличен резултат. О Злоупотребите са 

широко разпространен и още несанкциониран феномен. “За жалост не се направи нищо 

за ограничаване 

на злоупотребите със сертификати (например видеоконтрол при ваксиниране, 

присъствие на още едно лице и пр.) и тази мярка ще увеличи желаещите да се снабдят 

със сертификат, отразяващ извършена ваксинация, без да има такава”, смята адв. Мария 

Шаркова. 

О Съпротивата срещу сертификатите ще е силна, защото мнозинството българи не са 

ваксинирани (само 24% са имунизирани), а много от преболедувалите не са официално 

регистрирани. За бизнесите това означава и твърде малко хора, с които да работят, и 

собствениците им ще имат стимул да не спазват правилата. 

Така съмненията, че мярката ще има нужния бърз ефект върху ръста на случаите, са 

основателни. Още повече че отстъпките по мярката вече започнаха - тя трябваше да 

важи за всички над 12 години, но в последния момент бе разписано за над 18 години. 

Ден по-късно пък дойде предложение сертификат да се дава и на ваксинирани само с 

първа доза, макар рискът от зараза при тях да е почти като при неваксинираните.  

В същото време дори мярката да има стимулиращ ефект върху ваксинациите, това няма 

да помогне в кратък срок, отбелязва пулмологът д-р Александър Си-мидчиев. Ефектът 

ще е след 15-20 дни, но все едно, ние не разполагаме с тях в момента. Това, което 

трябва да се направи, е същото като при предишните вълни - да се ограничат 

социалните контакти“, коментира той за “Капитал”. 

Какви са алтернативите?  
Дали ще има нов локдаун и тук е сложен въпрос, но вероятността е голяма. В момента 

новата вълна в България расте с остър темп от около 35-40% седмично, а таванът и 

продължителността й остават неясни. Реално намаляване на скоростта на епидемията (и 

то след около две седмици) може да дойде само от затварянето на училищата. При 

всички положения обаче пред страната ни предстоят седмици наред с високи стойности 

на заразени, а алтернативата на мерките е вълната да се самоограничи от само себе си. 

Приблизително това се случи при втората вълна от миналата пролет, когато министър 

Костадин Ангелов (ГЕРБ) обяви ограничения, след като пикът на епидемията вече беше 
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подминал. Резултатът бяха рекордните 8500 официални жертви на ковид и още над 10 

хил. косвени жертви на блокираната здравна система. Сега въпросът не е дали ще има 

друг резултат, а само колко ще е различен - дали ще е същият, или много по-голям.  

 

Адв. Мария Шаркова, експерт по медицинско право 

Зелените сертификати ще са ефективна мярка само с постоянен контрол 

Въвеждането на мерките е закъсняло спрямо скоростта на развитие на епидемията на 

този етап. Претоварването на здравната система не може да се реши само с разкриване 

на нови легла, защо-то всеки пациент има право на качествена и достатъчна 

медицинска помощ, а не на някаква медицинска помощ. Зеленият сертификат не 

дискриминира хората и не представлява непропорционална намеса в личния им живот, 

тъй като се явява по-лека мярка от пълното затваряне и предоставя три алтернативи на 

гражданите: да се ваксинират, да докажат преболедуване или да си направят тест. Още 

повече че държавата ще осигури безплатни медицински изделия за провеждане на 

изследванията. Сертификатът е по-лека мярка и защото чрез т.нар. локдаун ще се 

ограничат непропорционално и ваксинираните. 

 

Д-р Александър Симидчиев, пулмолог, кандидат-депутат от ДБ 

Единственото решение е да се ограничат социалните контакти 

Дори да се усили ваксинацията, Ваксините няма да могат да помогнат 6 кратък срок, 

ефектът ще е след 15-20 дни - не разполагаме с тях в момента. Това, което трябва да се 

направи, е същото като при предишните вълни - да се ограничат социалните контакти. 

Или пък да се прави това, което се прави предизборно - нищо, и да вървим нагоре по 

стълбицата на първенството по заболяемост и смъртност. 

Това, което истински липсва, е лидерство на кризата, независимо че ти струва нещо от 

политическа гледна точка - по-важно от това да спечелиш на изборите е да не загинат 

хора. Тези, които са поели отговорността, трябва да управляват. Липсата на лидерство 

се виждаше в предишното правителство, не се е променила и сега. От медицинска 

гледна точка е ясно какво трябва да се направи, но някой трябва да поеме отговорност. 

 

Д-р Венелина Милева, изпълнителен директор на „Аджибадем Сити клиник 

Болница Токуда" 

Не вярвам да излезем от тази вълна без твърди мерки 

Очаквам през следващите дни да влезем в една лавина на непрекъснато увеличаване на 

леглата, но това е все едно да лекуваш симптома, а не причината - докато държавата не 

поеме отговорност за ваксините и противоепидемичните мерки, това няма да помогне.  

Хората 8 лечебните заведения сме обезверени от това, че единствено ние поемаме 

цялата тежест. Всички мерки са свързани с това как болниците да се справят със 

ситуацията, а липсват мерки за останалата част от реалния живот. Ние сме на предела - 

не може да бъде Задължителна ваксинацията, за да отидеш на ресторант, а не за всичко 

останало. Излиза, че стана по-важно да идеш на кръчма, отколкото да пазиш Здравето 

на околните и собственото си здраве.  

Запазването на политическите стратегии на този и онзи са на гърба на 

здравеопазването. Не вярвам да излезем от тази вълна без твърди мерки спрямо цялото 

население. 
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