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ПРЕСКЛИПИНГ 

23 ноември 2020 г., понеделник 

www.bnt.bg, 20.11.2020 г. TC "www.bnt.bg" \f C \l "1"   

https://bntnews.bg/news/parlamentat-prie-na-parvo-chetene-promenite-v-zakona-za-

zdraveto-1083885news.html 
  

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за здравето 
  

По време на Извънредно положение или Извънредна епидемична обстановка, здравният 

министър ще може да налага временна забрана за износ на лекарствени продукти, като 

целта е да има необходимото количество за населението в България. Това предвиждат 

промени в Закона за здравeто внесени от ГЕРБ. За нарушителите на забраната за износ 

са предвидени санкции от 50 хил. до 100 хил. лв, а при повторно нарушение санкцията 

скача от 100 на 150 хил. лв. 

Предвижда се още уведомяването на хора, които трябва да са под карантина или 

поставени в изолация, да става по телефона, със СМС или чрез изпращане на съобщение 

по електронна поща. 

С внесените от управляващите промени се предвижда да отпадне задължителното 

болнично лечение за болните от коронавирус. 

Хората ще бъдат карантинирани или поставяни в изолация след предписание на 

директора на съответната Регионална здравна инспекция. А продължителността ще се 

определя със заповед на здравния министър и по предложение на държавния главен 

инспектор. 

И накрая – контактните лица няма да имат право на отказ от тестване или поставяне под 

карантина. 

Вносителят на промените Даниела Дариткова бе категорична, че предлаганите промени 

не целят освобождаването на държавата от отговорност за здравето на хората имащи 

нужда от болнично лечение от COVID-19. Цели се прецизиране на противоепидемичните 

мерки и лечението на заразните болни в България. 

Със 106 гласа "за", 4 "против", и "въздържали се" 54 парламентът прие на първо четене 

промените в Закона за здравето. 

 

www.bnt.bg, 20.11.2020 г. 

https://bntnews.bg/news/postavyat-ni-pod-karantina-s-obazhdane-sms-ili-chrez-meil-

1083967news.html 

 

Поставят ни под карантина с обаждане, SMS или чрез мейл 

 

Николай Минков 

Уведомлението за карантина вече ще става с SMS, реши Народното събрание с 

промените в Закон за здравето на първо четене. Предвижда се още контактните лица да 

нямат право да откажат да се тестват или да бъдат поставяни в изолация. Отпадането на 

задължителното болнично лечение на пациенти с коронавирус скара управляващи и 

опозиция. 

С поправките в закона се дава възможност на РЗИ-та да изпращат уведомления за 

карантина по телефон, с SMS или чрез мейл. 

Предложението на ГЕРБ да отпадне задължителното болнично лечение на пациенти над 

60 г. c коронавирус, въведено в началото на пандемията, предизвика скандал с 

опозицията. 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/parlamentat-prie-na-parvo-chetene-promenite-v-zakona-za-zdraveto-1083885news.html
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"Апелирам да се направи така и да се говори така, че хората да бъдат спокойни. Да бъдат 

сигурни, че лечебните заведения ще бъдат с отворени врати за тях. В противен случай, 

не искам да го казвам тук, но ще влезем в хипотезата, когато, бидейки изправени на прага 

на срив на здравната система, няма да приема пациенти", заяви Иван Иванов от БСП. 

От ДПС предупредиха, че с предложените от ГЕРБ текстове отпада болничното лечение 

и за тежките инфекциозни болести, за които са налага задължителна карантина. 

"Държавата и болниците се освобождават от носенето на отговорност при неприлагане 

на болнично лечение на тези болести при необходимост, и по този начин това няма да 

може да бъде квалифицирано като отказване на лечение, и пациентите няма да могат да 

осъдят държавата за отказване на лечение", коментира Джевдет Чакъров. 

От ГЕРБ обясниха, че не всички случаи на COVID-19 се нуждаят от болнично лечение. 

Изявиха готовност за прецизиране на текстовете и призоваха опозицията да не всява 

паника. 

"Всеки пациент, за който се налага болнично лечение и това е по мнението на лекуващия 

лекар, може да разчита на такова и са спекулации всички изказвания, които твърдят, че 

по този начин държавата абдикира", обясни Даниела Дариткова. 

Трябва да сме единни и да даваме послания, които наистина успокояват българското 

общество. 

"Обединени патриоти" подкрепиха коалиционния си партньор. 

"Групата на "Обединените патриоти" ще подкрепи този закон, който може, наистина, за 

второ четене да се вкарат и някои допълнителни мерки. Той идва разумно и навреме в 

една нова ситуация, пред която е изправена България в последните 30-40-50 дни", 

коментира Калин Поповски. 

С промените се дава възможност на здравния министър да забрани износа на лекарства 

при извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. Предвидени са и 

солени санкции за нарушителите. 

Със 106 гласа "за", 4 "против" и 54 "въздържали се промените в закона бяха приети на 

първо четене. 

От БСП пък заявиха, че са атакували пред Конституционния съд промяната в 

парламентарния правилник, даваща възможност на депутати да работят дистанционно. 

 

www.btv.bg, 20.11.2020 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/sled-preporakata-na-szo-shte-prodalzhi-li-lechenieto-na-

balgarskite-pacienti-s-remdesivir.html 

 

След препоръката на СЗО: Ще продължи ли лечението на българските пациенти с 

ремдесивир 

 

България задели 14 млн. лв. за нови дози от лекарството, но от СЗО препоръчаха да 

не използва медикаментът 

 

Световната здравна организация препоръчва да не се прилага ремдесивир за лечение 

наCOVID-19. Преди дни, обаче, България задели 14 млн. лв. за нови дози от лекарството. 

Четири проучвания сред 7000 пациенти показват, че няма доказателства ремдесевир да 

подобрява шансовете за оцеляване. 

 „Той може да носи потенциално малко подобрение, може би, при някоя конкретна група 

хора. Затова и препоръката ни не е окончателна, а условна“, обясни директорът на 

Клинична грижа към СЗО д-р Жанет Диаз. 

У нас от месец д-р Росен Георгиев лекува пациентите с препарата. Опитът му – един 

починал пациент, но и други - оздравели: „Преди това изписахме двама, още трима или 

http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/sled-preporakata-na-szo-shte-prodalzhi-li-lechenieto-na-balgarskite-pacienti-s-remdesivir.html
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четирима в момента ги лекуваме с този препарат, чакаме ефект – те са на трети ден, има 

подобряване на клиничната картина“. 

За тежките случаи лекарят разчитат на комплексна терапия. Не би изключил ремдесивир. 

„Защото няма друго какво друго да даваме, а стигне ли един болен до механична 

вентилация – нещата се развиват фатално в голям процент“, обясни д-р Георгиев. 

Кабинетът вече реши да отпусне 14 млн. лв. за нови 17 хил. флакона ремдесивир. Засега 

позицията на здравното министерство остава непроменена. Оттам посочват, че 

проучване на Националния институт по алергии и инфекциозни болести показва, че 

препаратът: 

 „(…) води до петдневно по-бързо възстановяване при хоспитализирани пациенти, като 

цяло и седемдневно по-бързо възстановяване при хора, които се нуждаят от кислородна 

подкрепа в началото“. 

Според вирусолозите не трябва да се прибързва. „Самата Световна здравна организация 

не дърпа окончателно шалтера. Накрая те насърчават да продължат проучванията в тази 

област“, посочи проф. Радостина Александрова. 

Категорично доказано лекарство за лечение на коронавирусната инфекция до момента 

няма. 

 

www.zdrave.net, 20.11.2020 г. 

https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-

/n15391 

 

Проф. Георги Момеков: Ремдесивир не е идеален, но на него се разчита в днешната 

ситуация 

 

До март 2021 г. България ще достави количества от медикамента на стойност над 

40 млн. лв. 

 

„Въпросът с употребата на ремдесивир е много сложен, няма единно мнение за него, но 

засега, тъй като нямаме специфично средство за лечение на COVID, неговото 

приложение е разрешено от регулаторните агенции – първо на САЩ, на Европа - ЕМА, 

на Япония и на други страни“. Това каза пред Zdrave.net водещият клиничен фармаколог 

проф. Георги Момеков в отговор на въпрос доколко са основателни опасенията за липса 

на ефект, породени от официалното отрицателно становище на СЗО за медикамента. 

 „Далеч съм от мисълта, че този медикамент е идеален, но фактът, че е разрешен от 

регулаторните органи на много страни на базата на експертно мнение, базирано на 

клинични проучвания, сам по себе си говори, че на него се разчита в днешната ситуация, 

каза проф. Момеков. Той бе категоричен, че Европейската агенция по лекарствата, както 

и другите регулатори, е издала разрешение за спешна употреба (emergency use 

authorization) на ремдесивир, след като е била направена оценка на съотношението 

полза/риск, и това е становището, с което се съобразява и страната ни. 

 „СЗО не е принципал на ЕМА, организацията публикува резултати от проучвания и дава 

своето мнение. Решението се взема от здравните власти на база становището на 

регулаторните органи“, обобщи фармакологът. 

Междувременно в писмен отговор на въпрос от депутата Красимир Богданов здравният 

министър проф. Костадин Ангелов припомня, че на базата на Рамковото споразумение 

на Европейската комисия с притежателя на разрешението за употреба на Ремдесивир - 

Gilead Sciences Ireland UC, България е сключила договор за осигуряването на 

медикамента. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-/n15391
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-/n15391
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 „За обезпечаване на доставките са отпуснати 40 400 000 лв., като сключените договори 

обхващат шестмесечен период (октомври 2020 г.- март 2021 г.), посочва министър 

Ангелов. Той уточнява, че доставките през този период ще се извършват регулярно, 

предвид възможностите и производствения капацитет на производителя, а след 

получаването на количества в „Бул Био“ медикаментът ще бъде разпределян от РЗИ към 

болниците. 

Днес СЗО публикува позицията си, в която се казва: 

 „Доказателствата показват, че ремдесивир няма важен ефект върху смъртността, 

необходимостта от механична вентилация, времето до клинично подобрение и други 

важни за пациента параметри. Препоръките на СЗО е част от насоките за грижи при 

коронавирусна инфекция и са подготвени от международна група от 28 експерти по 

клинични грижи, четирима пациенти партньори на организацията и един специалист по 

етика. В работата си експертите са взели предвид данните на повече от 7000 пациенти в 

четири големи клинични проучвания с ремдесивир“. 

 

www.bgonair.bg, 20.11.2020 г. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/209623-farmatsevt-i-inzhener-sa-novite-zdravni-

zam-ministri 

 

Фармацевт и инженер са новите здравни зам.-министри 

 

Инж. Слави Пачалов и доц. Евгени Григоров са назначени по заповед на премиера 

Борисов 

 

Със заповеди на министър-председателя Бойко Борисов на длъжността заместник-

министър на здравеопазването са назначени Евгени Григоров и Слави Пачалов. 

Доц. Евгени Григоров е доктор по научна специалност "Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията" от Националния център по 

обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Притежава образователно-

квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "магистър-

фармацевт" от Медицинския университет в София и образователна и 

квалификационна степен "магистър" по стопанска логистика от УНСС.  

От 2016 година досега е началник отдел "Анализ и оценка за състоянието на 

специалистите в здравеопазването" в НЦОЗА. Има дългогодишна преподавателска 

дейност, като от 2015 година обучава студенти, докторанти и специализанти по 

фармация в Медицинския университет - Варна.  

Инж. Слави Пачалов е магистър по "Трудова медицина и работоспособност" в 

Медицинския университет в София. От 2017 година досега управлява дружество, 

занимаващо се с обучения по първа помощ, реакция при бедствия, пожаробезопасност, 

пътна безопасност, спасителни и издирвателни дейности.  

Дълги години е работил в Българския червен кръст, заемайки различни позиции, 

включително директор в Столичната организация на БЧК. Два пъти е награждаван с 

отличие от БЧК, включително за цялостна дейност. 

 

www.bnr.bg, 20.11.2020 г. 

https://bnr.bg/vidin/post/101377025/savetnici-ot-bsp-vnesoha-iskane-za-razkrivane-na-

denonoshtna-apteka-vav-vidin 

 

Съветници от БСП внесоха искане за разкриване на денонощна аптека във Видин 

 

http://www.bgonair.bg/
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Общински съветници от групата на БСП във Видин внесоха предложение до кмета на 

общината с искане да бъде разкрита денонощна аптека в града. Идеята има подкрепа и 

от министерството на здравеопазването, каза областният председател на левицата 

Димитър Велков. 

"В разгара на кризата с коронавируса смятаме, че е необходимо да има една денонощна 

аптека във Видин, от която хората да могат да си закупуват необходимите лекарства и 

поне малко да им бъде помогнато от страна на Община Видин за справяне с този 

проблем, който наблюдаваме повече от няколко месеца. Виждаме, че има тежки 

проблеми в болничната система, много неясноти относно функционирането на 

видинската болница, както и на тази в Белоградчик. След много разговори с наши 

симпатизанти и членове установяваме, че има такъв належащ проблем с подсигуряване 

на денонощна аптека, за да могат хората в кризисни ситуации да имат достъп в тези по-

критични часове на денонощието."    

Предложението за денонощна аптека коментира и председателят на Фармацевтичната 

колегия във Видин Николай Тодоров: 

"По принцип денонощната аптека е свързана с допълнителни разходки. В града има 

няколко късно работещи аптеки - две или три. Евентуално се говореше, че общината би 

могла да поеме част от това финансиране или поне някакво облекчение, за да може да 

има икономическа полза. Ако искаме да е от полза за хората, трябва и някакви 

обществени средства да има, защото иначе не се връзва икономическият интерес." 

 

www.dnevnik.bg, 20.11.2020 г. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/11/20/4141947_vsichki_bolnici_v_sofiia_bez_isul

_shte_priemat/ 

 

Всички болници в София без една ще приемат заразени с коронавирус 

 

Областният медицински съвет на област София-град предлага в столицата да има една 

болница, в която да не се настаняват болни с коронавирус и да нe се обособява лечебно 

заведение за лечение само на заразени с COVID-19. 

"Чистата болница" ще е "Царица Йоанна - ИСУЛ", но след като бъдат изписани 

хоспитализираните към момента, заразени с коронавирус. От съвета обаче отбелязват, че 

предвид дифузното разпространение на коронавирусната инфекция на територията на 

столицата изчистването на лечебни заведения от инфекцията и тяхното строго 

профилиране ще бъде затруднено. 

Областният медицински съвет е на мнение, че специализирано COVID лечебно 

заведение в столицата не е нужно, защото във всички болници с изключение на УМБАЛ 

"Царица Йоанна - ИСУЛ" продължават да функционират специализирани отделения за 

лечение на пациенти с коронавирусна инфекция. 

Заседанието на областния медицински съвет в София е предизвикано от предложението 

на министъра на здравеопазването на територията на всяка област в страната да има 

лечебни заведения, които ще приемат за лечение само пациенти с коронавирус инфекция 

и на "чисти" болници, осигуряващи медицинско обслужване само на пациенти без 

коронавирус. За момента решение за откриване на COVID болници има в Пловдив и 

Благоевград. 

Медицинският съвет възлага на столичната РЗИ да изготви на анализ за заетостта на 

болничните легла в ковид отделенията в лечебните заведения в София и степента на 

оборудване на тези отделения с необходимата апаратура. 

 

 

http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/11/20/4141947_vsichki_bolnici_v_sofiia_bez_isul_shte_priemat/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/11/20/4141947_vsichki_bolnici_v_sofiia_bez_isul_shte_priemat/
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www.segabg.com, 20.11.2020 г. 

https://www.segabg.com/hot/bulgariya-veche-e-purva-po-smurtnost-covid-19-es 

 

България вече е първа по смъртност от COVID-19 в ЕС 

 

В по-широк мащаб остана да настигнем само Босна и Херцеговина в "черната" 

статистика 

 

Въпреки самочувствието на премиера Бойко Борисов, който не спира да се хвали как 

"ние най-правилно в Европа управляваме кризата", развоят на епидемията от Covid-19 в 

България отбеляза смъртоносен рекорд. Според статистиката ние сме страната с най-

много починали от коронавирус (на 1 млн. жители) в Европейския съюз днес, със 17.1 

жертви за всеки от близо седемте милиона население. 

Извън границите на ЕС, в черната статистика ни изпреварва само Босна и Херцеговина, 

която в изминалото денонощие има 19.5 смъртни случая от Covid-19 на милион. Но както 

е тръгнало, сигурно и нея ще настигнем с бързи темпове.  

За последните 24 часа у нас от болестта са починали 119 души, което дори не е 

национален рекорд (на 17 ноември смъртните случаи бяха 152, а числото на жертвите в 

последната седмица се задържа трайно над 100 дневно), но е достатъчно да ни изведе 

начело в антикласацията. Втора е Полша с близка до българската смъртност при 

несравнимо по-голямо население, а другите европейски страни се справят - повече или 

по-малко - по-добре с оцеляването.  

В момента активните случаи на коронавирус в страната са 78 459, което при разпада на 

здравната система може само да ни плаши - кой знае колко от тях ще приключат в 

"черната" статистика. 

Графиката е от сайта OurWorldInData, като за справка редом с 27-те държави от ЕС са 

оставени и САЩ, прословути със своето несправяне с епидемията.  

По данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, който 

обобщава случаите за последните 14 дни, за този период страната ни е на трето място в 

ЕС (след Чехия и Белгия) по брой смърти на милион, но при тях графиката бележи спад 

на дневна база, а при нас - обратното. 

 

    21.11.2020 г., с. 2 

 

Обявиха я посланик Херо Мустафа и президентът на фондацията Нанси Шилър 

 

US посолството и Америка за България с кампания за борба  с COVID за 1 млн. 

долара 

 

Средствата ще са под формата на медицински консумативи и услуги 

 

„Посолството на САЩ в България и фондация „Америка за България" с гордост обявяват 

нова кампания в борбата с разпространението на COVID-19 - „Възстановяваме се заедно. 

В следващите няколко месеца Посолството на САЩ и фондация „Америка за България" 

ще осигурят допълнителни 1 милион долара (1,66 милиона лева) под формата на 

медицински консумативи  и услуги в борбата с COVID-19 в страната". Това обявиха 

официално на фейсбук страницата на щатската дипломатическа мисия посланик Херо 

Мустафа и президентът на фондацията Нанси Шилър във видеообръщение. 

„Тази кампания ще осигури материали в подкрепа на болници, медицински центрове и 

здравни работници. Ще работим заедно с българското правителство и с 

http://www.segabg.com/
https://www.segabg.com/hot/bulgariya-veche-e-purva-po-smurtnost-covid-19-es
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неправителствени организации, за да подпомогнем сферите, които имат нужда, в цялата 

страна. Кампанията ще съдейства на нашите български партньори по-добре да проследят 

разпространението на C0VID-19 и ще защити общностите в страната. Първото голямо 

дарение в кампанията "Възстановяваме се заедно" беше направено миналата седмица. 

Посолството на САЩ предостави 7000 PCR на българския Национален център по 

заразни и паразитни болести", обявиха от посолството. Кампанията включва също и 

финансиране за държавни болници и медицински центрове в цялата страна на стойност 

735 000 щатски долара (1,22 милиона лева), осигурени от Европейското командване към 

Министерството на отбраната на САЩ. Освен това фондация „Америка за България" ще 

предостави така необходимата подкрепа за българските медицински работници. Тази 

година правителството на САЩ вече предостави 783 000 щатски долара (1,3 милиона 

лева) в борбата с COVID-19 в България. Тази сума включва средства от Американската 

агенция за международно развитие, която осигури продължаващата и до този момент 

социално-икономическа помощ за местни общности и подпомогна организации от 

гражданския и медийния сектор в партньорство с Българския червен кръст и 

Черноморския тръст. Освен това Посолството на САЩ в България и фондация „Америка 

за България" си сътрудничиха с Американската търговска камара в България и 

Българския дарителски форум в кампанията „Обединени срещу C0VID-19" по-рано тази 

година. Тази кампания предостави 1 милион лева на местни организации, работещи в 

борбата с C0VID-19 в различни градове в цялата страна. Посолството на САЩ и 

Фондация .Америка за България" са решени да поставят хората на първо място и да 

помогнат на България в борбата с C0VID-19. Заедно ще победим тази пандемия. Заедно 

ще се възстановим и ще продължим напред, посочват от US посолството и фондация 

„Америка за България". 

 

  21.11.2020 г., с. 7 

 

Пробутват ни илачи менте на промоция 

 

Търговци си пробутват медикаменти уж срещу COVID и грип по време на Черния петък. 

Това заяви пред БНТ Богомил Николов, председател на Асоциация "Активни 

потребители". 

В пандемия сме, а търговията циркулира около актуалните теми. "Законово задължение 

на онлайн магазините е потребителят да може да връща закупените стоки. Във 

физическите магазини нещата не стоят така", разкри още той. Старата цена трябва да е 

заложена месец преди Черния петък. За да не попадаме в такива капани, нека да не 

пазаруваме намаления, а да сравняваме цени. Ако сте си набелязали продукт и сте 

следили цената няколко седмици, то няма как търговците да ви излъжат", каза експертът. 

"Ако пазаруваме, без да сме подготвени, има голям шанс стоката да е била надута и 

предлагана уж с отстъпка", коментира Николов. "Всичко зависи от нас -няма как да има 

инспектор на всеки магазин, за да следи цените", заяви председателят на Асоциация 

"Активни потребители". 

 

www.bnt.bg, 21.11.2020 г. 

https://bntnews.bg/news/veselin-mareshki-nyama-kriza-s-lekarstvata-ne-biva-da-se-

vsyava-panika-1084017news.html 

 

Веселин Марешки: Няма криза с лекарствата. Не бива да се всява паника 

 

Лекарства има. Не бива да се всява паника. 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/veselin-mareshki-nyama-kriza-s-lekarstvata-ne-biva-da-se-vsyava-panika-1084017news.html
https://bntnews.bg/news/veselin-mareshki-nyama-kriza-s-lekarstvata-ne-biva-da-se-vsyava-panika-1084017news.html
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Това увери в "Денят започва с Георги Любенов" Веселин Марешки, зам.-председател на 

НС, лидер на ПП "Воля". 

По повод на твърдението, че по аптеките не може да бъде намерен препаратът 

"Азитромицин", Марешки заяви, че 7 са производителите, които осигуряват за България 

този медикамент и ако изчезне лекарството на 1 от производителите, останалите го имат. 

Марешки отново повтори, че лекарства има, болниците са обезпечени с медикаменти. 

Допустимо е на места да се получи липса на едно или друго лечебно средство, но 

навсякъде другаде то е налично. 

"Никой сам не може да победи кризата. Само заедно - лекарите, полицаите, учителите 

- всеки един български гражданин на неговото си място - обединени, можем да се 

справим с тази криза", категоричен беше Марешки. 

Темата с износа на лекарствата зам.-председателят на НС коментира, като подчерта, че 

се взимат правилни мерки за спиране на реекспорта. Той посочи, че в моменти, когато в 

страната може да има недостиг на достатъчни количества от важни медикаменти, 

реекпортът е неморален и трябва да се предприемат законовите мерки това да не се 

допуска. 

Относно зелените коридори в аптеките, Марешки изрази мнение, че те не вършат 

работата, заради която бяха създадени и е добре да бъдат отменени. 

 

www.btv.bg, 21.11.2020 г. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/tomislav-donchev-elektronnoto-

napravlenie-i-recepta-shte-sa-gotovi-do-sedmici.html 

 

Томислав Дончев: Електронното направление и рецепта ще са готови до седмици 

 

Вицепремиерът обясни, че ако се наложи, е възможно затягане на мерките 

 

Електронното направление и рецепта ще са готови до няколко седмици. Това каза пред 

„Тази събота“ вицепремиерът Томислав Дончев. 

За първото личните лекари трябва да се присъединят към системата, което се оказа малко 

по-сложно, а за второто – има дълга номенклатура от лекарства, която трябва да се 

въведе, поясни той. 

Като софтуер са готови, добави Томислав Дончев и обясни, че внедряването на системата 

не е толкова просто – има усилия и адаптиране, но ще се случи. 

Вицепремиерът коментира, че здравната система е подложена на неимоверен натиск, но 

се справя засега. Относно по-строгите мерки заяви, че няма страх те да се наложат, но 

нямало нужда засега. 

"Тоталното затваряне е най-лесната мярка от здравна гледна точка. Тя обаче е най-

тежката и най-трудната. С най-големи последици върху социалния статус, икономиката, 

колективния психиатричен статус на населението. В този смисъл мерките трябва да са 

премерени. Ако е необходимо регионални, локални, гъвкави", каза Дончев. 

Той обясни, че е важна самоотговорността към себе си и другите, за да не се стига до 

критични ситуации в болниците, както и че няма как всеки човек да се следи спазва ли 

мерките за носене на маска и дистанция. 

Според него в началото на пандемията у нас всичко е било неясно, затова и властите са 

имали по-строги решение относно карантината, а сега има повече опит и е изграден 

алгоритъм как да се действа при заболели от коронавирус. 

Относно предстоящите избори Дончев заяви, че няма намерение те да се отлагат. Но се 

мисли как да се проведат така, че да има минимален риск за населението. 

 

https://bnt.bg/bg/a/denyat-zapochva-s-georgi-lyubenov
http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/tomislav-donchev-elektronnoto-napravlenie-i-recepta-shte-sa-gotovi-do-sedmici.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/tomislav-donchev-elektronnoto-napravlenie-i-recepta-shte-sa-gotovi-do-sedmici.html
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www.bnr.bg, 22.11.2020 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101377563/d-r-boiko-penkov-kam-tova-nivo-na-zaraza-

imame-oshte-rezervi 

 

Д-р Бойко Пенков: Към това ниво на зараза имаме още резерви 

 

„Усещането за хаос в здравната система не отговаря на истината. Работим в условия 

на особена обстановка на пандемия“. Това каза пред БНР д-р Бойко Пенков, зам.-

министър на здравеопазването.  

Той сподели, че като лекар е живял на първи фронт по време на епидемии, но от грип, 

и положението е било също толкова страшно, колкото сега.  

„През лятото се правеха анализи, правят се непрекъснато. Положиха се усилия от 

страна на правителството за водене на преговори за осигуряване на 

ваксинопрофилактика. България участваше в преговорите на европейско ниво за 

доставка на лекарства. Разиграха се различни сценарии - как да реагира системата при 

съответен брой хора. Много неща се вършат и се продължава да се вършат. Работи се на 

високи обороти“.  

В предаването „Неделя 150“ д-р Пенков допълни:  

„Проблемът не е с болничните структури, а с персонала. Лекарите и сестрите ни са в по-

зряла възраст, имат хронични проблеми, те се страхуват за себе си и за близките си. Сега 

се създават законови текстове за командироване на хора, за пребазиране... Към това 

ниво на зараза има още резерв към сегашните решения. Наблюдаваме кривата на 

зараза, има още структури, които могат да се включат, въпросът е с осигуряването на 

персонал“.  

Д-р Бойко Пенков увери, че ще направи предложение в болница да се приемат 

пациенти със симптоми и без положителен PCR тест, като това ще се уточнява в 

последствие, за да се намалят случаите на хора, починали заради ненавременна болнична 

помощ.  

 

www.standartnews.com, 21.11.2020 г. 

https://www.standartnews.com/balgariya-politika/khasan-ademov-po-nisko-dds-za-

lekarstvata-443665.html 

 

Хасан Адемов: По-ниско ДДС за лекарствата 

 

В бюджета няма цели, той преследва предизборни ходове 

 

Прави се опит да се компенсират почти 3,5 г., в които социалните плащания са 

били почти замразени, категоричен е депутатът от ДПС 

 

Не се поставят цели в бюджет 2021 г. Тази оценка даде председателят на социалната 

комисия в НС д-р Хасан Адемов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по Канал 3. 

Според него трудно може да се каже, че бюджет 2021 е разточителен, но друг е въпросът 

по какъв начин се изразходват средствата. „Харчовете са повече и са за определени 

групи, засегнати от коронакризата, според правителството. Не знам държавната 

администрация с какво е засегната. Не се поставят цели в бюджета", коментира Адемов, 

който е един от най-големите експерти по социална политика у нас. 

"14,6 % от БВП са за социално подпомагане, над 10 % са за пенсии,  това е премината 

стратегическа бариера, никога досега не е било така. Прокарват се предизборни разчети”, 

каза политикът от ДПС. С Бюджет 2021 се прави опит да се компенсират почти 3,5 г., в 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101377563/d-r-boiko-penkov-kam-tova-nivo-na-zaraza-imame-oshte-rezervi
https://bnr.bg/horizont/post/101377563/d-r-boiko-penkov-kam-tova-nivo-na-zaraza-imame-oshte-rezervi
http://www.standartnews.com/
https://www.standartnews.com/balgariya-politika/khasan-ademov-po-nisko-dds-za-lekarstvata-443665.html
https://www.standartnews.com/balgariya-politika/khasan-ademov-po-nisko-dds-za-lekarstvata-443665.html
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които социалните плащания са били почти замразени, има предизборна цел", 

категоричен бе той. 

"Няма да се регистрираме, но ще участваме в дебатите. Това, че не се регистрираме е 

политически инструмент, показва отношението ни към управляващите. Единият подход 

за бюджета са инвестиционните разходи, другият са социалните.  Парите за бизнеса и 

инвестициите са подценени, за сметка на социалните разходи. ДДС за лекарствата също 

трябва да бъде свален. Да свалиш ДДС на бирата и виното, а лекарствените да оставиш 

20% - кои са пострадали повече – ресторантьорския бизнес или здравеопазването?", 

попита реторично Адемов. 

"Щом сме на 3-то място по смъртност, значи правителството не се справя толкова добре, 

моментът за по-сериозни мерки е назрял. Кризата се управлява от противоепидемичния 

процес. При бизнеса всички щети са обратими, но не и при живота и здравето на хората", 

коментира депутатът. 

"Преизчисляването няма как да преизчисли всички пенсии, поне 1 млн. ще останат без 

увеличение, много внимателно трябва да постъпим при интервениране в пенсионната 

система. Дълговото финансиране покрива огромните разходи, които се правят. Ние 

предлагаме коефициентът 1.2 за година стаж да бъде 1.3, гарантира се 10 % увеличение 

за всички пенсионери, разходите са за около 700 млн.лв. Това е по-справедлив модел. 

Предизборен ход е увеличението на пенсиите да е от 1 януари, не от юни", заяви Хасан 

Адемов. 

"В Германия са измислили за всички деца определен размер пари, а най-бедните се 

подпомагат чрез системата за социално подпомагане, тук решаваме през данъчната 

политика", допълни той. 

"Основният проблем на протестиращите е, че нямат друга кауза освен свалянето на 

правителството. Оставката на главния прокурор трябва да бъде решена от самата съдебна 

система. Липсата на енергия, която да захрани този протест също, нямаше социални 

искания, а в полето на търсене на справедливост и солидарност. Не трябва да има 

противопоставяне, а обединение срещу коронакризата", смята той. 

"Президентът, който и да е той, не трябва да взема страна, а да бъде обединител, да търси 

мостове, не да ги изгаря", завърши Хасан Адемов. 

 

www.standartnews.com, 21.11.2020 г. 

https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/dilri-na-antibiotitsi-nova-trgoviya-

vv-feysbuk-443677.html 

 

Дилъри на антибиотици! Нова търговия във Фейсбук 

 

Дилъри на антибиотици от Турция развиват нов вид търговия в социалните мрежи. 

Предимно жени и майки, членуващи в различни групи във фейсбук, най-

необезпокоявано пускат статуси-обяви за медикаменти, които набавят по един или друг 

начин от южната ни съседка. Правят списък на потребители, които са заявили покупка 

от тях, след което изпращат по куриери до всяка точка в страната. 

Справка от коментари в социалните мрежи показва, че медикаменти като азитрокс, 

азитромицин или сумамед, например, които официално и легално варират на цени между 

10-13 лв. по аптеките то на черния пазар достигат до цени от 45-50 лв., като се доставят 

ежеседмично от Турция. Някои търговци дори си позволяват да предлагат Oxycodone, 

Adderall, Xanax, морфин, Percocet и други хапчета за обезболяване. 

Въпросните медикаменти липсват по легалния начин в аптечната мрежа у нас. От 

Министерството на здравеопазването официално назначиха проверки в аптечната мрежа, 
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резултатите, от които уж опровергават сигналите, но фармацевти открито говорят, че 

медиканентите дори не достигат до тях. 

Припомняме, че употребата на антибиотици се извършва единствено по лекарско 

предписание и с рецепта, макар и в момента да е възможно тя да бъде получена по 

телефона. 

 

www.standartnews.com, 21.11.2020 г. 

https://standartnews.com/balgariya-zdraveopazvane/zashcho-izcheznakha-lekarstva-ot-

aptekite-443612.html 

 

Защо изчезнаха лекарства от аптеките 

 

Фармацевтите ще отпускат генерични медикаменти, когато предписаните 

 

Аптеките ще отпускат генерични лекарства, когато предписаните от личния лекар не се 

налични в тях. За това се споразумяха здравните власти и фармацевтите. Причината е 

изчезването на значителна част от медикаментите от здравната мрежа. Според един от 

шефовете на фармацевтичните сдружения - Антон Вълев, сред причините е, че личните 

лекари се презастраховат, като предписват по няколко антибиотика по телефона, защото 

не могат да прегледат пациента в реално време. По този начин лекарства, които са били 

предвидени за лечение на болния в четвърти стадий на коронавирус, се изписват още на 

първия, когато въобще не са необходими. Джипитата били провокирани да изписват 

различни по сила медикаменти, защото в различни периоди от пандемията се съобщава, 

че едни имат по-голяма сила и лекуват заболяването, а след това се оказва, че на практика 

са нерелевантни. От аптеките към момента са изчезнали някои имуностимулатори, 

лекарства за високо кръвно, както и антикоагуланти. Последните, специално когато се 

инжектират венозно, а не са на таблетки, са полезни за бременни жени и за хора, които 

имат сменена тазобедрена става. Заради твърдението, че въпросните лекарства на 

хепаринова основа лекуват коронавирус, държавата задържа целия контингент от 

лекарства само за болните от Ковид-19. Говори се, че сега част от тях ще бъдат 

разблокирани и ще навлязат в аптечната мрежа. Друга причина е презапасяването на 

хората. Най-търсеният в момента антибиотик е азитромицин. Всъщност той се предписва 

не срещу вируса, а срещу бъдещи бактериални инфекции, но хората предпочитат да си 

го купят отрано, за да не би да изчезне. Парадоксът е, че именно заради това го няма. 

 

www.segabg.com, 22.11.2020 г. 

https://www.segabg.com/hot/valeri-simeonov-vednaga-da-bude-nalozhena-

trisedmichna-karantina 

 

Валери Симеонов: Веднага да бъде наложена триседмична карантина 

 

Незабавно да се наложи поне триседмична карантина - това ще предложи Валери 

Симеонов на Политическия съвет на управляващата коалиция през предстоящата 

седмица. Симеонов заяви пред тв "Европа", че е изразявал неколкократно позицията си 

пред партньорите от ГЕРБ, но тя не е била чута досега. 

Мерките трябва да се наложат незабавно, защото, за разлика от пролетта, вече сме 

закъснели – разпространението на заразата става опасно, здравеопазването рухва. 

„Няма нужда да откриваме топлата вода – нека вземем добрите примери от Европа и 

дори съседните ни държави”, подчерта Симеонов и посочи примери с Белгия и Полша. 

„Европейската държава затвори на 2 ноември училища, МОЛ-ове, кина, театри, спортни 
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мероприятия и за изминалата седмица отчита два пъти по-малко заболели в сравнение с 

предходната. В Полша вече обмислят да отворят МОЛ-овете и магазините, които бяха 

затворени още през октомври, но те затвориха училищата си до края на годината”, каза 

Симеонов. 

Той подчерта, че мярката за училищата е важна, тъй като децата не боледуват, но са най-

сериозния преносител на заразата към своите родители, баби и дядовци. 

Валери Симеонов гневно реагира срещу нарушението, извършено от заведение – да 

заключи 200 души клиенти вътре след 23:30 ч. за да не бъде санкционирано. „Полицаите 

стоят като статисти отвън, вместо да приложат закона с цялата му строгост – да вземат 

прокурорско разрешение и разбият вратата. Това заведение трябва да бъде затворено“, 

категоричен бе лидерът на НФСБ. 

 

www.nova.bg, 22.11.2020 г. 

https://nova.bg/news/view/2020/11/22/306322/-/ 

 

Вирусолог: Колективният имунитет няма да ни спаси от разрастването на 

епидемията 

 

Според д-р Велислава Петрова COVID-19 не е просто грип 

 

“Колективният имунитет съществува. Той обаче няма да ни спаси от разрастването на 

епидемията. Тази стратегия се използва грешно. Не може оставим вируса да се 

разпространява и хората да умират". Това заяви в ефира на "Неделята на NOVA" д-р 

Велислава Петрова, вирусолог в Университета в Кеймбридж. По думите й 

коронавирусът не е просто грип, а доста по-опасна инфекция.  

Тя коментира и темата с ваксините срещу COVID-19, които се разработват в момента. 

“Две от ваксините публикуваха предварителните си резултати. Те показаха ефективност 

от над 90 %. Най-важното е, че те не показаха странични ефекти. Можем да бъдем 

уверени, че те са безопасни. Тепърва ще разберем дали обаче наистина имат толкова 

голяма ефективност", каза още Петрова. 

Според нея е абсолютно възможно да имаме и трета вълна на коронавируса.   

 

www.nova.bg, 22.11.2020 г. 

https://nova.bg/news/view/2020/11/22/306326/-/ 

 

Проф. Начев: COVID-19 прави микротромби 

По думите му вирусът засяга сърцето 

 

„При нас основно идват хора със сърдечно-съдови заболявания. Вирусът директно засяга 

мускула на сърцето. И което е по-важно - води до образуване на микротромби в малките 

съдове, които хранят мускула на сърцето. Оттам идват и усложненията. Не сме спрели 

да лекуваме пациенти със сърдечно-съдови заболявания, които нямат COVID-19“. Това 

заяви в ефира на "Неделята на NOVA" директорът на УМБАЛ „Света Екатерина“ проф. 

Генчо Начев. 

Директорът на лечебното заведение гарантира, че се прави всичко възможно да няма 

смесване потоците на болните със здравите пациенти. 

„Има операционна, отделена за пациенти, които са с коронавирус. Има отделна 

инвазивна лаборатория за COVID и други две, които са отделени да лекуват пациенти, 

които нямат COVID. Няма смесване на потоците", поясни Начев. 
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