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ПРЕСКЛИПИНГ 

25 ноември 2020 г., сряда 

www.actualno.com , 24.11.2020 г.  

https://www.actualno.com/society/prof-serbezova-elektronnite-recepti-shte-oblekchat-

lichnite-lekari-news_1523642.html 

 

Проф. Сербезова: Електронните рецепти ще облекчат личните лекари 

 

Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов разговаря с проф. Асена 

Сербезова, председател на Българския фармацевтичен съюз, за ситуацията в аптеките и 

проблемите с коронакризата. 

След провал и изпускане на възможностите за подготовка за втората вълна на 

коронавируса и след провал за едно умно управление на отделните аспекти на кризата, 

така че да не се стига до по-сериозни ограничителни мерки, сега правителството стига 

и до тези мерки, за които се кле, че няма да въвежда. Всички негови стъпки са 

маркирани от липса на планиране, липса на адекватна информация, липса на адекватна 

комуникация и липса на адекватна роля на експертите. Това заяви съпредседателят на 

Демократична България Христо Иванов в онлайн разговор с председателя на 

Българския фармацевтичен съюз проф. Асена Сербезова за ситуацията с аптеките и 

проблемите, с които се сблъскват фармацевти и пациенти 

“За съжаление България е напът да изпълни националната поговорка, че ще изядем 100-

те тояги, ще изплатим 100-те жълтици и накрая ще изяде и торбата със сол”, каза 

Христо Иванов. Той определи ситуацията на вземане на решения в последния момент и 

без ясна комуникация като “създаване на мътна вода”. Изтъкна, че е изключително 

важно да се дава думата на експертите и управляващите да се вслушват в 

предложенията им. 

Един от тежките проблеми в момента е свързан с ограничените възможности за достъп 

до някои лекарства. Според Асена Сербезова решението на проблема минава през 

въвеждане на възможност за т.нар. генерична замяна - когато фармацевтът предлага на 

пациента медикамент, който може да замени предписания му. Тя напомни, че още през 

март Българският фармацевтичен съюз предложи тази мярка, а в Европа само България, 

Кипър и Малта не предвиждат такава възможност. 

“Цинизъм е да не обсъждаме тази мярка в условията на българската реалност, защото 

много проучвания показват, че парадоксално ние сме най-бедната държава в ЕС, но 

българският пациент доплаща най-много за лекарства”, заяви проф. Сербезова. 

Като друго решение тя посочи по думите ѝ “щекотливата тема електронно 

здравеопазване”. Наличието на електронна рецепта щеше много да облекчи личните 

лекари, смята председателят на фармацевтичния съюз. Тя посочи, че сега от една 

страна общопрактикуващите лекари получават указания да не преглеждат пациенти с 

COVID-19, а от друга са подложени на много сериозно натоварване да ги консултират 

по телефона. 

“Има поне 3-4 мерки, които отдавна се препоръчват, за тях отдавна се говори, но не са 

направени. Въпреки че е обещано, че до края на годината електронната рецепта ще е 

факт, краят на годината някак си неусетно дойде”, заяви Асена Сербезова. 

“В тази безпрецедентна ситуация е необходимо да се анализират всички процеси, само 

че как да ги анализираме, като нямаме данни, няма електронно здравеопазване. Без 

електронно здравеопазване не можем да познаваме процесите така, че да ги 

управляваме. Как да ги познаваме, ако не черпим в реално време информация за тях”, 

попита още Сербезова. Тя изтъкна и липсата на електронна система за проследяване на 

http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/society/prof-serbezova-elektronnite-recepti-shte-oblekchat-lichnite-lekari-news_1523642.html
https://www.actualno.com/society/prof-serbezova-elektronnite-recepti-shte-oblekchat-lichnite-lekari-news_1523642.html


Page | 2 

2 

наличностите на лекарства в складовете, която трябваше да е готова миналия февруари, 

но не е, а щеше много да помогне в настоящата ситуация на недостиг на медикаменти. 

И доколкото Сербезова бе експертът, който още през април предупреди за недостиг на 

някои лекарства в аптеките, а отговорът на институциите бе, че прокуратурата ѝ 

повдигна обвинение за изказванията ѝ, днес тя разказа на какъв етап са те. Тя разказа за 

обаждане с предупреждение да внимава в изказванията си, след като Българският 

фармацевтичен съюз в началото на извънредното положение излезе с отворено писмо 

заради масовите проверки в аптеките. 

“Очевидно сме ядосали някого, защото получих няколко обаждания какви са тези 

писма и ако не престанем да ревем за проверките, ще видим какво ще се случи и ще 

бъдат приложени силови методи. Е, видяхме ги тези методи”, каза Сербезова и посочи, 

че непосредствено след обаждането са ѝ повдигнати обвинения. “На съответните 

органи е съобщено кой се е обадил”, добави Сербезова и посочи, че има и свидетелски 

декларации, като предстои да се види дали съдът ще приеме това. Днес тя разказа и за 

нов случай на натиск - сега срещу адвоката, чрез който на 13 октомври е подала в 

Софийския районен съд искова молба срещу прокуратурата за тормоз и 

дискриминация. 

“Тормозът и дискриминацията продължават, защото адв. Чобанова също са започнали 

да я преследват с частен съдебен изпълнител към настоящия момент, без да й се даде 

възможност да си разреши проблема по законовия начин. И това хронологично е след 

подаването на исковата молба”, заяви Сербезова. Тя посочи и че Европейският съд по 

правата на човека вече е регистрирал, т.е. приел е като допустима, жалбата ѝ за 

нарушаването на правата ѝ от страна на българската прокуратура. 

СПАСИАНА КИРИЛОВА 

 

www.bnt.bg, 24.11.2020 г. 

https://bntnews.bg/news/ns-prie-260-mln-lv-poveche-za-zdraveopazvane-prez-2021-g-

1084445news.html 

 

НС прие 260 млн. лв. повече за здравеопазване през 2021 г. 

 

Окончателно - депутатите одобриха бюджета на Здравната каса за следващата година. 

В него са предвидени глоби за болниците, ако откажат да лекуват пациенти с 

коронавирус. Ще има и месечни финансови бонуси за медицинския персонал до края на 

извънредната обстановка. 

С 257 млн. лв. повече от първоначално планираното ще разполага Здравната каса 

догодина. Средствата ще се използват за месечни добавки към заплатите на лекари, 

медицински сестри и санитари. Условието е брутната им заплата да не надхвърля 5000 

лева. Бонусът ще се изплаща до края на извънредната епидемична обстановка. 

д-р Пламен Цеков - управител на МБАЛ д-р "Стойчо Киров", Севлиево: "Това донякъде 

ще е компенсация за усилията, които те полагат в момента, защото ние 

нееднократно сме заявявали, че заплатите в болничната помощ изостават от темпа 

на нарастване на заплатите в останалите сфери". 

Освен бонуси за лекарите в бюджета са заложени и санкции. Глоба до 10 000 лева за 

болница, ако откаже да разкрие COVID зона и прекратяване на договора с касата при 

повторно нарушение. 

И още - по време на епидемията COVID зони в болниците ще се разкриват по решение 

на регионалните здравни инспекции, а касата ще ги финансира, дори ако не покриват 

стандартите за лечение на инфекциозни болести. 
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Догодина ще има повече пари за личните лекари, прегледи при специалист и 

изследвания. Заложени са и повече средства за болници и лекарства. 

Недоволство сред опозицията предизвика предварителното разпределяне на резерва за 

непредвидени разходи. 

Нигяр Джафер - ДПС: "Разпределихте го без да ви мигне окото до стотинка. За 

следващата година този буфер, този резерв е нула. Ние смятаме, че това са 

изключително неразумни стъпки. 

Георги Михайлов - БСП: "Този резерв, който вие сега ще погълнете в отделните видове 

дейности. Той ще постави НЗОК в едно изключително тежко положение". 

Депутати от управляващата коалиция не взеха участие в дебата за бюджета на 

Здравната каса. 

 

www.nova.bg, 24.11.2020 г. 

http://nova.bg/news/view/2020/11/24/306527/ 

 

COVID-19: България на първо място по смъртност на глава от населението в 

Европа 

 

Според лекарите причина за това е и "болната" здравна система 

 

Страната отбеляза нов, черен рекорд! За последното денонощие у нас са починали 189 

пациенти с коронавирус. Това ни подрежда на първо място по смъртност на глава от 

населението в Европа, на дневна база. 

Рекорден брой излекувани и починали от COVID-19 за денонощие 
Лекари предупредиха, че има пациенти с пневмония, които дори не знаят, че са 

заразени. Тези случаи са едни от най- рисковите, заради късното откриване на заразата 

и опасността от тежки последствия. 

Не само големият брой болни - застаряващото население, както и лошото състояние на 

базата в болниците са другите две причини за черната статистика и рекордния брой 

смъртни случаи от коронавирус у нас, категорични са медици 

„При такива пандемии няма как да не се плаща цена! Това значи, че базата е 

амортизирана, консумативи, материали, медикаменти, ограничения и в много голяма 

степен липсата на персонал”, обясни анестезиологът доктор Колчаков. 

Безлов: За съжаление антирекордите с новозаразени вероятно ще продължат 
Разговаряме с него на работното му място в София, а в колата, на път за Пазарджик, 

където имат нужда от помощ. Прави го доброволно, но е категоричен, че и медиците 

плащат цена. 

„ Аз съм анестезиолог-реаниматор така, че при нас да пишем смъртни актове е, за 

съжаление, неотменна част от ежедневието ни. Със смъртта не се свиква и особено с 

млади хора, да не говорим за деца”, споделя той. 

Битката с коронавируса е трудна, защото заразата се оказва много по-агресивна към 

белия дроб. Затова и рентгенолозите вече я разпознават на мига. Към момента една от 

най-големите опасности при COVID инфекцията продължава да е двустранната 

пневмония. При вируса тя е по-различна и може да мине без симптоми: 

Защо Здравната каса отказа да подпише договор с общопрактикуващ лекар? 
„Атакува капилярите – най-малките кръвоносни съдове, и това е причината хората без 

особена симптоматика, като кашлица и секрети, изведнъж на рентген да се вижда една 

много напреднала пневмония. Трудно се открива и дори не се открива на слушалките”, 

обясни д-р Колчаков. 
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Това, което той съветва, е болните да следят  температурата, кашлицата и при поява на 

задух, веднага да се допитат до лекар. Лекарите обаче изнемогват, признаха от 

Българския лекарски съюз. Много от тях вече са болни, или повторно заразени с 

COVID. Затова подкрепиха затягането на мерките и отправиха апел към хората - да 

спазват настоящите. 

 

www.dnes.bg , 24.11.2020 г.  

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/11/24/medsestrite-pomognete-ni-za-da-mojem-i-nie-da-

vi-pomognem.470939 

 

Медсестрите: Помогнете ни, за да можем и ние да ви помогнем! 

 

Съсловната организация подкрепи по-строгите мерки 

 

След Българския лекарски съюз, и Българската асоциация на професионалистите по 

здравни грижи подкрепи по-строгите мерки за овладяване на пандемията, които 

предлага министърът на здравеопазването. 

"Коварната болест продължава да настъпва в целия свят и България не прави 

изключение. 

Само за една седмица заболеваемостта у нас се е увеличила със 102%! Средната 14-

дневна заболеваемост у нас достигна рекордните 666,5 заболели на 100 000 души 

население, при средна заболеваемост 250 души на 100 000 души население в 

европейските страни. В три области в нашата страна броят на заболелите достигна 1000 

на 100 000 души население", напомнят от съсловната организация тревожните данни. 

Те посочват, че вирусът се предава лесно, но и мнозина не са спазвали мерките - 

правилно носене на предпазни маски, спазване на дистанция, ограничаване на 

контактите. 

Многократно се увеличи броят на нуждаещите се от болнично лечение, а дефицитът на 

медицински специалисти продължава да нараства застрашително. От началото на 

пандемията у нас се разболяха 4944 медицински специалисти, активните случаи към 

момента са 2000. 

Расте и броят на медицинските специалисти, които заплатиха с живота си в битката да 

спасят живота на своите пациенти. Всички медици - лекари, медицински сестри, 

фелдшери, акушерки, медицински и рентгенови лаборанти работят до изнемога. 

Мнозина от тях не се прибират с дни у дома, защото няма кой да ги смени и не могат да 

оставят своите пациенти на произвола на съдбата, посочват от БАПЗГ. 

В писмото пише още, че коварният вирус е сред нас и опасността е реална, а зад всяко 

число стои човешка съдба, стои притеснението и мъката на семействата на заболелите 

и починалите.  

За пореден път призоваваме - помогнете ни, за да можем и ние да ви помогнем! Време е 

да се опомним, време е да се обединим! Нека заедно и осъзнато преминем през 

необходимите ограничения в името на живота, който трябва да продължи!, се посочва в 

позицията в подкрепа на мерките. 

 

www.nova.bg, 24.11.2020 г. 

https://nova.bg/news/view/2020/11/24/306508// 

 

КРИБ иска отсрочка на плащането на данъци и осигуровки по специална схема 

 

Най-голямата работодателска организация у нас с писмо до правителството 

http://www.dnes.bg/
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/11/24/medsestrite-pomognete-ni-za-da-mojem-i-nie-da-vi-pomognem.470939
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/11/24/medsestrite-pomognete-ni-za-da-mojem-i-nie-da-vi-pomognem.470939
http://www.nova.bg/
https://nova.bg/news/view/2020/11/24/306508/
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Най-голямата работодателска организация в България - Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците в България (КРИБ) предлага на правителството във 

връзка с евентуалното въвеждане на локдаун да се организира схема за подпомагане на 

затворените бизнеси. По същество тя представлява отсрочване на плащането на данъци 

и осигуровки до средата на 2021 г. по специална схема. Тя предвижда прилагането й да 

зависи от процента от спада в оборотите на фирмата, което може лесно да се проследи 

от НАП по справките декларации за ДДС. Ето пълния текст на писмото на КРИБ, 

изпратено преди малко до премиера и финансовия министър 

Ето пълния текст на писмото на КРИБ, изпратено преди малко до премиера и 

финансовия министър 

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ 

ПРЕМИЕР НА Р БЪЛГАРИЯ 

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ 

ВИЦЕПРЕМИЕР 

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 

ОТНОСНО: необходими нови мерки за намаляване на негативното отражение на 

коронакризата върху дейността на предприятията и върху икономиката на България 

при втората вълна на COVID19. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Л. БОРИСОВ, 

Пандемията от коронавирус в глобален мащаб въздейства изключително 

неблагоприятно върху всички аспекти на социалния и икономическия живот и 

предизвиква тежки сътресения за икономиката и финансите. Споделяме убеждението, 

че навременни, добре обмислени и координирани мерки за намаляване на негативното 

отражение на коронакризата върху дейността на предприятията и върху българската 

икономиката като цяло ще доведат до запазване на стопанската активност и 

съхраняване на потенциал, който да позволи бързото възстановяване на икономиката. 

Такива мерки са в пълно съответствие с общностното право и в този смисъл са 

допустими на национално равнище. В този смисъл предлагаме следните спешни мерки 

за облекчаване на щетите, предизвикани от кризата в страната: 

I. Помощ, съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) 

от ДФЕС. Съобщението на Комисията, 4-то изменение на Временната рамка за мерките 

за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен 

взрив от COVID-19 и изменение на приложението към Съобщението на Комисията до 

държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз предвижда Мерки за подкрепа на 

предприятията „3.12 Помощ под формата на подкрепа за непокрити фиксирани разходи 

като „държавите членки могат да предвидят финансов принос към непокритите 

фиксирани разходи на предприятията, за които разпространението на COVID-19 е 

довело до преустановяване или намаляване на стопанската дейност“. Комисията ще 

счита тези помощи за съвместими с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 

3, буква б) от ДФЕС, в случай, че са спазени следните условия: а. Помощта се 

предоставя не по-късно от 30 юни 2021 г. и покрива непокритите фиксирани разходи, 

направени през периода от 1 март 2020 г. до 30 юни 2021 г., включително разходи, 
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направени през част от този период („допустим период“); б. Помощта се предоставя въз 

основа на схема на предприятия, които са засегнати от спад на оборота през 

допустимия период с най-малко 30 % в сравнение със същия период през 2019 г.; в. 

Непокритите фиксирани разходи са постоянните разходи, направени от предприятията 

през допустимия период, които не са покрити от печалбата (т.е. приходите минус 

променливите разходи) през същия период и които не са покрити от други източници, 

като застраховка, временни мерки за помощ, обхванати от настоящото съобщение, или 

подкрепа от други източници. Интензитетът на помощта не надвишава 70 % от 

непокритите фиксирани разходи, с изключение на микро- и малките предприятия (по 

смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), при което 

размерът на помощта не 11/24/2020 КРИБ предлага отсрочване на плащането на данъци 

и осигуровки по специална схема - 24chasa.bg 

https://www.24chasa.bg/novini/article/9254595 2/3 надвишава 90 % от непокритите 

фиксирани разходи. За целите на настоящата точка загубите на предприятията, видни 

от техните отчети за приходите и разходите през допустимия период, се считат за 

непокрити фиксирани разходи. Помощта по тази мярка може да бъде предоставена въз 

основа на прогнозирани загуби, докато окончателният размер на помощта се определя 

след изясняване на загубите въз основа на одитирани счетоводни отчети или въз основа 

на подходяща обосновка, предоставена от държавата членка на Комисията (например 

във връзка с характеристиките или размера на определени видове предприятия) въз 

основа на данъчни отчети. Всяко плащане, надвишаващо окончателния размер на 

помощта, се възстановява; г. При всички случаи общият размер на помощта не 

надвишава 3 милиона евро на предприятие. Помощта може да бъде предоставена под 

формата на преки безвъзмездни средства, гаранции и заеми, при условие че общата 

номинална стойност на тези мерки не надхвърля общия праг от 3 милиона евро на 

предприятие; всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, тоест 

преди облагане с данъци или други такси. Една такава подкрепа, препоръчана от ЕК и 

ВЕЧЕ прилагана в редица европейски страни, може да бъде бързо осъществена / 

администрирана от Националната агенция по приходите. НАП може да създаде такава 

функционалност на интернет страницата си за отдалечено заявяване на необходимостта 

от подкрепа, разполага с цялата необходима информация за определяне на съответните 

стойности за всяка компания и административния капацитет за бързо осъществяване на 

плащанията. Такива са и добрите практики в другите страни от ЕС. II. Помощ под 

формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски. 

Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията 

на сегашното разпространение на COVID-19 (Временната рамка) на Европейската 

комисия (ЕК) предвижда помощи под формата на отсрочване на данъци и/или 

отсрочване на социалноосигурителни вноски, като помощта се отпуска преди 

30.06.2021 г. и крайната дата на отсрочването може да бъде 30.06.2021 г. 

Министерството на финансите, както и Националната агенция за приходите разполагат 

с достатъчно експертен капацитет, както и с технологична инфраструктура (портал за 

електронни услуги на НАП), така че да се създаде механизъм за отсрочване на 

определена част от дължими суми, така че от една страна приходите в бюджета да не 

бъдат сериозно засегнати, а от друга страна в бизнеса да останат ликвидни средства, 

които да се използват за покриване на текущи разходи, запазване на заетост и 

стимулиране на потреблението, които в момента са основните негативни последици от 

кризата. След анализ, предлагаме да се създаде алгоритъм за отсрочване на данъци 

и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски в определен процент, приложим за 

фирми, които имат реализиран спад в оборота, проследимо от Справките – декларации 

за ДДС, подавани в НАП или от други източници на информация. Спадът в оборота със 
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съответната функционалност в портала на НАП може автоматично да се изчислява и да 

показва допустимата сума и срок за отсрочване на задълженията към НАП. Пилотно 

механизмът може да се приложи за минал период (м. февруари 2020 г. – м. октомври 

2020 г. ), за да се избегне злоупотреба от декларирани неверни данни за оборота. В 

менюто с услуги на НАП може да се добави функционалност „Отсрочване на данъци 

и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски съгласно Раздел 3.9 от Временната 

рамка на ЕК”. В това под-меню предприятието просто отбелязва, че иска да се 

възползва от механизма и след това новата функционалност автоматично трябва да 

изчисли, въз основа на вече подадените декларации сума, срок на отсрочване и 

приложим данък и/или осигурителни вноски. На фирмите трябва да се изпраща 

уведомление по електронен път в срок от 1 седмица от датата на отбелязване в новото 

под-меню за какво са одобрени съгласно механизма. В случай на неодобрение също 

трябва да се изпраща електронно уведомление и да се предвиди срок за представяне на 

възражения, в отговор на който НАП може да извършва по-обстойни проверки/ревизии, 

което ще предпоставя въздържане от страна на недобронамерени кандидати към 

заявяване на подкрепа. Въвеждането на механизма по-горе от една страна ще осигури 

по-бърза и адекватна ликвидна подкрепа за бизнеса (като дължимите суми не се 

опрощават, а се отсрочват, т.е. бюджетът ще получи средствата в 11/24/2020 КРИБ 

предлага отсрочване на плащането на данъци и осигуровки по специална схема - 

24chasa.bg https://www.24chasa.bg/novini/article/9254595 3/3 по-късен период от време, а 

от друга страна ликвидността на предприятията и потреблението, което генерира 

данъци ще бъдат адекватно подкрепени).. 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЧЕВ, 

УВАЖАЕМИ Г-Н АНАНИЕВ, 

УВАЖАЕМИ Г-Н Л. БОРИСОВ, 

Съзнаваме сериозността на предизвикателствата, пред които сме изправени, както и 

отговорността за вземаните решения. Затова сме готови да участваме чрез наши 

представители в обсъждане на предложените по-горе, както и на други мерки, насочени 

към преодоляване на последствията от кризата и запазване и възстановяване на 

икономическата активност. Убедени сме, че ново затваряне на бизнеси не може повече 

да се прави без ЕДНОВРЕМЕННО с това да се обявят мерки за подкрепа на 

компаниите и хората! С уважение, Кирил Домусчиев Председател на КРИБ Ротационен 

председател на АОБР за 2020 г., От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и 

КРИБ 

 

www.bnr.bg, 24.11.2020 г. 

https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101378687/pochina-prof-aleksandar-chirkov 

 

Почина проф. Александър Чирков 

 

На 82 години почина големият български кардиолог проф. Александър Чирков, преде 

БТА. Това е станало рано сутринта в хотел във Варна. Професорът внезапно се е 

почувствал зле, вдигнал е температура и рязко се е влошил. Въпреки усилията на 

лекарите е починал малко след това. 

През 1966 г. Чирков специализира при известния кардиохирург проф. Бюхерл в 

Западен Берлин. Остава като лекар в Университетската болница и след това работи в 

университета във Франкфурт на Майн и в университета във Фрайбург, където е 

професор от 1981 г. 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101378687/pochina-prof-aleksandar-chirkov
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През 1984 г. е поканен и се завръща в България. Извършва първата сърдечна 

трансплантация в страната и на Балканите през 1986 г. Дълги години е директор на 

болницата „Св. Екатерина“. 

В едно от последните си интервюта за БНР проф. Александър Чирков заяви, че 

основната роля на държавата е да осигури здравеопазването на българите. 

 

 
25.11.2020 г., с. 3 

 

Рекламират с фалшиво интервю илача „Саrdio NRJ" 

 

Проф. Младен Григоров забъркан в измамна схема за лекарство 

 

Лекарят е подал сигнали в прокуратурата и ГДБОП, но досега няма резултат 

 

МАРИЕЛА БАЛЕВА 

ТРУД 

Отново лъжлива реклама заля социалните мрежи и интернет пространството. Този път 

в нея се оказа „замесен" и доайенът на кардиолозите у нас проф. Младен Григоров. 

Познатата, както в България, така и в чужбина, лъжлива схема с хранителни добавки и 

лекарства, които се рекламират с фалшиви персонажи - лекари и доволни клиенти, се 

прилага и за хапчета за безопасно прочистване на кръвоносните съдове. Лекарството се 

казва „Cardio NRJ" и заедно с рекламата е публикувано огромно „интервю" с известния 

лекар. 

„Българският кардиолог изненада целия свят с тайната за безопасно прочистване на 

кръвоносните съдове" -така звучи масираната и спонсорирана реклама във фейс-бук. 

Когато я отвориш, тя препраща към сайта „kosherbag.com", който пък направо те 

зарибява с новината: „Възрастта не е пречка в живота ни. Академик разкри тайната как 

да постигнем отлично здраве и дълголетие". Описва се и биографията на професора, 

титулуван от сайта като академик. Следва гръмко заявление, че е изобретил 

иновационен метод за лечение на хипертонията и сваляне на високото кръвно налягане. 

С неговия „метод" освен пречистване на кръвта, могат да се лекуват и много други 

смятани за неизлечими заболявания, се твърди още. 

Потърсен от „Труд" за коментар на тази новина, професорът, който неведнъж е давал 

интервюта за нашия вестник, веднага отрече достоверността й. „Публикуваното 

интервю с мен е фалшиво, никога не съм разговарял с тях. Възможно е да става дума за 

медикамент, опасен за живота и здравето на хората, защото ги отказва да приемат 

истински лекарства срещу атеросклеротичния процес. Въпросното „лекарство" 

претендира, че изчиства всички кръвоносни съдове от атеросклеротичните плаки, което 

е пълен не само медицински, но и биологичен абсурд.", категоричен бе известният 

кардиолог. Той напълно отрече да познава и да знае нещо за този медикамент. 

Светилото в кардиологията дори сподели, че вече е получил много обаждания от 

известни и уважавани хора у нас, които са се хванали на рекламата, но все пак са 

решили да се допитат до него. „Дори ме питаха да си купят ли повече флакони, 

представяте ли си?!", възмути се той от наглостта на разпространителите на тази менте 

реклама. 

Оказа се, че десетки българи са намерили телефона му, и също са го затрупали с 

обаждания в последните няколко дни. Една жена дори успяла да го ядоса, като 
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започнала да му търси сметка как да си върне парите, разбирайки, че медикаментът е 

фалшив. 

Твърди се, че въпросното „лекарство" не било прието в аптеките в България, заради 

искани рушвети. „Това са нагли лъжи! Нямам нищо общо с тези бандити!", заяви проф. 

Григоров. 

Атеросклерозата е най-големият проблем в кардиологията. След като имаме 68% 

смъртност от сърдечно-съдови заболявания, повече от половината са от атеросклероза. 

„В случая ние обезоръжаваме тези хора с някакви глупости за лекарство-чудо, вместо 

болните да се оперират, да отидат на инвазивна кардиология, или да взимат лекарства, 

които се знаят, че помагат", сподели още кардиологът. 

Зарибяването на много хора, превърнали се в лапнишарани продължава. Професорът 

посочи, че вече е дал сигнал в полицията, уведомил е Прокуратура и ГДБОП, а молбата 

му е да се даде гласност на тази измамна реклама, за да може хората да не поддадат на 

недостоверна информация. Той е убеден, че трябва да има реакция и от 

Министерството на здравеопазването. 

 

 
25.11.2020 г., с. 3 

 

ЛЪЖЛИВИ СХЕМИ И С ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ 

 

Обещават да отслабнеш с 14 кг за 28 дни 

 

Познатата, както в България, така и в чужбина, лъжлива схема с хранителни добавки, 

които се рекламират с фалшиви персонажи -лекари и доволни клиенти, се прилага и за 

хапчета за отслабване. „Труд" откри много нарушения в рекламата на продукта 

„Редуслим", който се промотира активно във фалшиви медицински сайтове в интернет, 

под слогана, че за 28 дни ще свалите 14 килограма, без да променяте начина си на 

живот. 

Сайт със заглавие „Здравна организация" показва уж „доволни клиенти", които качват 

своите снимки преди и след използване на продукта. А на страницата на продукта се 

вижда, че първо той няма защитен сертификат, който е задължителен за официалните 

сайтове, и второ снимката на проф. Мирослав Иванов Станчев, който уж създал 

лекарството, е използвана за реклама на същия продукт в друг сайт, но там същият 

човек се казва Ерик Вагнер. Немски сайт разкрива измамата, която под същия формат, 

но с различно име на капсулите за отслабване - „Пролесан", лъже хиляди хора с 

наднормено тегло в Германия. Продуктът там струва 139 евро, а „аналогът" му у нас - 

59 лв. 

В поредица от публикации „Труд" разкри и други подобни измами - за вълшебни очила, 

които спасяват от слепота. Както и за търговци, които залъгват алкохолици, че като 

пият хапчета „Алкозерон", щели да се отърват от вредния навик. Лекарството било 

намалено от 138 на 69 лева. 

 

 

 

 


