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ПРЕСКЛИПИНГ 

30 декември 2020 г., сряда 

www.bnt.bg, 29.12.2020г. 

https://bntnews.bg/news/bls-i-nzok-se-razbraha-za-parite-za-zdrave-za-dogodina-

1089139news.html 

 

БЛС и НЗОК се разбраха за парите за здраве за догодина 

 

Българският лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каза подписаха 

Анекса към Националния рамков договор 2020-2022. 

Документът регламентира в болнична медицинска помощ следните промени: 

- Отпада забраната за лечебните заведения за болнична помощ да сключват договори с 

НЗОК за дейности по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури, 

по които не са работили до този момент. 

- Запазва се увеличението с 10% на цените на клиничните пътеки, прието през август 

тази година. 

- Запазват се и повишените цени на инфекциозните пътеки, както и цената на КП 104 

(една от клиничните пътеки, по която се лекува COVID-19) - 1200 лв. 

- НЗОК ще заплаща роботизирано оперативно лечение на онкологични заболявания и в 

урологията, общата, детската и гръдната хирургия. 

И още: 

- Увеличението средно с 10% на цените на всички дейности в първичната извънболнична 

помощ от август тази година се запазва и през 2021 г. 

- Регламентира се поетапното въвеждане на електронното здравеопазване. Стъпка в тази 

посока е отпадането на тайминга при прегледите в ПИМП. 

- В СИМП се запазва увеличението от близо 10% на цените на първичните и вторичните 

прегледи. Като всеки пациент ще има право на поне един контролен преглед, заплащан 

от НЗОК, след първия такъв при специалист. 

- Запазва се възможността лечебните заведения от болнична и извънболнична помощ да 

получават 85% от обичайната си месечна заработка за цялата продължителност на 

епидемичната обстановка у нас. Разпределението на тези средства ще става по сега 

действащата методика. 

Анексът към НРД 2020-2022 влиза в сила от 1 януари 2021 г. 

 

https://bntnews.bg/news/ot-2700-postaveni-dozi-ot-vaksinata-u-nas-ima-samo-edna-

nezhelana-reakciya-1089161news.html 

 

От 2700 поставени дози от ваксината у нас има само една нежелана реакция 

 

Вече има над 2700 лица, които са получили първата доза от ваксината у нас, съобщи в 

"Още от деня" изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов. 

На 27 декември ваксинацията започна във всички европейски държави, в България на 

тази дата са поставени първи дози на 699 лица, на 28 декември - 1100, днес са над 1000, 

но все още данните се обработват. 

Продуктовата информация за ваксината е изпратена до всички медицински специалисти, 

така че да се чувстват подготвени за предстоящата кампания, проф. Гигов, председател 

на Националния ваксинационен щаб, е уверил, че няма съобщения за затруднения от 

страна на директорите на РЗИ или от болниците. 

http://www.bnt.bg/
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"От тези 2700 поставени дози в Агенция по лекарствата имаме съобщение само за една 

нежелана лекарствена реакция, която е очакваната - зачервяване на мястото на 

приложение", съобщи Богдан Кирилов. 

Предстоят периодични седмични доставки по информация от производителя, в първата 

седмица на януари се очаква нова пратка от ваксината на "Пфайзер", но все още няма 

конкретна дата, подчерта директорът на Агенция по лекарствата. 

Европейската агенция по лекарствата все още извършва първичен преглед на данните на 

ваксината на Оксфорд и "Астра Зенека", все още няма подадено заявление за разрешение 

за употреба. Обществото ще бъде информирано, когато има новини за нея, увери Богдан 

Кирилов. 

"Следващата ваксина, за която се очаква положително становище от Европейската 

агенция, е тази на Модерна, която действа на същия принцип като тази на "Пфайзер" 

"Байонтек". Очакваме го на 6 януари", заяви Кирилов. 

 

www.btv.bg, 29.12.2020г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/mogat-li-rnk-vaksinite-da-promenjat-choveshkijat-

genom.html 

 

Могат ли РНК ваксините да променят човешкия геном? 

 

Могат ли наночастиците да ни контролират - попитахме в Националната 

генетична лаборатория 

 

Могат ли РНК ваксините да променят човешкия геном и съдържат ли наночастици, чрез 

които да ни контролират? Тези въпроси се повдигат в публикации в социалните мрежи. 

Според скорошно социологическо проучване те са третият най-достоверен източник на 

информация за 30% от българите. 

 „Така наречените COVID ваксини използват рекомбинантни ДНК и РНК-технологии, 

които пренаписват генетичния код, както "Монсанто" пренаписа този на доматите и 

други семена“. 

Това е една от теориите, които циркулират из социалните мрежи още от лятото. Според 

някои РНК ваксините могат да доведат до разпад на човешката ДНК. 

Възможно ли е това - попитахме в Националната генетична лаборатория. 

„Просто не знам как да отговоря на такъв въпрос. Да презапишеш кода на целия геном и 

да доведеш до неговото разграждане - няма такъв процес, който да ни е познат. Те няма 

как да навлязат в генома на клетката и да го променят, защото за това са нужни 

специфични ензими“, обясни проф. Алексей Савов, началник на Националната 

генетична лаборатория. 

В кратката характеристика на продукта е описано, че една от съставките във ваксината е 

под формата на липидни наночастици - друго популярно опасение. 

„Трябва да уверя хората, че такива наночастици се ползват в ежедневието - най-малкото, 

когато обърнем внимание на някои козметични продукти. В тези изкуствено направени 

частици целта е да се вкара вещество и те да послужат това вещество да бъде 

транспортирано до специфични клетки“, допълни проф. Савов. 

Медийни експерти пък обръщат внимание - най-разпространеното притеснение в 

мрежата е свързано с бързото разработване на ваксина. 

„Когато имаме нещо подобно, това обединява два лагера – много малкият лагер на 

хората, които не вярват във ваксините. По-големият лагер е на хората, които просто се 

притесняват. Негативните ефекти са очевидни - нагласите за ваксинация са критично 

ниски, ако искаме да имаме колективен имунитет“, коментира Христофор Караджов. 

http://www.btv.bg/
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Според психолози разпространението на подобни теории по време на пандемия се дължи 

на страх. 

„Когато човек се страхува, той търси бързи отговори и бързи решения. За съжаление има 

хора, които искат да манипулират хората, правят си някакъв пиар, някаква реклама. 

Искат да бъдат лидери на влияние, а чрез социалните мрежи насочват тези послания“, 

обясни Йордан Тановски. 

Той казва още, че неверните твърдения най-успешно се тиражират, когато са под 

формата не на лъжа, а на полуистина. 

 

www.banker.bg, 29.12.2020г. 

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/2700-bulgari-veche-sa-

vaksiniranirani-sreshtu-covid-19  

 

2700 българи вече са ваксиниранирани срещу COVID-19 

 

Елизабет Дафинова 

2700 българи вече са ваксинирани срещу  COVID-19 с препарата на американската 

компания Пфайзер (Pfizer) и германската "Бионтех" (BioNTech). Това съобщи пред БНТ 

шефът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. По думите му 

следващата партида ваксини пристига най-вероятно в началото на идната седмица, а по 

данни на производителя, на всеки седем дни поетапно ще получаваме регулярни 

количества от ваксината.  

Кирилов каза, че от близо 3 хил. вече ваксинирани български граждани има данни само 

за една нежелана реакция след поставянето на ваксината - зачервяване на мястото на 

убождането. "Със сигурност мога да кажа, че са предвидени ваксини за цялото 

население, всеки, който желае, ще получи тази възможност", увери членът на 

ваксинационния щаб. Той подчерта, че държавата не предвижда да въвежда привилегии 

за хората, които се сдобият със заветното картонче "ваксиниран". 

"От страна на държавата такова ограничение няма, не се предвижда досега, но е заложено 

в информационната система да може след поставяне на втората доза да бъде издаван 

документ, че е поставена ваксина", обясни шефът на Изпълнителната агенция по 

лекарствата. На картончето ще бъдат отбелязани двете дати на първата и втората 

ваксинация. 

У нас бяха доставени 9250 ваксини, като на човек се поставят по две дози за пълна 

имунизация. През януари се очакват допълнителни пратки - 62 500 дози. Днес, на третия 

ден от началото на имунизацията срещу COVID-19, около 2000 медици на първа линия 

вече са получили първата доза на ваксината, съобщи БНТ. Страната бе разделена на 6 

ваксинационни области и снощи и последните флакони от първата доставка бяха 

разпределени. 

 

 
30.12.2020 г., с. 5 

 

ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР ПОТВЪРДИ 

 

Лекарите съветват коя е подходящата ваксина 

 

http://www.banker.bg/
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Лекарят ще съветва пациента коя е най-добрата ваксина за него. Това потвърди 

здравният министър проф. д-р Костадин Ангелов. "Не очаквайте от мен или от 

министерството да е дистрибутор на определена ваксина", посочи той пред БНТ. 

Всеки желаещ ще бъде ваксиниран, увери проф. Ангелов. Ваксинацията на населението 

започна с лекарите, които са на първа линия. До вчера у нас бяха ваксинирани 1719 души. 

Ресорният министър обясни още, че голямото разгръщане на процеса по ваксиниране - и 

информационно, и като кампания, ще започне не по-рано от средата на януари. 

"Ние сме много големи длъжници на българските деца, длъжници сме и на родителите, 

заради затварянето на училищата", каза проф. Ангелов. Той посочи, че това е било 

необходимо решение. 

Към момента все още не е взето решение, кога ще се върнат учениците в клас учениците 

от 5. до 12. клас, стана ясно от обясненията на здравния министър. Засега остава идеята 

класовете да се редуват. 

 

www.zdrave.net, 29.12.2020 г.  

https://www.zdrave.net/-/n15904 

 

Стартира поетапното въвеждане на електронното здравеопазване 

 

Анексът към НРД 2021 дава възможност на лечебните заведения да 

преструктурират леглата си 

 

Надежда Ненова 

Практически тази година нямаше преговори в истинския смисъл на думата. Имаше 

съгласие и от двете страни за неща, които трябва да се случат през следващата година, 

защото са важни и фундаментални. Това съобщи председателят на БЛС д-р Иван 

Маджаров пред Zdrave.net след подписването на Анекса към НРД 2020-2022 днес. 

Като пример за нещата, които трябва да се случат през 2021 г., около които са се 

обединили БЛС, НЗОК и МЗ, председателят на БЛС даде поетапното въвеждане на 

електронизацията на здравеопазването. Затова в НРД е записано, че всеки един модул, 

който ще бъде въвеждан, ще има възможност да се тества до три месеца преди да влезе 

в сила. „За да не подписваме отделни текстове за всеки модул, в Рамковия договор беше 

уточнено, че се премахва задължителното изискване за продължителност на прегледа в 

извъболничната помощ, защото това щеше да доведе до проблеми и за гражданите, и за 

лекарите, и за НЗОК“, поясни д-р Маджаров.   

„На второ място единодушно стигнахме до заключението, че вече твърде много време не 

се допуска в съществуващите заведения за болнична помощ да се осъществяват нови 

дейности. Миналата година беше отворена леко вратичката, но с решение на Надзорния 

съвет на НЗОК, което обаче остави неяснота по отношение на критериите. От тази година 

всеки, който желае и по реда на Закона за лечебните заведения е разкрил нова дейност, 

ще може да кандидатства за финансиране. Това беше важно, защото не можем да държим 

болниците в състоянието им отпреди 4-5 години и да твърдим, че здравеопазването ни 

се развива. Всъщност болничната ни система  е застинала на нивото отпреди 10 години“, 

каза още председателят на БЛС. 

Променено е и изискването болниците да работят с броя на леглата, които са разписани 

по правилник от 2018 г. „След като законът позволява болниците да променят 

структурата на леглата си всяка година от 1 до 31 януари, вече Касата ще сключва 

договори с болниците съгласно правилника от 2021 г. в рамките на съществуващия брой 

легла“, уточни д-р Маджаров. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n15904
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Друга новост в НРД е, че НЗОК ще заплаща дейности с роботизирана хирургия не само 

в онкологичната гинекология, но при онкологични заболявания в общата хирургия, 

детската, гръдната и в урологията. „Всичко това е в рамките на бюджетите на лечебните 

заведения. Те няма да изискват нови средства или да напрегнат макрорамката на Касата, 

но ще дадат възможност и на пациентите да се възползват от това, а лекарите да се 

развиват в посока роботизирана хирургия“, каза д-р Маджаров. 

Той допълни, че за първи път тази година е осигурена възможност всеки пациент, който 

е преминал през специализиран кабинет с направление, да има възможност на поне един 

контролен преглед, заплащан от НЗОК. 

И в Рамковия договор, както е записано и в Закона за бюджета на НЗОК, се записва, че 

неусвоените средства до 30 септември ще бъдат използвани за заплащане на надлимитна 

дейност за 2017 и 2018 г., независимо от съдебните актове, постановени по съдебните 

спорове между страните. „Беше изрично записано, тъй като имаше неяснота по въпроса, 

че неразплатената дейност включва не само клиничните пътеки и процедури, но и 

вложените в тях медицински изделия. Практически този въпрос е изяснен. Единственото, 

което остава да видим, е до каква степен ще има неусвоени средства и ще има ли изобщо 

неусвояемост през предстоящата 2021 г.“, уточни д-р Маджаров.   

По отношение на финансовата част се запазват цените, които са договорени през август 

2020 г. Запазва се и възможността лечебните заведения (болнична и извънболнична 

помощ) да получават минимум 85% от обичайната си месечна заработка за времето на 

обявена епидемична обстановка. 

„Искам да уточня, че това е анекс към съществуващ договор, който практически не може 

да бъде основополагащ, а може само да осъвремени вече подписания НРД спрямо новите 

предизивкателства“, завърши д-р Маджаров. 

 

 
30.12.2020 г., с. 5 

 

Двойно спадат новите заразени и починалите в седмицата на Коледа 

 

• България с най-голямото в света намаление на жертвите на COVID-19 

• 69 души дневно са умирали - с 48% по-малко 

• Вече само 20% от тестовете са позитивни 

• Мутацията на щама в Англия вдига с още 30% заболелите, смъртността 

започва да се покачва 

 

ПЕТЪР ПЕНЧЕВ  

Дълго чаканото излизане от втория пик на коронавируса в България, който се оказа 

изключително смъртоносен, започна да се случва в седмицата на коледните празници. В 

нея има двоен спад както на новите заразени, така и на жертвите на COVID-19. 

За последните седем дни смъртността заради вируса в България е паднала с 48 %. Със 

средно 69 жертви на ден страната е на осмо място по смъртност в света, когато 

починалите се съотнесат към 1 млн. население. 10 на милион средно за ден са починалите 

в България в изминалата седмица. 

От 26 771 теста през седмицата 5581 са били положителни, което е 20%. Седмица по-

рано положителни бяха 30% от направените тестове. 

Спад на заразата се наблюдава в целия свят, като жертвите в последните седем дни 

намаляха средно с 15%. 

След България най-обнадеждаващи са данните в Австрия, Словакия и Полша. Ръст в 

Европа бележат само Англия, Литва и Черна гора. 
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В Обединеното кралство, където с тревога следят развитието на новата мутация на щама, 

има 30% ръст на новозаразените. Средно на ден са регистрирани по над 41 хиляди нови 

случая. Великобритания отбелязва и 9,5% ръст в смъртността, но тя остава под 10 на 

милион души дневно. 

Петата седмица на частичния локдаун в България обаче не доведе до голямо облекчение 

на болничната система. При 6287 хоспитализирани, от които 523 в интензивните 

отделения, преди седмица, във вторник, имахме 5511 в болници (12% надолу) и 504 в 

интензивните отделения (4% надолу). 

Спадът на новозаразените може да се дължи на отложени посещения при лекар, както е 

традиционно по време на дългите коледни и новогодишни празници, коментира главният 

държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев пред БНР. Заради това пълната картина 

щяла да е ясно след края на първата работна седмица на 2021 г.  

 

 
 

www.bnt.bg, 29.12.2020г. 

https://bntnews.bg/news/ministarat-na-turizma-iska-restorantite-v-hotelite-da-rabotyat-

do-030-ch-v-novogodishnata-nosht-1089141news.html 

 

Министърът на туризма иска ресторантите в хотелите да работят до 0:30 ч. в 

Новогодишната нощ 

 

Министърът на туризма Мариана Николова предложи на Националния оперативен щаб 

в новогодишната нощ ресторантите в хотелите да са с удължено работно време вместо 

до 22 часа да работят до 30 минути след полунощ. 

Все още няма официална позиция на здравното министерство, но във Фейсбук министър 

Костадин Ангелов изрази личното си мнение. Според него няма основание заповедта за 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/ministarat-na-turizma-iska-restorantite-v-hotelite-da-rabotyat-do-030-ch-v-novogodishnata-nosht-1089141news.html
https://bntnews.bg/news/ministarat-na-turizma-iska-restorantite-v-hotelite-da-rabotyat-do-030-ch-v-novogodishnata-nosht-1089141news.html
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работно време на ресторантите към хотелите да бъде редактирана. Предложението 

предизвика реакции сред организациите в бранша. 

Предложението на министъра на туризма Мариана Николова за удължаване на 

работното време на ресторантите в хотелите в новогодишната нощ беше прието 

разнопосочно от организациите в бранша. От Националния борд по туризъм, 

Туристическата камара и Туристически съюз заявиха, че то е напълно целесъобразно и 

го подкрепят. 

"Удължаването на работното време до 12.30 в новогодишната нощ. То е напълно 

естествено за всички, които са избрали да прекарат тези часове с най-близките си. Затова 

ни се струва разумно осигуряването на обективен контрол върху изпълнението на тази 

заповед. Ако го отхвърлят 

ще се съобразим със заповедта на министъра на здравеопазването. Водим се от правилата 

и разпоредбите", каза Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния 

борд по туризъм. 

От Сдружението на заведенията обаче остро реагираха на предложението и заявиха, че 

той е дискриминационно. 

"Не разбираме как и защо се реши, че е по-опасно да се празнува в заведенията извън 

хотелите, а в заведенията в хотелите не е опасно. Това за нас е 100% дискриминация. Не 

можем да го приемем и не сме съгласни", заяви председателят на Сдружение на 

заведенията Емил Коларов. 

Хотелиерите по морето, които се оплакват от малкото резервации за Нова година, 

категорично подкрепят предложението. Смятат че удължаването на работното време ще 

им спести усилия да заобикалят ограничението за вечерен час. 

"Всеки, който е изкарал новогодишни пакети, новогодишни куверти и ги е предложил, 

според мен си е правил сметките въобще да не спазва този час от 22 часа. Празничната 

вечеря е от 7 до 10 ч, а след това се приканват всички да отидат на среднощен брънч в 

градината, в която има газови лампи, ще има и DJ и ще продължи на открито веселбата", 

каза собственикът на хотел Мария Миленкова. 

Според хотелиерите в Пампорово работното време на ресторантите до 22 часа е отказало 

доста хора от резервации за новогодишната нощ. Много от хотелите работят с 40% от 

капацитета. Затова ресторантьорите одобряват предложението на министър Николова. 

"Идеята на министър Николова е много добра предвид обстоятелствата, в които сме 

поставени и смятам, че това ще бъде една глътка въздух за хората и ще се приеме много 

добре", каза изпълнителният директор на Пампорово Мариян Беляков. 

А кметът на София Йорданка Фандъкова заяви, че най-важното сега е хората да не се 

отпускат, да спазват мерките, както се определени. 

Все още няма официална позиция на здравното министерство във връзка с 

Предложението на министър Николова, но на Фейсбук страницата си министър 

Костадин Ангелов изрази личното си мнение. Той не вижда основание заповедта за 

работно време на ресторантите към хотелите да бъде редактирана. 

 

 


