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ПРЕСКЛИПИНГ 

11 януари 2021 г., понеделник 
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Директорът преценява дали фармацевтите в болничната аптека да получат бонус 

 

Фармацевтите, работещи в лечебни заведения с пациенти с COVID-19, са включени в 

кръга на медицинските лица, които получават допълнително заплащане за работа на 

първа линия, когато директорът на лечебното заведение е преценил, че отговарят на 

изискванията. Това става ясно от отговора на министъра на здравеопазването проф. 

Костадин Ангелов на въпрос на депутата от БСП Иван Валентинов  дали фармацевтите 

в болниците с пациенти с COVID-19 получават по 1000 лв. допълнителни средства и ако 

не - защо са изключени. 

Министърът припомня, че тези допълнителни средства идват по проект към ОП 

„Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020 г. „Максималният брой на персонала, който 

може да получи допълнително възнаграждение по проекта от лечебното заведение е в 

зависимост от настанените за лечение пациенти с доказан коронавирус за календарния 

месец. До 5 пациента с COVID - до 40 човека медицински и немедицински персонал; от 

6 до 10 включително хоспитализирани пациенти с доказан COVID - до 70 човека 

персонал;  от 11 до 50 хоспитализирани пациенти - до 100 човека персонал; от 51 до 200 

хоспитализирани пациенти -  до 200 човека персонал и от 201 и повече хоспитализирани 

пациенти с доказан коронавирус през отчетния календарен месец - до 400 човека 

персонал“, уточнява министърът. 

Той подчертава, че изрично условие за получаване на допълнително възнаграждение е 

медицинския и немедицинския персонал от съответното лечебното заведение, 

задължително да е извършвал пряко дейностите по наблюдение, диагностика и лечение 

на хоспитализирани пациенти с доказан COVID-19. „Договорите не съдържат условия 

по отношение категориите персонал, които имат право да получават допълнително 

заплащане за работа на първа линия. В този смисъл, фармацевтите, работещи в лечебните 

заведения с пациенти с доказан COVID-19, не са изключени от допустимата целева група 

по проекта“, казва министър Ангелов. 

„Според условията на договорите, директорите на лечебните заведения в съответствие с 

утвърдените графици на персонала, определят лицата, които са назначени на трудов 

договор в съответното лечебно заведение и отговарят на изискванията за получаване на 

допълнителни възнаграждения. За удостоверяване на действителността и 

законосъобразността на навършените разходи, директорите на лечебните заведения, 

представят декларация, с която декларират, че лицата посочени в нея са получили 

допълнителни възнаграждения, финансирани по проекта и отговарят на изискванията за 

това“, пише още министърът в отговора си. 

В отговор на въпрос на председателя на парламентарната здравна комисия д-р Даниела 

Дариткова защо се бави актуализацията на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда 

и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти 

близо година след учредяване на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, 

министърът заявява, че общественото обсъждане е приключило на 12 ноември и в 

момента се обработват постъпилите становища. 

„Министерството на здравеопазването придава важно значение на мнението па всички 

заинтересовани лица и търси баланс между техните идеи с цел постигане на оптимално 
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ефективна нормативна уредба, в конкретния случаи Наредба № 28 от 2008 за 

устройството, реда и организацията на работа на аптеките н номенклатурата на 

лекарствените продукти“, казва министърът. 

 

www.btv.bg, 08.01.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/kostadin-angelov-chakame-4-5-mln-dozi-ot-vaksinata-

na-astra-zeneka.html 

 

Костадин Ангелов: Чакаме 4,5 млн. дози от ваксината на „Астра Зенека“ 

 

Препаратът още не е одобрен за използване на територията на ЕС 

 

„Чакаме 4,5 млн. дози от ваксината на „Астра Зенека“, заяви здравният министър 

Костадин Ангелов по време на посещение в болницата в Гоце Делчев заедно с премиера 

Бойко Борисов. 

По думите на министъра има притеснения, че ваксините няма да достигнат до 

българските граждани. 

„4,5 млн. дози ще стигнат за 2,5 млн. български граждани. Първата доставка е от 500 

хиляди дози“, уточни Ангелов. 

Ваксината на „Оксфорд“ в партньорство с компанията „Астра Зенека“ за момента е 

одобрена за спешно използване само на територията на Великобритания. На този етап тя 

не е одобрена за използване на територията на Европейския съюз. 

Преди време стана ясно, че ефективността на ваксината е до 90%, като „Астра Зенека“ 

бяха подложени на ожесточени критики. Причината – компанията случайно открила 

ефективността на препарата заради грешка при дозирането на медикамента. По време на 

клиничните изпитвания на някои участници била сложена по-малка доза от 

необходимото. 

При одобрените вече две ваксини срещу коронавирус – тези на „Пфайзер“ и „Бионтех“ 

и на „Модерна“, препаратът на „Астра Зенека“ би станал третата ваксина, позволена за 

поставяне на територията на ЕС. Тогава би трябвало европейските граждани да имат 

право на избор, коя ваксина да си поставят. 

 

www.bgonair.bg, 08.01.2021 г.  

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/213926-borisov-spasenieto-v-pandemiyata-e-i-nay-

neprimirimite-oponenti-da-rabotyat-zaedno 

 

Борисов: Спасението? Най-непримиримите опоненти да работят заедно 

 

"Шансът да се запазим е единството, защото съединението прави силата", заяви 

премиерът 

 

В тази пандемия спасението на държавата в следващите една-две години е и най-

непримиримите врагове и опоненти да работят заедно, за да се измъкнем от 

кризата. Шансът да се запазим е единството, защото съединението прави силата. Това 

заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на посещението си в Симитли, 

където бе посрещнат от кмета на града Апостол Апостолов и от кметове на населени 

места от региона, избрани с различна политическа подкрепа. 

Премиерът Борисов подчерта, че във времето на финансова, икономическа и здравна 

криза, причинени от Ковид-19, трябва да сме максимално солидарни. 
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"Добрите икономически резултати на страната ни, които бяха поддържани в 

последните години, позволяват правителството днес да оказва необходимата подкрепа 

и на гражданите, и на бизнеса", категоричен бе министър-председателят.  

адки, паркове, детски градини", подчерта кметът на Симитли Апостол Апостолов. 

Само за изминалата година правителството отпусна на община Симитли близо 5 

млн. лв. От тях 2 млн. лв. са предназначени за ремонт на улици на територията на 

общината. Близо 1 млн. лв. са одобрени за аварийно-възстановителни работи по 

изграждане на подпорна стена, а още 1,1 млн. лв. бяха отпуснати за почистването, 

реконструкцията и укрепването на няколко дерета в града. В края на годината кабинетът 

одобри и трансфер в размер на 800 000 лева за ремонт, обзавеждане и оборудване на два 

центъра за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост с капацитет 30 

места. 

При посещението си в училището в Симитли, преподаватели заявиха пред премиера 

Борисов, че приветстват двойното увеличение на възнагражденията им, което бе 

постигнато в рамките на мандата на правителството. Над 1 милиард лева бяха вложени 

и в подобряването на образователната инфраструктура - саниране на училища, 

ремонти, подмяна на оборудване. Същият процес на обновяване протече и със сградите 

на детските градини.  

"Повишение на заплатите се предвижда и за преподавателите във висшите училища. А 

сега работим за следващите 4 години и в здравната система да се получават по-високи 

доходи", отбеляза премиерът Борисов.  

Министър-председателят акцентира, че ежемесечно продължава изплащането на 

допълнителните средства от държавата за медицинските екипи на първа линия в битката 

с Ковид-19, както и подкрепата за най-уязвимите български граждани - пенсионерите.  

Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов, който бе заедно с премиера, добави, 

че ваксинацията срещу коронавируса у нас протича успешно, а от другата седмица ще 

има възможност да започне имунизацията на учителите, които желаят да им бъде 

поставена. 

"За радост броят на оздравелите от коронавируса всеки ден трайно се увеличава, все по-

малко са пациентите в интензивните структури, изписват се повече българи и то при най-

меките мерки", каза още премиерът Борисов. 

 

www.dir.bg, 08.01.2021 г. 

https://dnes.dir.bg/svyat/es-razreshi-da-se-vadyat-po-6-dozi-ot-vaksinata-na-pfayzer-

udvoiha-dostavkite 

 

ЕС разреши да се вадят по 6 дози от ваксината на "Пфайзер", удвоиха доставките 

 

Фон дер Лайен посочи, че в началото на преговорите на ЕК с разработчиците на 

ваксини е имало 160 заявки за нови препарати 

 

Европейската агенция по лекарствата в Амстердам съобщи, че разрешава да бъде 

извличана шеста доза от флаконите с ваксината срещу COVID-19 на производителя 

"Пфайзер". 

Гърция удължи карантината на влизащите през "Кулата-Промахон" 

Агенцията уточнява , че е внесла допълнения в указанията за използване на препарата, 

предава БТА. 

Пояснява се, че извличането на шеста доза е възможно със спринцовки с дълбоко дъно. 

Препоръчва се извличането на допълнителната доза само от един флакон, както и да не 

бъде смесвано съдържанието от различни флакони. 
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По-рано днес Европейската комисия съобщи, че е осигурила предварително 

споразумение за удвояване на количествата на доставките на посочената ваксина до края 

на годината. 

Така ЕС ще може да получи общо 600 милиона дози от ваксината на "Пфайзер". Това 

поясни на пресконференция председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. 

Тя отбеляза, че целта е възможно най-много европейци да бъдат ваксинирани колкото 

може по-бързо. По нейните думи договорените досега количества от разрешените в ЕС 

ваксини обхващат 80 на сто от европейското население. 

Фон дер Лайен посочи, че в началото на преговорите на комисията с разработчиците на 

ваксини е имало 160 заявки за нови препарати. Впоследствие ЕК реши да сключи 

рамкови споразумения за доставки с шест лаборатории, като ваксините на две от тях - 

"Пфайзер" и "Модерна" - вече са одобрени за приложение в ЕС. 

Договорените доставки на 2,3 милиарда дози са повече от достатъчни, заяви 

председателят на комисията. Тя отбеляза, че държавите от ЕС нямат право да водят 

самостоятелни преговори с производителите на ваксини. Попитана какво мисли за 

ваксината, произвеждана от Русия, Фон дер Лайен заяви, че всички лекарствени изделия, 

допускани до европейския пазар, подлежат на пълна проверка. 

Досега ЕК сключи рамкови споразумения за доставка на ваксини също с "Астра Зенека", 

"Санофи", "Янсен", "Кюрвак" и "Новавакс". 

 

www.zdrave.net, 08.01.2021 г. 
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СЗО: Новият щам на SARS-CoV-2 вече е разпространен в 22 страни на Европа 

 

Новият щам на коронавируса вече е открит в 22 страни в Европа, съобщи на брифинг в 

Копенхаген регионалният директор на СЗО за Европа д-р Ханс Клуге, цитиран от ТАСС. 

"Както всички вируси, и SARS-CoV-2 мутира. Вече знаем, че новият щам се 

разпространява по-бързо“, отбеляза той. 

Директорът на СЗО за Европа потвърди, че той е доказан при хора от всички възрастови 

групи, но болестта като цяло не се е променила. По думите му, децата не са по-

застрашени. 

Д-р Клуге изрази предположение, че новият вариант може да замени други, както това 

се се е случило в Обединеното кралство и се наблюдава все по-често в Дания. 

"Ваксинацията срещу коронавирус ще бъде стрес-тест за солидарност между страните в 

Европейския регион, каза още той. 

 „Важно е да се постигне баланс между максималното използване на ограничените 

доставки и защита на възможно най-много хора“, коментира д-р Клуге по повод идеята 

да бъде удължен интервалът между дози ваксина. 

 

www.actualno.com, 08.01.2021 г. 

https://www.actualno.com/interview/novi-signali-i-danni-za-kancerogenen-efekt-ot-klas-

lekarstva-za-kryvno-news_1545679.html 

 

Нови сигнали и данни за канцерогенен ефект от клас лекарства за кръвно 

 

През миналата година в поредица от разговори дерматологът проф. Георги Чернев 

говори за възможни канцерогенни ефекти като странични ефекти***, които създават 

т.нар. сартани - лекарства за кръвно налягане. Професорът е изпратил до Изпълнителната 
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агенция по лекарствата (ИАЛ) сигнали, като в тях посочва примери, подкрепени с 

клинични данни. 

Засега държавата официално не вижда проблем, макар в чужбина вече да признават 

твърденията на професор Чернев за основателни - дали обаче нашата държава не лъже, 

можете да прецените сами с помощта и на този материал! 

Actualno.com отново потърси професор Чернев, след като в края на 2020 година той 

публикува специализирана статия с имена на лекарства и производителите им, при които 

е наблюдавал канцерогенен ефект като страничен ефект***. Има ли някаква реакция в 

България - научете в разговора ни! 

Проф. Чернев, има ли нови лекарствени препрати, за които имате клинични данни които 

сте рапортували съответно и в ИАЛ за възможен канцерогенен ефект като страничен 

ефект***? Кои са те, ако има такива? 

Почти няма сартан на пазара, в рамките на чиито прием да нямаме регистрирана поява 

на меланоми. В момента интересното е, че регистрирахме нов медикамент: генерикът на 

лекарството/ активна субстанция - телмисартан, в рамките на чиито прием колективът 

ни е регистрирал нови ракови форми или меланоми и те са обявени в ИАЛ. 

Това са следните препарати за кръвно, търговски наименования и фирми. След 

употребата на тези три препарата,съдържащи телмисартан, пациентът развива меланом 

(под номерация от 1 до 3) . 

Интересно е, че при повечето наблюдавани от нас пациенти е налице комбинация от 

различни препарати, съдържащи сартани или сартаните са в комбинация с 

хидрохлоротиазид. 

В случая описваме първи случай на меланом след употреба на телмисартан: 

1. Туинста (Twynsta) 80/5 мг: на фирмата BoehringerIngelheim 

2. Tezeo 80 mg: на фирмата Zentiva 

3. TelmisartanSTADA 80 mg: на фирмата СТАДА/STADA 

Научната публикация по темата е под печат към момента. Обявени са надлежно и към 

ИАЛ. Не създаваме паника, а се стремим към обективност. 

Бихте ли обявили поименно всички останали фирми и техните медикаменти, които до 

момента са рапортувани в ИАЛ и след чиито прием сте наблюдавали възникване на 

меланоми и други тумори като възможни странични ефекти***? 

Разбира се. Наблюдавахме развитие на меланом и при лечение на високо кръвно след 

приложение и на комбинацията на телмисартан с хидрохлоротиазид - Тезео HCT 80/12,5 

mg, на фирмата Zentiva. Научната публикация по темата е приета и под печат към 

момента. Обявено е в ИАЛ. 

Наблюдавахме за пореден път развитие на меланом след едновременната употреба на 

тези два препарата при един пациент : 

- Diovan 160mg: на фирмата Novartis 

- Valsacor 160mg: на фирмата KRKA 

Обявени са в ИАЛ. 

В миналото, в интервю за блога на Патриция Кирилова, обявихме и фирмите и 

препаратите, регистрирани от нас в ИАЛ като възможни генератори на меланоми или 

меланоми, в комбинация с други тумори. Нека пациентите и колегите ни медици бъдат 

информирани за нашите наблюдения, чиято значимост расте и придобива макар и 

постепенно международно признание: 

1. Novartis-Exforge 10/160mg, обявено в ИАЛ. 

2. Чайка фарма - Ко-ирбесо 150/12,5 мг, обявено в ИАЛ. 

3. Teva - Olmesta /10 mg, обявено в ИАЛ. 

4. Actavis - Valtensin /300 mg, обявено в ИАЛ. 

5. Santoz - Diaperam 5/160 mg, обявено в ИАЛ. 
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6. Zentiva - ValsapH 160/12,5 mg , обявено в ИАЛ. 

7. Medochemie - Vapres 160 mg, обявено в ИАЛ. 

8. Nobelpharma - Irbesan 300 mg, обявено в ИАЛ. 

9. NobelPharma - Co-irbesan 150/ 12,5 мг, обявено в ИАЛ. 

15 препарата са обявени към момента, а скоро ще добавим и редица нови препарати. 

Данните са в процес на непрекъсната обработка. Целта не е да се предизвиква паника, а 

отговорност и правилни политики. Дали главният прокурор ще обърне внимание - не 

знам. Дали има по-сериозна тема в държавата в момента от тази - съмнявам се. 

Поведението на ИАЛ, здравното министерство и правителството е мълчаливо. 

Причините за мълчанието би следвало да са ясни на всеки. 

Би трябвало тези фирми да обявят веднага откъде произлиза или е закупена основната 

им субстанция и да се направи на всяка една проверка по отношение наличност или не 

на нитрозамини (примеси). Това продължава вече над 2 години. Абсолютно възможно е 

цялата документация да е променена не в полза на истината, но нека поне пациентите и 

колегите бъдат информирани затова: след употребата на кои медикаменти е 

регистрирана появата на меланоми или меланоми в комбинация с други тумори като 

страничен ефект***. 

Това като цяло са генерици или оригинали? 

И генерици, и оригинали. Но вече дадохме данни и за образуване на тумори или 

меланоми след употреба на оригиналите на валсартан на фирмата "Новартис" – 

"Ексфордж" и "Диован". Нееднократно приети като странична тежка медикаментозна 

реакция, в чужбина. 

Защо държавата не реагира по-видимо и има ли опити за репресия към Вас? 

Липсват категорични и ясни реакции от страна на държавата, липсва диалог, както и 

дебати по тази тема с изследователите и лекарите, с пациентите. Оставам с 

впечатлението, че целта на сегашната правителствена политика определено не е да се 

избегнат или предотвратят тези странични ефекти. Оставам с впечатлението, че целта е 

да бъдат предпазени фирмите и да се скрие информацията. Но това вече не е възможно. 

Преломният момент отмина. Тепърва, с всеки изминал ден, истината ще изплува отново 

и отново. Нови данни са налице. 

Имате ли данни за репресии и в чужбина? 

Имаше опит и репресии върху всяко едно международно списание тази информация да 

бъде прикрита. Имаше и променени индексации на световни списания по този повод, 

защото отказват да премахнат една или друга статия, която е публикувана от нас. Това 

не е нищо ново за Биг Фарма или фармацевтичната мафия, за фирмите, които си купуват 

цели кабинети и министър-председатели ан блок. Така се действа. Най-лесно е. Но това 

на нас на практика не ни влияе. Действа дори мотивиращо. Имаме нови данни. 

Ние публикуваме в различни списания, а и те ще излязат с позиция относно репресиите, 

продиктувани от фармацевтичните фирми и техните интереси. 

Ще има ли нови научни статии по темата със сартаните? 

Разбира се. Програмата е запълнена за години напред. Публикувахме 5 нови случая само 

около Нова година. Още толкова ще излязат като публикации много скоро. Мисля, че 

посоката на истината и максималната информираност на пациентите е правилната. 

Самите научни трудове са сериозен удар върху част от фармацевтичните производители 

и платените от тях кукли на конци - българските политици, които всячески се опитват да 

тушират истината. Те са няколко на брой и са известни. Не е необходимо да се 

повтарям….. 

Едно дело е в състояние да обърне финансовите отчети надолу с главата. А повод за 

такива дела има вече - стотици засегнати и потенциални жалители. При това само за 
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България. Затова и реакциите на политиците, продиктувани от фирмите, са драстични, 

затова се купуват политици на кило. Навсякъде. А тук са най-евтини. Като на бит пазар. 

Вие заехте и твърда позиция в подкрепа на протестите с искане за оставка на премиера 

Бойко Борисов. Тези протести не успяха дотук - промени ли се вашата позиция? 

Протестите успяха, независимо че не наблюдавахме ескалация. Техният ефект беше по-

скоро възпитателен и поучителен. Мутрите бяха изгонени и обикаляха села и паланки за 

период от 4 или 5 месеца. Раздаваха петдесетолевки само на доживелите 95-годишни 

пенсионери, които не знаеха дори какво да правят с тях. Оглеждаха ги, а лицата им бяха 

радостно-озадачени ... Политика?! Какво да се прави? Политиката на Борисов? 

Не знам дали липсата на ескалация би могла да се тълкува като положителен факт, но 

определено моментът да бъде съборено статуквото беше изпуснат. Размислите могат да 

бъдат определени и като двупосочни, като и в двата варианта крайният резултат е по-

скоро незадоволителен, но все пак наличен. Истинските протести на недоволството 

изглеждат може би по-различно. Но и мирните протести изиграха огромна роля. Ефектът 

виждаме чак сега, но е наличен. 

Каква е причината да протестирате? 

Причината е ясна. Липсата на критерии за оценка на прогреса, а оттам и на еволюцията 

като цяло във всяка една насока, посока, всеки един раздел. 

Липсата на компетентност и адекватност по редица ключови въпроси в областта на 

здравеопазването, клиничната и научна работа на лекарите. 

Допълнително - всеширещата се корупция, лобизъм и протекционизъм в полза на по-

силните, мутроолигархичния модел на управление, загубата на ценности от всякакво 

естество, загубата на младите хора, загубата на каузата, наречена България. 

Тотален анархизъм и беззаконие, липса на свободни медии и ежедневници, цензура, 

репресии - това е точното определение за водената в последните години политика. Дори 

не бих го определил и като политика, а по-скоро театър. 

Слугинажът и поклонничеството на целия кабинет и Борисов в полза на чуждите или 

локалните и международните корпоративни интереси е ясен на всеки. Това са интересите 

на по-силните, по-богатите, ненаситните корпорации, където той чинно козирува и стои 

мирно. Там ролята на Батман не върви. 

*** Съгласно казаното от проф. Чернев пред Actualno.com в предишно интервю, 

сартаните имат канцерогенен ефект според наличността на определени рецептори в 

клетките на даден човек (т.е. не във всеки случай) - конкретно става въпрос за растеж на 

меланома! За кои рецептори става въпрос, ПРОЧЕТЕТЕ ТУК! Повече подробности за 

специализирани научни публикации можете да откриете ТУК! 

Интервю на Ивайло Ачев 

 

www.dariknews.bg, 09.01.2021 г. 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/lekar-covid-19-poraziava-syrceto-na-mnogo-niva-

video-2255405 

 

Лекар: COVID-19 поразява сърцето на много нива  

 

“Коронавирусът поразява сърцето на много нива. При резонанс на сърцето се вижда, че 

често има  увреждания на тъканта на миокарда.  COVID-19 е болест, която уврежда 

вътрешния слой на кръвоносните съдове”, коментира в ефира на NOVA проф. Борислав 

Георгиев, началник на отделение по кардиология в МБАЛ НКБ.  

Той сподели, че се чувства добре след ваксинацията. “Не смятайте, че ваксината убива. 

Благодарение на ваксините вече не съществуват много тежки болести, с които нашите 

http://www.dariknews.bg/
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/lekar-covid-19-poraziava-syrceto-na-mnogo-niva-video-2255405
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/lekar-covid-19-poraziava-syrceto-na-mnogo-niva-video-2255405
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прабаби и прадядовци се срещали. Ако всички се ваксинираме, ще прекъснем връзката 

на разпространение на коронавируса”, поясни проф. Борислав Георгиев.  

Той препоръча хората, които имат болно сърце, да се ваксинират. “Преди години не 

исках да ходя на работа януари и февруари, защото болниците бяха пълни с хора, които 

имат усложнения от грип”, коментира Георгиев. 

 

www.bgnesagency.com, 09.01.2021 г.  

http://bgnesagency.com/bulgaria/републиканци-за-българия-сигнализир/ 

 

Републиканци за България сигнализират за незаконно ваксиниране в Сандански 

 

Незаконно ваксиниране срещу COVID-19 се провежда в община Сандански, за което бе 

сигнализирано на Републиканци за България. 

Общински съветници от община Сандански вече са сред първите ваксинирани, което е в 

пряко нарушение с предписанията и изискванията на Националния оперативен щаб, 

съобщават от Републиканци за България. 

Сред ваксинираните е председателят на общинския съвет Николай Шаламандов от 

ВМРО, а по непотвърдена информация към този момент, кметът на Сандански Атанас 

Стоянов е сред ваксинираните. 

Тече организация по съставяне на списъци с представители на партиите, които да бъдат 

ваксинирани, сред които вече има такива от ВМРО и ГЕРБ, както и да бъдат включени 

кметовете на селата намиращи се на територията на община Сандански. Дали 

съставянето на списъци е за Фаза III oт ваксинацията или е част от поредно нарушение – 

не е ясно. 

Предвидено е да се включат и различни местни организации, които не са на първа линия 

в борбата с коронавируса, както и представители от всички политически партии и местни 

организации. 

ПП „Републиканци за България“ пита: Дали това ваксиниране е съгласувано с 

Националния оперативен щаб?; Докога ще се злоупотребява със служебно положение от 

определени кръгове от хора, дори в ситуация на пандемия, които имат право на 

ваксинация във Фаза III (служители, участващи в поддържане на функционирането на 

основни за обществения живот дейности), за да се ваксинират и да не изчакат надлежния 

ред, след като премине ваксинацията от Фаза I, която включва: медицински персонал на 

лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по 

здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и 

друг помощен персонал) и Фаза II (потребители и персонал на социални институции, 

педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки)? 

Дали министър-председателят Бойко Борисов, здравният министър проф. Костадин 

Ангелов и представителите на НОЩ са запознати със случващото се на територията на 

община Сандански и какви действия ще предприемат, питат още от Републиканци за 

България. /БГНЕС 

 

www.vesti.bg , 10.01.2021 г.  

https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/pulmolog-antibiotikyt-ne-biva-

da-e-pyrviiat-izbor-pri-covid-19-6119964 

 

Пулмолог: Антибиотикът не бива да е първият избор при COVID-19 

 

Пациентите, заразени с коронавирус, не бива да се самодиагностицират и 

самолекуват, категорична бе д-р София Ангелова 

http://bgnesagency.com/
http://bgnesagency.com/bulgaria/%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80/
http://www.vesti.bg/
https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/pulmolog-antibiotikyt-ne-biva-da-e-pyrviiat-izbor-pri-covid-19-6119964
https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/pulmolog-antibiotikyt-ne-biva-da-e-pyrviiat-izbor-pri-covid-19-6119964
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Пациентите, заболели от COVID-19, трябва на първо място да бъдат спокойни. Колкото 

по-голямо е напрежението, толкова повече са симптомите. Нека да не се 

самодиагностицират и да не се самолекуват. А антибиотикът не трябва да бъде първият 

избор още в първия ден. Всеки такъв си има своите странични ефекти, те потискат 

имунната система, влияят на микробиома. Това каза пулмологът д-р София Ангелова в 

ефира на NOVA. 

"Човек трябва да се предпази от тромбообразуване още в първия ден, а не да му се дава 

антибиотик, защото в механизма на заболяването няма бактериална флора", обясни 

експертът. 

Тя посочи, че уредът за измерване на сатурацията трябва да се използва много 

внимателно. Ако пръстът е студен, кислородът е малко и сатурацията пада. Батерията му 

трябва също да се сменя често. 

По думите на д-р Ангелова 80% от хората преживяват леко инфекцията. 15% имат нужда 

от кислород и те попадат в болници за кислородолечение, но който може да си позволи 

кислородоконцентратор вкъщи, е по-добре да го направи.  

5% попадат в интензивни отделения.  

"Всичко е въпрос на реакция на имунната система, затова хапче срещу коронавирус все 

още няма. Но в България имаме много възможности. В първия момент да реагираме с 

хапчето, което съдържа андрографолит. То не позволява на вируса да влезе в клетката и 

да се разпространява", каза още пулмологът. 

Във връзка с новината, че изследователи от Лайпциг са успели да блокират вируса със 

смучещи бонбони за гърло, Ангелова напомни, че и в България има такива, те са немски 

и се явяват като дезинфектанти в гърлото. Както и за хапчето на българския екип на 

проф. Свинаров, което също се смуче и в него са събрани онези витамини и 

антиоксиданти, които предпазват тялото от заразяване. 

"Всяко хапче обаче трябва да се използва, когато има потребност от него, не трябва да 

се прекалява. Нашата практика показва пациенти с отрицателни антигенни тестове, но 

клиниката им е типична за Covid. Трябва да се реагира, когато има симптоми", 

категорична бе д-р Ангелова. 

 

www.bnt.bg, 10.01.2021 г.  

https://bntnews.bg/news/radev-ne-tryabva-da-se-dopuskat-mashinacii-na-izborniya-

proces-zad-paravana-na-zdravnite-merki-1090643news.html 

 

Радев: Не трябва да се допускат машинации на изборния процес зад паравана на 

здравните мерки 

 

"Целта на тези консултации е да се мобилизират институции, партии, граждански 

организации, за да търсим заедно най-добрите решения, които гарантират здравето на 

гражданите, конституционното им право на вот и доверието им в изборния процес. 

Изключително важно е да се избегне възможността за машинации и манипулации на 

изборите зад паравана на здравните мерки." Това заяви държавният глава Румен Радев, 

който днес прие на „Дондуков“ 2 партия „Алтернатива за българско възраждане“ (АБВ). 

В срещата, която е част от консултациите на държавния глава с непредставени в 

парламента политически формации, участие взе и вицепрезидентът Илияна Йотова. 

Редица въпроси, касаещи машинното гласуване, времето за доставка на устройствата, 

одитиране, проверки, съхранение, транспорт все още остават открити, подчерта в 

началото на срещата Румен Радев. По думите му само навременната и достъпна 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/radev-ne-tryabva-da-se-dopuskat-mashinacii-na-izborniya-proces-zad-paravana-na-zdravnite-merki-1090643news.html
https://bntnews.bg/news/radev-ne-tryabva-da-se-dopuskat-mashinacii-na-izborniya-proces-zad-paravana-na-zdravnite-merki-1090643news.html
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информация за цялостната организация на процеса, както и за всички мерки ще дадат 

възможност на гражданите да се почувстват защитени и да гласуват. 

От политическата партия посочиха, че провеждането на парламентарните избори трябва 

да бъде в два дни. Като приемливи дати бяха посочени 15-16 май. 

Според лидера на АБВ Румен Петков така проведени изборите, биха облекчили работата 

на изборната администрация, биха дали възможност за по-мащабно ваксиниране на 

хората при тяхно желание и биха намалили възможността от допускане на хаос в 

изборния процес. 

Държавният глава Румен Радев заяви, че за избори в два дни се очертават два проблема. 

Първият е свързан с логистичното натоварване, а вторият и по-важен – с масовото 

недоверие на обществото относно опазването на сигурността на вота. 

Действията по машинното гласуване се предприемат критично късно, но това не 

означава, че трябва да се поражда недоверие в него, защото то е призвано да реши два 

основни проблема в изборите – високият дял на недействителни бюлетини и 

машинациите по време на броенето и оформянето на протоколите, коментира Румен 

Радев. Държавният глава добави, че досега изпълнителната власт е абдикирала от 

машинния вот, като целенасочено е прехвърлила отговорността си към Централната 

избирателна комисия. 

Всеки български гражданин има конституционното право да участва в изборния процес, 

независимо от страната, в която се намира, затова партиите и държавата трябва да 

стимулират избирателната активност, призова още Румен Радев. Затова не е необходимо 

да се чака президентският указ за насрочване на изборите, за да започне информационна 

кампания не само за безопасността на гражданите в изборния ден, но и за масово 

гласуване и в България, и в чужбина, коментираха участниците в срещата. 

Сред другите мерки, които „Алтернатива за българско възраждане“ предложиха с цел 

гарантиране на прозрачен изборен процес, бе видеонаблюдението в секциите да започне 

24 часа преди началото на изборния ден до окончателното показване на протоколите. 

Това ще даде възможност на наблюдателите и застъпниците да проследяват изборния 

процес. От АБВ предложиха и увеличаване на правомощията на общинските 

избирателни комисии. 

Според вицепрезидента Илияна Йотова трябва да продължи обсъждането на темата за 

равен достъп на всички политически формации до медиите в рамките на предизборната 

кампания. Сегашната уредба е инструмент на противопоставяне, коментираха на 

срещата. 

Изключително важно е не само да се проведат честни избори, но и да се гарантира 

прозрачна предизборна кампания. Очакваме да чуем предварително параметрите и 

здравните критерии, съобразно които ще бъдат наложени ограничения на кампанията и 

събитията по време на нея. 

Партиите и участниците трябва да знаят предварително при какво движение на 

епидемичната обстановка на каква кампания могат да разчитат. Това изисква сериозно 

планиране, така че ще настояваме да има яснота възможно най-рано. Това заяви 

държавният глава Румен Радев, който заедно с вицепрезидента Илияна Йотова на 

„Дондуков“ 2 по-рано проведе среща и с представители на ПП „Републиканци за 

България“. 

На срещата беше изразено опасение, че въпреки напредването на времето, няма 

законодателна готовност и подзаконова нормативна уредба, регламентираща изборния 

процес в безпрецедентни за българската демокрация условия. Държавният глава 

подчерта, че своевременното „осветяване“ на концепцията на изпълнителната власт за 

предстоящия вот е ключово за сигурността и информираността на гласоподавателите. 
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По думите на Румен Радев широко използваната от правителството практика да се 

приема законодателство в изключително кратки срокове сама по себе си не гарантира 

необходимия капацитет за неговото прилагане: “Едно е да се промени законът, друго е 

потенциалът на държавната администрация да въведе този закон в действие 

организирано и последователно, така че той да работи, да гарантира образцово 

провеждане на изборите и доверие в тях“. 

Вицепрезидентът Илияна Йотова също отчете като проблем, че въпросът за 

предизборната кампания остава извън фокуса на обществения дебат. Тя предупреди, че 

липсата на възможност в пандемията да се провеждат традиционните формати на 

комуникация между политическите партии и гласоподавателите ще доведе до 

прехвърляне на огромната част от кампанията в медийното пространство. 

Илияна Йотова призова още за регламентиране в Изборния кодекс на участието на 

партиите в медиите по време на предизборната кампания и за своевременни консултации 

между политическите субекти и ръководствата на обществените медии БНР и БНТ. 

Като съществен проблем, който поставя извънпарламентарните партии в неблагоприятна 

ситуация, беше посочена невъзможността те да имат равнопоставен достъп до медийни 

канали за комуникация. 

От „Републиканци за България“ призоваха за законови промени, които да регламентират 

ефирното време в обществените медии да бъде равно достъпно за всички политически 

кандидати, като се отчита, че обществената медия е функция на ангажимента на 

държавата за постигане на плурализъм. 

Фокус на консултациите беше и обезпечаването на вота за сънародниците ни зад 

граница. Държавният глава обобщи, че голяма част от направените досега предложения 

определят гласуването по пощата като удачен и възможен вариант в епидемична 

обстановка, но това е възможно само при сериозна мобилизация на изпълнителната и 

законодателната власт. 

Политическа партия „Републиканци за България“ предложиха чрез промени в Изборния 

кодекс да бъде предвидено представители на извънпарламентарни партии да бъдат 

членове на секционните избирателни комисии, както и на ЦИК, като изборът на тези 

партии да се реализира чрез жребий. 

За намаляване на злоупотребите с вота, от партията предложиха да се осъществява 

ротация на областните директори на Министерството на вътрешните работи в рамките 

на месец, докато тече изборната подготовка – мярка, чиято цел е да се прекъснат 

зависимостите и упражняването на користни интереси и да се минимизира купеният и 

контролиран вот в рамките на малцинствата и най-уязвимите български общности. 

Беше предложено и онлайн предаване на броенето на бюлетините и попълването на 

протоколите, както и качването на протоколите в отворена платформа за гарантирането 

на максимална прозрачност. 

Румен Радев отбеляза като възможност предвиждането на по-големи пространства, в 

които да работят избирателните секции, за да се избегне ситуация, при която спазването 

на изискванията за дистанция възпрепятства работата на застъпниците и наблюдателите. 

Все още очакваме методиката за одитиране на машините за гласуване на предстоящите 

избори за Народно събрание, условията за съхранението на устройствата, 

транспортирането им и контрола след тяхното одитиране. Трябва да се гарантира 

правото на независими организации и експерти да имат достъп до сертифицирането и 

одита, защото така ще се увеличи прозрачността и доверието към машинното гласуване. 

Това заяви президентът Румен Радев по време на срещата си с представители на 

политическа партия МИР. 

Участниците в срещата изразиха притеснения за навременната доставка на машините за 

вота. От партия МИР са категорични, че машинното гласуване е най-решителната стъпка 
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за предотвратяване на фалшифицирането и подмяната на вота на българските граждани, 

но то трябва да бъде прозрачно и да се проведе национална информационна кампания. 

 „Разписаното в Изборния кодекс успоредно гласуване чрез машини и с хартиени 

бюлетини създава предпоставки управляващото мнозинство да всее хаос в целия изборен 

процес, да затруднят българските граждани, а в това число и членовете на секционните 

комисии“, заяви Симеон Славчев – председател на партията. 

От МИР се обявиха и против „монопола“ на „Информационно обслужване“ АД във 

връзка с обработката на резултатите от изборите. Партията предлага всички политически 

сили, които участват в изборите, да имат право да излъчат наблюдатели не само в ЦИК, 

но и в „Информационно обслужване“. 

Президентът Румен Радев припомни, че с ветото си от октомври 2020 г. върху последните 

промени в Изборния кодекс е върнал за ново обсъждане измененията, регламентиращи 

комбинираното гласуване и отчитането на резултатите от машините, както и директното 

възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването на едно търговското 

дружество. 

Необходимо е ЦИК да изготвя функционално задание и техническа спецификация, които 

публично да се дискутират, преди да бъде възложено осъществяването на компютърната 

обработка на резултатите, заяви Румен Радев по време на срещата. 

Държавният глава обобщи, че от проведените досега консултации с 

извънпарламентарните партии има консенсус за необходимостта от законови промени, 

регламентиращи начина на гласуване на карантинираните гласоподаватели, 

дистанционното гласуване по пощата на сънародниците ни зад граница в държави със 

сериозни ограничения предвид пандемията. 

По думите на президента съгласие е постигнато за осигуряване на видео наблюдение от 

изборната администрация с директно излъчване по интернет в ЦИК и правото на членове 

на СИК, наблюдатели и застъпници да снимат със своите телефони и да излъчват в 

реално време процеса на отваряне на урните, броене на бюлетините и оформяне на 

протоколите. 

Президентът посочи, че единодушие има и за необходимостта от промени в изборното 

законодателство, които да дадат повече възможности за конкурентна среда за всички 

партии в процеса на предизборната кампания, особено по отношение на медийното 

отразяване. 

Редно беше към настоящия момент вече да разполагаме със здравен протокол, който да 

бъде разгледан и обсъден, и който едновременно да защитава здравето на всички хора и 

участници в изборния процес, но и да не ограничава правата на членовете на СИК, 

наблюдатели и застъпници, заяви Румен Радев. 

По думите му, здравните власти трябва да предложат при какви параметри на 

заболеваемост каква предизборна кампания ще се провежда, като заедно с политическите 

субекти се разработят различни сценарии за организация на политическите мероприятия. 

На срещата беше обсъден и въпросът за разширяване на възможностите за медийното 

отразяване на малките политически формации в националните медии и техните 

регионални станции. 

От МИР предлагат освен видеонаблюдение на броенето на бюлетините, да има 

наблюдение и на целия изборен процес, като се гарантира тайната на вота. Партията 

настоява да се създаде възможност цялата информация, която се подава в ОИК, РИК и 

ЦИК, онлайн да може да се предоставя и на политическите формации, участващи във 

вота, което ще предотврати фалшификация на резултатите. 
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www.actualno.com, 10.01.2021 г. 

https://www.actualno.com/politics/daniela-daritkova-imame-gotov-zakonoproekt-za-

glasuvane-na-lica-pod-karantina-ili-v-bolnica-news_1546259.html 

 

Даниела Дариткова: Имаме готов законопроект за гласуване на лица под 

карантина или в болница 

 

"Имаме готов законопроект, който да даде възможност за гласуване на лицата, поставени 

под карантина или настанени в болница с коронавирусна инфекция, да гласуват на 

предстоящите парламентарни избори". Това обявr в интервю за БНР председателят на 

ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова. 

Тя изказа надежда в оставащите седмици на парламента да бъде постигнат консенсус с 

останалите партии, за да могат да се гарантират правата на всички български граждани 

и да се постигне максимално възможно участие на всички в условията на пандемична 

обстановка. 

Председателката на ПГ на ГЕРБ заяви, че управляващите са готови да изпълнят всички 

законови ангажименти, за да се проведат коректно организирани и честни избори в 

страната. 

Дариткова отговори и на въпроса дали ГЕРБ може да влезе в коалиция с БСП след 

парламентарните избори: 

"Ние нямаме врагове, наш враг е коронавируса. ... Винаги сме държали на това да се 

запазят възможностите за постигане на консенсус, да не се горят всички мостове, дори и 

с политическите ни опоненти, защото в моменти на криза България има нужда точно от 

това". 

Темата дали Бойко Борисов ще бъде кандидат на ГЕРБ за президент не се обсъжда в 

партията, категорично заяви Даниела Дариткова и уточни, че в момента усилията на 

ГЕРБ са насочени към парламентарните избори. 

"Трябва да се търсят поводите за диалог и за съвместна работа. Упреците да бъдат 

отправяни коректно и безпристрастно, за да имат тежест институциите и да бъде 

демокрацията силна" - така коментира тя продължаващата конфронтация между 

президента и премиера. 

С нивото на комуникация, което не е предполагало участието на премиера Бойко 

Борисов, обясни Дариткова неявяването на министър-председателя в Европейския 

парламент на изслушването на Мониторинговата група за демокрация, върховенство на 

закона и основни права. 

По думите ѝ начинът, по който се приема премиерът от лидерите на другите европейски 

държави е показателен, че той е уважаван и добре приет: 

"Нашите политически опоненти и в Европа правят всичко възможно, за да дискредитират 

България". Тя посочи, че влизането на страната в т.нар. чакалня на Еврозоната показва, 

че България е добре оценена и перспективата пред нея е добра и страната ще се промени, 

благодарение на ГЕРБ и "Обединени патриоти". 

Във връзка с критиките на Венецианската комисия към одобреното на първо четене в 

Народното събрание създаване на фигурата обвинител, който да разследва главния 

прокурор в България, Дариткова заяви, че преди второ четене ще бъдат взети предвид 

всички мнения и становища. 
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