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Изх. №79/18.05.2021 г. 

 

ДО 

 

Г-Н РУМЕН РАДЕВ 

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАTЕЛ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

МЕДИИТЕ 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО 
 

Относно: Изказване на г-н Антон Кутев по повод ползващите неплатен отпуск висши 

кадри в системата на МВР и неуместно сравнение с медицинските сестри 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ, 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНЕВ, 

УВАЖАЕМИ Д-Р КАЦАРОВ, 

УВАЖАЕМИ ЖУРНАЛИСТИ, 

 
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) 

изразява възмущението си от изказването на говорителя на служебното правителство 

г-н Антон Кутев по повод ползващите неплатен отпуск висши кадри в системата на 

МВР, в което беше направено неуместно сравнение с медицинските сестри. 

Категорично не сме съгласни с внушението, че медицинските сестри са готови да 

пренебрегнат изключително важната си и отговорна грижа за пациентите под заплаха 

от предполагаеми санкции (репортаж на телевизия ON AIR на 17.05.2021 г.). 

 

Цялото ни съсловие е поразено и отвратено от това нелепо изказване. В 

днешните тежки времена, в които хората в целия свят изразяват благодарността си към  
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тези, които се грижат за болните съпричастно, компетентно, професионално и с риск 

за собствения си живот, от устата на говорителя на правителството идва оценка за 

съмнителни качества и недостойно професионално поведение на медицинските сестри.  

 

Напомняме, че в днешната ситуация на световна пандемия, ключова роля за 

грижата и лечението на пациентите имат медицинските сестри и те са на работните си 

места. Неслучайно 2020 г. беше обявена от Световната здравна организация за година 

на медицинската сестра и акушерката, а 2021 г. е Година на здравните специалисти. 

Ако само медицинските сестри, които са в пенсионна възраст, бяха излезли в неплатен 

отпуск, то българската системата на здравеопазване щеше да рухне.   

 

Ние, медицинските сестри в България, винаги сме работили и работим 

отговорно, достойно, без да се натрапваме, без да очакваме благодарност, въпреки 

трудностите, пред които ни поставя дългогодишната недалновидна политика на 

държавата по отношение на здравните грижи. Нашите организирани протести назад в 

годините бяха в името на по-добрата грижа за пациентите.  

 

Въпреки изтощението и изнемогата 25 000 български медицински сестри са на 

работните си места, черпещи сили от усмивките на излекуваните пациенти. 

 

БАПЗГ настоява за публично извинение от говорителя на служебното 

правителство г-н Антон Кутев за нанесената обида на едно цяло съсловие, а оценката 

за нашата работа оставяме както винаги на хората, получили нашите помощ и грижи. 

 

Милка Василева 

Председател на УС на БАПЗГ 
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