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ДО 
 

Д-Р ГАЛИНА ЛЕЩАНСКА, 

ДИРЕКТОР НА ЦСМП – ВРАЦА 
 

Д-Р ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ, 

ЗАВЕЖДАЩ ФСМП - РОМАН  
 

МЕДИИТЕ 

 

ПОЗИЦИЯ НА БАПЗГ 
по повод жестока агресия срещу фелдшер от ФСМП - Роман 

 

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи остро осъжда 

жестоката агресията, която са проявили двама мъже към 67-годишен фелдшер от 

Филиала за спешна медицинска помощ в гр. Роман към ЦСМП - Враца, за която 

съобщиха в централната новинарска емисия на bTV в петък, 18.12.2020 г. Д-р 

Адриан Стоянов, който е станал очевидец на грозната случка разказа, че колегата му 

е оказал първа помощ на единия от мъжете, който е бил с болки в корема, и го е 

насочил към личния му лекар. Именно тогава двамата мъже влезли в словесен спор с 

фелдшера, а след това се нахвърлили с юмруци и ритници срещу него. Към днешна 

дата нападателите са задържани от полицията.  
 

Ние от БАПЗГ смятаме за абсолютно недопустима подобна агресия, особено 

във време на корованирусна пандемия, когато спешните медицински екипи са поели 

на плещите си огромна отговорност, работят денонощно при изключително голямо 

натоварване заради повишената заболеваемост, болни колеги и кадрови недостиг. В 

тази трудна битка с COVID-19 някои от спешните медици платиха с живота си, но до 

последно спасяваха спешни пациенти. Поклон пред тяхната всеотдайност и 

човеколюбие! 
 

Апелираме за бързи и адекватни наказания на мъжете, проявили недопустима 

агресия към медицинския специалист. 
 

БАПЗГ за пореден път призовава пациентите и техните близки да се отнасят с 

уважение и респект към медицинските специалисти, които в дни на тежки изпитания 

продължават с отговорност и стоицизъм да изпълняват своя професионален и 

човешки дълг. Да бъдем добри към медиците и да ги оставим да работят спокойно - 

това е най-малкият жест, който им дължим за тежката и всеотдайна работа.   
 

Използваме случая за да благодарим на спешните медицински екипи в цялата 

страна за изключителните им усилия да помагат безотказно и с висок професио-

нализъм на всички, които се нуждаят от спешна медицинска помощ!  
 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ!  

 

Милка Василева,                              21.12.2020 г.                    

Председател на УС на БАПЗГ       гр. София                         
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