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  ПРИЗИВ КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

 Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изразява 

своето безпокойство и категорично несъгласие с думите на българския рапър 

Христо Петров, известен като Ицо Хазарта. В национален телевизионен ефир той 

каза: “Навремето един европейски политик е преценил, че евреите не са му 

приоритет. И макар методите да са се променили много от тогава, резултатът 

е един и същ”, което прозвуча като арогантен и абсолютно недопустим паралел 

между усилията на здравния министър Костадин Ангелов за овладяване 

разпространението на COVID-19 в България и действията на историческа личност, 

довели до смъртта на милиони човешки същества с възпламеняването на Втората 

световна война и изграждането на лагерите на смъртта.  

   

 Уважаеми г-н Петров, да говорите от висока обществена трибуна  абсурдни 

неща е опасно за обществото. Паралелът, който направихте, е неверен и абсолютно 

недопустим и то в навечерието на Международния ден на Холокоста! 

 

Днес, когато целият свят е изправен срещу COVID-19 и търси с общи 

усилия пътища на спасение, за да се съхранят възможно най-много човешки 

животи, Вие г-н Петров си позволихте да обиждате на висок глас един лекар в 

лицето на министър Костадин Ангелов, който, заедно с експертите от Националния 

оперативен щаб, търси най-верните решения с първи приоритет – запазване 

здравето на нацията. Хвърляйки тази недопустима обида, Вие поругавате всички 

усилия направени от медицинските специалисти у нас за лечението и спасяването 

на пациенти с коронавирусна инфекция. Поругавате медиците и обикновените 

хора, които платиха с живота си в тази трудна битка с невидимия враг.              

 

Бихме искали да припомним, че когато бяха въведени по-строгите 

противоепидемични мерки на 27 ноември 2020 г. заболеваемостта от COVID-19 в 

България беше 2,5 пъти по-висока на 100 000 население в сравнение със средната 

14-дневна заболеваемост в ЕС. След въвеждането на мерките броят на заболелите 

от коронавируса спадаше с бавни темпове, което наложи удължаване на мерките до 

края на януари 2021 г. В момента заболеваемостта, хоспитализациите и смъртните 

случаи са значително намалели, но в никакъв случай не бива да се прибързва. Нека 

не пропиляваме с лека ръка постигнатото с толкова много усилия!  

 

За целта е нужно да се вслушваме в думите на експертите. Смятаме, че е 

нужно да се обсъди поетапно и приоритетно стартиране на дейностите в 

различните области на социалния и икономическия живот при непрекъснат анализ 

на данните за заболеваемостта. По този начин няма да се компрометират 

постигнатата ниска заболеваемост и започналия процес по ваксиниране на 

приоритетните групи. Още повече, че предстои стартирането и на масовата 

ваксинация срещу коронавируса.  
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Необходимо е да се вземе под внимание и факта, че у нас вече има 

регистрирани заболели от английския вариант на COVID-19, който според 

експертите е значително по-заразен. Това крие опасност от драстично увеличаване 

на броя на заболелите и на хората с тежко протичане на болестта, които ще имат 

нужда от болнично лечение. Ситуацията в Европа е изключително напрегната - 

Норвегия, Испания, Германия, Франция и други европейски страни продължават да 

затягат мерките с нови ограничения, включително и за бизнеса.   

 

Уважаеми сънародници, нека се обединим, за да преминем заедно по 

възможно най-добрия начин през трудните изпитания на днешния ден! 

Призоваваме ситуацията да не се политизира! Нека се доверим на експертите – на 

хората, за които всеки човешки живот е ценен независимо от пола, расата, 

религията и политическите пристрастия.    

 

 НЕКА ОБЕДИНИМ УСИЛИЯТА СИ!  САМО ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!  

 

 

Милка Василева,                                  26.01.2021 г. 

Председател на УС на БАПЗГ           гр. София  
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