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От извънредно към извънредно санитарно положение

Точно когато в Южна Корея започнаха да връщат строгите ограничения срещу
COVID-19, а в Германия обмислят същото заради внезапното увеличаване на броя на
заразените и починалите от коронавируса, властите у нас обявиха „разхлабване“ на
мерките. Премиерът обаче се закани да възстанови забраните, ако броят на заразените
за едно денонощие надхвърли цифрата 100. Защо 100, а не 200, да речем? Някой у нас
знае ли колко са в действителност носителите на коронавируса? Не! Поради което
горепосочената граница от 100 заразени за едно денонощие, може лесно да бъде
премината, или броят на установените вирусоносители да бъде умишлено задържан „в
нормата“, маневрирайки с броя на тестваните граждани.

На 13 май изтече срокът на въведеното извънредно положение със специален закон
(на 13 март) и впоследствие удължено с още един месец. Забравили предишните си
възражения срещу „заразоопасното“ събиране на НС с цел, премиерът Борисов да
запознае народните представители с плана за преодоляване на социално
икономическите последици от противоепидемичната карантина, управляващите от ГЕРБ
и ОП изготвиха и внесоха в парламента проектозакон за изменения и допълнения на
Закона за здравето. Той трябваше да бъде гласуван окончателно миналия вторник и да
осигури продължаването на част от разпоредбите на Закона за извънредното
положение. Своеобразният трансфер на

законови разпоредби и ограничения на правата на гражданите

беше предшестван от премахването на задължението да се носят маски на открити
публични места, както и на забраната за посещение на парковете и планините край
градовете. А на Гергьовден бяха свалени и КПП-тата на входовете и изходите на
областните центрове, като останаха само тези за поставените под карантина махали и
селища. Падна и забраната за пътуване между селищата, което моментално се отрази
на ПТП-тата, кражбите на автомобили и гонките с полицията по улиците на градовете, в
които участват криминално проявени, дрогирани и без книжки пишман шофьори. От 11
май органите на реда започнаха проверки за носенето на маски и спазването на
социалната дистанция в обществения транспорт, като нарушителите биват сваляни и
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глобявани от 300 до 1000 лв. За нарушителите на карантината глобата достига до 5000
лв. „Материалът“ обаче не дочака отмяната на извънредното положение, а побърза да
ощастливи с присъствието си собствениците на кафенета, питейни и хранителни
заведения. А, докато жандармерията и полицията „респектираха“ обитателите на
циганския квартал „Райна Княгиня“ в Ямбол, който се превърна в огнище на зараза,
възникна ново такова огнище в родопското село Осина, община Сатовча, област
Благоевград. Твърди се, че заразата там е била пренесена от жена, лекувана в София и
впоследствие починала, но има и подозрения, че преносителите на коронавируса са
жители, завърнали се от чужбина. Фактът, че жената е имала съпътстващи
заболявания вече има значение само за статистиката и научните изследвания. Дали
коронавирусът, както в много други случаи, е бил капката, която е препълнила чашата
на „придружаващите заболявания“ или е първопричината за смъртта на жената? Това
едва ли ще научим скоро. Но не само у нас, а в целия свят се изразяват съмнения, че
коронавирусът е просто универсалното и удобно оправдание, димната завеса, зад която
се крият пороците на съществуващите системи на здравеопазване. Не става реч за
отричането на епидемията от коронавируса, а

за злоупотребата с тревогите и страховете на хората с цел да се отклони тяхното
недоволство от управлението на здравеопазването

в отделните страни. Припомням, че навремето бившият президент на САЩ Джордж
Уокър Буш-младши възнамеряваше да замени здравните осигуровки със здравни
застраховки. Изглежда че и прословутата програма „Медикеър“ на Барак Обама не е
променила много състоянието на американското здравеопазване, щом медиците в Ню
Йорк посрещнаха коронавируса с торби за смет на главата, вместо с предпазни маски.
Защото производството на маски и защитни облекла просто беше изнесено в Китай.
Дори България, която благодарение на премиера Бойко Борисов щеше да задоволява
потребностите от защитни облекла и маски на Северна Македония, Австрия и целия ЕС,
беше принудена да внася тестове за коронавирус и маски от Китай и дори от… ОАЕ!
След като и нашите медици посрещнаха невидимата „гад“ с голи гърди и мнозина се
заразиха, а някои починаха, извънредното положение, въведено на третия месец от
избухването на епидемията в Ухан, беше като на умрял компрес.

На 11 май, два дена преди да изтече то, броят на заразените медици стана 214,
нараствайки за едно денонощие с 5 нови случая. Броят на всички доказано заразени в
България нарасна с 26, достигайки цифрата 1981, а този на починалите стана 91.
Всичко това, при 461 излекувани и 385 хоспитализирани, от които 58 в интензивните
отделения на болниците. На 12 май, когато в НС гледаха предложените от кабинета
изменения в Закона за здравето и други закони, касаещи последствията от епидемията
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с COVID-19, общият брой на заразените достигна 2004, а този на заразените медици се
увеличи с нови 4, от които един лекар и три медицински сестри. За щастие, броят на
жертвите на коронавируса нарасна „само“ с 2, достигайки цифрата 93. Националният
оперативен щаб обяви, че броят на хоспитализираните е нараснал с 13, достигайки 398
души, от които 50 в интензивните отделения на болниците. На 13 май сутринта доказано
заразените бяха станали 2069, нараствайки за едно денонощие с цели 65 човека, а
починалите се бяха увеличили с 3 за същия период, достигайки цифрата 96. Броят на
приетите за лечение в болниците бе нараснал с 25, достигайки 365 души, от които 51 в
интензивните отделения на болниците, а броят на изписаните като излекувани от
болниците беше станал 499. А в редица болници, включително национални и областни,
дефицитът на кадри, подсилен от масовото заразяване на медиците с коронавирус,
просто боде очите. Отчаяни и унизени от условията на работа, медиците от няколко
болници - в София, Айтос, Карлово, Кула и др., подадоха колективно оставки. А
директорът на областната болница във Видин поиска помощ от министъра на отбраната
за дезинфекция на повереното му здравно заведение. Оказа се, че там
ултравиолетовите лампи не са сменяни от 5 години, а дезинфектантите се сипват в
кофите за вода, което ги отслабва. За еднократна дезинфекция на областната болница
са нужни 5000 лв., които тя няма от къде да извади. Това прилича ли ви на подготвена
за епидемията система на здравеопазване? Да не говорим, че заради коронавируса
бяха временно отменени плановите операции, консултациите, приемите и лечението на
пациенти с други заболявания. При смърт на такива, пак коронавируса ли ще обвинят?
Или тези, които решиха, че у нас има прекалено много болници и направиха всичко
възможно „излишните“ здравни заведения да бъдат закрити? Имаше един министър на
здравеопазването от първото правителство на Борисов, който обещаваше болните да се
транспортират до големите болници с хеликоптери. След една негова командировка в
чужбина, която се оказа платена от частна фирма, той беше уволнен и заменен с
Анна-Мария Борисова, с която премиерът твърдеше, че се е запознал „на един разклон
за Велико Търново“. И тя не цъфна и върза, та беше сменена от гинеколога професор
д-р Константинов. Още няколко камикадзета изгоряха на неговия стол при трите
кабинета на Борисов, докато се стигна до назначаването на финансиста Кирил Ананиев
за министър на здравеопазването. Кризата с коронавируса показа, че и той, подобно на
министрите на правосъдието, външните работи, туризма, икономиката, енергетиката,
образованието и културата, е

абсолютно непригоден за поста, който заема.

„Калинките“ на Вожда неслучайно са недолюбвани, както от бизнеса, така и от
обикновените граждани. Иска се и оставката на Владислав Горанов, но той е под
специалния чадър на премиера. Не можа да го разклати нито историята с безплатния
апартамент, нито с хакнатите сървъри на НАП, нито скандалът с неплатените стотици
милиони данъци от фирмите на Васил Божков. Когато ГЕРБ изпадна в опозиция след
изборите през 2013 г., Горанов напусна НС с аргумента, че не можел да издържа

3/5

ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ НОРМАЛНАТА НИ АНОРМАЛНОСТ!
Автор: Петко ПЕТКОВ

семейството си с една депутатска заплата. Министерската заплата не е кой знае колко
по-голяма от депутатската и щом той не подава оставка, значи че постът министър на
финансите му осигурява други, по-големи възможности. Иначе щеше да се само зачисли
в групата на „маргиналите“, които за 50 години не са спечелили 20 000 лева. Но,
достатъчно беше Горанов да промърмори срещу обещаното от премиера намаляване на
ДДС за ресторантите на 9%, за да му се напомни кой му е началникът. Борисов грубо му
заяви, че когато някой не е съгласен с нещо, може да си подаде оставката.

Що се отнася до министъра на здравеопазването Ананиев, той трябваше да
дисциплинира финансово подопечните му болници и кадри, но системата на
здравеопазването си остана и нереформирана, и недофинансирана. Коронавирусът
само направи това по-видимо за обществото. Дали министърът на здравеопазването
или МС ще обявява извънредна епидемична обстановка, това има значение най-вече за
конституционалистите. И в двата случая ограничаването на правото на гражданите да
пътуват, както и задължителната им изолация или лечение противоречат на
Конституцията. Иначе и децата знаят, че без санкцията на премиера Борисов нищо в
трите власти не помръдва. Низвергнатият хазартен бос Васил Божков се провиква от
ОАЕ, че България се управлява от хунта, начело с Бойко Борисов в съдружие с Делян
Пеевски. А прокуратурата на Гешев обяви Божков за шеф на ОПГ. Може ли и двете
твърдения да са верни? Възможно е, щом Божков внезапно реши да джироса
мажоритарния пакет от акциите на „виновника за погубването на Левски“ Бойко
Борисов. На 13 май „куриерът“ Сашо Диков се опита да връчи акциите на премиера в
МС, но получи категоричен отказ. Номерът с „нашта ОПГ поздравява вашта ОПГ“ не
мина, само дето Тити Папазов се оказа поредният измамен „спасител“ на „отбора на
народа“. А на „китайския“ вирус му е все едно кого заразява: членове на хунта или на
ОПГ, принца престолонаследник на Обединеното кралство Чарлз, премиера на
Великобритания Борис Джонсън, жената на канадския премиер Джъстин Трюдо,
министрите и говорителя на Владимир Путин, или хора от близкото обкръжение на
Доналд Тръмп. Различни са само усилията, които се полагат за лечението на
властимащите. Всички са равни, но някои са по-равни дори пред смъртта. Или, както
пише Некрасов: „Кому бублик, а кому дырка из бублика- ето эст демократическая
республика!“ („Кому геврек, а кому дупката на геврека – това е демократичната
република“).

Според нашия премиер светът се ръководи от принципа „проба-грешка“. У нас, обаче,
водещият принцип на властта е: „Ако лъжата ни мине – мине! Ако не, ще пробваме друга
измама!“ Преди една седмица Борисов излъга, че Кристин Лагард, шефката на ЕЦБ, му
била казала, че се чувства в безопасност, понеже била ваксинирана с българска
БЦЖ-ваксина. Но, както припомни Светослав Терзиев във вестник „Сега“/11.05.2020,
БЦЖ-ваксината срещу туберкулозата не е българско, а френско творение, изпробвано
още през 1921 г. в Института „Пастьор“. През 1950 г. ваксинирането с БЦЖ (на френски
BCG -Bacillus Calmette-Guerin) било направено със закон задължително във Франция.
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Създателите на ваксината, френските биолози Албер Калмет и Камий Герен, са
оставили инициалите си в наименованието й. От въвеждането на ваксината, до нейната
отмяна, направена през 2007 г. по препоръка на СЗО (заради ликвидирането на
туберкулозата), всички кърмачета във Франция бивали ваксинирани. Неваксинирани
със сертификат деца не можели да постъпят в детските градини и училищата. След
2007 г. това изискване се запазило само за децата на някои целеви групи, като
преселници от Източна Европа, включително от България.

Следователно, госпожа Кристин Лагард, която е родена в Париж през 1956 г., няма как
да е била ваксинирана с българска БЦЖ-ваксина. Но какво да се прави, когато
графиката на хвалбите и лъжите на Борисов няма нито пик, нито плато, а върви право
към небето. Там, накъдето той води и „стадото“, което „му гласува“. И което му вдига
рейтинга до 40%, изравнявайки го с този на президента Румен Радев, според „Алфа
рисърч“. „Стадото“ си харесва пастира, макар че той по-скоро го одира, отколкото да го
храни и пази от вълци и коронавируси.

Борисов обаче не е сам във фантазьорството. Неотдавна лидерът на „Воля“ и
заместник председател на НС Веселин Марешки предложи на Тръмп да изпрати
американски туристи в България, в знак на благодарност за предплатените от нас още
непроизведени изтребители F-16 Block 70. Очаква се Тръмп да каже: „Отивайте в
България! Това е страна, която аз много харесвам, макар да не знам къде се намира.
Българите са страхотни съюзници, те купуват F-35“. Неотдавна той проведе
пресконференция на моравата пред Белия дом, на която изтъкна „успехите“ си в
борбата с коронавируса, акцентирайки на броя на проведените тестове. Когато една
кореспондентка на СВS Newsго запита дали за него има значение фактът, че
ежедневно в САЩ се заразяват и умират от коронавирус хиляди американци, Тръмп я
прати да зададе същия въпрос на китайците. Може би те щели да й отговорят
специално. Нищо лично, така Тръмп отговарял на всички, които му задавали гадни
въпроси. След което сърдитият държавен глава на САЩ слезе от трибуната и напусна
сборището. Ето за какво нашият премиер още не се е сетил, а само нарече „тулупи“
всички, които го критикуват и дразнят в социалните мрежи. Ние пък ще подразним
феновете на Борисов и ГЕРБ със следната мъдрост относно „успешната“ им борба с
коронавируса: „Оптимистите ходят без маски, песимистите не свалят маските, а
реалистите си стоят вкъщи!“
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