Академик Петър Иванов:
БЪЛГАРИЯ СЕ САМОУБИВА. КАКВО
МЕДИИТЕ ОБАЧЕ СЛУГИНСКИ
СПЕСТЯВАТ?

Всички медии публикуват ужасяващите данни на Евростат, че сме с най-висока смъртност в
Европа (16,6 промила), което означава, че в България годишно умират 1660 на всеки 100 хил.
души.
След нас се нареждат Румъния – 1530 случая на 100 хил., Унгария (1500), Литва (1490).
Медиите обаче слугински спестяват, в полза на властта, следните съпътстващи демографската
информация факти, или не им обръщат достатъчно внимание:
1. България всъщност е не само европейски, но и световен шампион по смъртност, на първо
място сме в света сред 230 страни, далеч след нас са Сирия (където има война), Авганистан,
Лесото, Свазиленд (там 25% от жителите са болни от СПИН) и др.;
2. Спестява се динамичният аспект на проблема, увеличаването на смъртността е с чудовищни
темпове, в сравнение с предходната година то е нараснало само за една година от 15,1 промила
(по данни от сайта на НСИ) на 16,6 промила, т.е. с 1,5 промила, които са цели 10%;
3. Рязкото повишаване на смъртността у нас съвпада с управлението на ГЕРБ, през 2009 г. бяхме
на 19-то място по смъртност в света (по данни в сайта на ЦРУ), а сега, при третия кабинет на ген.
Борисов, вече сме на първо място по смъртност в света;

4. Първото място по смъртност на България (16,6 промила) е твърде отдалечено от страната след
нас на второ място – Румъния, която има годишна смъртност 15,3 промила, с цели 1,3 промила
(10%) по-малко;
5. Обществото у нас не осъзнава (заради липсата на медийна порядъчност, според мен), че в
сравнение с редица други европейски страни смъртността у нас не само е в пъти по-висока, но и
продължава бързо да се увеличава всяка година. За сравнение, докато ние сме с 16,6 промила,
във Франция смъртността е 8,6 промила, в Испания – 8,7 промила, в Италия – 9,0 промила и т.н.,
значи с около 2 пъти по-малко;
6. Не се показват в пълен обем трагичните регионални разлики на територията на България –
докато смъртността в привилегированата и обгрижвана от управляващите София е 11,8 промила
(според сайта на НСИ), много под средната смъртност 16,6 промила за страната, то в Монтана
смъртността е 21,3 промила, а във Видин е 22,8 промила, т.е. имаме региони, в които умиращите
за една година са 2 пъти повече в сравнение със София. Не ми се говори за смъртността в селата
– тя в Габровсия край е 34,7 промила, а във видинските села е 36,9 промила, т.е. над 3 пъти
(300%) повече, което е безкрайно отвратително като социален и демографски факт;
7. Не се посочват данни за детската смъртност, а те също са отчайващи – при средна годишна
детска смъртност за страната 6.6 промила, в гр. София тя е 2,5 промила, а в Сливенско е 17,6
промила, в Пазарджишко – 19,7 промила, излизат разлики от близо 8 пъти, разлика 800%, нямам
думи;
8. Известно е, че освен намаляващи и изчезващи, ние, българите, сме и най-болната нация,
държим призови места по много заболявания. Според данните на НСИ, през 2015 г. от починали
110 117 души, най-висок дял смъртни случаи е от болести на сърцето – над 70 хил. души, втора
причина за смърт у нас са били раковите заболявания (17 хил.), следват болестите на
дихателната система и т.н. Излиза, че у нас всеки ден 238 души, или 10 души всеки час, или 1
човек на всеки 5-6 минути от денонощието умират от инфаркт, инсулт или рак. Този факт е
многозначителен и показва май и системата на здравеопазването ни;
9. Заедно с печалните факти за смъртността и болестите, трябва да се посочат още и данните за
срива на раждаемостта, който е умопомрачителен – от 182 000 раждания у нас през 50-те години
на миналия век сега новородените са 3 пъти (300%) по-малко, около 60 000;
10. Крият се и и етническите аспекти на демографската катастрофа, например, никъде не се
оповестяват данните, че 11% от новородените са недоносени, 2% са изоставени, 3% са с
малформации и т.н., а 55% нямат за майчин език българският език, т.е. новородените са от
циганския или от турския етнос.
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