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        Изх. № 14/17.01.2018 г.    
 
              Декларация на акушерките в Република България, 
приета на 17.01.2018 г. от участниците в Дискусионния форум 

"Акушерката - подценената професия", организиран от БАПЗГ и АБА  
     

ДО 
  
Г-Н РУМЕН РАДЕВ, 
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО  
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ, 
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 
Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА 
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ  
В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ КНСБ 
 

Д-Р КАМЕН ДАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ  
КЪМ КТ "ПОДКРЕПА" 
 
 

                                   УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА, 
 

Ние, акушерките, работещи в Република България се обръщаме 
към Вас със загриженост за  здравето на жените и новородените деца 
в нашата страна. Като осъзнаваме голямата отговорност,  която 
носим,  упражнявайки избраната от нас хуманна професия и в 
усилието си да създадем  благоприятна среда за развитие на 
професионализма, кариерно развитие и подкрепа на младите 
акушерки, за да продължат да работят в България,  ние настояваме за 
изменение и допълнение на нормативната база в посока на: 

 
1.  Законово регламентиране на акушерските пренатални, постнатални и 

патронажни грижи в извънболничната помощ за подрастващите, 
бременните жени, младите майки и новородените деца - промяна на  
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Наредба №1/08.02.2011 г. на Министерство на здравеопазването за 
професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, 
асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат 
да извършват по назначение или самостоятелно и чл. 17а от Закона за 
лечебните заведения. 
 

2.  Изработване и приемане на акушерски стандарт, съобразен с 
европейското законодателство и отговарящ на медицинските 
практики, базирани на доказателства, с точно и ясно регламентирани 
права, задължения и компетенции на акушерките.  

 
3.  Създаване на законодателна възможност за реално работещи 

самостоятелни акушерски практики в извънболничната помощ в 
отговор на стратегията на Европейския съюз "Здраве 2020", както и на 
програмата на Световната здравна организация 2015-2020 година. 

 
4.  Осигуряване  на оптимални условия – финансова подкрепа и 

служебен отпуск  за участие на акушерките в различни форми за 
продължаващо обучение, гарантирано кариерно развитие и 
израстване, обвързано с достойно заплащане за положения високо-
квалифициран труд.  

 
5.  Въвеждане на мултисекторен подход, който обединява образо-

ванието, здравеопазването, социалната подкрепа и закрила на 
майчиното и детското здраве с ясно определени роли и отговорности 
на участниците в екипа. 

 
6.  Осигуряване на достойно заплащане на труда на акушерките, 

гарантиращо добър социален статус, съобразено с придобитата 
квалификация и медицински отговорности. Настояваме за стартова 
заплата в размер на три минимални работни заплати за страната.  

 
 

 
  ,  
 
  

 


