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Изх. № 173/ 12.09.2019 г. 
 

 
ДО  
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ 
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е  
На Българската асоциация на професионалистите по здравни 

грижи (БАПЗГ) 
Относно: писмо на Министъра на здравеопазването с Изх. №21-00-
1478/08.08.2019 г. за процедура по промяна в Националната класификация 
на професиите и длъжностите, 2011 с оглед въвеждане на длъжност „стажант 
медицинска сестра“ и „стажант акушерка” за студенти от трети и четвърти 
курс по съответните специалности“. 
 

Уважаеми г-н Ананиев, 
БАПЗГ, като представител на съсловието, оторизиран от Законодателя да 
отговаря за условията за упражняване на професиите и професионалното 
развитие на своите членове, изразява своето категорично несъгласие с 
намерението на МЗ, изложено  в писмо на заместник-министър на 
здравеопазването Жени Начева за стартиране на процедура по промяна в 
Националния класификатор на професиите и длъжностите с оглед 
въвеждане на длъжност „стажант медицинска сестра“ и „стажант акушерка” 
за студенти от трети и четвърти курс по съответните специалности“ със 
следните мотиви: 
1. Професиите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ са регулирани 
професии в Европейския съюз и в нашата страна. Те са обект на 
ДИРЕКТИВА 2005/36/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните 
квалификации  и ДИРЕКТИВА 2013/55/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 ноември 2013 година за изменение на 
Директива 2005/36/ЕО. Р България е приела посочените директиви и те са 
имплементирани в нашето законодателство. Учебните планове, по които се 
обучават студентите до този момент са в синхрон с Единните държавни 
изисквания и с Европейските директиви. Евентуална промяна в обучението 
би довела до непризнаване на дипломите на медицинските сестри и 
акушерки в Европейския съюз и ще противоречи не само на европейските, 
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но и на националните изисквания за придобиване на професионална 
квалификация по тези специалности.  
2. Наредба на МЗ № 1 от 08.02.2011 за професионалните дейности, които 
медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти 
и здравните асистенти могат да извършват по назначение или 
самостоятелно посочва голям обем от дейности, които дипломираната 
медицинска сестра и акушерка могат да  извършват самостоятелно. За всяка 
своя професионална дейност те носят юридическа отговорност. Студентите 
формално извършват определени трудови дейности при провеждане на 
практическото обучение, но тези дейности са съобразени с правното 
положение на студента. Недопустимо е недипломирани лица, каквито са  
стажант медицинската сестра и стажант акушерката  да бъдат натоварвани с 
отговорности, които не могат да изпълнят. 
3. Предложението на МЗ предполага студентите да бъдат принудени да 
сключат трудов договор със съответното ЛЗ в което провеждат 
практическото си обучение, преди придобиване на квалификация за 
извършване на здравни грижи. Понятието „стажант“ определя нивото на 
обучавания в учебния процес и напълно изключва понятие за придобита 
професия. Т.е. не може да има професия „стажант“, особено в направление 
отнасящо се до човешкото здраве и живот. 
4. Българските пациенти, както и европейските, имат право на 
качествени здравни грижи, извършвани от дипломирани медицински 
специалисти с достатъчно продължително университетско образование. 
5. С оглед критичния недостиг на медицински сестри и акушерки 
базовите грижи могат да бъдат извършвани от лица с професии, които и в 
момента са включени  в Националния класификатор на професиите и 
длъжностите, а именно - здравен асистент и болногледач, които се обучават 
в рамките на професионалното образование и обучение.  

 
 

Уважаеми г-н Ананиев,  
От името на съсловната ни организация искам да изразя критичното 
отношение на колегите си от поставения проблем. Пренебрежителното 
отношение към обучението на професионалистите по здравни грижи  се 
установи като трайна тенденция за отлив от нашите достойни и хуманни 
професии. Надявам се с общи усилия да променим този негативен процес в 
страната ни.  
 
С уважение:  
 
МИЛКА ВАСИЛЕВА 
Председател на УС на БАПЗГ 
 


