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Маргарита Василева Младенова,  
фелдшер,  медицински специалист в Трето ОУ “Д-р Петър Берон“ в Монтана: 

 
Маргарита Василева Младенова е родена на 07.07.1956 г. в гр. 
Криводол, област Враца. Завършила е средното си образова-
ние в гимназия „Кирил и Методий“ в родния си град през 1974 г. 
През юли 1977 г. се дипломира като медицински фелдшер в 
Обединено медицинско училище - гр. Враца. 18 години по-късно 
полага втори държавен изпит и получава диплома за полувис-
ше медицинско образование в Полувисшия медицински инсти-
тут - гр. Враца.  
През 2003 г. придобива диплом за завършено висше образование 
по специалност „Фелдшер“ и образователно-квалифи-
кационна степен „Специалист“ от Медицински университет – 
София. 

 

- Как се насочихте към професията фелдшер? Имах-
те ли някакъв пример, който следвахте или изборът 
Ви е случаен? 
 

- Това беше една моя детс-
ка мечта. Исках да стана 
лекар и да лекувам, да се 
грижа за болните хора. 
След завършване на сред-
ното си образование кан-
дидатствах във ВМУ - Со-
фия, но за мое голямо съ-
жаление не бях приета. 
Бях подала документи и в 
Обединено медицинско 
училище във Враца, откъ-
дето получих писмо, че 
съм сред 6-те момичета на 
I-ви “А“ курс за фелдше-
ри. В курса се обучавахме 
45 момчета и 6 момичета от цяла България. Не мога 
да кажа, че съм следвала някакъв пример... просто 
следвах мечтата си. 
 

- Кое беше първото Ви работно място и как Ви пос-
рещнаха там? Как се разви след това кариерата Ви 
и какви трудности срещнахте по пътя си? 

 

- Започнах работа през месец 
септември 1977 г. в Окръжна 
болница в Михайловград (ще 
припомня, че това е бившето 
име на гр. Монтана), в СЛПЗ - 
два екипа (детски и за възраст-
ни). Провеждахме профилак-
тични прегледи на деца и въз-
растни на територията на це-
лия окръг. Тогава бяха създа-
дени тези здравни картони, 
които се ползват и до днес. 
След 2 години приключихме с 
картотекирането и аз започ-
нах работа в кабинета по 
спортна медицина, който бе-

ше към ВПО-специализирани кабинети. Там останах 
до 2000 г., когато кабинетът беше закрит. Непосредс-
твено след това започнах работа като фелдшер на 
Трето ОУ “Д-р Петър Берон“ - Монтана. 
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С трудности съм се сблъсквала, както в началото на 
кариерата си, така и до ден днешен. Те са неизбеж-
ни. Те обаче се преодоляват, когато човек е последо-
вателен и компетентен, от една страна, и когато по-
лучава подкрепа и разбиране, от друга страна. Вина-
ги съм имала шанса да работя с хора, чието профе-
сионално съдействие ми е помагало да решавам 
проблемите. Практиката ми ме е научила, че когато 
се работи в екип, добрите резултати не закъсняват. 
 
 

- Вие сте медицинският специалист на Трето ОУ 
“Д-р Петър Берон“ в Монтана. Разкажете ни защо 
се насочихте към работата с деца и какви са основ-
ните Ви задължения?  
 

- Целият ми професионален живот е свързан с рабо-
та с деца и млади хора. Здравето на подрастващите е 
най-силният мотив за мен. То за мен е висша цен-
ност, която придава смисъл на професионалната ми 
реализация.  Обичам децата и се радвам и на тяхна-
та обич... От това по-голямо щастие няма. Основното 
ми задължение в училище е да осъществявам меди- 

 

 
 

цинско обслужване на спешните състояния до прис-
тигането на екип на Центъра за спешна медицинска 
помощ. Извършвам антропометрични измервания и 
правя анализ на здравословното състояние на уче-
ниците на базата на профилактичните прегледи, 
извършени от личните лекари. Осъществявам конт-
рол върху храненето на учениците в училищния 
стол и продаваните в училището закуски.  

В часовете на класния ръководител,  посветени на 
здравето на децата, изнасям здравни беседи, презен-
тации и видеофилми, които учат децата как да жи-
веят и да се хранят здравословно. С голямата подк-
репа и съдействие на директора на училището и 
педагогическия екип осъществяваме контакти с об-
ществени и неправителствени организации за про-
веждане на дейности по профилактика и промоция 
на здравето на учениците. Участваме в различни 
събития и кампании, организирани от РЗИ, Пожар-
на, МВР, БМЧК и др. Съвместно с педагозите извър-
швам прегледи за опаразитеност на учениците.  
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Следя и контролирам текущото хигиенно състояние 
на училището, както и текущите дезинфекции и де-
зинсекции. Освен с педагозите, осъществявам връзка 
и с родителите при възникване на здравословни 
проблеми с техните деца. Трудно е да се изброят 
дейностите ми като фелдшер. Ако трябва да обоб-
щя: правя всичко, което е по силите ми и в компетен-
циите ми, за да бъда максимално полезна за здравето 
на децата. 

 

- Хората, с които работите в училището и други-
те професионалисти по здравни грижи, оценяват ли 
спецификата на Вашия труд и отговорността, 
която носите? Имате ли условия за кариерно израс-
тване?  
 

- Благодарна съм, че работя с хора като директора на 
училището  г-жа Мариана Калеева, с педагогическа 
колегия и непедагогически състав, които не само че 
оценяват спецификата и отговорността на работата 
ми, но полагат големи усилия да ми помагат и съ-
действат. В Трето ОУ „Д-р Петър Берон“ се работи в  
екип, затова и резултатите са налице. Смея да твър-
дя, че училището ни е едно от най-добрите в регио-
на.  
 

 
Питате за кариерното развитие... Ако под това се 
разбира изкачване в йерархията, отговорът е отри-
цателен. Но лично аз разбирам кариерното израст-
ване като възможности за повишаване на професио-
нализма. Затова съм категорична – да, имам условия 
за това. Самата среда в училището е стимулираща за 
мен, кара ме да задълбочавам познанията си, да тър-
ся нови източници на информация и нови форми за 
повишаване на здравната култура на децата, за про-
филактична работа. Нашата общност на специалис-
тите по здравни грижи също ни въвлича в квалифи-
кационни форми, които допринасят за кариерното 
ни развитие.  
 
Община Монтана обезпечава материално работата 
ни по изключително добър начин, което също е сти-
мул. И последно, но не по значение, любовта към 
работата и здравето на децата са условия за кариер-
но израстване. Затова уверено твърдя: да, имаме го-
ляма възможност да градим кариера. 
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- Идвало ли Ви е наум да промените професията си 
или да заминете на работа в чужбина? 
 

- Не, никога не ми се е искало да сменям професията 
си. Дори за миг не мога да си представя какъв би мо-
гъл да бъде животът ми без работата, училището, 
децата.... За заминаване в чужбина дори не съм и 
мислила. Чувствам се прекрасно реализирана тук – и 
в професионален, и в личен план. Имам чудесно се-
мейство – две деца, момиче и момче, снаха, зет и вну-
че. Взаимно се подкрепяме в работата си. Трудовата 
емиграция в друга държава дори не сме обсъждали. 
Мисля, че няма да съм щастлива, ако портмонето ми 
е пълно, но сърцето ми е празно в чужбина... 
 
 
 
 
 

 
 

- Какво бихте променили в здравеопазването, ако 
зависеше от Вас?  
 

- Много ми е болно, че беше преустановено обуче-
нието за медицински фелдшери. Ето това е нещото, 
което бих променила. Смятам, че тази професия е 
нужна. 
- Остава ли Ви време за хоби? Какво обичате да 
правите в свободното си време? 
 
 

- Обичам природата и свободното си време посве-
щавам на разходки из красиви местности. В Бълга-
рия има много прелестни места, които си заслужава 
човек да види. 

 
 

Интервюто е публикувано в  
Електронния бюлетин  

на БАПЗГ , брой 10/2015 г. 


