
Д Е К ЛА Р А Ц И Я 

ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА НА ДИРЕКТОРИТЕ И 

РАБОТЕЩИТЕ В ДЕТСКИ ЯСЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

ПРОВЕДЕНА НА 24.02.2023 Г. В АУЛАТА НА ВМА 

Ние, които подпомагаме родителите в отглеждането на най-малките и най-уязвимите 

граждани  на обществото ни, децата от 3 месеца до 3 години, настояваме за политическо 

съгласие за създаване на  дългосрочна Национална стратегия за детето, която да отразява 

цялостната визия на българската държава за развитието на следващите поколения 

граждани на Република България.  

❖ Националната стратегия за детето да обхваща етапите на детското развитие от 

началото на бременността до навършването на 18-годишна възраст с прилагане на 

интегрирани междусекторни политики и публично финансиране, контролирано от 

държавата. 
 

❖ Да се определят нормативно всички необходими специалисти, работещи с децата 

и семействата, и техните професионални роли и отговорности. 
 

❖ Да се изгради  цялостен подход за планиране на кадровия ресурс и обезпеченост 

със специалисти, работещи с децата, включително и за тяхната задължителна 

професионална квалификация, предвидимо кариерно развитие и достойно 

заплащане. 
 

Конкретни искания: 
 

❖ Надграждане и развитие на доказано най-добрият модел за отглеждане, 

възпитание и обучение на деца от 3 месеца до 3 години в самостоятелни детски 

ясли, функциониращи съгласно чл. 118 от Закона за здравето. 
 

❖ Подкрепа от работодателите за придобиване на нови знания и умения в областта 

на здравните грижи и ранното детско развитие чрез продължаващо медицинско 

обучение.  
 

❖ Подобряване на интегрираната работа на педагозите и специалистите по здравни 

грижи в детските ясли с нормативно определени професионални компетентности 

и допустимите форми на заместване спрямо нивата на професионална 

компетентност (допълнение и изменение на Наредба №26 на Министерството на 

здравеопазването от 18 ноември 2008 г. за дейността на детските ясли и детските 

кухни и здравните изисквания към тях с активното участие на работещите 

специалисти). 
 

❖ Засилен контрол от оторизираните държавни органи  за откриване, закриване и 

преобразуване на детски ясли и други организирани форми за отглеждане  на деца 

от 3 месеца до 3 години, създадени с  държавно и/или частно финансиране.  
 


