
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
На 7-ми април 2022 г., когато отбелязваме Световния 
ден на здравето, председателят на УС на БАПЗГ Мил-
ка Василева отговори на въпроси на журналистката 
Милослава Ангелова в предаването „Добър ден, Бъл-
гария“ на Радио „Фокус“.   
 
Водеща: Да си състрадателен, да си дълбоко ангажиран, вни-
мателен, търпелив – не е никак лесно. И още повече, че в Бъл-
гария си имаше криза и преди кризите. Да си там - да слу-
жиш, да подадеш ръка, да се усмихнеш. Следват минути за 
една благородна професия. На 7-ми април традиционно отбе-
лязваме Денят на здравния работник в България. И може би 
не е най-приятното време да говорим за проблеми и пропус-
ки, но ние не искаме да си затваряме очите, когато става 
дума за здраве. За нашето здраве, за вашето. Колко са меди-
цински сестри у нас? Как се преодоляват кризи, кой се грижи 
за психическото здраве на здравните работници, защо оста-
ват тук? Неслучайно днес решихме да продължим дебата за 
по-добро здравеопазване с Милка Василева, председател на УС 
на Българска асоциация на професионалистите по здравни 
грижи.  Добър ден! Честит празник!  
 
Милка Василева: Добър ден!  
 
Водеща: Какво е здраве?  
 
Милка Василева: Световната организация има собствено определение за здравето. То не е само липса на болест, 
а човек да се чувства в състояние на благоденствие. Т.е. около здравето са включени много социално-икономически 
фактори, така че човек да се чувства не само без болест, но и в една добра психологическа кондиция.  
 
Водеща: Г-жо Василева, няма как да не поговорим за трудностите, пред които е изправен секторът. Колко е не-
достигът на медицински сестри в момента у нас?  

 

  
 

Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ: 

ТРЯБВА ПОЛИТИЧЕСКО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ  

НА ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,  

НЕПОВЛИЯВАЩА СЕ ОТ СМЯНАТА НА МИНИСТРИ 

 



  
 
 
 
 

 
Милка Василева: За съжаление, много голям. Повече от 30 000 медицински сестри не достигат на нашата сис-
тема на здравеопазване. Това пролича особено ясно в последните две години в ситуацията на пандемия от 
COVID-19.  
 
Водеща: Високо оценявани ли са българските медицински работници?  
 
Милка Василева: Бих казала, че българските медицински специалисти не са добре оценени нито от общество-
то, нито от държавата. Ако това не беше така, повечето медицински сестри и лекари нямаше да заминават на 
Запад, където получават добри доходи, добри условия на труд и добри възможности за кариерно израстване.  
 
Водеща: Покрай войната в Украйна много бежанци започнаха да търсят спокойствие извън пределите на тях-
ната страна. Украинци с медицинско образование вероятно идват и у нас. Какви са възможностите пред тях и 
как може да се интегрират в нашата здравна система?  
 
Милка Василева: Това също е много труден въпрос, защото професиите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, 
„Лекар“ са така наречените „регулирани професии“, т.е. имат досег до човешкото тяло. И за да бъдат изпълня-
вани тези професии, има определени законови изисквания в цял свят, не само в България. За да бъде една украинка 
медицинска сестра в нашата страна, тя първо трябва да се яви на изпит за професионално владеене на български 
език пред комисия в Министерството на образованието и науката. След това трябва да получи признаване на 
професионалната си квалификация от друга комисия в Министерство на здравеопазването. И това отнема ми-
нимум една година, а обикновено и повече, защото не е лесно българския език да се изучи до такава степен, че да 
има свободно владеене на професионалната терминология. Но разбира се, министър Асена Сербезова обеща да бъ-
дат прегледани административните срокове за извършване на необходимите процедурни услуги, за да могат ко-
леги, ако има такива, да получат по-бързо признаване на професионалната си квалификация.  
 
Водеща: Биха ли могли да запълнят някакви липси? Вие казвате 30 000 недостиг – това е ужасно много.  
 
Милка Василева: Да, това е ужасно много наистина.  
 
Водеща: Как се наваксва такъв недостиг?  
 
Милка Василева: В България имаме четири медицински сестри на 1000 души население, а средният брой в Ев-
ропа е 7,3 медицински сестри на 1000 души. Т.е. ние сме два пъти по-малко и съобразно европейските стандарти 
сме под критичния минимум.  

 
Водеща: Но под критичния минимум ми се струва, че бяхме и преди COVID пандемията.  
 
Милка Василева: Да, така беше. Ситуацията е много трагична, защото в момента 30% от работещите меди-
цински сестри са на възраст над 65 години. Те биха могли още утре да излязат от системата. Други 31% са на 
възраст над 61 години. Т.е. в следващите три години те придобиват право на пенсия и отново могат да излязат 
от системата. Това означава, че в следващите пет години, ако нещата не се променят, ще останем с 10 000 сес-
три … по-добре да ги няма въобще.  
 
Водеща: От една страна едни напускат заради пенсионна възраст, други пък навлизат в тези професии. Послед-
но като разговаряхме с ректора на Медицински университет – Плевен – поздравяваме ги по случай празника – 
попитах за интереса към тези професии в условия на  COVID криза.  
 
Милка Василева: Ние отдавна разговаряме по тези въпроси. Правят се отделни малки стъпки за да може да има 
положителна промяна на ситуацията. За съжаление обаче с малки стъпки нищо няма да се постигне. Да, малко 
беше увеличен броят на местата за студенти по здравни грижи -  медицински сестри и акушерки. Когато обаче 
непрекъснато говорим, че тези професии не са притегателна за младите хора поради факта, че са изключително 
ниски заплатите, че не са добри условията, че липсват възможности за кариерно израстване, отново липсата на 
уважение от обществото - няма как младите хора да бъдат привлечени от тези професии. И действително за-
вършват около 500 души на година, но около 80% от тях веднага заминават в други страни, където им предла-
гат това, което им е необходимо.  
 
Водеща: Т.е. ако това са малките крачки, кои са големите крачки – на първо място едно по-достойно заплащане?  
 
 



  
 
 
 
 

 
Милка Василева: На първо място трябва да има политическо съгласие за разработване на една дългосрочна 
стратегия. И то не само за здравни грижи, но и за здравето на нацията като цяло. Дори когато има смяна на 
правителства, тази стратегия трябва да бъде национална, тя трябва да бъде приета от всички и да се работи 
по нея. А не всеки нов министър, идвайки, да започва отначало. Поради тази причина няма единни правила за 
определяне на заплатите, за условията и т.н. След това е необходимо действително да бъдат увеличени запла-
тите, и то достойно увеличени, а не с някакви малки проценти, които всъщност нищо не значат. Ние винаги 
сме казвали, че за да има известна мотивация у младите хора да запишат и учат нашите професии, стартова-
та заплата трябва да бъде три минимални заплати за страната, колкото и икономистите да смятат, че това 
не е правилният критерий. Дори да не е правилният, заплатите трябва да бъдат достойни. След което вече 
говорим за добри условия в лечебните заведения, за възможности за непрекъснато обучение, защото медицината 
е много бързо развиваща се наука и ние трябва винаги да следим новостите, за да даваме най-доброто от себе си 
на пациентите.  
 
Водеща: Наскоро излизахте на мълчалив протест. Бяха ли чути исканията ви?  
 
Милка Василева: Мълчаливият протест беше във връзка с предишните шумни протести, които отново не до-
несоха нищо. Имахме среща тогава със заместник-министъра на здравеопазването доц. Йорданов, който вече не е 
заместник-министър. Всъщност коментирахме състоянието на нещата в момента, правихме планове за орга-
низиране на работна група, която основно да преразгледа ситуацията, да предложи на министъра това, което 
ние смятаме, че трябва да се промени. Но към този момент това не е направено.  
 
Водеща: Как гледате на реформите, които се случват в близките дни във връзка с личните лекари?  
 
Милка Василева: Аз не виждам никакви реформи да се случват в момента. Има само добри пожелания да има 
реформи. Защото здравеопазването е една изключително сложна, консервативна система и всичко, което се пра-
ви на парче, води след себе си, като доминото, и други промени, които обаче не са добре обмислени. И затова каз-
вам, че трябва да има една Национална здравна стратегия, която да преразгледа съществуващата система, да 
бъде преценено какво трябва точно да се промени, по какъв начин. И финансирането на здравеопазването трябва 
да бъде преразгледано, но това са много сложни неща и те няма как да се случат за няколко месеца. Необходимо е 
много време и отново държа да потвърдя, че е необходимо политическо разбиране и политически консенсус. Всич-
ки партии трябва да се съгласят, че това, което трябва да се прави, е национален приоритет.  
 
Водеща Г-жо Василева, експерти предупреждават, че днес повече от всякога трябва да сме внимателни към емо-
ционалното си състояние. Обръщаме внимание на това как COVID пандемията и затварянето рефлектира на 
учениците, на учителите, на двойките. Кой обаче се грижи за психичното здраве на медицинските работници?  
 
Милка Василева: Това е огромен проблем, не само за българските медицински специалисти, а за абсолютно 
всички. Направени са много международни проучвания, които ясно доказват, че медицинските специалисти са 
от професии, които са най-много засегнати от Синдрома на изпепеляването. Също така са направени и в Бълга-
рия такива медицински проучвания. И в нашата организация миналата година проведохме няколко национални 
представителни проучвания във връзка със Синдрома на изпепеляването сред медицинските специалисти. Оказа 
се, че повече от 70% декларират, че са жертви на него. Това е изключително тежък проблем и всъщност няма 
програма за справяне с този проблем. И особено в състоянието на пандемията това беше нещо много страшно за 
медицинските специалисти, защото трябваше да работят в нова, неизвестна ситуация, трябваше да се учат в 
крачка много бързо, трябваше да работят на няколко места и без почивка. Това доведе до много, много случаи на 
проблеми със Синдрома на изпепеляването и сега искрено се надявам – дано да има по-спокойни времена, за да мо-
гат колегите да отдъхнат. А отделно самият COVID-19 синдром след преболедуване допринася за допълнително 
усложняване на психичното състояние на хората.  
 
Водеща: Да си пожелаем по-спокойни времена, както казахте, за всички. 
 
Милка Василева: Дано! 
 
 

Излъчено на 07.04. 2022 г. 
 
 
 

 

 


