
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

На 7-ми април 2022 г., когато отбелязваме Световния ден на здравето, председателят на УС 

на БАПЗГ Милка Василева даде блиц интервю на журналиста Георги Марков в предаване-

то „Нещо повече“ по програма „Хоризонт“ на БНР. 
 
 

 
Водещ: Днес отбелязваме Световния ден на здравето,  
Честит празник на Вас и на всички Ваши колеги! 
 
Милка Василева: Благодаря? 
 
Водещ: Госпожо Василева, много години се казаха през 
последните две години за работата на медицинските 
специалисти. През последните дни много се коментира 
идеята за получаване на статут на защитена професия 
на професията на медицинската сестра. Мислите ли, че 
ако тази идея получи своето развитие и стане факт в 
съответните законови разпоредби и нормативни актове, 
това може да помогне за това Вашата професия да бъде 
желана от бъдещите Ви колеги? 
 
 

 

 
 Милка Василева: За съжаление нашата професия е изключително дефицитна в целия свят. В България за да 
има нови, мотивирани млади хора, които да изучават професиите в направление „Здравни грижи“ и да оста-
нат да работят в България, трябва да се направят много стъпки. Да, идеята нашата професия да бъде защи-
тена, е прекрасна. Но само с термина „защитена професия“ няма да се постигне нищо съществено за мотива-
цията за обучение и оставане в България. Необходимо е да има Национална стратегия за здравни грижи, коя-
то да бъде задължителна за поне 10 години напред и който и министър да дойде, да я изпълнява. Защото здра-
веопазната система е изключително консервативна и всяка рязка промяна в нея не би довела до нищо добро.  
Въпреки, че ние настояваме за бързи промени, ние осъзнаваме, че това няма как да се случи сега и веднага. За да 
се случат нещата както трябва, първо трябва да говорим за едно достойно заплащане на труда,  за добри усло-
вия на труд и разбира се възможности за кариерно развитие.  

  
 
 
 
 

Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ: 

НИЕ СМЕ ГОТОВИ ДА СЪДЕЙСТВАМЕ НА ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЩИ,  

КОИТО БИХА ЖЕЛАЛИ ДА СЕ ВСЛУШАТ В НАШИТЕ ИДЕИ, ЗА ДА НАПРАВИМ ТОВА,  

КОЕТО Е НЕОБХОДИМО ЗА ПРОФЕСИЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА 

 



  
 

Водещ: Забелязва се желание от страна на управляващите за промени – Вашата професия има място в живо-
та на всеки един от нас. Коментирам идеята, че ще бъдат повишени заплатите на медицинските специалис-
ти. Вие споменахте и създаването на Национална стратегия по здравни грижи – Вие като Асоциация може-
те да съдействате и да водите тези разговори. Защо смятате, че не му е дошло времето или аз така съм разб-
рал. 
 
Милка Василева: Напротив, времето му е дошло много отдавна. Още преди повече от 10 години ние започ-
нахме да говорим и за национална стратегия по здравни грижи, и за стандарти по здравни грижи, въобще за 
нова организация на здравеопазната система, така че мястото на медицинските сестри и другите специа-
листи по здравни грижи да бъде точно диференцирано и отново казвам добре заплатено, за да могат младите 
хора да получат своята достойна реализация. Ние сме готови да съдействаме на всички управляващи, които 
биха желали да се вслушат в нашите идеи, за да направим това, което е необходимо за професията на меди-
цинската сестра.  Мисля, че няма човек който да не е разбрал, че тази професия е изключително ценна за 
здравеопазването. Както изтъква Световната здравна организация професиите на медицинските сестри и 
акушерките са ключови за постигане на устойчивите цели на столетието за здраве за всички.  
 
Водещ: Знаем, че има увеличен прием за специалност „Медицинска сестра“. Дали очаквате това да повиши 
интереса на младите хора, които биха искали да се посветят на тази професия и това да подпомогне систе-
мата, когато те завършат своето образование? 
 
Милка Василева: Преди малко чухме колегите от Плевен, които сега завършват, колко са удовлетворени от 
обучението, което са получили в Медицински университет – Плевен. Всички български медицински универ-
ситети действително дават високо качество на образованието с използването на нови технологии, с много 
добри практически занимания. Колегите, които завършват са готови да започнат да работят и да се реали-
зират. Разбира се този ден, когато е прекрасен, когато получаваш диплома и започваш да отдаваш себе си на 
хората. Но отново казвам, за да има мотивация, да има интерес към тази професия, трябва да бъдат изпъл-
нени другите условия, които няколко пъти вече казах – достойно заплащане, уважение от обществото, ува-
жение вътре в системата и възможности за кариерно израстване.  
 
Водещ: Това за уважението на обществото е изключително важно и благодаря, че го подсказахте. Защото 
станахме свидетели на поредния случай, в който медицински екип е нападнат от близки на пациент. Тук 
разбира се всеки носи своята отговорност за своята емоционалност и за това как трябва да подхожда и да се 
владее в подобни ситуации. Нека завършим с това пожелание – да има повече уважение от обществото към 
медицинските специалисти.  Ще сложа това на първо място и после ще добавя Вашите очаквания и тези на 
колегите Ви, за по-добро заплащане и за поемане на съответните ангажименти на управленско ниво.  
 
Милка Василева: Трябва да поемем отговорност към собственото си здраве, да почнем да мислим за здравето 
като за основна човешка ценност и да сме благодарни на медицинските специалисти, които всъщност ни по-
магат да пазим здравето си и да се лекуваме от болести. Обществото трябва да уважава медицинските спе-
циалисти и медицинските специалисти трябва да уважават обществото. 
 

Излъчено на 07.04.2022 г. 


