
 
 
 
 
 
 

 
Лекарски асистенти и фелдшери да могат да работят в детските 
ясли и яслените групи на детските градини - това предвижда нор-
мативна промяна, предложена за обществено обсъждане. Минис-
терството на здравеопазването предлага изменението заради голе-
мия дефицит на специалисти с висше образование по специалнос-
тите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, каквито се изискват за 
работа в детските ясли, съобщи БНР на 13 април 2022 г. 
 
По данни на Столична община и на други местни власти, въпреки 
многобройните обяви за работа и повишаването на заплатите, през 
последните години не се наблюдава интерес у медицинските сест-
ри и акушерките към работа в детска ясла. Затова и голям брой 
щатни длъжности в детските ясли за медицински сестри и акушер-
ки са заети от медицински специалисти, навършили пенсионна 
възраст. 
 
 
 
Водеща: По темата за коментар поканихме Милка Василева – тя е председател на Българската асоциация на професиона-
листите по здравни грижи. Асоциацията обединява не само медицинските сестри и акушерките, но и клиничните и рен-
тгеновите лаборанти, рехабилитаторите и други асоциирани медицински специалисти. Със своите близо 50 000 членове 
Асоциацията е най-голямата съсловна организация на здравни работници в България, така че мнението на представите-
лите на Асоциацията е изключително важно, когато говорим за обществено обсъждане и промяна на нормативна уредба. 
Здравейте, госпожо Василева!  
 
Милка Василева: Здравейте! 
 
Водеща: Какъв е Вашият коментар на така предложените промени? 
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Милка Василева: През последните 10 години сме настоявали да има промени в много нормативни документи, включител-
но и в тази наредба, за която става дума. Защото ситуацията и начинът, по който се развиваше българското здравеопазва-
не, ни подсказаха, че недостигът на медицински сестри, акушерки, фелдшери и лекарски асистенти, ще стане критичен. И 
това се случи.  
 
На всички е ясно, че детските ясли и яслените групи към детските градини имат дълга традиция в българското здравеопаз-
ване и при всички случаи тя трябва да бъде запазена в най-добрия ѝ модел. В наредбата се казва, че там могат да работят 
медицински сестри и акушерки, които са добре обучени, познават основните принципи на ранното детско развитие и с го-
ляма любов отглеждат нашите деца – бъдещето на България. За съжаление обаче, както в лечебните заведения има критичен 
недостиг на медицински сестри и акушерки, такъв недостиг съществува и в ясленото дело. В училищно и детско здравеопаз-
ване, включително и в яслените групи, общо за цялата страна работят около 8 000 медицински сестри и акушерки. И за 
тези около 8 000 медицински специалисти не се намериха възможности заплатите им да бъдат достойно увеличени през 
годините така, че медицински сестри и акушерки да бъдат мотивирани да работят в тази прекрасна сфера на българското 
здравеопазване. БАПЗГ, разбира се, ще даде своето становище към предложението за изменение на наредбата.  
 
Лекарските асистенти и фелдшерите имат право да работят в детски ясли, тъй като, освен диагностициране и лечение на 
заболяванията при децата, те вече са обучени и да полагат грижи за здрави деца и имат известни педагогически умения във 
връзка с новото обучение на лекарските асистенти. Но, ако трябва да мислим логично, тяхното място е в центровете за 
спешна медицинска помощ. Там, където е предвидено те да работят, тяхното обучение е пряко насочено към спешната по-
мощ и те биха били полезни на българското общество най-вече там. Разбира се, те ще бъдат полезни и в детските ясли – не 
възразяваме на това решение на министерството. Ние като съсловна организация не сме участвали в работната група, но 
сме дали наши мнения по този въпрос. Но има нещо друго – в България в момента има около 2 000 медицински фелдшери, 
които са на възраст над 58 години, и само около 40 новодипломирани лекарски асистенти. Така, че тази промяна всъщност 
няма да реши проблема с недостига на медицински персонал в детските ясли.     
 
Водеща: Така изпреварихте следващия ми въпрос – не е ли това опит да се спаси положението, но не и да се направи необхо-
димата реформа за да бъде професията „Медицинска сестра“ първо привлекателна и второ – да се задържат хората на ра-
ботните си места. Заради ниското заплащане това в момента е невъзможно.  

 
Милка Василева: Права сте, така е. Затова започнах с факта, че от 10 години искаме да настъпят съществени промени, за 
да поискат хората, които все още работят в сферата на българското здравеопазване, да останат в България и да мотивира-
ме млади хора да учат за тези професии. От медицинските университети годишно излизат около 500 медицински сестри и 
около 150 акушерки, което е крайно недостатъчно. Дори да бъде увеличен максимално броят на местата за студенти в нап-
равление „Здравни грижи“ са необходими много години за да бъдат обучени нужният брой кадри със съответната мотива-
ция да останат и да работят в България, както в извънболничната помощ, така и в ясленото дело, лечебните заведения и 
т.н. Проблемът е изключително сериозен и тази наредба действително се опитва някак си да спомогне за справяне с кадро-
вия дефицит в детски е ясли. Да, действително ще има колеги - лекарски асистенти,  които биха започнали да рабо-
тят в детска ясла, но те ще бъдат единици. Това просто не решава проблема… но все пак е някаква стъпка.        
 
Водеща: Какви са изискванията за работа в детски ясли? На какъв брой деца се полага да има медицинска сестра? Казахте, 
че е сериозен проблемът със застаряването на работещите в детските ясли. Причината е, че няма желаещи да работят, 
често се викат пенсионирани медици, които да помагат в детските градини.     
 
Милка Василева: Не, те не се викат, просто в по-голямата си част работещите в детското здравеопазване са в пенсионна 
възраст. От много години те работят в детските ясли и продължават да работят просто защото няма кой да ги замени. В 
една яслена група трябва да има най-много 16 деца – в една смяна една медицинска сестра и една детегледачка трябва  да ги 
обгрижват. Разбера се, в детската ясла на няколко групи има и педагог, който вече се казва учител с промяната в наредбата, 
и под неговото ръководство се осъществяват педагогическите занимания с децата. Прякото им приложение се извършва от 
медицинската сестра. В много случаи обаче децата в група са повече от определената бройка, което означава, че една меди-
цинска сестра не е достатъчна, за да се грижи за тях. Има най-различни мнения на  различни родителски организации. 



  
 
 

 
 

Някои от тях смятат, че не би трябвало в детските ясли да работят медицински сестри или други медицински лица, а 
би трябвало да работят повече педагози, които да отделят по-голямо внимание на педагогическото, интелектуалното и 
физическото развитие на децата. Ние твърдим, че в тази ранна детска възраст – от 3 месеца до 3 години – най-важно е 
здравословното развитие на децата, да бъдат приучени на основни хигиенни навици, да бъдат приучени на самостоятелно 
хранене, да бъдат приучени на най-важните начини за добра комуникация помежду си. Медицинските лица са подготвени 
да наблюдават общото състояние на децата и да реагират, когато е необходимо – независимо дали става въпрос за спешно 
състояние или за забелязани симптоми, които трябва да бъдат споделени с родителите, за да бъдат взети навременни мер-
ки за здравословно развитие на детето. Медицинските специалисти трябва да са преминали обучение по педагогическо раз-
витие, непрекъснато да се обучават в нови знания и умения в крак със съвременните теории за ранно развитие на децата. 
Има още много какво да се направи за развитието и на медицинския, и на педагогическия  персонал, така че ясленото дело да 
продължи, родителите да бъдат спокойни, да имаме едно здраво и мотивирано поколение.     
 
Водеща: Ако не бъдат взети спешни мерки, ако останем на ниво закърпване на проблемите за нормативни промени, какви 
са най-тежките прогнози, които правите по отношение на работата на медицинските сестри и акушерките?  
 
Милка Василева: Най-тежките прогнози са за критична липса на медицински персонал. Повече от една трета от колеги-
те като цяло са в пенсионна възраст, в яслите и детските градини по-голямата част от колегите са в пенсионна възраст – 
ако те напуснат няма да има кой да се грижи за нашите деца. Това ще наложи или закриване на съответните групи или 
търсене на други варианти, например  немедицински лица да поемат грижите за малките деца.  
 
Водеща: Доколко като скачени съдове са медицински специалисти в ясленото дело, извънболничната и болничната помощ?  
 
Милка Василева: Да, тези сфери в здравеопазването са като скачени съдове. Заради недостига на кадри и ниското запраща-
не колегите работят на две и три места, което позволява на българската система на здравеопазване за съществува. Така, че 
не можем само да казваме: „Не искат да работят в детска ясла или в детска градина.“ Въпросът е, че няма кой да проявява 
такова желание. Просто ситуацията наистина е изключително критична.  При условие, че имате 22 300 медицински сес-
три в цялото здравеопазване - 30% от тях са в пенсионна възраст над 65 години, 31% са в пенсионна възраст над 60 години. 
Сами разбирате колко остават на възраст между 25 и 60 години. Така, че положението е изключително драматично. Какви-
то и разговори да се водят, ако не се вземат спешни мерки за правилно остойностяване на нашия труд, за достойно запла-
щане, за по-добри условия на труд, за показване на уважения към нашата професия, защото през годините тя беше опреде-
лено неглижирана от всички, няма да има никакви добри промени и след няколко години ще останем с по-малко от 10 000 
медицински сестри.     
 
Водеща: Дано това е една червена лампичка, която светне в кабинетите на тези в Министерство на здравеопазването, от 
които зависи тази промяна.  
 
 

Интервю на Валерия Николова,   
излъчено в предаването "Хоризонт до обед" на 13.04.2022 г. 


