
  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Някои хора следват стъпките на сво-
ите родители. Други избират пътя 
на сърцето и посвещението. А трети 
просто вярват в себе си, доверявай-
ки се на вътрешния си глас. 
 
Те проследяват бременността на май-
ките, слушат тоновете на бебетата, 
помагат при раждането и взимат в 
ръцете си новородените, докато те 
поемат своята първа глътка въздух. 
 
Това са акушерките, които намаля-
ват с всяка следваща година. 
 
Отговорите излизат на повърхност-
та в историята за раждането на на-
деждата, любовта и новия живот.  
 
 
 
В многопрофилната болница за активно лечение в Пазарджик  разчитат на приемственост в професията – по-
възрастните акушерки предават своя опит на по-младите. 74-годишната Стоилка и 29-годишната Несрин рабо-
тят  рамо до рамо в името на по-добрата грижа за новородените.  
 
„Общо взето професия се краде“, усмихва се закачливо Несрин Тахирова. 
 
„Бебето се пипа много нежно. Много обичат бебенцата да им се говори. Така са по-спокойни, защото с тях сме дълго – по 
12 часа… денем и нощем… и бебетата свикват с нашите гласове, даже ни се усмихват“, казва старшата акушерка Сто-
илка Маркова на Несрин, докато повива едно новородено бебе.   
 
„Когато се работи с бебета трябва да се внимава много. Те, бебетата, усещат абсолютно всичко… Ето го сладурчето е 
готово!“, казва още Стоилка и полага бебето в креватчето на колелца. 
 
Повече от 50 години Стоилка Маркова работи като акушерка, 10 от които в Русия. Има две деца, три внучки и 
двама правнука. Категорична е, че грижата за бебетата я подмладява и ѝ  дава смисъл в живота. 
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„Може би една детска мечта се осъществи. Човек се 
чувства, че е направил нещо през деня, когато е бил 
на работа. Акушерката се грижи за два живота – за 
майката-родилка и за бебето. Това е една много благо-
родна професия – тя ми дава всичко. Тя ми дава въл-
нение, стрес, радост, по някой път много напрежение, 
много умора … Това са 12 часа – дневни смени, нощни 
смени“, споделя акушерка Стоилка Маркова. За 
да пребори психическото натоварване тя се раз-
товарва с физическа работа в градината си в село 
Калугерово. „Да засадиш семенцето и след това да 
видиш как израства, как получаваш добиви, как си 
храниш семейството. Изисква се голяма жар да из-
пълняваш физическо усилие, труд и да не си мързе-
лив, най-важното…“ 

 
То е като метафора на ражданията, които се случват в болницата. „Точно така, всичко идва с много труд. 
Нищо не идва лесно, никой не ти го дава да падне отгоре. Без да обичаш професията ни няма как да стане. То 
насила нищо не става в живота“, казва опитната акушерка. 
 
А когато обичаш професията си няма невъз-
можни неща и разстоянията не са от значение. 
Всеки ден Несрин Тахирова пътува от Пловдив 
до Пазарджик и обратно, за да работи в интен-
зивния сектор за недоносени бебета и да се 
грижи за онези, които имат най-голяма нужда. 
Непрестанно следи показателите на най-
малките и се притеснява наравно с родителите 
им. Признава, че работата е трудна и има свои-
те лишения, но крайният резултат оправдава 
усилията.    
 
 

„Работата ми може би е една от основните причини в момента да съм сама. Не всеки разбира, че ние работим 
по 12 часа и се натоварваме до такава степен, че някога, когато се прибера от работа дори нямам сили да сляза 
от колата или да говоря с някой. А не всеки човек би приел тези минуси“, казва Несрин, но добавя че про-
фесията повече дава , отколкото взима. „Най-вече дава душевно удовлетворение. Заслужава си самото удо-
волствие да видиш дадено дете, за което си се грижил, след година или две. Да видиш, че всичко е наред … и с 
едни огромни очи и усмивка …Това е всичко!“, не скрива вълнението си акушерка Тахирова. Признава, че 
най-трудно се преживяват загубите… “Ние се привързваме към бебетата и страдаме за тях, когато се слу-
чи нещо лошо. В момента се сещам за един пресен случай, който ми отне много време, за да се съвзема.  А първа-
та една седмица не можех да ям, ме можех да заспя…Тази любов към майки, родилки, деца някак си се получава 
отвътре. Самата обич, самата грижовност, която изпитваш впоследствие…“  
 
Освен, че помагат при раждането акушерките извършват постоянно наблюдение и грижа за новоро-
дените – хранене, къпане, повиване, поставяне на ваксини, както и административна работа.  
 
Старша акушерка Маркова обяснява, че тя и колежките ѝ гледат гривната с номера на бебето, него-
вия пол, номера на бебешкото креватче. 
 
Всеки ден е различен, но динамиката никога не спира.  
 
„Когато правиш ваксина много добре трябва да се гледа номера на ръчичката на бебето, защото ваксината е 
много отговорно нещо“, казва Стоилка Маркова на младата Несрин. 

 
И ако в Пазарджик се радват на щатни акушерки, то в много от по-малките градове родилните зали са 
празни. От години Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи алармира за лип-
сата на достатъчно медицински специалисти в страната, но без резултат.  



  
 
 
 

 
„Наблюдава се засилен недостиг на акушерки в послед-
ните 10 години. Броят на акушерките в страната е 
4 175, а са необходими още толкова за да покрият аку-
шерските нужди“, изтъква Антоанета Димитрова, 
зам. -председател на УС на БАПЗГ. Тя допълва, че 
голяма част от завършилите акушерки заминават 
в чужбина, за да търсят по-добри възможности за 
реализация и по-високо заплащане. Други изби-
рат да се преквалифицират.  
 

 
 
У нас данните показват, че най-малко са акушерките във Видин, Перник и Ловеч, а най-много са в го-
лемите градове София, Варна и Пловдив. Експертите го обясняват с демографските процеси в страна-
та, свързани с вътрешната миграция. Отчитат и възрастта на практикуващите.  
 
„Най-голям е броят на акушерките, които са на възраст между 50 и 60 години, което означава, че в близките 4
-5 години тези колеги ще бъдат вече в пенсионна възраст. Броят на практикуващите пенсионирани колеги е 
23%.“, уточнява Антоанета Димитрова.  
 
Такъв е и случаят на Стоилка, която макар и в пенсия не се отказва, няма и избор. „15 години вече съм 
пенсионерка и работя. Но знаете ли започнах с пенсия 129 лева и 16 стотинки. Младите хора не са мотивира-
ни да дойдат и да работят тази отговорна професия с толкова ниско заплащане“, признава опитната аку-
шерка.  Преди няколко години я попитали каква заплата получава и тя се срамувала да каже, че взима 
400 лева.  „Сега сме на по-високи заплати и все пак е недостатъчно“, казва Стоилка.   
 
„Рисковете и отговорностите, които поемаме всеки ден сне се заплащат добре. И аз имах желанието да замина 
в чужбина. Единственото нещо, което ме спря е работата в Пазарджик“, добавя Несрин. 
 
Антоанета Димитрова уточнява, че заплатите на акушерките варират от 800 лева до 1500 лева. Тя до-
пълва, че за да гарантират някакъв оптимален социален статус са себе си и за семействата си много 
акушерки работят на две и три места.  „Това от своя страна води до хронична преумора. Те правят изклю-
чително много часове над графика, нарушават Кодекса на труда. Понякога работят по 24 часа, 36 часа. Неми-
нуемо това претоварване може да доведе и до грешки“, изтъква Антоанета Димитрова.  
 
„Всеки човек не може да изпълнява тази професия – така да обича бебетата, така да се грижи за родилките… 
от сърце да прави това, да не е изкуствено, да не е по задължение“, казва старша акушерка Стоилка Марко-
ва.  
 
За да се избегнат грешки образователната система залага на сериозна подготовка. Преди да влязат в 
системата кандидат-акушерките преминават 4-годишен курс на обучение с лекции, упражнения, тео-
рия, семинари и практика.   
 
„Практическото обучение започва в специално обо-
рудван учебни кабинети и водещи лечебни заведения 
още през първата академична година“, обяснява доц. 
Деляна Хаджиделева, преподавател в специал-
ност „Акушерка“ към Медицински университет 
– София.   
 
Всяка година около 250 акушерки завършват сво-
ето образование в България. А преподавателите 
им се надяват, че освен знания са им предали и 
ценни житейски уроци, защото акушерската 
професия е призвание и изисква специален под-
ход. 



  
 
 
 

 

37-годишната Илияна е майка на две деца. След-
вайки семейната традиция тази година тя завършва 
обучението си за акушерка във Факултета но об-
ществено здраве на медицински университет – Со-
фия и вече няма търпение да работи с пълна отда-
деност.  

 
 
 
 
 

 

„Нашите преподавателки са били акушерки, когато наистина акушерската професия е била много важна и са 
имали една идея по-самостоятелни изяви. В държавните болници има голям недостиг на кадри, така че ако 
човек има желание, има къде да се реализира“ казва Илияна Георгиева. 
 
„Акушерките излизат много добре подготвени от университета, след 2-годишев стаж имат право да откри-
ват индивидуални и групови практики в извънболничната помощ за наблюдение на жени с нормална бремен-
ност“, обяснява доц. Хаджиделева.  
 
Йоана Станчева е съосновател на първата у нас 
регистрирана самостоятелна акушерска практи-
ка, която следва международните стандарти и 
дава възможност за повече свобода и израстване в 
професията. 
 
 
 
 
 
 

 
„Проследяването на нормална бременност и асистирането на нормално раждане е много често част от лекарс-
ките дейности, но  при нас това е акушерска дейност и тя се отличава с изключително внимание при селекци-
ята на риска, при обгрижването на семействата. Акушерките при нас виждат възможност за надграждане на 
знанията си, говорят езици, обслужват хора от различни култури и реално не виждат таван над себе си“, каз-
ва Йоана. От 2017 г. досега тя и колежките ѝ  са проследѝлѝ над 800 женѝ с нѝскорѝскова бременност ка-
то половѝната от тях за ѝзбралѝ да родят във вода.  
 

„Раждането във вода е метод много широко застъпен в света, но в България все още се чувстваме несигурни в 
неговото приложение. Нашият екип обаче се чувства сигурен защото сме направили обмен и сме видели ползи-
те и начина, който прави това раждане безопасно“, казва Радина. Тя обяснява, че работата на акушерките 
в практиката е да ръководят целия процес на женската консултация при нормална бременност без да 
очакват нареждания или назначения от лекар.  „Поемането на отговорност е съществена разлика от аку-
шерките в едно отделение и акушерките в една самостоятелна акушерска практика“, изтъкна Йоана.  
  
„Обществото не познава дейността на акушерките, защото акушерката липсва в извънболничната помощ, а 
там е нейното място. Трябва да има политическа воля за да се променят нещата“, подчертава Антоанета 
Димитрова. По думите ѝ  на 10 000 жени в България се пада половин акушерка.  
 

Потърсени за коментар от здравното министерство отговориха писмено: „Най-същественият проблем на 
човешките ресурси в здравеопазването е малкият брой на медицински сестри, упражняващи професията си.  
Осигуреността на населението с акушерки в България е добра на фона на непрекъснато намаляваща раждае-
мост, застаряващо и намаляващо население. “ 
 

И все пак бебета продължават да се раждат. През 2021 година в страната ни са проплакали близо 6 000 
новородени и всички те имат нужда от сигурни ръце, от акушерки с добро сърце и мисия в живота. 
 
 

Репортаж на Габриела Андреева по bTV,  
излъчен на 21 януари 2023 г. 


