
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
В петък, 24 февруари 2023 г., ще се състои национална среща на директорите на детски ясли, организирана 
от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Има ли координация между институ-
циите и накъде ще върви реформата на детските ясли, след като тази тема вече беше във фокуса на разгоре-
щени спорове в 48-мото народно събрание, ще попитаме Миролюба Станоева, директор на Детска ясла в сто-
личния квартал „Красна поляна“. 
 
- Здравейте, госпожо Станоева! 
 
- Здравейте! Добър ден на Вашите слушатели! Бих искала да се извиня за трепета, който може би ще имам в 
гласа си – това е защото всичко свързано с децата аз не възприемам просто като работа, за мен това е кауза, от-
даденост, любов, грижа и внимание. Затова и националната среща на директорите на детски ясли и работещи-
те в тях ние възприемаме като форум за децата – на първо място са те, после сме всички работещи за тях. 
 

- Кои ще бъдат основните акценти в разговорите на експертно ниво? 
 

- Целта на срещата е да се покажат ролята и мястото на детските ясли и защо те не трябва да бъдат преструкту-
рирани като образователна институция, да се даде възможност на научните среди да представят аргументира-
но и компетентно своите доводи и мотиви за това, да се изслушат работещите в сферата, чието мнение се бази-
ра не само на академични знания, но и на дългогодишен практически опит. И най-вече да се спре спекулатив-
ното противопоставяне на два от основните стълбове в държавата – здравеопазване и образование.  
 

- Какви са притесненията на колегите Ви, говорейки за промяната на модела на грижа за най-малките де-
ца – тези, които са от 3 месеца до 3-годишна възраст? 
 

- Не само колегите – всички ние като общество сме не само свидетели, но и потърпевши от множеството ре-
форми във всяка една сфера. Вече берем негативите от това, че ученици и пациенти са разглеждани като из-
точник на издръжка. Ясно е, че количественото обезпечаване надделее ли над качественото, резултатът не е 
добър. В оттегления законопроект се целеше заличаването на детските ясли като организационно обособени 
структури, в които екип от медицински и други специалисти осъществяват грижа за опазване и укрепване на 
здравето, възпитание и обучение на децата до 3-годишна възраст. Реално не се предложи ясна алтернатива, 
няма визия, цел, програма, липсва, както кадрова, така и финансова обезпеченост на така наречения модел за 
интегрирана грижа и ранно детско развитие.  

 
 
 

  
 
 
 
 

 

Миролюба Станоева, 

директор на Детска ясла № 51 в ж.к. „Красна поляна“, София: 

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ  

ШАПКА НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ 



  
 
 
 
 

 
- Това обаче, че реформата се отлага не е решение и за работещите в детските ясли. Трябва ли 
да се подготви стандарт за ранно детско развитие, имайки предвид, че първите три години от 
живота са най-ключовия период за развитието на едно дете? 
 

- Наредбата за стандартите за ранно детско развитие е изисквана в Закона за предучилищното и 
училищното образование. Като експерти, чийто професионален път е бил и продължава да бъде 
посветен на децата до 3-годишна възраст си задаваме въпроса за какви стандарти говорим?! В стан-
дартите за ранно детско развитие се създават условия за израстване на детския организъм в добро 
здраве, достигане на педиатрични стандарти за физическо и психическо развитие на детето в съот-
ветната група. Педиатрични, а не педагогически са параметрите в този интензивен период на раз-
витие. Каквато и реформа в каквато и сфера да бъде предлагана, тя трябва да е добре обмислена и 
подготвена от специалисти с необходимите компетенции и опит, да бъде обезпечена с необходими-
те ресурси, да бъде приложена първо пилотни проекти за достатъчен период от време и чак след 
обстоен анализ на резултатите да бъде устойчиво внедрена или отхвърлена.  
 

- Това, което вече припомнихме, че в края на 48-ото Народно събрание беше оттеглен законоп-
роекта за реформа на детските ясли. Имаше сблъсък на мнения, който не беше никак продукти-
вен. Какви са очакванията ви към новите депутати? 
 

- Днес политиците са едни, утре са други, но всеки трябва да си даде ясна сметка, че децата ще оп-
ределят нашето бъдеще. За тях отговорност носим всички ние – тук и сега. Очакванията ни към но-
вия парламент е да се съобразим всички с това. 
 

- Как трябва да изглежда реформата за детските ясли? Смятате ли, че е възможен консенсус по 
темата на всички, които имат отношение по темата и медицински сестри, и педагози, и родите-
ли – без да има противопоставяне? 
 

- Реформата трябва де е в посока децата от 3-месечна до 3-годишна възраст да са изключително и 
само в ресора на самостоятелните детски ясли – там където стриктно се спазват нормативните уред-
би за правилното физическо и нервно-психическо развитие на децата. Като хора, в чиито сърца рас-
те най-ценното богатство на страната ни ние носим отговорността да работим за най-добрия инте-
рес на децата ни. Затова сме поканили доказани специалисти от научната общност, представители 
на институции, работещи в детски ясли – ръководители, медицински специалисти, педагози – с ко-
ито да дискутираме и да стигнем до консенсус, без да рушим постигнатото с дългогодишен труд, да 
надграждаме, да няма конфронтация.  
 

- Кое министерство трябва да проведе реформата? Категорични ли сте, че това не трябва да бъ-
де под шапката на Министерството на образованието? 
 

- Според съвременните теоретични постановки  научните среди доказват, че мястото на децата в 
тази ранна детска възраст е в здравеопазването. Затова Министерството на здравеопазването трябва 
да бъде шапка на детските ясли. Министерството на образованието не е подготвено, няма и подгот-
вени кадри, които да поемат отглеждането на децата в тази ранна възраст.  
 
- Откъде да се започне с този въпрос за носенето на отговорност и въвеждането на тези единни 
стандарти за ранно детско развитие. И Вие споменахте трябва да бъдат създадени условия за 
обучение на специалисти в университетите. Недостигът на медицински сестри е един от проб-
лемите заради който се тръгва към тази реформа. Как може дългосрочно да бъде решен този 
недостиг? 
 
- В цялата здравеопазна система не достигат медицински сестри. Решаването на кадровата криза за 
медицински сестри трябва да стане държавен приоритет, за да бъдат мотивирани млади хора да из-
берат тази професия те трябва да имат гаранция за устойчиво бъдеще в нашата страна, т.е. да бъдат 
добре обезпечени финансово, да имат добри условия на труд, възможности за надграждащо обуче-
ние и кариерно развитие. Но без политическа воля и адекватни решения в най-скоро време тази  



  
 
 
 

 

криза ще се задълбочи. Едно от решенията, които ние ще поставим на националната среща е наша-
та голяма молба към общините да предложат на деканите на медицинските университети обучава-
щите се студенти по медицински специалности, включени в Наредба №26 на Министерството на 
здравеопазването, да бъдат с хорариум, практика и брой часове, които да бъдат изнесени в самостоя-
телните детски ясли. Така ще дадем възможност на бъдещите ни колеги да се запознаят с организа-
цията и работата в самостоятелните детски ясли.     
 

- Да завършим с Вашия опит като директор в детска ясла в столичния квартал „Красна поляна“. 
Как изглежда при Вас грижата за децата в яслата – колко служители имате, които се грижат за 
децата, имате ли проблеми с осигуряването на медицински сестри, колко са дечицата при Вас? 
 

- Професионалният ми опит включва работа в неонатологични отделения, яслени групи в детска 
градина, медицинска сестра в кабинет в детска градина и сега директор на детска ясла. От опита, 
който имам, твърдо мога да заявя, че комплексната грижа, която децата получават – храната, обуче-
нието, заниманията, спазването на всички многобройни нормативни изисквания - са само малка 
част от преимуществата, които нашите деца получават наред с подкрепящата и топла среда, която 
се стремим да създадем с цялото си сърце и душа. В яслата, която ръководя, няма кадрова необезпе-
ченост. Дечицата, които посещават нашата ясла са в групи по 20 деца според наредба на Столична 
община. Те са не само добре обгрижвани, но и добре обучавани. Има нужда от включването на пове-
че медицински специалисти в помощ на тези, които работят в момента. Имаме нужда от психолози. 
Това са част от проблемите, които ще обсъдим на предстоящата национална среща.   
 

- Да, тя предстои в петък и ние ще я проследим с репортерите на „Хоризонт“.  
 
 

Интервю на Валерия Николова, излъчено на 22.02.2023 г. 
 

 
 


