
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Самостоятелните детски ясли да останат под 
ръководството на Министерството на здравео-
пазването, настояват професионалистите по 
здравни грижи и експерти. Около таза идея се 
обединиха директори на самостоятелни детс-
ки ясли и работещи в тях, по време на диску-
сия, организирана от Българската асоциация 
на професионалистите по здравни грижи, съ-
общиха от съсловната организация. Директо-
рите на яслите са медицински лица, а работе-
щите в яслите са основно медицински сестри, 
припомниха от асоциацията. Ра- 

 

ботещите в самостоятелните детски ясли имат необходимото образование, съответстващо на изисква-
нията за осигуряване на качествено ранно развитие, а материалните бази на яслите съответстват на 
потребностите на децата до 3-годишната им възраст, посочиха още експертите. Преди няколко месеца 
започнаха дискусии, свързани с преминаването на детските ясли под ръководството на Министерст-
вото на образованието и науката (МОН), както и дали за децата в яслите трябва да се грижат меди-
цински сестри. Участниците в днешната дискусия посочиха още, че МОН няма отношение към меди-
цинските специалисти, а ясленото дело в България е много по-добре развито от подобните услуги, 
които се предлагат в други европейски държави. 
 
Да се надгради и развие моделът за отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до три-
годишна възраст в самостоятелни детски ясли, да се оказва подкрепа от работодателите за придобива-
не на нови знания и умения в областта на здравните грижи и ранното детско развитие чрез продъл-
жаващо медицинско обучение, да се подобри интегрираната работа на педагозите и специалистите 
по здравни грижи в детските ясли, с нормативно определени професионални компетентности и до-
пустимите форми на заместване спрямо нивата на професионална компетентност и да се повиши 
контролът от страна на оторизираните държавни органи за откриване, закриване и преобразуване на 
детски ясли и други организирани форми за отглеждане  на деца до тригодишна възраст, създадени с 
държавно и/или частно финансиране, настояват участниците в дискусията. Исканията им са посоче-
ни в декларация, която ще бъде изпратена до отговорните институции.  
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САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ ДА ОСТАНАТ  

ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,  

НАСТОЯВАТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ЕКСПЕРТИ 


