
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

- В момента се правят опити за мотивиране на меди-
цински сестри от етноси, които говорят български - от 
Украйна, Беларус, Молдова, за работа в българските 
болници.  В болницата в Добрич работят по проект с 
медицински сестри от Казахстан. Това съобщи зам. 
здравният министър доц. д-р Георги Йорданов. Колко 
медицински страни от чужбина трябва да бъдат 
„мотивирани“, за да се реши проблемът с дефицита на 
медицинските сестри у нас?  
 
- Трябват поне още 30 000 сестри – не зная дали от чужбина, 
но още толкова са нужни на България. Не е лоша идеята на 
зам.-министъра д-р Йорданов, но тя практически не може да 
се реализира. Целим се към страни, които са извън Европейс-
кия съюз. Има директива, която поставя точни изисквания 
кои лица могат да упражняват професията медицинска сест-
ра и на какви определени условия трябва да отговарят, за да 
им бъде призната професионална квалификация в България. 
Освен това задължително е да издържат изпит за професио-
нално владеене на български език.  
Аз съм член на комисията към Министерството на образова-
нието за професионално владеене на български език на кандида-
тите за медицинските специалности. В последните  
 

няколко години са се явили 6 медицински сестри от Украйна, Молдова и Македония за работа в България. На пос-
ледния изпит на 27 януари имаше две кандидатки, които не успяха да преминат писмения тест по български 
език. Идеята звучи добре, но няма как да се случи. И в споменатите страни има недостиг на медицински сестри. 
 
- Имало ли е интерес от медицинска сестра от ЕС да работи у нас? 
 
- Категорично не. Няма нито една колежка от страна от ЕС, която да пожелае да работи в България. Дори и да 
има такава, и тя трябва да премине изпита по български език. Истинската професия на медицинската сестра не 
е само да поставя инжекции, а да комуникира с пациентите. 
 

- Друга мярка според зам.-министър Йорданов е увеличаването на бройката медицински сестри, които 
се обучават в колежи.  

  
 
 

Милка Василева,  

председател на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи: 
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- Първо, медицинските сестри не се обучават в колежи, а в медицинските университети. Учат 4 години и полу-
чават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ съгласно Европейска директива №55 от 2013 г. Меди-
цинските университети имат определени бройки за студенти за обучение за медицински сестри и акушерки, 
които приемат всяка година. През последните години приемът на студенти се увеличава с малко бройки. Това 
обаче не е големият проблем.  Проблемът е, че няма желаещи да учат в тези специалности. А няма желаещи, за-
щото професията е подценена, неуважавана, унизена в България. 
 
- Третата идея на здравното министерство е болниците да дават стипендии на кандидатите за ме-
дицински сестри и да им осигуряват общежития.  
 
- Това е чудесна идея, но не е нова. За съжаление доста болници  направиха опит да сключат договори за стипендии 
със студентки, започнали за учат за медицински сестри. Няма интерес от младите хора, които решават да 
учат за медицински сестри и акушерки. Те се надяват след завършването си да заминат в чужбина по възможно 
най-бързия начин и не се обвързват с договори с болниците, съответно не искат и стипендия. Т. е. идеята засега е 
неработеща. 
 
- Според здравното министерство недостатъчният брой на медицинските сестри у нас се дължи на 
факта, че много от тях са привлечени да работят в Западна Европа през последните години заради по-
високото заплащане. Това ли е основната причина – емиграцията? 
 
- Първо е нежеланието на хората в България въобще да се обучават като медицински сестри и акушерки. И второ, 
голяма част от тях наистина, в момента в който завършат, заминават в чужбина. Останалите в България, ко-
ито все пак работят в системата, в един момент решават да я напуснат, защото не са удовлетворени - нито от 
заплащането, нито от условията на труд, нито от отношението на обществото към професията.  
Емиграцията е основно към социалния сектор на немскоговорящите страни - с трудов договор, абсолютно закон-
но, с призната диплома. Работят най-често като социални асистенти  основно в старчески домове, социални 
заведения, домове за деца.  Заплащането в Австрия, Германия, Белгия и немскоговорящата част на Швейцария се 
движи около 3000 евро месечно, отделно са им осигурени и битови условия. 
 
- През съсловната организация минават документите за работа в чужбина. Годишно колко медицински 
сестри заминават? 
 
- През 2017 г. са заминали 492 медицински сестри, 2018 г. - 358, през 2019 г. - 376, през 2020 г. – 477, през 2021 г. - 
386. Общо около 1000 медицински сестри напускат годишно системата – заминават в чужбина или се отказват 
от професията. 
 
- Лекарите са около 31-31 хил., а какво е положението в момента с броя на медицинските сестри?  
 
- Никъде в световните стандарти не се говори за обгрижване на лекаря от медицинска сестра, защото медицинс-
ката сестра обгрижва пациента. Средният стандарт е една медицинска сестра на пет до седем пациенти в зави-
симост от лечебното заведение. В нашите измислени стандарти  на един лекар трябва да има две медицински 
сестри. В момента няма и една сестра на лекар. Към момента съгласно Националния професионален електронен 
регистър в България имаме 22 320 работещи медицински сестри - 20% от тях са над пенсионна възраст, т.е. над 
65 години. За да работи здравната система ефективно са нужни поне още 30 000 сестри.  
 
- Какво е положението с доходите на медицинските сестри у нас? 
 
Доходите са различни – тези, които са на първа линия, вземат допълнително 1000 лева за здравните грижи, кои-
то полагат да пациенти с COVID. На медицинските сестри в извънболничната помощ, които се срещат с паци-
енти с коронавирусна инфекция, се дават  360 лв. на месец. Но тези пари не се дават в медицинските центрове. 
Затова няма как да определя точно каква е заплатата на медицинските сестри в момента. Със сигурност е под 
средната за страната (средната заплата за третото тримесечие на 2021 е 1520 лв. според НСИ – бел. ред.) 

 

- В частните клиники възнаграждението е по-добро -  там има ли липса на кадри? 
 

- Естествено, че имат липса на кадри – системата има нужда от хиляди сестри. 
 

- Проблемът с липсата на учители беше решен за няколко години – през 2022 г. заплатата им става 
125% от средното възнаграждение в страната. Защо не може да се реши проблемът със заплатите на 
медицинските сестри?  



  
 
 
 

 

- Отговорът е ясен – учителите са на бюджетни заплати. Много лесно държавата решава проблема им, като оп-
ределя централно заплатата им. Професионалистите по здравни грижи работят в най-различни лечебни заведе-
ния и получават заплащане по различен начин чрез договаряне с работодателя. Т. е. в здравеопазването работода-
телят е органът, който решава каква ще е заплатата на всеки професионалист по здравни грижи. Работодате-
лят по различен начин формира заплатата им съобразно приходите в лечебното заведение, като се съобразява и с 
Колективния трудов договор, ако има сключен такъв от синдикалните организации. 
 
- Работодателите в здравеопазването не са ли заинтересовани да имат медицински сестри? 
 
- Оказва се, че не са. От 1993 г. започна кризата за медицински сестри в България. В същото време се рои броят 
на болниците – значи може и по този начин. 
 
- По повод трагичния случай във Враца Вие коментирахте, че проблемът е в недостига на персонал в 
спешната помощ. И понеже персонал непрекъснато не достига, значи да очакваме случилото се да ста-
не част от живота ни? 
 
- Това ни очаква – това е истината. Зная, че звучи страшно. Не искам да плаша хората – те и без това са отчая-
ни от COVID ситуацията, от растящите цени. Надявам се, че някой все пак ще се опита да предприеме нещо. А 
нещото е да бъдат увеличени заплатите – това ще получи добър отзвук в обществото и ще има млади хора, кои-
то ще започнат да учат тази професия. В крайна сметка проблемът няма краткосрочно решение. Дори сега двой-
но повече студенти да влязат да учат, кадри ще има след 4 години. При нас проблемите са по-сложни отколкото 
при учителите. Но през годините политиците не предприеха мерки за спасяване на съсловието въпреки многоб-
ройните протести. Остава надеждата, че новият политически елит ще успее да намери съгласие за основна про-
мяна на здравноосигурителния модел и на структурата на здравната система. 
 
- Ако нещата са в ръцете на работодателите, здравното  министерство не разполага с много ресурс 
да влияе върху тях. 
 
- Да, така е. Затова е нужна промяна на системата в здравеопазването - за да имат хората  равен достъп до гри-
жи. Финансирането трябва да е по друг начин. Това изисква общ политически дебат и политическо съгласие за 
изготвяне на стратегия и най-после да започне да се работи за промяна. През годините досега всичко се прави на 
парче и с идването на всеки нов министър всичко започва отначало. Липсата на приемственост в Министерство 
на здравеопазването е абсолютна безотговорност и резултатът е на лице. 
 

Интервю на Ема Иванова, 
публикувано в брой 7 (16-22.02.2022 г. ) 

 
 


