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ДЕТСКИ ЯСЛИ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА 
 
Към края на 2008 година в страната функционират 673 самостоятелни детски 

ясли и яслени групи към Обединени детски заведения (ОДЗ) с общо 25 091 места в тях. 
От тях, в дневни ясли местата са 24 341, а  в седмични – 750. През 2008 година 
продължава тенденцията на увеличение както на броя на заведенията, така и на местата 
в тях. По-чувствително е нарастването на местата в детските ясли и яслени групи, които 
се увеличават с 2.8 % в сравнение с предходната година, което се дължи основно на 
увеличението на местата в дневните ясли (с 3.8 % или с 895 места).      

 
Таблица1. ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕЦА В ТЯХ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2000 – 2008 ГОДИНА 

 
 (Брой) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                    
Брой 636 630 631 637 638 641 668 671 673
Места 21296 21174 21516 21542 21850 22094 23478 24409 25091
  Дневни 19949 19853 20208 20408 20718 20994 22609 23446 24341
  Седмични 1347 1321 1308 1134 1132 1100 869 963 750

 
През 2008 година продължава да нараства броят на децата, отглеждани и 

възпитавани в детски ясли. Постъпилите през годината деца са 25 023 или с 1.7 % повече 
спрямо предходната година. Към края на 2008 година в самостоятелни детски ясли и 
яслени групи в състава на ОДЗ остават 27 297 деца или с 2.3 % повече в сравнение с края 
на предходната година.  

 
Таблица 2. ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2000 – 2008 ГОДИНА 
 

 (Брой) 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
    
  Постъпили  21001 22071 22582 21144 22136 22675 24082 24597 25023
  Остават към края  
на съответната 
година 20149 21167 21816 21029 22155 22993 25040 26689 27297

 
 
През 2008 година за първи път от 2004 година насам темпът на прираст на броя на 

местата в детските ясли изпреварва този на децата.  
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Темп на прираст на броя на местата и децата в детските ясли 
през периода 2001 - 2008 г. при база предходната година = 100
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От всички деца отглеждани в детски ясли към края на 2008 година най-голям е 

делът на децата на възраст от  2 до 3 години – 68.5 % (18 730 деца), следван от дела на 
децата от 1 до 2 годишна възраст - 27.8 %. Само 61 деца или 0.2 % от общия брой на 
децата  са на възраст до 1 година и 912 деца или 3.3 % са децата над тригодишна възраст. 

 
 

Таблица 3. ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ КЪМ КРАЯ НА 2008 ГОДИНА  
ПО ВЪЗРАСТ 

 
 

 Брой Относителен 
дял 

Деца - общо 27297 100.0 
 до 1 година 61 0.2 
 от 1 до 2 години 7594 27.8 
 от 2 до 3 години 18730 68.6 
 на 3 и повече  
 навършени години 912 3.3 

 
 
 

За да осигурят условия за нормално физическо и психично развитие и възпитание 
на децата, по основно трудово правоотношение към края на 2008 година в детските ясли 
работят 6 769 души персонал. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3 925 
като броят им нараства с 1.7 % спрямо предходната година. По-голямата част от 
медицинските специалисти са медицински сестри (3 821) и акушерки (68). 
Немедицинския персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 
2 842 души или с 1.3 % по-малко в сравнение с 2007 година. 
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Таблица 4. ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ ПО КАТЕГОРИИ  

КЪМ КРАЯ НА 2007 И 2008 ГОДИНА 
(Брой) 

Медицински специалисти по здравни 
грижи 

Година общо 
медицински 

сестри акушерки 

Друг 
немедицински 

персонал 
2007  3861 3751  73  2879  
2008 3925 3821 68 2842 

 
 
Почти без изменение се запазва обхватът на децата, отглеждани в детски ясли към 

края на 2008 година в сравнение с предходната година. Показателят се изчислява като 
отношение на децата до 3 годишна възраст, посещаващи самостоятелни детски ясли или 
яслени групи, на 100 деца от населението в тази възрастова група. Към края на 2008 
година в тези заведения са обхванати 12.4 % от децата на възраст до 3 години. Всяко 
четвърто дете на двегодишна възраст към края на годината е посещавало детска ясла, 
сред едногодишните обхватът на децата в тези заведения е 10.3%. 

 
 

Обхват на децата на възраст до 3 години  в детски ясли и яслени 
групи към ОДЗ към края на съответната година 
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Методологически бележки 

 
Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно 

статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт. 
Обхващат се както самостоятелните детски ясли, така и яслените групи в Обединените 
детски заведения (ОДЗ).  

Източник на статистическа информация са самостоятелните детски ясли и 
яслените групи в състава на ОДЗ. Осигурени са данни за персонала, местата, броя и 
разпределението на децата по възраст, заболявания на децата през годината. 

Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 
от 18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването с цел подпомагане на 
семействата при отглеждане на деца до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното 
нормално физическо и психическо развитие. Детските ясли са организационно 
обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват 
отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. По 
изключение при наличие на медицински показания може да се разреши оставането на 
деца в детски ясли до шест месеца след навършване на тригодишна възраст. Яслени 
групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като 
организацията на работа в тях не се различава от тази на постоянните ясли.  

Допълнителна статистическа информация от изследването на детските ясли се 
предоставя на потребителите чрез отдел „Връзки с потребителите и пресцентър” на 
НСИ, е-mail: info@nsi.bg.  

 
 


