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Изх. № 137 /05.07.2019 г. 
 
ДО 
Г-Н ВАЛЕНТИН ПОПОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА УС НА СФСМВР 
 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПОПОВ, 
УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА МВР, 
 

 В деня на Вашия професионален празник 5 юли – бих искала да 
Ви поздравя от името на Управителния съвет на Българската асоциация 
на професионалистите по здравни грижи и да изразя нашата подкрепа 
за основното искане на днешния протест - актуализиране на 
минималния размер на допълнителното възнаграждение за нощен труд.  

Преди повече от година КТ "Подкрепа" в партньорство със 
СФСМВР, БАПЗГ и БЛС стартира кампания под надслов „За достойни 
условия и заплащане на нощния труд“ - за увеличение на доплащането 
за всеки отработен час в интервала от 23 часа до 6 часа сутринта. 
Драматичното изоставане на заплащането на нощния труд на 
държавните служители в МВР е проблем до болка познат и на 
медицинските специалисти по здравни грижи. Поради това БАПЗГ 
изрази безрезервната си подкрепа за каузата. Заплащането на нощния 
труд е на унизително ниво. До момента няма съществена промяна, 
защото работодателите, от които зависи цената на нощния труд, 
недостатъчно сериозно и отговорно се отнасят към проблемите на 
работниците и служителите. Полагането на нощен труд според СЗО 
трайно уврежда здравето на работещите и води до физиологични, 
здравни, демографски и социални проблеми.  

Всички ние, които се грижим за човешкото здраве и сигурност и 
полагаме нощен труд, сме изложени на тези рискове. Но вредата не 
остава само върху нас – с нашите професионални дейности  излагаме и 
другите хора на риск!  

Вярваме, че нашето партньорство ще има своя принос за 
въвеждането на заплащане на нощния труд, който да отговаря на 
съвременните социално-икономически условия и да позволява 
справедливо компенсиране на вредите, които нанася работата през 
нощта върху човешкото здраве. 
 

 
С уважение, 
МИЛКА ВАСИЛЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БАПЗГ 


