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ДО 
ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ, 
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА"  
 
 
           УВАЖАЕМИ ИНЖ. МАНОЛОВ, 
  
  От името на Управителния съвет на Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи и лично от мое име бих искала да Ви 
поздравя с 30-ата годишнина от създаването  на Конфедерацията на труда 
"Подкрепа". През изминалите три десетилетия ръководството на Конфедера-
цията и нейните структури в страната участваха активно за гарантирането 
на по-добри условия на труд, социална и правна защита, адекватно заплащане на 
специалистите от различни браншове в България.  
  Като професионалисти, ангажирани със здравето на хората, ние имаме 
много добър диалог и  сътрудничество с Медицинска федерация към КТ 
"Подкрепа". Председателят й д-р Камен Данов изрази ясно подкрепата на 
Федерацията на националния протест на професионалистите по здравни 
грижи, иницииран от БАПЗГ, който се проведе на 12-ти май миналата година с 
искане за по-добри условия на труд и достойно заплащане на професионалис-
тите по здравни грижи у нас. Благодарение на общото ни сътрудничество и 
усилията на КТ "Подкрепа" и КНСБ в Колективния трудов договор - 2018 за 
сектор "Здравеопазване" залегна по-висока начална заплата за професио-
налистите по здравни грижи. Все още обаче решението остава само на хартия. 
БАПЗГ продължава да настоява за актуализация на заплатите на медицинските 
сестри, акушерките, фелдшерите, рехабилитаторите, медицинските и 
рентгеновите лаборанти. За да стане това е нужно държавата да потърси 
необходимия финансов ресурс и работещи механизми, да се търсят устойчиви 
решения в дългосрочен план за достойно заплащане на професионалистите по 
здравни грижи и стратегия за развитие на здравните грижи. Вярвам, че ще 
продължим да работим заедно в тази посока.      
  
 Пожелавам здраве и ползотворна работа на участниците в Десетия 
юбилеен конгрес на КТ "Подкрепа"!   

  

С уважение:      
Милка Василева,                                                         08. 02. 2019 г. 
Председател на УС на БАПЗГ                                 гр. София 


