
6496 ДУШИ, РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, 

СА ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИИ ПО 1000 ЛВ. ПРЕЗ АПРИЛ 

 

6496 души, работещи в сферата на здравеопазването, са получили премии по 1000 

лв. през април. Това казва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в отговор на 

въпрос на депутата от БСП Христо Проданов, информира на 20.05.2020 г. Clinica.bg. 

 

Допълнителните средства са дадена на 708 служители на РЗИ, 1940 служители на 

ЦСМП, 28 служители на НЦЗПБ и 3820 служители на лечебни заведения за болнична 

помощ. Общата сума на изплатените средства през април 2020 г. е в размер на 9 254 926 

лв. 

 

За сравнение през март допълнително възнаграждение в размер на 1000 лв. са 

получили общо 3544 лица, от които 651 служители на РЗИ, 1183 служители на ЦСМП, 

30 служители на НЦЗПБ и 1680 служители на лечебни заведения за болнична помощ. 

Общата сума на изплатените средства през март 2020 г. е била 5 225 275 лв. 

 

Министърът припомня, че за тези премии Министерството на здравеопазването 

сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект 

„Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за 

общественото здраве от COVID-19”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” на обща стойност 60 000 000 лв. и краен срок за изпълнение 31 

декември 2020 г. 

 

„Основните дейности на проекта са свързани с повишаване на мотивацията и 

на възможностите за защита от заболяването чрез изплащането на допълнителни 

възнаграждения и осигуряването на лични предпазни средства на медицинския и 

немедицинския персонал. Министерството на здравеопазването предоставя 

средствата за възнагражденията в размер на брутното допълнително възнаграждение 

и осигурителни вноски за сметка на работодателя, така че нетното допълнително 

възнаграждение, което трябва да получи всяко от лицата да е 1000 лева“, уточнява 

министър Ананиев. 

 

64 са лечебните заведения за болнична помощ с които МЗ има договори, въз 

основа на които се изплащат допълнителни трудови възнаграждения на медицинския и 

немедицинския персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение 

на пациенти с доказан COVID-19, настанени за болнично лечение. „Допълнителни 

средства се полагат още на служители на РЗИ, НЦЗПБ и ЦСМП, които са участвали 

пряко в дейности по установяване на пациенти с COVID-19 или със съмнения за такъв“, 

допълва министърът. 
 

 


