
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ В БОРБАТА С COVID-19 ЩЕ МОГАТ  

ДА ПОЛЗВАТ ВАУЧЕРИ ЗА ПОЧИВКА НА СТОЙНОСТ 210 ЛЕВА 

 

Служителите на първа линия в борбата с COVID-19 ще могат да ползват ваучери 

за почивка на стойност 210 лв. Te могат да се възползват от тази възможност в срок до 

31 ноември 2021 г. Това реши окончателно парламентът с приемане на поправките на 

второ четене на Закона за ДДС, информира на 10.06.2020 г. Clinica.bg. 

 

Ваучерите ще важат за лекари и други медицински специалисти от лечебни 

заведения, РЗИ, центрове за спешна помощ, НЦЗПБ, МВР, Министерство на отбраната, 

социалното ведомство и др. Кръгът от служители се определя от ресорните 

министерства. Ваучерите ще важат за страната и ще могат да се ползват по време на 

отпуска за не по-малко от седем нощувки в определени обекти. 

 

Предимство се дава на базите на НОИ, болниците за рехабилитация, почивни 

станции на министерства, балнеолечебни центрове и др.  

 

210 лв. ще се изплащат авансово в 14-дневен срок преди ползването й въз основа 

на издадена заповед. При установено нарушение, сумата ще се връща от съответния 

служител, ако се налага и чрез удръжка от заплатата.  

 

Депутатите одобриха и еднократна помощ за осмокласниците от семейства със 

средномесечен доход до 450 лв. Тя е предназначена за покриване на разходите преди 

началото на учебната година. 

 

Условието е ученикът да е записан в държавно или общинско училище, да живее 

постоянно в страната и да не е настанен за отглеждане извън семейството. Размерът и 

редът за изплащане на помощта ще се определя от МС. За деца с трайни увреждания тя 

ще се изплаща независимо от дохода на семейството. Сумата ще се изплаща на два пъти. 

50% в началото на годината и останалата част в началото на втория срок, ако детето 

посещава училище. Ако ученикът направи 5 неизвинени отсъствия за един месец или не 

влиза в клас без уважителни здравословни причини през втория срок, отпуснатите 

средства ще се възстановяват. 

 


