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изх.№ 220/12.10.2021г.                                             ДО СОНЯ ВЪРБАНОВА  

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕДИЦИНСКА 

                                                                                          ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ 

 

Уважаема госпожо Върбанова, 

 

Във връзка с приложението на чл.5 от ЗБНЗОК за 2021г, решенията на Надзорния съвет на НЗОК и  

приетите „Правилата и условията и реда за заплащане на средства на изпълнителите на болнична  

медицински помощ на допълнителни трудови възнаграждение на медицинския персонал за срока на  

обявената извънредна епидемиологична обстановка поради епидемичното разпространение на  

заразна болест по чл.61.ал.1 от Закона за здравето и включването на помощник-фармацевтите от  

болничните аптеки в списъка по ал.2.“ в периода от януари до момента получихме информация от  

колеги работещи в болнични аптеки ,че има проблем с получаването от помощник-фармацевти на  

гласуваните допълнителното възнаграждение в размер ва 360лв. 

УС на БАПФ отправи поредица от писма до НЗОК и МЗ с питане и аргументация в посока- правилно  

тълкуване на разпоредбите . 

Изпращаме Ви кореспонденцията на прикачени файлове,за да се запознаете в детайли . 

Отговорите,които получихме от институциите не кореспондират коректно с моментно действащата  

нормативна база,по-специално чл.8 от“ Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по  

специалностите от професионално направление “Здрави грижи“за образователно-квалификационна  

степен „професионален бакалавър“по…………..“,приета с ПМС №238/26.09.2008Г.обн. ДВ  

бр.87/07.10.2008г.  

Въпреки възраженията по казуса отразени в писмата на БАПФ и подробната аргументация до  

момента няма положително развитие по въпроса. 

От трибуната на НС преди неговото разпускане,депутати засегнаха темата,като в подкрепа на свои  

предложения за включването на магистър фармацевтите в чл.5 от ЗБНЗОК посочиха,че  
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помощникфармацевтите получават допълнително заплащане от 360лв.и ,че това е  

дискриминационно спрямо техните управители-магистър фармацевтите. 

От БАПФ подкрепяме разбирането ,че магистър фармацевтите несправедливо бяха пропуснати в чл.5  

от ЗБНЗОК.Но истината е,че на практика помощник-фармацевтите вече девет месеца не получават  

предвидените допълнителни възнаграждения. 

Уважаема госпожо Върбанова , 

Търсим Вашето съдействие,така щото закона и взети решение в защита на професионалните  

интереси на помощник-фармацевтите в България да бъдат спазвани от институциите. 

Предварително Ви благодарим и се надяваме на подкрепа за положителното развитие по казуса! 

 

 

 

 

                          

                                                                             С уважение: 

                                                                                Лиляна Петрова, Председател на УС на БАПФ 


