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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РК НА БАПФ

ДО ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
РАБОТЕЩИ В БОЛНИЧНИ АПТЕКИ

Относно: изпълнение на чл.5 . ал.1 т.2 от ЗБНЗОК

Уважаеми колеги,

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.“ и информация,която получихме от колеги от няколко РК,че
има проблем с получаването на гласуваните допълнителното възнаграждение в размер на 360лв. от
помощник-фармацевти ,
Ви информираме за следното :
УС на БАПФ отправи поредица от писма до НЗОК ,КЗ и МЗ с питане и аргументация в посокаправилно тълкуване на разпоредбите ./ изх.№162, изх.№ №175/
Цялата кореспонденцията е качена са сайта на БАПФ : baap.bg за да се запознаете в детайли .
Отговорите,които получихме от институциите не кореспондират коректно с моментно действащата
нормативна база,по-специално ЗВО,чл.8 от“ Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование
по специалностите от професионално направление “Здрави грижи“за образователноквалификационна степен „професионален бакалавър“по…………..“,приета с ПМС
№238/26.09.2008Г.обн. ДВ бр.87/07.10.2008г. ,Закона за здравето,
Въпреки възраженията по казуса,отразени в писмата на БАПФ , през септември 2021 в последната
седмица от дейността на НС депутати допълниха чл.5 от ЗБНЗОК ,като включиха и магистърфармацевтите с основен аргумент че:
“ Изключването на магистър фармацевтите от обхвата на чл.5 от ЗБНЗОК е очевидно дискриминационно.Създава се
различие в третирането,което е няма обективно оправдание.Действащата разпоредба на чл.5.ал.1.т.2. от Закона за
бюджета на ВЗОК за 2021г.обхваща помощник-фармацевти от състава на болничните аптеки,които са специалисти
по здравни грижи,и имат право на ДТВ в размер на 360лв.месечно.“.
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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,което не беше взето в предвид от народните представители и от
НЗОК,въпреки нашите сигнали от 12.02.2021г. и след това .
УС реагира веднага с писма № 207,208,209,211,212,214,217 до:КЗ,НС на НЗОК,НЗОК,
Отправихме писма до : БНТ,БТВ,НОВА ТВ,до всички медии,синдикатите.
Участието ни в предаването на Крум Савов в ТВ7/8 на 29.09.2021г.отрази подробно проблема.
БНТ засне репортаж на 20.10.2021г. и имаме уверение ,че ще бъде излъчено през идната седмица.
Писахме писма в търсене на подкрепа по казуса до : БЛЗ,БЗС,БФС,БАПЗГ,БАЗ.
Получехме отговор от БФС и БАПФ./ качени в сайта : baap.bg /
На 14.10.2021г. получихме писмо от НЗОК/ вх.№ 101- качено в сайта ни/ ,който отговор внесе още поголямо напрежение и неясноти относно скорошното прилагането на чл.5.ал.1 т.2 от ЗБНЗОК .
На 17.10.2021г. се проведе спешно извънредно заседание на УС на БАПФ ,на което се взе решение
,съвместно с адв.Николова да се потърси допълнително съдействие от адв.Екимджиев.
На 20.10.2021г. се проведе среща в кантората на адв.Екимджиев,които се ангажира в рамките на 14
дни да даде становище за подходящите следващи действия.
За отговора му ще бъдете своевременно информирани лично и чрез председателите на РК.
Колеги,
В сложната епидемична обстановка , и липсата на действащо Народно събрание, работата по
разрешаване на казуса се усложнява допълнително.
Въпреки това УС полага максимални усилия за положително разрешаване на случая.
Следете информация в сайта на БАПФ : baap.bg

С уважение:
УС на БАПФ
Лиляна Петрова,
Председател
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