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ДО Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Уважаеми д-р Кацаров,
Към вас, в качеството Ви на министър на здравеопазването, неколкократно сме отправяли
въпроси, свързани с правилното прилагане и контрол по изпълнение на нормативните
актове, отнасящи се до помощник-фармацевтите.
Същите, от една страна, касаят спазването на закона, що се отнася до изискванията за
упражняване на професията на помощник-фармацевт, а от друга - вътрешно-съсловни
актове, за които МЗ трябва да предприеме публикуване в ДВ.
След близо двугодишен период, през който от БАПФ искахме среща с Вас, едва на
03.11.2021 г. се осъществи първата среща на представители на БАПФ и МЗ в лицето на
зам.министър д-р Т.Томов и експерти от МЗ. На 10.11.2021 г. се осъществи втора среща в
същия състав.
И на двете срещи, обаче, обект на дискусия бяха единствено текстовете на “Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за професионалните дейности, които
медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните
асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно (обн., ДВ, бр. 15 от
2011 г., изм. и доп., бр. 50 от 2011 г.)“.
Всички останали въпроси, които сме поставяли в нашите писма, до момента са без
отговор, а именно:
1. Какво е предприело МЗ по повод на отправените от БАПФ писма, касаещи
контрола по изпълнение на чл. 4 от ЗСОМСААМСЗПФ?
изх.№ 169/25.02.2021 г.
изх.№ 210/16.09.2021 г.
изх.№ 218/10.10.2021 г.
изх.№ 236/03.11.2021 г.
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2. Какви действия са извършени относно:
- Искането на БАПФ за утвърждаване и обнародване в "Държавен вестник" на Кодекса за
професионална етика.
С наше писмо изх.№ 178/29.03.2021 г. (ваш вх.№ 15-00-118/01.04.2021 г.) представихме на
хартиен и електронен носител приетия от БАПФ Кодекс за професионална етика, с молба
за утвърждаване от МЗ и обнародване в "Държавен вестник", съгласно чл.11 т.2 от
ЗСОМСААМСЗПФ.
- Искането на БАПФ за утвърждаване и обнародване в "Държавен вестник" на Правила за
добра фармацевтична практика на помощник-фармацевтите в Република България,
които в изпълнение на чл.8 ал.1 т.5 от Закона са предварително съгласувани с
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) - наше писмо изх.№ 182/19.04.2021
г. (ваш вх.№ 15-00-130/19.04.2021г./3. До момента БАПФ няма яснота за позицията на
МЗ относно приложението на чл.5 от ЗБНЗОК спрямо помощник-фармацевтите,
работещи в болнични аптеки – в тази връзка са наши писма изх.№ 210/16.09.2021 г.,
изх.№ 218/12.10.2021 г., изх.№ 239/06.11.2021 г.
4. Как МЗ предвижда да бъдат изработени „Стандарти по здравни грижи“ без
участие в работния процес на представители на БАПФ?

Уважаеми д-р Кацаров,
липсата на системен диалог между МЗ и БАПФ, като законен представител на съсловието
на помощник-фармацевтите, оставя много въпроси без официален отговор.
Този факт създава недоверие към институцията МЗ и напрежение в гилдията.
За БАПФ е неприемливо МЗ да поддържа диалог с останалите съсловни организации в
здравеопазването, да откликва на необходимостта им да поставят въпроси и да получават
отговори, а БАПФ да получава информация основно чрез отразените от медиите
срещи/пресконференции.
Нарушаването на принципа на равнопоставеност поставя съсловието на помощникфармацевтите в изолация, а липсата на нормална комуникация с МЗ затруднява БАПФ да
изпълнява възложените й по закон функции.

Уважаеми д-р Кацаров,
Отново се обръщаме към Вас с молба да получим отговор на поставените от нас въпроси.

УС на БАПФ
Лиляна Петрова, Председател
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