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Изх.№ 264/04.01.2022 г.
ДО ДОЦ. Д-Р АНТОН ТОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КЪМ 47-МОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Уважаеми доц. Тонев,
От името на Българската асоциация на помощник-фармацевтите ви поздравяваме с
избирането ви за председател на Комисията по здравеопазването към 47-мото Народно
събрание.
Вярваме, че с вашето съдействие и експертиза ще бъдат направени законодателни промени в
сектор здравеопазване, които да решат натрупвани с години проблеми, както за работещите в
сектора, така и за пациентите.
Ние, помощник-фармацевтите - като част от екипа фармацевтични специалисти, които
участваме в оказването на фармацевтични грижи в градове и села, в болнични и открити
аптеки и дрогерии - имаме наблюдения и предложения за преодоляване на проблемите.
След учредяване на съсловната ни организация многократно сме отправяли писма до МЗ и
ИАЛ за съдействие по важни за съсловието ни въпроси и с огорчение споделяме, че до
момента сме осъществили само две срещи в края на 2021 г. по въпроса за Наредба № 1/2011
г., като от същите и до момента няма резултат.
Във връзка с предстоящото първо заседание на КЗ, насрочено за 06.01.2022 г., и включената
в дневния ред точка: „Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на
Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването, на основание чл. 28
от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“,
Отправяме към вас молба да се поставят към проф. Сербезова следните въпроси:
Какви действия предвижда да предприеме МЗ във връзка с:

липсата на ефективен контрол за спазването на чл.4 от ЗСОМСААМСЗПФ и
проблемите, произтичащи от това;

утвърждаване и обнародване на Правилата за добра фармацевтична практика на
помощник-фармацевтите в Република България;

утвърждаване и обнародване на Кодекса за професионална етика на БАПФ;

приемане на предложените от БАПФ промени в Наредба № 1/2011 г.
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За сведение, към досегашните министри (Кирил Ананиев, проф. Костадин Ангелов, д-р
Стойчо Кацаров) сме отправили общо 15 писма, останали без никакъв отговор, копие от
които можем да ви предоставим при поискване.
Надяваме се на възстановяване на диалога между МЗ и БАПФ, за което сме отправили писма
и към настоящото му ръководство, но предвид важността на проблемите на съсловието,
които с години стоят нерешени, молим и за вашето съдействие в тази насока.

С уважение,
УС на БАПФ чрез Лиляна Петрова - Председател
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