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Изх.№ 324/12.07.2022 г.

До проф. Асена Сербезова
Министър на здравеопазването
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за
устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на
лекарствените продукти, публикуван в сайта на МЗ на 28.06.2022 г.
Уважаема проф. Сербезова,
В предходен проект за изменение и допълнение на Наредба № 28/2008 – визираме
публикувания в сайта на МЗ на 13.10.2020 г. се предвиждаше в §3 от ПЗР на Наредбата да се
добави текст, който да предостави права за контрол за спазване на Наредбата и на
„членовете на комисиите по професионална етика към регионалните колегии на
Българската асоциация на помощник фармацевтите“.
Със свое писмо изх.№ 136/26.10.2020 г. (в МЗ вх.№ 15-00-243/26.10.2020 г.) БАПФ одобри
тази промяна, но по неизвестни за нас причини същата не беше включена в обнародвания
вариант на Наредбата в ДВ бр.2/08.01.2021 г.
Предвид важността и полезността на добавка в горния смисъл и с оглед на процедурна
икономия, предлагаме в настоящия проект да се предвиди възстановяване на текста на §3 в
редакцията му преди 08.01.2021 г. – цитираме:
„Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от министъра на
здравеопазването, главния държавен здравен инспектор, изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по лекарствата, членовете на комисиите по етика и качество
към регионалните фармацевтични колегии на Българския фармацевтичен съюз,
директорите на регионалните здравни инспекции и инспектори при регионалните здравни
инспекции“
като след Българския фармацевтичен съюз се добави: „членовете на комисиите по
професионална етика към регионалните колегии на Българската асоциация на помощник–
фармацевтите“.
Надяваме се ръководената от вас институция да приеме нашето предложение и
възстановявайки стария текст, допълвайки го, съгласно проекта от 13.10.2020 г., да създаде
правна възможност за пълноценно изпълнение на функциите и на двете съсловни
организации в сектор фармация.
Лиляна Петрова - Председател на УС на БАПФ

