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ДО НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

 

КОПИЕ: ДО ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ - УПРАВИТЕЛ НА НЗОК 

КОПИЕ: ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

КОПИЕ: ДО КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

КЪМ 47-МОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

 

 

Уважаеми Дами и Господа, членове на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, 

Уважаеми г-н Управител на Националната здравноосигурителна каса, 

Уважаема г-жо Министър на здравеопазването, 

Уважаеми членове на Комисията по здравеопазването към 47-мото Народно събрание, 

 

 

В поредица от наши писма сме ви запознали с проблема относно неприлагането на чл.5 от Закона за 

бюджета на НЗОК за 2021 г. спрямо помощник-фармацевтите, работещи в болнични аптеки, поради 

неправилно тълкуване на закона от страна на НС на НЗОК, заложено в приетите „Правила“ в тази 

връзка. 

В подкрепа на искането ни НЗОК да приложи закона, съобразно действителния смисъл, вложен от 

законодателя, сме изложили убедителни аргументи и становището ни се подкрепя, както от 

Министерство на здравеопазването, така и от други институции, юристи и експерти. 

До момента НС на НЗОК не е променил Правилата, така че да се изплатят дължимите се на 

„болничните“ помощник-фармацевти допълнителни трудови възнаграждения от 01.01.2021г., но 

отново заявяваме категоричната си позиция, че Правилата като подзаконов нормативен акт не могат 
да противоречат на закона, не могат да дават дефиниция в по-тесен обхват от същия и трябва да 

бъдат променени за да се синхронизират с волята на законодателя от 24.11.2020г. 

Поради което отново молим да се извършат необходимите действия и съгласуване между 

институциите, така че да се изпълни законът такъв какъвто е:  „болничните“ помощник-фармацевтите 
да получат полагащите им се допълнителни възнаграждения от 360 лв.за периода от 01.01.2021г.до 

31.12.2021г.,да не бъдат ощетени,излъгани и дискриминирани. 

Още повече, като се има предвид, че действието на закона може да бъде  продължено до края на 

м.март 2022 г. 
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Независимо, че в защита на правата и законните интереси на колегите ни сме подали жалба до 

Комисията по дискриминация, оставаме с надежда, че дълго отлаганото решение на този проблем 
заради грешно тълкуване от страна на НЗОК ще се случи в резултат на проявената ви добра воля  

като управленци, а не поради съдебна намеса. 

 

С уважение: УС на БАПФ чрез Лиляна Петрова – Председател                     

За контакт: 0894 608 855 


