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Изх.№ 270/03.02.2022 г.

До доц. д-р Антон Тонев, д.м.
Председател на Комисията по здравеопазването
към 47-мото Народно събрание

Относно: Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.,
одобрен с Решение на МС № 43/01.02.2022 г. (сигнатура 47-202-01-8/02.02.2022 г.)

Уважаеми доц. Тонев,
В настоящия законопроект има текст, който пряко засяга интересите на помощникфармацевтите, които работят в болнични аптеки - визираме чл.5 ал.1 т.4.
Очевидно се прави опит да се реши проблем с близо едногодишна давност, за който сме
сигнализирали всички компетентни институции и то многократно, но при положение, че
НЗОК не е изпълнила досега задълженията си спрямо помощник-фармацевтите, работещи в
болнични аптеки, съгласно действащия ЗБНЗОК за 2021 г., считаме за незаконосъобразно,
обидно и дискриминационно с настоящия законопроект да се създава текст, който може да се
тълкува като „новосъздадено“ право в смисъл, който вече е вложен в досега действащия
закон.
Считаме, че принципите за правова и демократична държава изискват спазване на законите,
съобразно техния действителен смисъл, а не извършване на редакционни промени, които –
както в случая – имат излишно казуистичен характер, създават двоен стандарт и
неравноправно третират специалисти, които законодателят изначално е предвидил, че ще
бъдат включени в приложението на съответната правна норма.
Изразяваме категоричното си несъгласие сегашната редакция на чл.5 ал.1 т.4 от ЗБНЗОК2022 да се използва като основание за отлагане на периода, за който се дължат
допълнителните трудови възнаграждения на помощник-фармацевтите, работещи в болнични
аптеки, поради което настоятелно молим в ПЗР на законопроекта да се предвиди, че
визираната норма има обратно действие, считано от 01.01.2021 г., когато е влязъл в сила
ЗБНЗОК-2021 г.
Правно разрешение, различно от горното, ще бъде грубо закононарушение и явна
дискриминация, поради което молим да уважите молбата ни за промяна на законопроекта в
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посочения смисъл. В тази връзка отново молим да се запознаете с мотивите към
Законопроекта за изменение на ЗБНЗОК-2021, приет от 46-то НС през септември 2021 г., от
които несъмнено може да се направи извод, че законодателят не поставя под съмнение
въпроса, че помощник-фармацевтите, работещи в болнични аптеки, са специалисти,
включени в обхвата на сега действащия закон. Прилагаме ги за сведение.
С уважение,
Управителен съвет на БАПФ
Председател: Лиляна Петрова
тел. за връзка: 0898555537
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IPEACEAATEJISHA
KOMIICIIflTA [O
EIOAXET I{ OIIHAHCI,I
I-H JIIOEOMI,IP KAPI{MAHCIfl,I

YBAXAEMI,I TOCNOAI,IH IPEACEAATEN,

an I or IIO.ffiC BHacrMe apryMelrrlrpaHH

npeAnoxeulrr 3a
H3MeHeHHe U AOntJrHeHHe Ha npr.reTH, Ha n6pBo rnacyBaHe Ha 26 aBnycT 2021 r. 3arononpoerr
3a I,l3MeHeHne U AOnlnHeHHe Ha 3aKoHa sa 6rc.(xgra ua HaquoHaaxara 3,(paBHoocHry/pr{TenHa
Kaca3a2021r.,Ne46-102-01-l,sHeceHoTMuHr.tcrepcKH.,tcrserHa30.07.202Ir.:

l. S l aa ornaalre.
2.

$ 2 aa ornaane.

MOTIIBH:
HauuHtr, no xoirro

e

npeanoxeua arcryanrtaur{rra

sa 6rcaxeta na

H3OK

pernaMeHTnPa pa3flpeaeneHrreTo Ha aoflutHrrensrrTe 3apaBr{oocHrypr{TenHfi npl,rxoar,r qpe3
B:ieMaHe Ha peureHue

or

HaA3opHHr crse'r. B AefisrBauu, 3aron ga 6roAxgra na

r. $ I or Ilpexo4nr H 3aKrroq[TerHu pasnopea6u

H3OK:a 2021
[paBHa
B63MoxHocr
na Ha rFopurr
AaBa

CIBET AA NON3BA KATO H3TOITHI,IK 3A AON6'IHI,ITCIHIT 3APABHOOCUryP}ITCIHI NNAIqAHH' HAA
yrBlpAeH[Te pa3xoAH, cpeAcrBara or rlpell3ntJrHeHllero Ha [p]rxoAr{T€. ClrnacHo Aefisrgaqrrre

parnope46u He Moxe .qa ce yBenHqaBar aaMr,tHr,rcrparHBH[Te pBxoaH. CEAasa ce BleqarJreHHe,
qe npeAnoxeHara aKryanr3aqr{, ga 6ro.qrrgra Ha Kacara e eAuucrBeno 3apaAu yBenuqeHfie Ha
aAMnr[crparr,rBHr,me pa3xoan c l0 r*.ran. JIB., a roBa HrMa HfiKaKBo orHomerrrre KbM
rrpeAH3BnKareJrcrBara Ha rr3BtHpeaHara efi[aeMr.rqHa o6c'rasoara.
Hrua rapauqrar 3a KopeKrHocrra Ha cyMnre, npeABnAeur.r xam rpancQep 3a 3apaBHo
ocrryprBaHe B Morr{Br{re Ha 3aKor{onpoerra. EpAxsrt'r sa .I[OO Moxe Aa nperEpr[
3Haqlfi€Jtnu KopeKqr{[ cJIeA oKoHqarerHoro My DracyBaHe. Toegr n saauclMocr or roBa KoJrKo
ule e oKoHqaTenHr-rrT pa3Mep Ha [eHcHr{Te IIIe ca ,cHr-t n eBerrq/anHr,r AorTErHnTe]rHH CpeacTBa

orrpauu[epu

3a 3ApaBHo ocnryprBaHe.
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Ha ocrosaHae ua. 79,
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3. Aa ce crsaa,4e uon $ 3 c6c cJreAHoro c6A6pxaHr4e:
.$ 3. B qa. 5, al. I ce npaBrr cneaHure aontJlEeHr.rfl:
I . B ql. 5, ar- 1, r. I cre4 AyMara ,,neKapr.r" Aa ce Ao6asu ,,u Ha Marr.rcrbp
![apuaqenru";
2. B .ur. 5, an 2 cte[ tyrr:ure ,,ua xexapu" 4a ce po6asu ,,u ua uarucrcp $apMaqesr["."

MOTI{BI{:
I43xmo.rnaHsro Ha Marr,{crbp $apmaqenrrrre or o6xsara Ha nr{r{ara, noJ5EraBarqu
Ao[sJrHHTeJrHr.I Bc3HarpaKAeHHs, e oqeBr.IAHo .qHcKpuMtlHaqlrouno. Crogaaa ce pa3nl{que B
Tperr{panero, Koero }urMa o6erlisuo onpaBAaHrze. Maracmp r}apuaqeuruTe, pa6oreqn s
arrr€Krr, pa3xpnTlr or neqe6su 3aBeAeHr.{fl sa 6orHu.lHa rroMorq, ca MeArrrlxHcKtr cnequaJrr{cru
cropeA HopMarr.reuara ype46a. Aeftc'reauara pa:nope46a ua ul. 5, aa. 1, T. 2 or 3axoua ga
6rcaNe,a sa Haqnosalsa'ra 3ApaBHoocuryprrrenna Kaca sa 2021 r. o6xnarqa [oMoqHrrK(papuaqearrrre or ctcraBa na 6orrNqsrme arrreKa, r(omo ca cneqr{anxcrr.{ no 3apaBHr.r tpu)Ktt, pr
r,rMar [paBo Ha Ao[bJrHureJrHo rpyAoBo B63HarpaxAeHr4e B pa3Mep ua 360 .rrn. MeceqHo.
flpegnoxeunero 3a BKJrroqBaHe Ha Marrrcrtp $apuaqenru're, pa6oreqa s 6oJrHErHU re.re6Hu
3aBeAeHI.{r, rIIe Kopurgpa cburecrByBarqoro nepaauocrofino rperHpage. flo coe4eurar na E@C
Marr{crtp (faplraqen,aTe, pa6orequ s 6orHaqu[ leqe6uu 3aBeAeHrur ca oxoJro 400 4yura Ha
Teprfiop lrrTa Ha cTpaHaTa.
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