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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ 

BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895, 

адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” № 42, имейл: baap@abv.bg 

 

 

изх.№ 272/03.02.2022г.                                     ДО ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ  

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ  

                                                                                   ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ                            

 

                                                           

                                                       С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е      

          

 

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 господин  Каримански, 

 

В настоящия законопроект има текст, който пряко засяга интересите на  

помощникфармацевтите, които работят в болнични аптеки - визираме чл.5 ал.1 т.4. 

 

 Вече цяла година Българската асоциация на помощник-фармацевтите алармира, че има  

проблем с прилагането от страна на НЗОК на чл.5 от ЗБНЗОК,и реално , работещите в  

болничните аптеки помощник-фармацевти не получават предвидените допълнителни 

средства от 360 лв./месечно за периода на епидемичната обстановка. 

За своевременно положително решаване на казуса от 12.02.2021 г. до момента отправихме  

поредица писма до НС на НЗОК, КЗ, МЗ,Омбудсмана на РБългария. Запознахме с казуса 

синдикатите и съсловните организации на специалистите в здравеопазването. 

 

Проблемът се заражда още на 12.01.2021 г,когато НС на НЗОК ,в противоречие на закона, 

взема Решение и приема „Правила за условията и реда за заплащане на средства на  

изпълнителите на болнична медицинска помощ на допълнителни трудови възнаграждения  

на медицинския персонал за срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради  
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епидемично разпространение на заразна болест по чл.61 ал.1 от Закона за здравето“ с  

които се уточнява, че „професионалисти по здравни грижи“ са само тези, които са  

изброени в Кодекса за професионалната етика на медицински сестри, акушерки и  

асоциирани медицински специалисти. 

 

Дадената в Правилата дефиниция, от една страна е некоректна – тъй като се позовава на  

вътрешно-съсловен акт на организация (БАПЗГ), в която помощник-фармацевтите никога не  

са били членове, респ. не може да се очаква да бъдат посочени в този Кодекс, а от друга  

страна – тази дефиниция е и незаконосъобразна, тъй като Правилата като подзаконов акт  

следва само да уточнят закона, но не и да му противоречат. 

Цяла година НЗОК отказва да признае грешката си,с което отказва да изпълни волята на  

законодателя от 24.11.2020г. ,като в писмата си до БАПФ дава грешни тълкувания на  

съществуващото законодателство и грубо пренебрегва :  

                   •ЗВО и Наредбите към него. 

                   •чл.8 от „Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по  

специалностите от професионално направление “Здрави грижи“ ,където  

помощникфармацевтите са включени в Професионално направление “Здравни грижи“. 

                   •Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерки и  

асоциираните медицински специалисти, зъботехници и помощник-фармацевти  

НЗОК не се съобрази и с двете писма от МЗ ОТ 2021г,в които ясно и недвусмислено се  

казва,че помощник-фармацевтите са специалисти от Направление „Здрави грижи „ и като  

такива имат право на полагащите им се допълнителни 360лв.при работа в болнична аптека за  

периода на епидемичната обстановка. 

 

Във всичките свои отговори на писма на БАПФ, НЗОК по всякакъв начин се опитва да  

оправдае неизпълнението на закона със „свои „ тълкувания, че помощник-фармацевтите не  

са специалисти в професионално направление „Здравни грижи“,а от Направление  

„Фармация“, не са „специалисти“ по смисъла на ЗБНЗОК и поради тази причина не получат  

допълнителни средства по чл.5 от ЗБНЗОК. 

Куриозното в случая е, че през септември 2021 г. Народното събрание приема поправка в  

ЗБНЗОК, като включва и магистър-фармацевтите в обхвата на чл.5 с основен аргумент,  

че:„помощник-фармацевтите, тъй като са в направление „Здравни грижи“, получават  

допълнителни средства, а магистър-фармацевтите бяха пропуснати“. 

От изложеното е видно, че за законодателя няма никакво съмнение, че помощник  

фармацевтите са в Направление „Здравни грижи“ и работещите в лечебните заведения трябва  

да получават допълнително възнаграждение по чл.5 от ЗБНЗОК за 2021 г.  

Нещо повече, именно с това се мотивира необходимостта от изменение на закона, така че  

възнаграждение да получават и магистър-фармацевтите.Парадоксално е, за приложението на  
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един и същ закон помощник-фармацевтите веднъж да се приемат за специалисти в  

Направление „Здравни грижи“, а друг път - не. 

Българската асоциация на помощник-фармацевтите изразяваме категоричното си несъгласие с  

поведението на НЗОК и приема действията й до момента като произвол над  

помощникфармацевтите,работещи в болничните аптеки, грубо погазване волята на 

 законодателя, дискриминационно и неравно третиране към специалисти, работещи в  

идентична вредна среда. 

Очевидно е, че колегите ни, работещи в болнични аптеки, са потърпевши от различното и  

погрешно тълкуване на посочената правна норма, като отказът на НЗОК да я приложи,  

съгласно действителния й смисъл, уврежда техните професионални, трудови и социални права. 

 

С предлаганите текстове в Проект на Закон за бюджета на Националната  

здравноосигурителна каса за 2022 г., 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 ЗБНЗОК 2022  

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  

посочения смисъл.  

В тази връзка  прилагаме  за сведение текста на 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- 
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фармацевтите, работещи в болнични аптеки, са специалисти, включени в обхвата на сега  

действащия закон. 

Прилагаме също и двете писмата на МЗ ,в които недвусмислено се потвърждава,че помощник- 

фармацевтите са специалисти от Направление „Здравни грижи“ .и ,като такива и към  

настоящия момент са „правоимащи лица“ по чл.5 от ЗБНЗОК. 

В кореспонденцията се , отбелязва, че това тяхно право и сега съществува . 

 

Уважаеми господин Каримански, 

Имайки в предвид ,че средствата по чл.5 на ЗБНЗОК за 2021г. предвидени за помощник- 

фармацевтите от болничните аптеки ,като специалисти от Направление „Здравни грижи“ са  

одобрени,гласувани,разчетени  и отпуснати на НЗОК,а реално не са надлежно  

разплатени,следва да се потърси отговорност  от НЗОК за своеволните действия. 

 

Уважаеми господин Каримански, 

Като председател на комисията по бюджет и финанси,разчитаме на Вашето съдействие за  

справедливо решаване на казуса . 

Имаме готовност  и оставаме на разположение ,при преценка от Ваша страна да предоставим  

още материали по казуса. 

 

 

С уважение, 

Управителен съвет на БАПФ 

Председател: Л.Петрова тел.  

за връзка: 089855553 

 

 

 







При необходимост от контакт: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 

Н. Бранковска, директор на  e-mail: delovodstvo@mh.government.bg 

дирекция „Правна“, тел. +359 2 9301 303  www.mh.government.bg 

 

 

  

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на здравеопазването 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

   

 

17.1.2022 г.

X  15-00-369/ 17.01.2022 

          д окумент ,

          регист риран от

Signed by : Aneta Lyubenova Todorova  

 

ДО 

Г-ЖА ЛИЛЯНА ПЕТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК - ФАРМАЦЕВТИТЕ 

 

На Ваш № 259/13.12.2021 г. 

На Наш вх. № 15-00-369/14.12.2021 г. в МЗ 

         

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА, 

 

Министерството на здравеопазването се запозна с Вашето писмо под 

горепосочения номер, в което поставяте основни проблеми на помощник – 

фармацевтите. 

Споделяме разбирането за необходимост от ефективно взаимодействие между 

Българската асоциация на помощник - фармацевтите и министерството за намиране на 

най – ефективните решения, поради което предоставяме на Вашето внимание следното: 

Запознати сме с поставените от Вас проблеми, свързани с неизплащане от 

Националната здравноосигурителна каса на средства за допълнителни възнаграждения 

на помощник - фармацевтите съобразно чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. 

Разбирането ни е, че такива възнаграждения се дължат на помощник – фармацевтите. 

Както посочвате и Вие, сме Ви уведомили за аргументите ни в тази насока. 

mailto:delovodstvo@mh.government.bg


 
При необходимост от контакт: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 

Н. Бранковска, директор на  e-mail: delovodstvo@mh.government.bg 

дирекция „Правна“, тел. +359 2 9301 303  www.mh.government.bg 

 

В допълнение Ви информираме, че с това наше становище сме запознали и 

НЗОК в процедурата по разглеждане на проекта на Закон за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2022 г. Принципно сме подкрепили предложението 

помощник-фармацевтите да бъдат посочени изрично в чл. 5 от законопроекта като 

правоимащи лица, отбелязвайки, че това тяхно право и сега съществува.   

По втория поставен от Вас въпрос относно необходимостта от осъществяване на 

ефективен контрол за спазване на законовото изискване за вписване в регистъра на 

регионалната колегия на съсловната организация на помощник – фармацевтите, които 

упражняват професията си, сме отправили искане до Изпълнителната агенция по 

лекарствата и регионалните здравни инспекции да планират регулярно такъв контрол в 

рамките на законовите си компетентности, а при констатиране на затруднения, да 

бъдем уведомени за това.  

 

 

 

С уважение, 
14.1.2022 г .

X Проф. Асена Сербезова

Signed by: Asena Hristova Serbezova  
ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА, ДФ 

                                                                                                                                         е-ПД-13 
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IIPE3
IPEACEAATEJTfl HA
HAPOAHOTO CbEPAHIIE
r-)I(A I,IBA MI,ITEBA

Io
IPEACEAATEJISHA
KOMIICIIflTA [O
EIOAXET I{ OIIHAHCI,I
I-H JIIOEOMI,IP KAPI{MAHCIfl,I

YBAXAEMI,I TOCNOAI,IH IPEACEAATEN,

Ha ocrosaHae ua. 79, 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 H3OK:a 2021
r. $ I or Ilpexo4nr H 3aKrroq[TerHu pasnopea6u AaBa [paBHa B63MoxHocr na Ha rFopurr
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.

)i,r{



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.

BHOCI{TEJIII:

{'\C^ \-J\z \]

U/tl. t


