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                                                       С И Г Н А Л 

 

 

Уважаеми господин Ганев, 

Уважаеми дами и господа, 

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

проблем с прилагането от страна на НЗОК на чл.5 от ЗБНЗОК за 2021 г. и помощник-

фармацевтите, работещи в болнични аптеки, не получават предвиденото допълнително 

трудово възнаграждение в размер на 360 лв.месечно за периода на епидемичната обстановка. 

До този момент ,въпреки обемната кореспонденция между БАПФ,НЗОК и МЗ ,обхващаща 

периода 12.02.2021г. - 10.02.2022г. , положително развитие по казуса няма . 

Подробно запознахме членовете на КЗ  с позицията си по този въпрос в наше писмо до КЗ 

№270/03.02.2022г.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.) 

В тази връзка отправяме настоятелна молба към Вас за осъществяване проверка на случая  и 

упражняване на контрол върху разходваните публични средства от страна на НЗОК 
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гласувани и отпуснати по чл.5 от ЗБНЗОК 2021г.предвидени за помощник-фармацевтите 

работещи в болнични аптеки. 

Разчитаме на Вашето съдействие между първо и второ четене на ЗБНЗОК 2022г.  да се 

направят предложения,които да помогнат за трайно и справедливо решаване на казуса ,така 

щото помощник-фармацевтите да не се окажат излъгани и подведени заради грешни и 

противозаконни разпоредби на НС на НЗОК, а да получат законно полагащите им се 

допълнителни 360лв.за 2021година. 

Оставаме на разположение за допълнителни уточнения. 

 

 

С уважение, 

Управителен съвет на БАПФ 

Председател: Лиляна Петрова 

тел. за връзка: 0898 55 55 37 

 


