БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Съсловна организация, вписана в Агенция по вписванията с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” № 42, имейл: baap@abv.bg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изх.№ 209 /15.09.2021 г.
ДО ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

КОПИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Уважаеми проф. Салчев,
Уважаеми дами и господа,
В настоящото 46-то НС беше разгледана промяна на чл.5 от ЗБНЗОК със сериозния
аргумент, че: „Действащата разпоредба на чл.5 ал.1 т.2 от Закона за бюджета на
Националната здравно осигурителна каса за 2021 г. обхваща помощник-фармацевтите
от състава на болничните аптеки, които са специалисти по здравни грижи и имат
право на допълнително трудово възнаграждение в размер на 360 лв. Предложението за
включване на магистър-фармацевтите, работещи в болнични лечебни заведения, ще
коригира съществуващото неравностойно третиране“.
Във връзка с горното Ви информираме, че помощник-фармацевтите, работещи в болнични
аптеки, не получават и не са получавали досега предвиденото в ЗБНЗОК допълнително
възнаграждение.
УС на БАПФ отправи поредица от писма до НЗОК и МЗ с питане и аргументация относно
правилното тълкуване на израза „специалисти по здравни грижи“, но до момента няма
положително развитие по въпроса. За сведение отново представяме всички писма от
досегашната ни кореспонденция.
Отговорите, които получихме, не кореспондират с действащата нормативна уредба - поспециално с чл.8 от „Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по
специалностите от професионално направление “Здрави грижи“ за образователноквалификационна степен „професионален бакалавър“ по...“, приета с ПМС №
238/26.09.2008 г., обнародвана в ДВ бр.87/07.10.2008 г., където помощник-фармацевтите са
включени в Професионално направление “Здравни грижи“.
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Уважаеми проф. Салчев,
Уважаеми дами и господа,
обръщаме се към Вас с молба за провеждане на среща, на която да се обсъди възникналото
несъответствие между нормативната уредба и нейното тълкуване, като се намери
навременно и законосъобразно решение за правилното й приложение.

Управителен съвет на БАПФ
Председател: Л.Петрова
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