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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.№ 213 /23.09.2021г.                                                                    ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РК НА БАПФ 

 

 Уважаеми колеги, 

Във връзка със създалата се ситуация свързана с ЗБНЗОК чл.5 ал2. и неговото приложение Ви информираме,че 

помощник-фармацевтите,като здрави специалисти в Направление“Здравни грижи“са включени в обсега на 

приложение на чл.5 ал.2 още на 24.11.2020г. с промяна на ЗБНЗОК,който е обнародван в ДВ бр.103/04.12.2020г. 

В началото на февруари 2021г.,когато се очакваше работещите в болнични аптеки помощник-фармацевти да 

получат  полагащото им се допълнителни трудови възнаграждение за януари, УС на БАПФ получихме писма и 

сигнали от колеги,че този процес  ,въпреки,че е гласуван ,не се реализира. 

Веднага реагирахме като отправихме запитване до НЗОК и ги запознахме с проблема./изх.№ 

162/12.02.2021г./Последва кореспонденция,от която става ясно,че НЗОК некоректно дава тълкувание на 

понятието  :Направление „Здрави грижи“,като съответно в „Правилата за отпускане на възнагражденията …….“ 

отново се дават указания,които не кореспондират коректно с действащата нормативна база/ Наредба за ЕДИ  -

ДВ бр.87/01.10.2008г./ 

За своевременно положително решаване на казуса отправихме отново писма до НС на НЗОК,КЗ, 

МЗ.Запознахме с проблема и синдикатите. 

Търсим съдействие от НС на НЗОК за включване на този въпрос за разглеждане  като точка от дневния ред на  

следващото заседание на НС на НЗОК. 

Търсим  варианти  и чрез медиите да бъде информирано обществото за възникналия казус и неговото  

развитието до момента. 

Цялата подробна кореспонденция по този въпрос може да намерите на  сайта на БАПФ: baap.bg 

Обръщаме се към всички Вас,колеги помощник-фармацевти,които работите в болнични аптеки:  отправяйте 

писмата си до УС на БАПФ : ел.поща: baap@abv.bg,които да дават информация дали ДА   или НЕ  сте 

получавали допълнително възнаграждение от 360,00лв,които са предвидени според чл.5 ал.2  на ЗБНЗОК  в 

периода от януари 2021 до момента.или на ел.пощи на РК,където работите./информация има в сайта на БАПФ/  

Задължително посочвайте име,фамилия ,УИН и в коя болнична аптека работите. 

/Примерен текст  изпращаме на прикачения файл/  

 

Не сме се отказали да отстояваме истината до пълното положително  решаване на проблема.                                                                                                 

                                                                                        

                                                                                            Управителен съвет на БАПФ 

                                                                                                                Председател: Л.Петрова 
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