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Изх.№ 239 /05.11.2021 г.  
 

ДО Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТКОВ 

ЗАМ.МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ 

НА НЗОК 
 

 

 

Уважаеми д-р Златков , 

В качеството ни на съсловна организация се обръщаме към Вас относно проблем, касаещ 

помощник-фармацевтите, работещи в болнични аптеки, свързан с приложението на чл.5 ал.1 

т.2 (сегашна т.3) от ЗБНЗОК за 2021 г. 

Съгласно посочената разпоредба, чрез трансфер от централния бюджет по бюджета на НЗОК 

се осигуряват средства за заплащане на допълнително трудово възнаграждение на 

„специалисти от професионално направление "Здравни грижи"“ - в размер на 360 

лв./месечно. 

Считано от влизане на закона в сила (01.01.2021 г.) досега такова възнаграждение не е 

плащано на помощник-фармацевти, работещи в болнични аптеки, като многото ни писма, 

изпратени в тази връзка до Надзорния съвет на НЗОК, Управителя на НЗОК и Министъра на 

здравеопазването, дълго време останаха без отговор. 

През този месец получихме от Управителя на НЗОК проф. Салчев писмен отговор, който 

формално представлява отказ да се извършва плащане към „болничните“ помощник- 

фармацевти. 

Изложената в писмото аргументация сочи на прието от НЗОК разбиране, че помощник- 

фармацевтите, независимо че съгласно Наредбата за единните държавни изисквания за 

придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление 

"здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по 

..." (обн. в ДВ бр.87/01.10.2008 г.), се обучават в това направление, а не във „Фармация“, 

както е било преди – не са „специалисти“ по смисъла на ЗБНЗОК, тъй като това понятие е 

„относимо към професията/длъжността, а не към образователно-квалификационната 

степен“, като в тази връзка са развити и разсъждения, свързани с НКПД-2011. 

Изразяваме категоричното си несъгласие с подобно тълкуване, което освен че уврежда 

правата и интересите на помощник-фармацевтите е и правно непрецизно. 
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Нещо повече, видно от мотивите, изложени към ЗИД на ЗБНЗОК (сигнатура № 46-102-01- 

1/30.07.2021 г.), които ви представяме за сведение – подобно тълкуване противоречи и на 

волята на законодателя, тъй като изрично и безпротиворечиво в тези мотиви е записано, че 

тъй като действащата разпоредба на чл.5 ал.1 т.2 от ЗБНОЗК „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. 

месечно“, включването в обхвата на закона и на магистър-фармацевтите, работещи в 

болнични аптеки, „ще коригира съществуващото неравностойно третиране“. 

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

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

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

Предвид изложеното Ви молим в рамките на вашата компетентност,и в качеството Ви на 

председател на Надзорния съвет на НЗОК да ни укажете съдействие като включите 

разглеждането на този казус в дневния ред на следващото заседание на НС на НЗОК . 

Това би дало шанс да се коригира допуснатото недоразумение ,а също и да се възстанови 

спазване на законността и взетите решение в защита на професионалните интереси на 

помощник-фармацевтите в България . 

Надяваме с ваша помощ да се стигне до успешно решаване на проблема, като за целта може 

да ви предоставим проведената с НЗОК кореспонденция (същата е публикувана и на сайта 

БАПФ: www.baap.bg), както и при необходимост да проведем среща-разговор по темата. 

 

Приложение: съгласно текста. 

 

 
С уважение, 

Управителен съвет на БАПФ 

Председател: Л.Петрова 

тел. за връзка: 0894608855 

http://www.baap.bg/


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


