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изх.№ 67/15.03.2020 г. 

До проф. Асена Стоименова 

Председател на УС на БФС 

 

До членовете на УС на БФС 

 

 

Уважаема проф. Стоименова, 

Уважаеми колеги магистър-фармацевти, 

Поради усложнената епидемиологична обстановка и обявеното извънредно положение в 
страната, очевидно няма да можем да проведем планираната за 18.03.т.г. обща среща между 
Управителните съвети на БФС и БАПФ, но това не означава, че като съсловни организации и като 
колеги сме лишени от възможността заедно да бъдем полезни на работещите магистър-
фармацевти и помощник-фармацевти. 

Те са изложени на голямо изпитание, наред с всички други здравни специалисти, затова се 
нуждаят от нашата подкрепа и съдействие. 

Също така, заслужават да бъдат защитени, като заедно потвърдим пред компетентните органи 
исканията ни да бъдат включени в списъка със специалисти, които ще получат от държавата лични 
предпазни средства и облекла, за да продължат да изпълняват професионалните си задължения. 

За ваше сведение ви изпращаме наше писмо изх.№ 65/14.03.2020 г. в тази връзка. 

Отправяме към Вас предложение, като ръководства на двете организации да се обединим в този 
критичен момент и да излезем с единно Обръщение към двете съсловия фармацевтични 
специалисти. 

Считаме, че е важно чрез Обръщението да признаем важната роля на магистър-фармацевтите и 
помощник-фармацевтите, както в отношенията им с пациентите, така и помежду им като колеги, 
както и да ги подкрепим за готовността им да дадат своя принос за ограничаване на 
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разпространението на COVID-19, прилагайки на практика своя ценен професионален опит, знания 
и хуманност. 

На разположение сме, независимо от деня и часа, за да обсъдим конкретния текст и начина на 
разпространение на Обръщението, ако приемете нашето предложение. 

 

С уважение: …………………………. 

Лиляна Петрова, 
Председател на УС на БАПФ 


