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Изх.№ 257 /01.12.2021 г. 

ДО ДОЦ.Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА 

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

По имейл: priemna@ombudsman.bg 

 

Уважаема доц. Ковачева, 

Известно ни е, че НЗОК Ви е изпратила писмен отговор (изх.№ 15-01-17/24.11.2021 г.) във 

връзка с Вашето писмо по повод наш сигнал за неправилно приложение на чл.5 ал.1 т.3 от 

ЗБНЗОК за 2021 г. спрямо помощник-фармацевтите, работещи в болнични аптеки. 

Същият беше изпратен и до БАПФ за сведение, като в тази връзка бихме искали да ви 

информираме за следното: 

Преди всичко Ви благодарим, че се застъпихте за тези от колегите ни, които несправедливо и 

незаконосъобразно не получават предвиденото от законодателя допълнително трудово 

възнаграждение за работа в лечебни заведения в условията на пандемия. 

Искаме да ви уверим, че позицията ни, която сме застъпвали досега в множеството ни писма 

до отговорните лица и институции, не е конюнктурна, нито субективна. Не се водим от 

лични или кариерни интереси, а единствено от принципа за спазване на закона в 

действителния му  смисъл, както и за осигуряване на равнопоставеност на специалистите в 

здравеопазването. 

Не сме съгласни и не одобряваме отговора на НЗОК, с който за пореден път се подлага на 

неправилно тълкуване въведеното със ЗБНЗОК правило за допълнително заплащане на 

специалистите от „Здравни грижи“, работещи в лечебни здравни заведения. 

Обидно е, това, което вече е предвидено от законодателя, да се предлага от НЗОК като 

„бъдещо“ решение на проблема! 

Предвиждаме да предприемем всички възможни действия за отстояване правата на нашите 

колеги, като в тази връзка молим да ни предоставите копие от Вашето писмо до НЗОК 

(изх.№ 9839/10.11.2021). 

За да не остане каквото и да било съмнение в правотата ни, прилагаме за Ваше сведение 

изготвеното от АД „Екимджиев и партньори“ становище. 

 

С уважение, 

Управителен съвет на БАПФ 

Председател: Лиляна Петрова 
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