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Изх.№ 266/10.01.2022 г.

До доц. д-р Антон Тонев, д.м.
Председател на Комисията по здравеопазването
към 47-мото Народно събрание

Относно: Законопроект за удължаване до 31.03.2022 г. на действието на разпоредби от ЗДБ,
ЗБДОО и ЗБНЗОК за 2021 г. (сигнатура 47-102-01-12/23.12.2021 г.)

Уважаеми доц. Тонев,
Във връзка с посочения законопроект БАПФ изразява принципното си съгласие за
предложените промени.
В частта за продължаване на действието на чл.5 от ЗБНЗОК, съгласно чл.3 от Законопроекта,
бихме искали да изразим притеснението ни, че въпреки неколкократните ни писма до НЗОК
с молба да се направи промяна в „Правила за условията и реда за заплащане на средства на
изпълнителите на болнична медицинска помощ на допълнителни трудови възнаграждения
на медицинския персонал за срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради
епидемично разпространение на заразна болест по чл.61 ал.1 от Закона за здравето“ (подолу само Правилата), която да съответства на волята на законодателя и да се изплатят
полагащите се допълнителни трудови възнаграждения и на помощник-фармацевтите,
работещи в болничните аптеки към лечебните заведения - изпълнители на болнична
медицинска помощ, до момента, независимо, че становища в този смисъл изпратиха до
НЗОК и Министерство на здравеопазването, и Омбудсмана на РБългария, помощникфармацевтите, работещи в болничните аптеки, не получават предвиденото по закон плащане.
Във всичките свои отговори на писма на БАПФ, НЗОК по всякакъв начин се опитва да
оправдае неизпълнението на закона със свои тълкувания, че помощник-фармацевтите не са
специалисти в професионално направление „Здравни грижи“, не са „специалисти“ по
смисъла на ЗБНЗОК и поради тази причина не получат допълнителни средства по чл.5 от
ЗБНЗОК.
Куриозното в случая е, че през септември 2021 г. Народното събрание приема поправка в
ЗБНЗОК, като включва и магистър-фармацевтите в обхвата на чл.5 с основен аргумент, че:
„помощник-фармацевтите, тъй като са в направление „Здравни грижи“, получават
допълнителни средства, а магистър-фармацевтите бяха пропуснати“.
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От изложеното е видно, че за законодателя няма никакво съмнение, че помощникфармацевтите са в Направление „Здравни грижи“ и работещите в лечебните заведения трябва
да получават допълнително възнаграждение по чл.5 от ЗБНЗОК за 2021 г.
Нещо повече, именно с това се мотивира необходимостта от изменение на закона, така че
възнаграждение да получават и магистър-фармацевтите.
Парадоксално е, че за приложението на един и същ закон помощник-фармацевтите веднъж се
приемат за специалисти в Направление „Здравни грижи“, а друг път - не.
Множеството ни сигнали до компетентните институции за този проблем не доведоха до
исканата промяна в Правилата, нито до ефективни действия от страна на НЗОК по същество
на спорния въпрос, въпреки солидната ни аргументация.
В подкрепа на искането ни, потърсихме и компетентно юридическо мнение, като за сведение
ви представяме консултацията, която получихме от АД „Екимджиев и партньори“.
Също така, през м.декември 2021 г. подадохме и жалба до Комисията за защита от
дискриминация, за да защитим правата и законните интереси на засегнатите от това
неравноправие наши членове.
Считаме, че решаването на посочения проблем е от съществено значение не само за част от
членовете на професионалното ни съсловие, но и за спазване на общите принципи за
законност и равнопоставеност, каквито всяка демократична държава отстоява, затова молим
за вашите действия по компетентност в тази връзка.
В случай, че НЗОК би се съобразила с волята на законодателя, само при наличието на
изричен текст в горния смисъл – молим в чл.5 ал.2 т.3 от ЗБНЗОК след „здравни грижи“ да се
запише „и помощник-фармацевти, работещи в болничните аптеки“, като на действието на
тази добавка се даде обратна сила, считано от 01.01.2021 г., когато формално е влязла в сила
визираната разпоредба.
Приложение: съгласно текста.

С уважение,
Управителен съвет на БАПФ
Председател: Лиляна Петрова
тел. за връзка: 0898555537
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