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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ 

BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписванията с код по Булстат: 177376895, 

адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” № 42, имейл: baap@abv.bg 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

изх.№ 278/10.02.2022 г. 

ДО МИЛЕН МАТЕЕВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 

 ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

КЪМ 47-МОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

КОПИЕ: ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА  

ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

КЪМ 47-МОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

                                                            

                                              

 

                                                С  И  Г  Н  А  Л  

 

 

Относно: проблем при приложението на чл.5 ал.1 т.) от ЗБНЗОК за 2021 г., приет на 

24.11.2020 г., в сила от 01.01.2021 г. касаещ помощник-фармацевтите, работещи в 

болнични аптеки. 

 

Уважаеми господин Матеев, 

Уважаеми дами и господа, 

 

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

приложението на чл.5 ал.1 т.2 от ЗБНЗОК за 2021 г.и касаещ помощник-фармацевтите, 

работещи в болнични аптеки. 

Вече цяла година Българската асоциация на помощник-фармацевтите алармира, че има 

проблем с прилагането от страна на НЗОК на чл.5 от ЗБНЗОК за 2021 г. и помощник-

фармацевтите, работещи в болнични аптеки, не получават предвиденото допълнително 

трудово възнаграждение в размер на 360 лв./месечно за периода на епидемичната 

обстановка. 
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За своевременно положително решаване на казуса от 12.02.2021 г. до момента отправихме 

поредица писма до НС на НЗОК, КЗ, МЗ, Омбудсмана на РБългария. Запознахме с казуса 

синдикатите и съсловните организации на специалистите в здравеопазването. 

Проблемът се заражда още на 12.01.2021 г., когато НС на НЗОК, в противоречие на закона, 

взема Решение и приема „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“, с 

които се уточнява, че „професионалисти по здравни грижи“ са само тези, които са изброени в 

Кодекса за професионалната етика на медицински сестри, акушерки и асоциирани 

медицински специалисти. 

Дадената в Правилата дефиниция, от една страна е некоректна – тъй като се позовава на 

вътрешно-съсловен акт на организация (БАПЗГ), в която помощник-фармацевтите никога не 

са били членове, респ. не може да се очаква да бъдат посочени в този Кодекс, а от друга 

страна – тази дефиниция е и незаконосъобразна, тъй като Правилата като подзаконов акт 

следва само да уточнят закона, но не и да му противоречат. 

Цяла година НЗОК отказва да признае грешката си, респективно отказва да изпълни волята 

на законодателя от 24.11.2020 г., като в писмата си до БАПФ дава грешни тълкувания на 

съществуващото законодателство и пренебрегва: 

              • ЗВО и Наредбите към него; 

              • Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалностите от 

професионално направление “Здравни грижи“; 

             • Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерки и 

асоциираните медицински специалисти, зъботехници и помощник-фармацевти. 

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“. 

Първоначално ни отговориха,че сме от Направление „Фармация“, - конкретно описано в 

писмо вх.№ 53/20.03.2021г./. 

А по-късно в писмо с вх.№90/14.10.2021г.,след „консултация“ с МОН, търсейки ги в  

„Класификатора на професиите „ поясняват,че не са „специалисти“ по смисъла на ЗБНЗОК, и  

поради тази причина не получат допълнителни средства по чл.5 от ЗБНЗОК./ 

НЗОК не се съобрази и с две писма от МЗ (от 02.12.2021 г. и от 29.12.2021 г.), в които ясно е 

изразено становището, че помощник-фармацевтите са специалисти от Направление „Здравни 

грижи“ и като такива имат право на полагащите им се допълнителни 360 лв. за работа в 

болнична аптека за периода на епидемичната обстановка. 

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“. 

От изложеното е видно, че за законодателя няма никакво съмнение, че помощник-

фармацевтите са в Направление „Здравни грижи“ и работещите в лечебни 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 за приложението на 

един и същ закон помощник-фармацевтите веднъж да се приемат за специалисти в 

Направление „Здравни грижи“, а друг път - не. 
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Българската асоциация на помощник-фармацевтите изразява категоричното си несъгласие с 

поведението на НЗОК и приема действията й до момента като произвол над помощник-

фармацевтите, работещи в болничните аптеки, грубо погазване волята на законодателя, 

дискриминационно и неравноправно третиране на специалисти, работещи в идентична 

вредна среда. 

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

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

съгласно действителния й смисъл, уврежда техните професионални, трудови и социални 

права. 

 

Уважаеми господин Матеев, 

Уважаеми дами и господа, 

 

На 09.02.2022г.бюджетът на НЗОК за 2022година беше гласуван на първо четене. 

В настоящия законопроект има текст, който пряко засяга интересите на 

помощникфармацевтите, които работят в болнични аптеки - визираме чл.5 ал.1 т.4. 

Очевидно се прави опит да се реши проблем с близо едногодишна давност, за който сме 

сигнализирали всички компетентни институции и то многократно, но при положение, че 

НЗОК не е изпълнила досега задълженията си спрямо помощник-фармацевтите, работещи в 

болнични аптеки, съгласно действащия ЗБНЗОК за 2021 г., считаме за незаконосъобразно, 

обидно и дискриминационно с настоящия законопроект да се създава текст, който може да се 

тълкува като „новосъздадено“ право в смисъл, който вече е вложен в досега действащия 

закон. 

Считаме, че принципите за правова и демократична държава изискват спазване на законите, 

съобразно техния действителен смисъл, а не извършване на редакционни промени, които –

както в случая – имат излишно казуистичен характер, създават двоен стандарт и 

неравноправно третират специалисти, които законодателят изначално е предвидил, че ще 

бъдат включени в приложението на съответната правна норма.Изразяваме категоричното си 

несъгласие сегашната редакция на чл.5 ал.1 т.4 от ЗБНЗОК2022 да се използва като 

основание за отлагане на периода, за който се дължат допълнителните трудови 

възнаграждения на помощник-фармацевтите, работещи в болнични аптеки. 

В тази връзка настоятелно молим в периода между първо и второ четене, в ПЗР на 

законопроекта да се предвиди текст , че визираната норма има обратно действие, считано от 

01.01.2021 г., когато е влязъл в сила ЗБНЗОК-2021 г. 

Правно разрешение, различно от горното, ще бъде грубо закононарушение и явна 

дискриминация, поради което молим да уважите молбата ни за промяна на законопроекта в 

посочения смисъл.  

В тази връзка отново молим да се запознаете с мотивите към Законопроекта за изменение на 

ЗБНЗОК-2021, приет от 46-то НС през септември 2021 г., от 

които несъмнено може да се направи извод, че законодателят не поставя под съмнение 

въпроса, че помощник-фармацевтите, работещи в болнични аптеки, са специалисти, 

включени в обхвата на сега действащия закон. 

 

В подкрепа на аргументите ни Ви изпращаме на прикрепен файл: 

 становището на адвокатска кантора „Екимджиев и партньори“,  

 мотивите на предложението за промяна на чл.5 от ЗБНЗОК от 26.08.2021 г., 

 част от кореспонденцията ни с НЗОК, 

 становище на МЗ,  
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Оставаме на разположение за евентуална среща, на която да Ви представим цялата ни 

кореспонденция с НЗОК, преди Вашето избиране за председател и членове на Комисията по 

конституционни и правни въпроси към 47-мото Народно събрание, за да може да се 

запознаете детайлно с проблема и да съдействате за неговото решаване. 

 

С уважение, 

Управителен съвет на БАПФ 

Председател: Лиляна Петрова 

тел. за връзка: 089855553 
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YBAXAEMI,I TOCNOAI,IH IPEACEAATEN,

Ha ocrosaHae ua. 79, an I or IIO.ffiC BHacrMe apryMelrrlrpaHH npeAnoxeulrr 3a
H3MeHeHHe U AOntJrHeHHe Ha npr.reTH, Ha n6pBo rnacyBaHe Ha 26 aBnycT 2021 r. 3arononpoerr
3a I,l3MeHeHne U AOnlnHeHHe Ha 3aKoHa sa 6rc.(xgra ua HaquoHaaxara 3,(paBHoocHry/pr{TenHa

Kaca3a2021r.,Ne46-102-01-l,sHeceHoTMuHr.tcrepcKH.,tcrserHa30.07.202Ir.:

l. S l aa ornaalre.

2. $ 2 aa ornaane.

MOTIIBH:
HauuHtr, no xoirro e npeanoxeua arcryanrtaur{rra sa 6rcaxeta na H3OK

pernaMeHTnPa pa3flpeaeneHrreTo Ha aoflutHrrensrrTe 3apaBr{oocHrypr{TenHfi npl,rxoar,r qpe3

B:ieMaHe Ha peureHue or HaA3opHHr crse'r. B AefisrBauu, 3aron ga 6roAxgra na H3OK:a 2021
r. $ I or Ilpexo4nr H 3aKrroq[TerHu pasnopea6u AaBa [paBHa B63MoxHocr na Ha rFopurr
CIBET AA NON3BA KATO H3TOITHI,IK 3A AON6'IHI,ITCIHIT 3APABHOOCUryP}ITCIHI NNAIqAHH' HAA

yrBlpAeH[Te pa3xoAH, cpeAcrBara or rlpell3ntJrHeHllero Ha [p]rxoAr{T€. ClrnacHo Aefisrgaqrrre
parnope46u He Moxe .qa ce yBenHqaBar aaMr,tHr,rcrparHBH[Te pBxoaH. CEAasa ce BleqarJreHHe,
qe npeAnoxeHara aKryanr3aqr{, ga 6ro.qrrgra Ha Kacara e eAuucrBeno 3apaAu yBenuqeHfie Ha

aAMnr[crparr,rBHr,me pa3xoan c l0 r*.ran. JIB., a roBa HrMa HfiKaKBo orHomerrrre KbM

rrpeAH3BnKareJrcrBara Ha rr3BtHpeaHara efi[aeMr.rqHa o6c'rasoara.
Hrua rapauqrar 3a KopeKrHocrra Ha cyMnre, npeABnAeur.r xam rpancQep 3a 3apaBHo

ocrryprBaHe B Morr{Br{re Ha 3aKor{onpoerra. EpAxsrt'r sa .I[OO Moxe Aa nperEpr[
3Haqlfi€Jtnu KopeKqr{[ cJIeA oKoHqarerHoro My DracyBaHe. Toegr n saauclMocr or roBa KoJrKo

ule e oKoHqaTenHr-rrT pa3Mep Ha [eHcHr{Te IIIe ca ,cHr-t n eBerrq/anHr,r AorTErHnTe]rHH CpeacTBa

orrpauu[epu 3a 3ApaBHo ocnryprBaHe.

)i,r{



3. Aa ce crsaa,4e uon $ 3 c6c cJreAHoro c6A6pxaHr4e:

.$ 3. B qa. 5, al. I ce npaBrr cneaHure aontJlEeHr.rfl:

I . B ql. 5, ar- 1, r. I cre4 AyMara ,,neKapr.r" Aa ce Ao6asu ,,u Ha Marr.rcrbp

![apuaqenru";
2. B .ur. 5, an 2 cte[ tyrr:ure ,,ua xexapu" 4a ce po6asu ,,u ua uarucrcp $apMaqesr["."

MOTI{BI{:
I43xmo.rnaHsro Ha Marr,{crbp $apmaqenrrrre or o6xsara Ha nr{r{ara, noJ5EraBarqu

Ao[sJrHHTeJrHr.I Bc3HarpaKAeHHs, e oqeBr.IAHo .qHcKpuMtlHaqlrouno. Crogaaa ce pa3nl{que B

Tperr{panero, Koero }urMa o6erlisuo onpaBAaHrze. Maracmp r}apuaqeuruTe, pa6oreqn s

arrr€Krr, pa3xpnTlr or neqe6su 3aBeAeHr.{fl sa 6orHu.lHa rroMorq, ca MeArrrlxHcKtr cnequaJrr{cru

cropeA HopMarr.reuara ype46a. Aeftc'reauara pa:nope46a ua ul. 5, aa. 1, T. 2 or 3axoua ga

6rcaNe,a sa Haqnosalsa'ra 3ApaBHoocuryprrrenna Kaca sa 2021 r. o6xnarqa [oMoqHrrK-
(papuaqearrrre or ctcraBa na 6orrNqsrme arrreKa, r(omo ca cneqr{anxcrr.{ no 3apaBHr.r tpu)Ktt, pr

r,rMar [paBo Ha Ao[bJrHureJrHo rpyAoBo B63HarpaxAeHr4e B pa3Mep ua 360 .rrn. MeceqHo.

flpegnoxeunero 3a BKJrroqBaHe Ha Marrrcrtp $apuaqenru're, pa6oreqa s 6oJrHErHU re.re6Hu

3aBeAeHI.{r, rIIe Kopurgpa cburecrByBarqoro nepaauocrofino rperHpage. flo coe4eurar na E@C

Marr{crtp (faplraqen,aTe, pa6orequ s 6orHaqu[ leqe6uu 3aBeAeHrur ca oxoJro 400 4yura Ha

Teprfiop lrrTa Ha cTpaHaTa.

BHOCI{TEJIII:

{'\C^ \-J\z \]
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ 
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изх.№ 162/12.02.2021 г. 

 

ДО ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ  

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК 

 

КОПИЕ: ДО ЖЕНИ НАЧЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

 

КОПИЕ: ДО ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

Уважаеми проф. Салчев, 

Във връзка с чл.5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., обнародван в ДВ 

бр.103/04.12.2020 г., Надзорният съвет на НЗОК е приел „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“ (по-нататък само „Правилата“), в които е 

направено пояснение на понятието „специалисти от професионално направление 

„Здравни грижи“, използвано в чл.5 ал.1 т.2 от ЗБНЗОК, като е цитиран текст от Кодекса 

за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните 

медицински специалисти, обнародван в ДВ бр.45/19.06.2015 г. 

Считаме, че това пояснение в Правилата не изчерпва видовете специалисти от 

професионално направление „Здравни грижи“, които са служители на лечебни заведения, 

изпълнители на болнична помощ по смисъла на чл.9 от Закона за лечебните заведения, 

тъй като на основание чл.222 ал.4 т.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина – лечебните заведения за болнична помощ могат да разкриват аптеки за 

задоволяване на собствените им нужди, респ. за изпълнение на дейностите, посочени в 

чл.19 от Закона за лечебните заведения. В такъв случай техни служители са и 

помощник-фармацевти, които са и специалисти от професионално направление 

„здравни грижи“, 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.87/07.10.2008 г. 

mailto:baap@abv.bg
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Причината помощник-фармацевтите да не са включени в Кодекса за професионална 

етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти е, 

че този Кодекс е вътрешносъсловен акт на БАПЗГ, в която организация помощник-

фармацевтите, като специалисти, никога не са били членове. 

Предвид горното, считаме, че дадената в Правилата дефиниция на понятието 

„специалисти от професионално направление „Здравни грижи“, използвано в чл.5 ал.1 т.2 

от ЗБНЗОК, следва да се допълни с помощник-фармацевтите, работещи в болнични 

аптеки, което освен че ще бъде фактологично и нормативно точно, ще отговори и на 

целта на закона, а именно – допълнително трудово възнаграждение да получат всички 

специалисти, участващи в осигуряването на болнична помощ в условията на пандемия. 

Молим да ни уведомите за вашето становище по поставения въпрос. 

 

С уважение: 

Лиляна Петрова – Председател на УС на БАПФ 

За контакт: 0894 608 855 

























 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

приети с решение № РД-НС-04-2/12.01.2021 г.,  

допълнени с решение № РД-НС-04-11/21.01.2021 г. 
 

 

 

На основание чл. 5, ал. 6 от Закон за бюджета на НЗОК за 2021 г., Надзорният съвет на 

НЗОК приема настоящите Правила от 01.01.2021 г., които са в сила при всяка обявена 

извънредна епидемична обстановка, поради епидемично разпространение на заразна болест 

по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, съгласно заповед на министъра на здравеопазването и 

действат за определения срок, както следва: 

 

 

І. Предмет и срок  

1. В изпълнение на чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2021 г. за срока на 

обявена извънредна епидемична обстановка, поради епидемично разпространение на заразна 

болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето се определят настоящите условия и ред за 

ежемесечно заплащане на допълнителни трудови възнаграждения на медицински персонал, 

нает от изпълнителите на болнична медицинска помощ по категории лица, определени по 

чл. 5, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г. както следва:  

1.1. на лекар, сключил трудов договор с изпълнител на болнична медицинска помощ – 

в размер на 600 лв., с изключение на лекари, чиято брутна работна заплата надвишава 

5000 лв. месечно при същия изпълнител, за последния начислен месец.  

1.2. на специалист от професионално направление „Здравни грижи“*, сключил трудов 

договор с изпълнител на болнична медицинска помощ – в размер на 360 лв.; 

1.3. на санитар, сключил трудов договор с изпълнител на болнична медицинска помощ 

– в размер на 120 лв. 
 

*Съгласно Кодекс за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински 

специалисти, утвърден със Заповед № РД-01-102 от 11 май 2015 г. на министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.45 от 19 
Юни 2015г. под названието „професионалисти по здравни грижи“ са обединени професията на: медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински специалисти по здравни грижи (медицинските лаборанти, рентгеновите лаборанти, 
лекарските асистенти, рехабилитаторите, фелдшерите, ортопедичните техници и масажистите).  
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2. Лечебните заведения, изпълнители на болнична медицинска помощ, които имат 

право на ежемесечно заплащане на допълнителни трудови възнаграждения на медицински 

персонал са:  

2.1. По чл. 9. ал. 1 от Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ): 

т. 1. болница за активно лечение; 

т. 3. болница за рехабилитация; 

т. 4 болница за продължително лечение и рехабилитация. 

2.2. По чл. 10 от ЗЛЗ: 

т. 3 буква „б“ комплексен онкологичен център; 

т. 6 диализен център. 

2.3. По чл. 5 от ЗЛЗ, лечебни заведение за болнична медицинска помощ създадени от 

държавата, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

 

ІІ. Условия и ред за заплащане на изпълнителите на болнична медицинска помощ 

средства от бюджета на НЗОК за допълнителни трудови възнаграждения на категории 

лица по раздел I, т. 1, т. 2 и т. 3. за срока на обявена извънредна епидемична обстановка 

поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за 

здравето.  

1. За посочените категории лица в раздел I, т. 1, т. 2 и т. 3, получават допълнителни 

трудови възнаграждения по настоящите правила при условие, че реално са положили труд по 

професията си за съответният месец. 

2. Допълнителните възнаграждения, определени в раздел І, т. 1, т. 2 и т. 3 са брутни (в 

това число осигуровки работодател и работник, и дължими данъци) и не са основа за 

изчисление на други допълнителни възнаграждения.  

3. Изпълнителите на болнична медицинска помощ, които отговарят на изискванията на 

чл. 5 от ЗБНЗОК за 2021 г. за заплащане на средства от бюджета на НЗОК за допълнителни 

трудови възнаграждения на наетите от тях категории лица по раздел I, т. 1, т. 2 и т. 3 подават 

в РЗОК следните документи: 

3.1 Заявление - декларация по образец - Приложение № 1. 

3.2 Справка-декларация по образец Приложение № 2 в машинно читаем формат – excel. 

4. Справката – декларация по т. 3.2 съдържа информация и данни за медицинския 

персонал по категориите лица, съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г., като информацията 

следва да е актуална към съответния период и да включва само лицата, наети към периода.  

5. В Справката – декларация по т. 3.2 сумите по чл. 5, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г. са 

изчислени за всяко лице от медицинския персонал на изпълнител на болнична медицинска 

помощ на основание сключените трудови договори, съобразно отработените дни в месеца.  

6. Лечебните заведения, изпълнители на болнична медицинска помощ, в срок до 3 

работни дни, след всеки изработен месец, подават чрез услугата за електронна препоръчана 

поща, а именно Система за електронно връчване, съгласно разписаните правила за 

използване на услугата, предоставена от Държавната агенция за електронно управление 

(ДАЕУ) и публикувана на https://edelivery.egov.bg, документите по т. 3, придружени с 

фактура в PDF формат, подписани с КЕП съгласно чл. 13, ал. 2 ЗЕДЕП.  
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ІIІ. Утвърждаване, заплащане и коригиране на стойностите на разходите за 

сумите по чл. 5 от ЗБНЗОК за 2021 г. 

1. Средствата в размер на 237 000 хил. лв. са осигурени в бюджета на НЗОК за 2021 г. 

чрез трансфер от централния бюджет в чл. 1, ал. 1, ред 4 от ЗБНЗОК за 2021 г. и се отчитат 

като разход в рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.7 от ЗБНЗОК за 2021 г. 

2. В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 1, ред 4 от ЗБНЗОК за 2021 г. Надзорният 

съвет на НЗОК: 

2.1. утвърждава за всяка РЗОК годишна обща стойност на разходите, разпределена по 

месеци; 

2.2. утвърждава стойности на разходите по т. 2.1 и по изпълнители на болнична 

медицинска помощ, разпределена по месеци; 

2.3. наблюдава, анализира и коригира стойността на разходите по т. 2.1 и т. 2.2 на 

тримесечие. 

3. В рамките на стойностите на разходите за здравноосигурителни плащания за 

болнична медицинска помощ по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.7 от ЗБНЗОК за 2021 г. директорите на 

РЗОК: 

3.1. предлагат на Надзорния съвет на НЗОК чрез управителя на НЗОК стойностите на 

разходите по т. 2.1 и т. 2.2, разпределени по месеци и по изпълнители на болнична 

медицинска помощ за съответната РЗОК за утвърждаване; 

3.2. изплащат на изпълнителите на болнична медицинска помощ разходите в рамките 

на стойностите по утвърдените от Надзорния съвет на НЗОК стойности по т. 2 и наблюдават 

разходването на утвърдените стойности на разходите по месеци и на тримесечие; 

3.3. анализират и отчитат на тримесечие пред Надзорния съвет на НЗОК дейността си 

по т. 2 и т. 3. 

4. В съответствие с чл. 5, ал. 4, т. 3 от ЗБНЗОК за 2021 г. Надзорният съвет на НЗОК 

наблюдава, анализира и коригира като одобрява компенсирани промени на утвърдените 

стойности на разходите по т. 2.1 и т. 2.2 и текущо следи за изпълнението разходите по т. 2.1 

и т. 2.2 на средства от бюджета на НЗОК на изпълнителите на болнична медицинска помощ 

за допълнителни трудови възнаграждения на категории лица по чл. 5, ал. 1 от ЗБНЗОК за 

2021 г. към 31.03.2021 г., 30.06.2021 г., 30.09.2021 г. и 31.12.2021 г.  

5. Средствата по чл. 1, ал. 1, ред 4 от ЗБНЗОК за 2021 г., неусвоени по реда на ал. 1 от 

ЗБНЗОК за 2021 г., се използват по реда на чл. 106, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2021 г. 

6. Ежемесечно изпълнителите на болнична медицинска помощ изготвят и предоставят в 

РЗОК необходимата информация за наетите лица от медицинския персонал по категории 

лица по раздел I, т. 1, т. 2 и т. 3, съгласно раздел II.  

7. Заплащането на средства за допълнителни трудови възнаграждения на категории 

лица по чл. 5, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г. се осъществява ежемесечно на основание 

подадените документи по раздел II, т. 3 придружени с издадена фактура. 

8. Във фактурата задължително се вписват в частта описание на стопанската операция 

следните реквизити:  

8.1. наименование на стопанската операция: „Допълнителни трудови възнаграждения 

на категории лица по чл. 5, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г. за месец …………. , 2021 г.: 

8.2. мярка: бр.; 

8.3. количество – за всяка категория лица по чл. 5, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г. за месеца; 

8.4. стойност: за всяка категория лица, съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г. ; 

8.5. обща стойност за всяка категория лица по чл. 5, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г. и обща 

стойност по фактурата. 

9. Условие за заплащане на изпълнителите на болнична медицинска помощ е точното и 

правилното попълване на документите съгласно настоящите правила. При констатирано от 

РЗОК несъответствие по представените финансово-отчетни документи директорът на РЗОК 
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или упълномощено от него длъжностно лице уведомява изпълнителя чрез услугата за 

електронна препоръчана поща за необходимите корекции.  

10. В срок до един работен ден от изпращане на уведомлението по т. 9 изпълнителят 

представя чрез услугата за електронна препоръчана поща нови финансово-отчетни 

документи, съгласно изискванията.  

11. Ако исканите корекции не се извършат до края на втория месец, следващ отчетния, 

на изпълнителя не се заплаща по този ред. 

12. РЗОК ежемесечно извършва плащанията при проверка съответствието на 

категориите медицински персонал, регламентирани по раздел I на настоящите правила и 

посочените в Справките-декларации Приложение № 2.  

13. В РЗОК се архивират и съхраняват електронно получените документите по т. 3 от 

раздел II. 

 

Настоящите 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, ведно с Приложение 

№ 1 и Приложение № 2 се публикуват на официалния сайт на НЗОК за сведение и 

изпълнение.  
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