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ДО ДОЦ.Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
По имейл: priemna@ombudsman.bg

Уважаема доц.Ковачева,
Вече цяла година Българската асоциация на помощник-фармацевтите алармира, че има проблем с
прилагането от страна на НЗОК на чл.5 от ЗБНЗОК,и реално , работещите в болничните аптеки
помощник-фармацевти не получават предвидените допълнителни средства от 360 лв./месечно за
периода на епидемичната обстановка.Подробно Ви запознахме с проблема в наши писма №
233/27.10.2021г. и № 257/01.12.2021г.
До този момент ,въпреки обемната кореспонденция между БАПФ,НЗОК и МЗ ,обхващаща периода
12.02.2021г. - 10.02.2022г. , положително развитие по казуса няма .
Колегите помощник-фармацевти работещи в болнични аптеки продължават да бъдат подведени и
дискриминирани спрямо останалите професионални категории, които също са в обхвата на чл.5 от
ЗБНЗОК.
През изтеклата седмица се обсъжда и гласува в НС Проект на Закон за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2022 г., одобрен с Решение на МС № 43/01.02.2022 г. (сигнатура 47-20201-8/02.02.2022 г.)
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, поради което настоятелно
молим в ПЗР на законопроекта да се предвиди, че визираната норма има обратно действие, считано от
01.01.2021 г., когато е влязъл в сила ЗБНЗОК-2021 г.
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Правно разрешение, различно от горното, ще бъде грубо закононарушение и явна дискриминация,
поради което молим да уважите молбата ни и в рамките на Вашите правомощия да дадете препоръка на
депутатите на 47-мата НС за промяна на законопроекта в посочения смисъл между първо и второ четене
в НС.

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