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ПРЕСКЛИПИНГ 

26 октомври 2021 г., вторник 
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       RI1033VI.009 

       БФС - иск - МС - НС 

        

       БФС заведе колективен иск за дискриминационно отношение към магистър-

фармацевтите в пандемията 

        

       София, 25 октомври /Десислава Антова, БТА/ 

           Българският фармацевтичен съюз /БФС/ заведе колективен иск срещу Народното 

събрание и Министерския съвет за дискриминационно отношение към магистър-

фармацевтите в пандемията от COVID-19, съобщиха от съсловната организация.   

           "От началото на здравната криза, породена от разпространението на острото 

вирусно заболяване коронавирус COVID-19, държавата предостави допълнително 

възнаграждение, предпазни средства и стимули за работа на други категории 

медицински специалисти - лекари, дентални лекари, специалисти по здравни грижи. По 

необясними причини, въпреки многократните напомняния и становища на БФС, 

компетентните държавни органи в лицето на Национална здравноосигурителна каса 

/НЗОК/, Министерски съвет и Народно събрание не са предприели никакви действия за 

отстраняване на дискриминационното третиране на магистър - фармацевтите", се казва 

в съобщението.  

           От съсловната организация информират, че в момента продължават преговорите 

с НЗОК. Настоящият договор с касата е с давност до края на месеца, а нов все още не е 

подписан, което поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно лечение, 

посочват от БФС. 

 

www.bnr.bg, 25.10.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101546292/farmacevtite-s-isk-sreshtu-narodnoto-sabranie-i-

ministerski-savet-zaradi-diskriminacia 

 

Фармацевтите с иск срещу Народното събрание и Министерски съвет заради 

дискриминация 

 

Българският фармацевтичен съюз (БФС) е завел колективен иск срещу Народното 

събрание и Министерския съвет поради дискриминационно отношение към магистър-

фармацевтите.  

В писмо до медиите се посочва, че това отношение съществува от години, но особено 

отчетливо е демонстрирано от държавата по времето на пандемията. 

Фармацевтичният съюз заявява, че държавата е предоставила допълнителни стимули за 

работа на други категории медицински специалисти и настоява отношението към 

магистър-фармацевтите да бъде равностойно. 

Ръководството на Български фармацевтичен съюз настоява при подготовката на 

бюджета за следващата година да се предвидят средства за равното им третиране. 

Настоява се също за решаване на множеството проблеми относно функционирането на 

информационната среда по изпълнение на електронни предписания. 

Освен това, фармацевтите алармират, че договорът със Здравната каса на 

аптеките изтича в края на октомври, нов все още не е подписан, а това поставя в 

риск реимбурсирането на продуктите за домашно лечение. 
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От началото на месец септември БФС многократно настоява за среща с Надзорния 

съвет на Националната здравноосигурителна каса, за да се гарантира и обезпечи 

нормалната работа на аптеките с НЗОК, но такава среща до момента няма. 

Едва след завеждането на колективния иск бе получено писмо, което отново прехвърля 

отговорността към друга институция. БФС настоява за отговорно поведение от 

българските институции, разумен диалог и равноправно отношение към всички 

съсловия – обратното би задълбочило хаоса в системата и би създало затруднения за 

пациентите, се казва в съобщението до медиите на съюза. 

Утре президентът Румен Радев ще се срещне с представители на съсловната 

организация на магистър-фармацевтите в България, съобщиха от президентството. 

Оттам посочват, че ще бъдат обсъдени условията на работа на специалистите, 

работещи в аптечната мрежа у нас, както и актуални проблеми, с които те се 

сблъскват.  

 

www.dnevnik.bg, 25.10.2021 г. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/10/25/4269629_koronavirusut_v_bulgariia_broia

t_na_zarazenite_za/#eventBlock5 

 

Президентът покани протестиращите срещу държавата фармацевти на среща 

 

Президентът Румен Радев ще се срещне във вторник (26 октомври) с представители на 

съсловната организация на магистър-фармацевтите в България, съобщи 

прессекретариатът на държавния глава. Според съобщението в разговора ще бъдат 

обсъдени условията на работа на специалистите, работещи в аптечната мрежа, както и 

актуални проблеми, с които те се сблъскват. 

По-рано днес стана известно, че Българският фармацевтичен съюз е завел колективен 

иск за дикриминационно отношение от името на своите членове срещу Народното 

събрание и Министерския съвет. Причината е, че от началото на коронавирусната криза 

държавата не предоставя на магистър-фармацевтите допълнителните възнаграждения, 

предпазни средства и стимули за работа, които въведе за други категории медицински 

специалисти – лекари, дентални лекари, специалисти по здравни грижи. 

 

www.bnr.bg, 25.10.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101546292/farmacevtite-s-isk-sreshtu-narodnoto-sabranie-i-

ministerski-savet-zaradi-diskriminacia 

 

Фармацевтите с иск срещу Народното събрание и Министерски съвет заради 

дискриминация 

 

Българският фармацевтичен съюз е завел колективен иск срещу Народното събрание и 

Министерския съвет поради дискриминационно отношение. Освен това, фармацевтите 

подчертават, че договорът със Здравната каса на аптеките изтича в края на октомври, 

нов все още не е подписан, а това поставя в риск реимбурсирането на продуктите за 

домашно лечение. 

Ръководството на Български фармацевтичен съюз настоява при подготовката на 

бюджета за следващата година да се предвидят средства за равното им третиране. 

Настоява се също за решаване на множеството проблеми относно функционирането на 

информационната среда по изпълнение на електронни предписания. 

От началото на месец септември БФС многократно настоява за среща с Надзорния 

съвет на Националната здравноосигурителна каса, за да се гарантира и обезпечи 

нормалната работа на аптеките с НЗОК, но такава среща до момента няма. Едва след 

завеждането на колективния иск бе получено писмо, което отново прехвърля 
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отговорността към друга институция. БФС настоява за отговорно поведение от 

българските институции, разумен диалог и равноправно отношение към всички 

съсловия – обратното би задълбочило хаоса в системата и би създало затруднения за 

пациентите, се казва в съобщение до медиите на съюза. 

 

www.capital.bg, 25.10.2021 г.  

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/zdraveopazvane/2021/10/25/4269690_farm

acevti_ima_postoianni_srivove_na_sistemata_za/ 

 

Фармацевти: Има постоянни сривове на системата за рецепти и дефицит на ковид 

лекарства в аптеките 

 

Те алармират за куп натрупани проблеми, подготвят протест и завеждат 

колективен иск срещу парламента и правителството 

 

Десислава Николова 

Системата за електронни рецепти, която се поддържа от държавата, се срива почти 

всеки ден и множество болни хора не могат да получат лекарствата си. В часовете, в 

които аптеките пък работят с рецепти, в тях се наблюдава недостиг на лекарства, които 

се използват при лечение на коронавирусна инфекция и по-специално 

нискомолекулярни хепарини (за разреждане на кръвта), дексаметазони и бромхексин. 

Всички те се полагат безплатно на болните, но просто липсват редовни доставки. Това 

съобщи председателят на Българския фармацевтичен съюз (БФС) проф. Асена 

Сербезова пред "Капитал". Тя отбеляза, че в поредица от пет писма съюзът се е опитал 

да уведоми надзорния съвет на здравната каса за проблемите във фармацевтичния 

сектор и лекарствоснабдяването, но не са получили отговор. 

Отделно от това магистър-фармацевтите са и единствената медицинска професия на 

първа линия, които не са получили и една стотинка за работа при неблагоприятни 

условия и със заразени пациенти, нито пък някаква помощ от държавата във вид на 

защитни средства. Според Сербезова това не се случва заради липсата на средства в 

НЗОК, която съвсем наскоро е платила 5 млн. лв. за софтуер, а не желае да отстрани 

проблемите при електронните рецепти или да плати на фармацевтите. 

Затова БФС внася колективен иск за установяване на дискриминация срещу своите 

членове. Ако съдът установи дискриминация, фармацевтите могат да получат 

обезщетение за това, че са работили с ковид пациенти напълно безплатно. В 

допълнение - фармацевтите се готвят за национален протест. "При продължаващо 

бездействие на държавните органи и предвид ситуацията на нова вълна на 

коронавирусна инфекция тези действия предстоят", коментира Сербезова. В БФС 

членуват 6000 фармацевти, броят на аптеките е около 3500. 

Напрежение в аптеките 

Аптеките са едни от обектите, за които не се изисква зелен сертификат и в тях 

обикновено се струпват множество болни хора. В момента изключително търсени са 

тестове за ковид и всякаква терапия, необходима за лечението на инфекцията. "Ние не 

искаме да ограничаваме пациентите и да се въвежда зелен сертификат, искаме да 

отнесем проблемите към здравните институции, пишем им писма, обаждаме се, няма 

никакъв отговор", отбелязва проф. Сербезова. 

Три проблема 

Тя изброява три основни проблема в аптеките. 

Първият е недостигът на една трета от лекарствата за лечение на ковид, особено на 

тези, които се покриват напълно от здравната каса. 

По принцип всяка от вълните водеше след себе си дефицит на най-изписваните 

медикаменти, като при предишната например най-често липсваха азитромицини и 

http://www.capital.bg/
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разреждащи кръвта продукти. Смисълът на намесата на държавата е да провери защо 

доставките не са редовни и да предприеме мерки, за да осигури нужните количества. 

Вторият основен проблем е работата, тоест липсата на работа на системата за 

електронни рецепти. 

Фармацевт от аптека описва проблема накратко така. "Сървърите на "Информационно 

обслужване", които поддържат тази система, падат изключително често. Понеделник е 

и от сутринта не се виждат здравните книжки. В четвъртък до следобед системата не 

работеше, а при опит за изтегляне на рецепта се появяваше съобщение, че има грешка 

при изтеглянето. В петък по същия начин системата не работеше почти през целия 

ден", казва той.Фармацевтът допълва, че когато пациентите дойдат в аптеката, те не се 

интересуват, че системата не работи и няма как да им бъдат отпуснати лекарствата. 

Отделно от това, когато системата все пак сработва, се оказва, че рецептите съдържат 

множество грешки, което пък налага пациентите да бъдат връщани при лекаря, за да ги 

поправи, защото не могат да им бъдат продадени лекарствата. 

"Бихме искали системата да бъде така разписана, че лекарите да не могат, дори и да 

искат, да допускат грешки в дозирането и опаковките. Ние не искаме да връщаме 

пациентите, но просто не можем да отпуснем лекарство по грешна рецепта", казва 

проф. Сербезова. 

Третият проблем е липсата на заплащане на 100% платените лекарства от НЗОК, което 

допълнително създава дефицити в аптеките. 

Така например, ако поръча за свой пациент лекарство с месечен курс от 33 хил. лв., 

което е безплатно за пациента, аптеката първо трябва да отдели тези средства, да изчака 

да го отпусне на болния, да направи отчет и да чака 45 дни след това, за да й плати 

здравната каса. За цялото това упражнение аптеката получава 2.20 лв за обработка на 

рецептата. Това пък прави 100% платените от НЗОК лекарства неатрактивни и аптеките 

се стараят да не се снабдяват с тях, защото единствено "затварят" ресурс за около два 

месеца за всяка опаковка. Средствата от НЗОК за всяка рецепта пък не стигат за 

месечна заплата на фармацевта, който отпуска лекарството и се занимава с 

непрекъснато влизане и излизане от неработещата система за електронни рецепти и 

здравни книжки, както и с писане на хартия за всеки медикамент. 

Как фармацевтите не получиха никаква помощ 

В средата на март 2020 г., когато държавата беше обещала да осигури защитни средства 

на личните лекари, проф. Сербезова също се появи на брифинг на Националния 

оперативен щаб, на който й обещаха помощ и за фармацевтите, които са на първа 

линия. След това обаче единственото, което получиха аптеките, бяха проверки за 

спекула за цените на маските, дезинфектантите и лекарствата от по десетина 

институции наведнъж. Сербезова протестира срещу проверките, които бяха по 

разпореждане на прокуратурата, и влезе в челен сблъсък с главния прокурор Иван 

Гешев, който пък й формира обвинение за всяване на паника заради нейни интервюта, в 

които тя съобщи за недостиг на някои лекарства за ковид. След година и половина 

съдът реши, че тя е невинна. 

В същото време личните лекари получиха от държавата по три еднократни маски и 

разрешението да преглеждат пациенти по телефона, а лечебните заведения - 85% от 

изработеното в месеците без ковид, за да се справят с пандемията. Отделно от това 

работещите на първа линия получаваха по 1000 лв. месечно. Фармацевтите не получиха 

нито защитни средства, нито пари за първа линия. Единствените фармацевти, които 

получиха обезщетение, са тези в болничните аптеки като част от екипите на болниците. 

"Дори когато част от лекарите отказваха да преглеждат пациенти с COVID-19, 

магистър-фармацевтите са били винаги на първа линия, не са затворили и за ден 

аптеките, но неравното ни третиране с другите медицински специалисти и 

пренебрегването на нашите искания за решаване на проблемите налага внасянето на 
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колективния ни иск за дискриминация срещу парламента и Министерския съвет", казва 

проф. Сербезова. 

Тя допълва, че регионалните фармацевтични колегии настояват в писма за протестни 

действия, които в някои случаи включват и затваряне на аптеки. 

 

www.banker.bg, 25.10.2021 г.  

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/farmacevtite-sudiat-pravitelstvoto-za-

diskriminaciia 

 

Фармацевтите съдят правителството за дискриминация 

 

Българският фармацевтичен съюз заведе колективен иск срещу Народното събрание и 

Министерския съвет за дискриминационно отношение към магистър-фармацевтите в 

пандемията от COVID-19. 

От съсловната организация обявиха, че от "началото на здравната криза, породена от 

разпространението на острото вирусно заболяване коронавирус COVID-19, държавата 

предостави допълнително възнаграждение, предпазни средства и стимули за работа на 

други категории медицински специалисти - лекари, дентални лекари, специалисти по 

здравни грижи", но не и на фармацевти.  

"По необясними причини, въпреки многократните напомняния и становища на 

Българския фармацевтичен съюз, компетентните държавни органи в лицето на 

Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/, Министерски съвет и Народно 

събрание не са предприели никакви действия за отстраняване на дискриминационното 

третиране на магистър - фармацевтите", се казва в съобщението на фармацевтите. 

От съсловната организация подчертават, че в момента продължават преговорите със 

Здравната каса. Сегашният договор с касата е с давност до края на месеца, а нов все 

още не е подписан, което поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно 

лечение, посочват от Българския фармацевтичен съюз. 

 

www.segabg.com, 25.10.2021 г. 

https://www.segabg.com/hot/category-zdrave/farmacevti-sudyat-durzhavata-zaradi-

parite-za-purva-liniya 

 

Фармацевти съдят държавата заради парите за първа линия 

 

От септември настояваме за среща с Надзорния съвет на здравната каса, но 

такава до момента няма, казват от съсловната организация 

 

Понякога магистър-фармацевтите в аптеките са единствените медицинските 

специалисти, които са насреща за пациентите, но не поучават възнаграждения за първа 

линия, казват от съсловната организация 

Българският фармацевтичен съюз е завел колективен иск срещу Народното събрание и 

Министерския съвет, става ясно от сайта на организацията. Причината е 

"дискриминационно отношение към магистър-фармацевтите, което съществува от 

години в системата на здравеопазването, но особено отчетливо бе демонстрирано от 

държавата по времето на пандемията от COVID-19". Оттам допълват, че са първата 

съсловна организация, която съди държавата, но са принудени на тази стъпка заради 

твърдото неглижиране от страна на властите. 

От съюза казват, че от началото на пандемията държавата предоставя допълнително 

възнаграждение, предпазни средства и стимули за работа на други категории 

медицински специалисти - лекари, дентални лекари, специалисти по здравни грижи, но 

не и на фармацевтите. "По необясними причини, въпреки многократните напомняния и 

http://www.banker.bg/
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/farmacevtite-sudiat-pravitelstvoto-za-diskriminaciia
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/farmacevtite-sudiat-pravitelstvoto-za-diskriminaciia
http://www.segabg.com/
https://www.segabg.com/hot/category-zdrave/farmacevti-sudyat-durzhavata-zaradi-parite-za-purva-liniya
https://www.segabg.com/hot/category-zdrave/farmacevti-sudyat-durzhavata-zaradi-parite-za-purva-liniya
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становища на БФС компетентните държавни органи в лицето на НЗОК, Министерски 

съвет и Народно събрание не са предприели никакви действия за отстраняване на 

дискриминационното третиране на магистър-фармацевтите", казват оттам. 

Те подчертават, че магистър-фармацевтите са квалифицирани по своята подготовка 

аналогично на лекари и на дентални лекари - те са медицински специалисти по силата 

на законодателството, образованието и отговорностите, които са им вменени. "Те са 

най-бързо и пряко достъпните медицински специалисти за пациентите, страдащи от 

COVID-19, медицински специалисти, които ежедневно предоставят фармацевтични 

грижи за амбулаторното лечение на това заболяване. Те са първата линия и при 

доставяне на предпазни средства и средства за тестване в домашни условия. При 

спиране или затрудняване на обслужването на пациентите по време на пандемията в 

определени кризисни моменти от страна на лечебните заведения единствено магистър-

фармацевтите в аптеките остават медицинските специалисти, които са насреща", казват 

те и допълват, че необходимите средства са пренебрежително по-малки от тези, които 

над 18 месеца се дават на останалите медицински специалисти. 

НЕГЛИЖИРАНЕ 

От Съюза припомнят, че са равнопоставени договорни партньори с Надзорния съвет на 

здравната каса и следва заедно да изготвят условията, по които работят аптеките в 

България. След 4 последователни писма от фармацевтите обаче отговор от НЗОК няма. 

"Едва след петото писмо и само няколко часа след завеждането на съдебния иск 

получихме отговор от управителя на НЗОК (не от председателя на Надзорния съвет)", 

казват от БФС, допълвайки, че Надзорният съвет на НЗОК е отлагал до последния 

възможен момент срещата със съюза, като "в същото време взима решения за 

разходване на средствата на данъкоплатците и на осигурените лица при субективно 

третиране на отделните категории медицински специалисти и интересите на 

доставчици". 

БФС напомня, че в поредица от свои решения от последните 10 г. Комисията за защита 

на конкуренцията е установила, че приетият от НЗОК, МС и НС начин на финансиране 

на дейностите от аптеките относно лекарствени продукти, напълно заплатени от 

бюджета на касата, не съответства на правилата на конкуренцията, от характер е да 

ограничи и да постави в опасност достъпа на пациентите до лекарствени продукти. 

"Преди повече от година БФС поиска от компетентните държавни органи да съобразят 

нормативната уредба с препоръките на КЗК, но до момента няма отговор, нито 

официална позиция от страна на държавата. БФС счита, че търпението и отдадеността 

на магистър-фармацевтите към една система, която ги неглижира последователно, е на 

път да бъде изчерпано", заявяват те. 

РИСК 

В момента продължават преговорите между фармацевтите и НЗОК по договора между 

касата и откритите аптеки. Настоящият договор е с давност до края на месеца, а нов все 

още не е подписан, което поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно 

лечение, казват още от организацията. 

 

 

 

 

 

 

www.dariknews.bg, 25.10.2021 г. 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/farmacevtite-sydiat-dyrzhavata-za-diskriminaciia-

zaradi-covid-pomoshtite-2288148 

 

Фармацевтите съдят държавата за дискриминация заради COVID помощите 

http://www.dariknews.bg/
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/farmacevtite-sydiat-dyrzhavata-za-diskriminaciia-zaradi-covid-pomoshtite-2288148
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/farmacevtite-sydiat-dyrzhavata-za-diskriminaciia-zaradi-covid-pomoshtite-2288148
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Българският фармацевтичен съюз заведе колективен иск срещу Народното събрание и 

Министерския съвет за дискриминационно отношение към магистър-фармацевтите в 

пандемията от COVID-19, съобщиха от съсловната организация. 

"От началото на здравната криза, породена от разпространението на острото вирусно 

заболяване коронавирус COVID-19, държавата предостави допълнително 

възнаграждение, предпазни средства и стимули за работа на други категории 

медицински специалисти - лекари, дентални лекари, специалисти по здравни грижи. По 

необясними причини, въпреки многократните напомняния и становища на БФС, 

компетентните държавни органи в лицето на Национална здравноосигурителна каса 

/НЗОК/, Министерски съвет и Народно събрание не са предприели никакви действия за 

отстраняване на дискриминационното третиране на магистър - фармацевтите", се казва 

в съобщението. 

От съсловната организация информират, че в момента продължават преговорите с 

НЗОК. 

Настоящият договор с касата е с давност до края на месеца, а нов все още не е 

подписан, което поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно лечение, 

посочват от БФС. 

 

www.actualno.com, 25.10.2021 г. 

https://www.actualno.com/healthy/farmacevtichnijat-syuz-sydi-dyrjavata-zaradi-

diskriminacija-s-parite-za-pyrva-linija-news_1660293.html 

 

Фармацевтичният съюз съди държавата заради дискриминация с парите за първа 

линия 

 

Българският фармацевтичен съюз е завел колективен иск срещу Народното събрание и 

Министерския съвет, става ясно от позиция, изпратена до медиите. 

Причината е "дискриминационно отношение към магистър-фармацевтите, което 

съществува от години в системата на здравеопазването, но особено отчетливо бе 

демонстрирано от държавата по времето на пандемията от COVID-19". 

Оттам допълват, че са първата съсловна организация, която съди държавата, но са 

принудени на тази стъпка заради твърдото неглижиране от страна на властите. 

От съюза казват, че от началото на пандемията държавата предоставя допълнително 

възнаграждение, предпазни средства и стимули за работа на други категории 

медицински специалисти - лекари, дентални лекари, специалисти по здравни грижи, но 

не и на фармацевтите. 

"По необясними причини, въпреки многократните напомняния и становища на БФС 

компетентните държавни органи в лицето на НЗОК, Министерски съвет и Народно 

събрание не са предприели никакви действия за отстраняване на дискриминационното 

третиране на магистър-фармацевтите", казват оттам. 

Те подчертават, че магистър-фармацевтите са квалифицирани по своята подготовка 

аналогично на лекари и на дентални лекари - те са медицински специалисти по силата 

на законодателството, образованието и отговорностите, които са им вменени. 

"Те са най-бързо и пряко достъпните медицински специалисти за пациентите, страдащи 

от COVID-19, медицински специалисти, които ежедневно предоставят фармацевтични 

грижи за амбулаторното лечение на това заболяване. Те са първата линия и при 

доставяне на предпазни средства и средства за тестване в домашни условия. При 

спиране или затрудняване на обслужването на пациентите по време на пандемията в 

определени кризисни моменти от страна на лечебните заведения единствено магистър-

фармацевтите в аптеките остават медицинските специалисти, които са насреща", казват 

http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/healthy/farmacevtichnijat-syuz-sydi-dyrjavata-zaradi-diskriminacija-s-parite-za-pyrva-linija-news_1660293.html
https://www.actualno.com/healthy/farmacevtichnijat-syuz-sydi-dyrjavata-zaradi-diskriminacija-s-parite-za-pyrva-linija-news_1660293.html
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те и допълват, че необходимите средства са пренебрежително по-малки от тези, които 

над 18 месеца се дават на останалите медицински специалисти. 

 

www.nova.bg, 25.10.2021 г. 

https://nova.bg/news/view/2021/10/25/344036/ 

 

Фармацевтите съдят държавата за дискриминация заради COVID помощите 

 

Липсата на нов договор с НЗОК пооставя в риск реимбурсирането на продуктите 

за домашно лечение 

 

Българският фармацевтичен съюз заведе колективен иск срещу Народното събрание и 

Министерския съвет за дискриминационно отношение към магистър-фармацевтите в 

пандемията от COVID-19, съобщиха от съсловната организация. 

"От началото на здравната криза, породена от разпространението на острото вирусно 

заболяване коронавирус COVID-19, държавата предостави допълнително 

възнаграждение, предпазни средства и стимули за работа на други категории 

медицински специалисти - лекари, дентални лекари, специалисти по здравни грижи. По 

необясними причини, въпреки многократните напомняния и становища на БФС, 

компетентните държавни органи в лицето на Националната здравноосигурителна каса 

/НЗОК/, Министерския съвет и Народното събрание не са предприели никакви 

действия за отстраняване на дискриминационното третиране на магистър - 

фармацевтите", се казва в съобщението. 

От съсловната организация информират, че в момента продължават преговорите с 

НЗОК. 

Настоящият договор с касата е с давност до края на месеца, а нов все още не е 

подписан, което поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно лечение, 

посочват от БФС. 

 

www.bnt.bg, 25.10.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/shte-ima-li-dopalnitelni-sredstva-za-pomoshtnik-farmacevtite-

v-bolnichnite-apteki-1173021news.html 

 

Ще има ли допълнителни средства за помощник фармацевтите в болничните 

аптеки? 

 

Помощник фармацевтите от болничните аптеки настояват да бъдат включени в 

списъка на хората на първа линия в борбата с ковид, за да получават допълнителните 

средства, които им се полагат. От Здравната каса отказват да ги признаят. 

Още в началото на годината помощник фармацевтите отправили питане до Здравната 

каса защо не получават полагащите им се 360 лева на месец за работа на първа линия. 

От там обаче им отговорили, че те попадат в направление фармация, а не в здравни 

грижи, където има допълнителни средства. 

"Това просто не е вярно, от 2008 година, когато в Закона за висшето образование се 

въвежда понятието направление на обучение, ние сме в направление здравни грижи, 

още от тогава, настояваме да се преразгледа становището на Здравната каса, 

колегите трябва да си получат средствата даже със задна дата", заяви Лиляна 

Петрова, председател на Българската асоциация на помощник фармацевтите. 

Помощник фармацевтите в болничните аптеки са категорични, че и те работят на първа 

линия. 

http://www.nova.bg/
https://nova.bg/news/view/2021/10/25/344036/
http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/shte-ima-li-dopalnitelni-sredstva-za-pomoshtnik-farmacevtite-v-bolnichnite-apteki-1173021news.html
https://bntnews.bg/news/shte-ima-li-dopalnitelni-sredstva-za-pomoshtnik-farmacevtite-v-bolnichnite-apteki-1173021news.html
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"В болницата имаме постоянен контакт с ковид болни. Болните се увеличават, 

работата ни също, просто е много натоварено", допълни Марияна Янковска, 

председател на Регионалната колегия на БАПФ. 

Магистър фармацевтите в болничните аптеки получават допълнителните средства за 

борба с ковид от септември, след като беше актуализиран бюджетът на касата. Те също 

са категорични, че пари за работа на първа линия трябва да има и за колегите им. 

"Наравно с нас са и помощник фармацевтите и в този случай се получава 

дискриминация между магистри и помощници, а те са заедно в тази работа 

ежедневно", каза още Зорница Велкова, магистър фармацевт, ръководител на 

болнична аптека. 

За проблема помощник фармацевтите ще сезират Комисията по дискриминация, 

обмислят да търсят правата си и по съдебен ред. 

Вижте повече във видеото. 
 

www.econ.bg, 25.10.2021 г. 

https://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/l.a_i.7912

60_at.1.html 

 

Фармацевтите са завели колективен иск срещу Министерски съвет и Народното 

събрание 

 

Българският фармацевтичен съюз е завел колективен иск срещу Народното 

събрание и Министерския съвет заради дискриминация 

 

Българският фармацевтичен съюз е завел колективен иск срещу Народното събрание и 

Министерския съвет заради дискриминация. 

Те подчертават, че договорът със Здравната каса на аптеките изтича в края на 

октомври, но нов все още не е подписан. 

Според фармацевтите това поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно 

лечение. 

Ръководството на Български фармацевтичен съюз настоява при подготовката на 

бюджета за следващата година да се предвидят средства за равното им третиране. 

Настоява се също за решаване на множеството проблеми относно функционирането на 

информационната среда по изпълнение на електронни рецепти. 

"От началото на месец септември БФС многократно настоява за среща с Надзорния 

съвет на Националната здравноосигурителна каса, за да се гарантира и обезпечи 

нормалната работа на аптеките с НЗОК, но такава среща до момента няма", коментират 

фармацевтите. 

"Едва след завеждането на колективния иск бе получено писмо, което отново 

прехвърля отговорността към друга институция. БФС настоява за отговорно поведение 

от българските институции, разумен диалог и равноправно отношение към всички 

съсловия – обратното би задълбочило хаоса в системата и би създало затруднения за 

пациентите", се казва в съобщение до медиите на съюза. 

 

www.clinica.bg, 25.10.2021 г.  

https://clinica.bg/18682-Zavedohme-kolektiven-isk-zaradi-diskriminaciq 

 

ЗАВЕДОХМЕ КОЛЕКТИВЕН ИСК ЗАРАДИ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

Подкрепяме предоставянето на стимули на другите медицински специалисти, но 

твърдо настоява отношението към магистър - фармацевтите да бъде 

равностойно, казват от Българския фармацевтичен съюз 

http://www.econ.bg/
https://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/l.a_i.791260_at.1.html
https://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/l.a_i.791260_at.1.html
http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/18682-Zavedohme-kolektiven-isk-zaradi-diskriminaciq
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Магистър-фармацевтите са сред специалистите, които ежедневно се грижат за 

пациентите в условията на пандемия, която продължава вече две години. И макар да 

беше обсъждан така и не бе уреден въпросът за допълнителните възнаграждения и 

стимули, които да се полагат и за тях. В тази връзка и предвид други проблеми на 

съсловието от Българския фармацевтичен съюз(БФС) излязоха с позиция. Публикуваме 

становището на БФС, чийто председател е проф. Асена Сербезова. 

В петък, 22 октомври 2021 г. Българският фармацевтичен съюз (БФС) заведе 

колективен иск от името на своите членове срещу Народното събрание и Министерския 

съвет. БФС е първата съсловна организация, която е принудена да направи това, поради 

дискриминационно отношение към магистър-фармацевтите, което съществува от 

години в системата на здравеопазването, но особено отчетливо бе демонстрирано от 

държавата по времето на пандемията от COVID-19. 

От началото на месец септември БФС 

многократно настоява за среща с Надзорния съвет на Националната 

здравноосигурителна каса, за да се гарантира и обезпечи нормалната работа на 

аптеките с НЗОК, но такава среща до момента няма.Едва след завеждането на 

колективния иск бе получено писмо, което отново прехвърля отговорността към друга 

институция. БФС настоява за отговорно поведение от българските институции, разумен 

диалог и равноправно отношение към всички съсловия – обратното би задълбочило 

хаоса в системата и би създало затруднения за пациентите. 

В БФС вече започнаха да пристигат декларации 

от Регионални фармацевтични колегии с искане за оставка на ръководството на НЗОК. 

В момента продължават преговорите между БФС и Националната здравноосигурителна 

каса по договора между НЗОК и откритите аптеки, като настоящият договор е с 

давност до края на месеца, а нов все още не е подписан, което поставя в риск 

реимбурсирането на продуктите за домашно лечение. 

Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз констатира, че е налице 

продължаваща и задълбочаваща се тенденция по поставяне на магистър – 

фармацевтите, като медицински специалисти, в неравноправно положение. От началото 

на здравната криза, породена от разпространението на острото вирусно заболяване 

коронавирус COVID-19, държавата предостави допълнително възнаграждение, 

предпазни средства и стимули за работа на други категории медицински специалисти – 

лекари, дентални лекари, специалисти по здравни грижи. 

По необясними причини, въпреки многократните 

напомняния и становища на БФС компетентните държавни органи в лицето на НЗОК, 

Министерски съвет и Народно събрание не са предприели никакви действия за 

отстраняване на дискриминационното третиране на магистър – фармацевтите. БФС 

подкрепя предоставянето на стимули на другите медицински специалисти, но твърдо 

настоява отношението към магистър - фармацевтите да бъде равностойно - съответно 

на защитата на правата на човека, на правото на Европейския съюз и на българското 

законодателство по признака обществено положение. 

БФС подчертава, че магистър – фармацевтите са квалифицирани по своята подготовка 

аналогично на лекари и на дентални лекари – те са медицински специалисти по силата 

на законодателството, образованието и отговорностите, които са им вменени. 

Те са най – бързо и пряко достъпните 

медицински специалисти за пациентите, страдащи от COVID-19, медицински 

специалисти, които ежедневно предоставят фармацевтични грижи за амбулаторното 

лечение на това заболяване. Те са първата линия и при доставяне на предпазни средства 

и средства за тестване в домашни условия. При спиране или затрудняване на 

обслужването на пациентите по време на пандемията в определени кризисни моменти 
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от страна на лечебните заведения единствено магистър – фармацевтите в аптеките 

остават медицинските специалисти, които са насреща. 

В резултат на изложеното БФС предприе предявяване на колективен иск пред 

българския съд срещу Министерския съвет и Народното събрание на Република 

България от името на членовете си за установяване на дискриминационното третиране. 

До момента не е налице подобна практика от страна на други съсловни организации, но 

ситуацията, в която са поставени магистър – фармацевтите и твърдото неглижиране от 

страна на държавата на справедливите им искания е причината за прилагането на този 

подход. 

БФС отново призовава компетентните 

държавни органи, които са отговорни за подготовката на Закон за бюджета на НЗОК за 

2022 г. – НЗОК, МЗ и Министерския съвет, да предвидят необходимата основа за 

равноправно третиране на магистър – фармацевтите. Трябва да се посочи, че 

необходимите средства са пренебрежително по – малки по размер от тези, които 

държавата повече от 18 месеца предоставя на останалите медицински специалисти. 

Въпреки това до момента магистър – фармацевтите не са искали оставки на органите на 

управление и не са предприемали протестни действия. При продължаващо бездействие 

на държавните органи и предвид ситуацията на нова вълна на коронавирусна инфекция, 

последните действия са предстоящи. Призоваваме към държавническо мислене, 

цялостно управление на системата и действие по преустановяване на неравното 

третиране на най-достъпните медицински специалисти, което да бъде демонстрирано в 

оставащите дни до изтичане на действащия към момента договор с НЗОК. 

Отделно от това: 

По силата на Закона за здравното осигуряване Управителният съвет на БФС и 

Надзорният съвет на НЗОК са равнопоставени договорни партньори, които определят 

свои представители за изготвяне на условията, по които работят аптеките в България. 

Въпреки това, Надзорният съвет на НЗОК, явно, не придава това качество на 

съсловната организация на магистър – фармацевтите, като след четири последователни 

писма от страна на БФС не изпращаше отговор и мълчаливо отказваше среща с УС на 

БФС. Едва след петото писмо и само няколко часа след завеждането на съдебния иск 

получихме отговор от управителя на НЗОК (не от председателя на Надзорния съвет). За 

обществото е явно, че Надзорният съвет на НЗОК с тези си действия прави 

демонстрация на отношението си към магистър – фармацевтите, което явно е коренно 

различно от отношението към други медицински специалисти – лекари и дентални 

лекари. 

Налице са редица въпроси, които изискват 

решение и са от компетентността на Надзорен съвет на НЗОК, който по закон изготвя 

проект на закон за бюджета на НЗОК за 2022 г. и определя в наредба правилата, по 

които магистър-фармацевтите в аптеките отпускат на пациентите лекарствени 

продукти, заплащани от бюджета на НЗОК. Налице са множество проблеми и относно 

функционирането на информационната среда по изпълнение на електронни 

предписания, които налагат обсъждане. Въпреки желанието на БФС за повишаване на 

капацитета и достойно възнаграждение за дейността на аптеките, Надзорният съвет на 

НЗОК отлага до последния възможен момент срещата с УС на БФС, като в същото 

време взима решения за разходване на средствата на данъкоплатците и на осигурените 

лица при субективно третиране на отделните категории медицински специалисти и 

интересите на доставчици. 

БФС напомня, че в поредица от свои решения 

от последните 10 години Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по искане на 

БФС е установила, че приетият от НЗОК, МС и Народното събрание начин на 

финансиране на дейностите от аптеките относно лекарствени продукти, които са 

напълно заплатени от бюджета на НЗОК, не съответства на правилата на 



Page | 12 

12 

конкуренцията, от характер е да ограничи и да постави в опасност на достъпа на 

пациентите до лекарствени продукти и прехвърля на магистър – фармацевтите 

изпълнението на социалната роля на държавата. Преди повече от година БФС поиска от 

компетентните държавни органи да съобразят нормативната уредба с препоръките на 

КЗК, но до момента няма отговор, нито официална позиция от страна на държавата. 

Бяха предоставени неформални ангажименти от отделни представители на 

изпълнителната власт за ревизиране на съществуващата уредба, но отделните 

администрации си прехвърлят отговорността и няма никакъв резултат. БФС счита, че 

търпението и отдадеността на магистър – фармацевтите към една система, която ги 

неглижира последователно е на път да бъде изчерпано. 

УС на Български фармацевтичен съюз 

 

www.dnes.bg, 25.10.2021 г. 

https://www.dnes.bg/koronavirus/2021/10/25/farmacevtite-sydiat-ns-i-ms-bili-

diskriminirani.508064 

 

Фармацевтите съдят НС и МС, били дискриминирани 

 

За тях няма средства като за останалите на първа линия 

 

Българският фармацевтичен съюз (БФС) заведе колективен иск от името на своите 

членове срещу Народното събрание и Министерския съвет. БФС е първата съсловна 

организация, която е принудена да направи това, поради дискриминационно отношение 

към магистър-фармацевтите, което съществува от години в системата на 

здравеопазването, но особено отчетливо бе демонстрирано от държавата по времето на 

пандемията от COVID-19, посочват от съюза. 

Причината за недоволството им е, че за тях не са предвидени допълните средства като 

за останалите специалисти на първа линия. 

От началото на месец септември БФС многократно настоява за среща с Надзорния 

съвет на Националната здравноосигурителна каса, за да се гарантира и обезпечи 

нормалната работа на аптеките с НЗОК, но такава среща до момента няма. Едва след 

завеждането на колективния иск бе получено писмо, което отново прехвърля 

отговорността към друга институция. 

БФС настоява за отговорно поведение от българските институции, разумен диалог и 

равноправно отношение към всички съсловия – обратното би задълбочило хаоса в 

системата и би създало затруднения за пациентите. 

В БФС вече започнаха да пристигат декларации от Регионални фармацевтични колегии 

с искане за оставка на ръководството на НЗОК. В момента продължават преговорите 

между БФС и Националната здравноосигурителна каса по договора между НЗОК и 

откритите аптеки, като настоящият договор е с давност до края на месеца, а нов все 

още не е подписан, което поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно 

лечение. 

Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз констатира, че е налице 

продължаваща и задълбочаваща се тенденция по поставяне на магистър – 

фармацевтите, като медицински специалисти, в неравноправно положение. От началото 

на здравната криза, породена от разпространението на острото вирусно заболяване 

коронавирус COVID-19, държавата предостави допълнително възнаграждение, 

предпазни средства и стимули за работа на други категории медицински специалисти – 

лекари, дентални лекари, специалисти по здравни грижи. По необясними причини, 

въпреки многократните напомняния и становища на БФС компетентните държавни 

органи в лицето на НЗОК, Министерски съвет и Народно събрание не са предприели 

никакви действия за отстраняване на дискриминационното третиране на магистър – 

http://www.dnes.bg/
https://www.dnes.bg/koronavirus/2021/10/25/farmacevtite-sydiat-ns-i-ms-bili-diskriminirani.508064
https://www.dnes.bg/koronavirus/2021/10/25/farmacevtite-sydiat-ns-i-ms-bili-diskriminirani.508064
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фармацевтите. БФС покдрепя предоставянето на стимули на другите медицински 

специалисти, но твърдо настоява отношението към магистър - фармацевтите да бъде 

равностойно - съответно на защитата на правата на човека, на правото на Европейския 

съюз и на българското законодателство по признака обществено положение. 

БФС подчертава, че магистър – фармацевтите са квалифицирани по своята подготовка 

аналогично на лекари и на дентални лекари – те са медицински специалисти по силата 

на законодателството, образованието и отговорностите, които са им вменени. Те са най 

– бързо и пряко достъпните медицински специалисти за пациентите, страдащи от 

COVID-19, медицински специалисти, които ежедневно предоставят фармацевтични 

грижи за амбулаторното лечение на това заболяване. Те са първата линия и при 

доставяне на предпазни средства и средства за тестване в домашни условия. При 

спиране или затрудняване на обслужването на пациентите по време на пандемията в 

определени кризисни моменти от страна на лечебните заведения единствено магистър – 

фармацевтите в аптеките остават медицинските специалисти, които са насреща. 

БФС отново призовава компетентните държавни органи, които са отговорни за 

подготовката на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г. – НЗОК, МЗ и Министерския 

съвет, да предвидят необходимата основа за равноправно третиране на магистър – 

фармацевтите. 

Според съюза необходимите средства са пренебрежително по – малки по размер от 

тези, които държавата повече от 18 месеца предоставя на останалите медицински 

специалисти. 

Въпреки това до момента магистър – фармацевтите не са искали оставки на органите на 

управление и не са предприемали протестни действия. При продължаващо бездействие 

на държавните органи и предвид ситуацията на нова вълна на коронавирусна инфекция, 

последните действия са предстоящи. 

 

www.mediapool.bg, 25.10.2021 г. 

https://www.mediapool.bg/farmatsevtite-sadyat-darzhavata-za-diskriminatsiya-v-

pandemiyata-news327946.html 

 

Фармацевтите съдят държавата за дискриминация в пандемията 

 

Съсловната организация на фармацевтите е завела колективен съдебен иск от името на 

своите членове срещу Народното събрание и Министерския съвет за дискриминация 

спрямо фармацевтите в условията на епидемията от Covid-19. 

Причината е, че държавата е предоставила допълнителни възнаграждения, предпазни 

средства и стимули за работа на други категории медицински специалисти – лекари, 

дентални лекари, специалисти по здравни грижи, но не и на фармацевтите. 

В същото време фармацевтите са най – бързо и пряко достъпните медицински 

специалисти за пациентите, страдащи от Covid-19 и ежедневно предоставят 

фармацевтични грижи за амбулаторното лечение на това заболяване. Те посочват, че са 

на първата линия и при доставяне на предпазни средства и средства за тестване в 

домашни условия. 

“По необясними причини, въпреки многократните напомняния и становища на 

Българския фармацевтичен съюз (БФС) компетентните държавни органи в лицето на 

НЗОК, Министерски съвет и Народно събрание не са предприели никакви действия за 

отстраняване на дискриминационното третиране на магистър – фармацевтите. БФС 

подкрепя предоставянето на стимули на другите медицински специалисти, но твърдо 

настоява отношението към магистър - фармацевтите да бъде равностойно - съответно 

на защитата на правата на човека, на правото на Европейския съюз и на българското 

законодателство по признака обществено положение“, се казва в позиция на съсловната 

организация. 

http://www.mediapool.bg/
https://www.mediapool.bg/farmatsevtite-sadyat-darzhavata-za-diskriminatsiya-v-pandemiyata-news327946.html
https://www.mediapool.bg/farmatsevtite-sadyat-darzhavata-za-diskriminatsiya-v-pandemiyata-news327946.html
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Оттам припомнят, че от началото на септември многократно настояват за среща с 

Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, за да се гарантира и 

обезпечи нормалната работа на аптеките с НЗОК, но такава среща до момента няма. 

Едва след завеждането на колективния иск е било получено писмо, което отново 

прехвърля отговорността към друга институция. 

“БФС настоява за отговорно поведение от българските институции, разумен диалог и 

равноправно отношение към всички съсловия – обратното би задълбочило хаоса в 

системата и би създало затруднения за пациентите“, посочват от съсловната 

организация. 

В БФС са започнали да пристигат декларации от Регионални фармацевтични колегии с 

искане за оставка на ръководството на НЗОК. В момента продължават преговорите 

между БФС и Националната здравноосигурителна каса за договор с аптеките. 

Настоящият договор е с давност до края на месеца, а нов все още не е подписан, което 

поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно лечение. 

БФС призовава институциите да предвидят необходимата основа за равноправно 

третиране на магистър – фармацевтите в Закона за бюджета за 2022 г. Според 

фармацевтите нужните средства са пренебрежително по – малки по размер от тези, 

които държавата повече от 18 месеца предоставя на останалите медицински 

специалисти.   

 

www.news.bg, 25.10.2021 г. 

https://news.bg/health/farmatsevtite-zavedoha-isk-sreshtu-ms-i-parlamenta-zaradi-

diskriminatsiya.html 

 

Фармацевтите заведоха иск срещу МС и парламента заради дискриминация 

 

Българският фармацевтичен съюз е завел колективен иск срещу Народното събрание и 

Министерския съвет поради дискриминационно отношение към магистър-

фармацевтите, съобщава БНР. 

От БФС посочват, че това отношение съществува от години, но особено отчетливо е 

демонстрирано от държавата по времето на пандемията. 

Те подчертават, че държавата е предоставила допълнителни стимули за работа на други 

категории медицински специалисти и настоява отношението към магистър-

фармацевтите да бъде равностойно. 

От фармацевтичния съюз настояват при подготовката на бюджета за следващата година 

да се предвидят средства за равното им третиране. 

Искат и да бъдат разрешени множеството проблеми относно функционирането на 

информационната среда по изпълнение на електронни предписания. 

Освен това от БФС алармират, че договорът на аптеките с НЗОК изтича в края на 

октомври, но нов все още не е подписан. Фармацевтите предупреждават, че това 

поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно лечение. 

Въпреки че от началото на септември фармацевтичния съюз многократно е настоявал 

за среща с Надзорния съвет на Здравната каса, за да се гарантира и обезпечи 

нормалната работа на аптеките с нея, такава до момента няма. 

Едва след завеждането на колективния иск е било получено писмо, което прехвърля 

отговорността към друга институция. По тази причина БФС настоява за отговорно 

поведение от българските институции и равноправно отношение към всички съсловия. 

Според тях обратното би задълбочило хаоса в системата и би създало затруднения за 

пациентите. 

Предстои утре президентът Румен Радев да се срещне с представители на съсловната 

организация на магистър-фармацевтите у нас. 

http://www.news.bg/
https://news.bg/health/farmatsevtite-zavedoha-isk-sreshtu-ms-i-parlamenta-zaradi-diskriminatsiya.html
https://news.bg/health/farmatsevtite-zavedoha-isk-sreshtu-ms-i-parlamenta-zaradi-diskriminatsiya.html
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От президентството посочват, че ще бъдат обсъдени условията на работа на 

специалистите, работещи в аптечната мрежа в страната, както и актуални проблеми, с 

които те се сблъскват. 

 

www.skener.news, 25.10.2021 г.  

http://skener.news/2021/10/25/фармацевтите-на-бунт-съдят-държавата/ 

 

Фармацевтите на бунт, съдят държавата, под въпрос е отпускането на лекарства 

 

Президентът се намесва в скандала, кани БФС на среща утре 

 

Български фармацевтичен съюз заведе колективен иск срещу Народното събрание и 

Министерския съвет за дискриминационно отношение към магистър – фармацевтите в 

пандемията от COVID-19. За решението съсловната организация съобщи днес. 

Ситуацията е толкова изострена, че ако държава и фармацевти не започнат да си 

говорят и няма разбиране, пациентите може да останат без лекарства по здравна каса. 

Причината? Договорът с НЗОК на аптеките изтича в края на месеца. Ако не бъде 

подписан нов, няма да има основание, на което от аптеките да дават лекарствата по 

рецепти. 

На онлайн среща в събота на регионалните колегии са се чули не малко гласове с 

искане за оставките на министъра на здравеопазването и на Управителния съвет и 

Надзорния съвет на НЗОК, каквито поискаха и от БЛС. 

Как от БФС мотивират завеждането на колективния иск? 

„В петък, 22 октомври 2021 г. Българският фармацевтичен съюз (БФС) заведе 

колективен иск от името на своите членове срещу Народното събрание и Министерския 

съвет. БФС е първата съсловна организация, която е принудена да направи това, поради 

дискриминационно отношение към магистър-фармацевтите, което съществува от 

години в системата на здравеопазването, но особено отчетливо бе демонстрирано от 

държавата по времето на пандемията от COVID-19 – пише Управителният съвет на 

съсловната организация. – От началото на месец септември БФС многократно настоява 

за среща с Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, за да се 

гарантира и обезпечи нормалната работа на аптеките с НЗОК, но такава среща до 

момента няма. Едва след завеждането на колективния иск бе получено писмо, което 

отново прехвърля отговорността към друга институция. БФС настоява за отговорно 

поведение от българските институции, разумен диалог и равноправно отношение към 

всички съсловия – обратното би задълбочило хаоса в системата и би създало 

затруднения за пациентите. 

В БФС вече започнаха да пристигат декларации от Регионални фармацевтични колегии 

с искане за оставка на ръководството на НЗОК. В момента продължават преговорите 

между БФС и Националната здравноосигурителна каса по договора между НЗОК и 

откритите аптеки, като настоящият договор е с давност до края на месеца, а нов все 

още не е подписан, което поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно 

лечение. 

От началото на здравната криза, породена от разпространението на острото вирусно 

заболяване коронавирус COVID-19, държавата предостави допълнително 

възнаграждение, предпазни средства и стимули за работа на други категории 

медицински специалисти – лекари, дентални лекари, специалисти по здравни грижи. 

По необясними причини, въпреки многократните напомняния и становища на БФС 

компетентните държавни органи в лицето на НЗОК, Министерски съвет и Народно 

събрание не са предприели никакви действия за отстраняване на дискриминационното 

третиране на магистър–фармацевтите. БФС подкрепя предоставянето на стимули на 

другите медицински специалисти, но твърдо настоява отношението към магистър – 

http://www.skener.news/
http://skener.news/2021/10/25/фармацевтите-на-бунт-съдят-държавата/
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фармацевтите да бъде равностойно – съответно на защитата на правата на човека, на 

правото на Европейския съюз и на българското законодателство по признака 

обществено положение. 

БФС подчертава, че магистър–фармацевтите са квалифицирани по своята подготовка 

аналогично на лекари и на дентални лекари – те са медицински специалисти по силата 

на законодателството, образованието и отговорностите, които са им вменени. Те са 

най–бързо и пряко достъпните медицински специалисти за пациентите, страдащи от 

COVID-19, медицински специалисти, които ежедневно предоставят фармацевтични 

грижи за амбулаторното лечение на това заболяване. Те са първата линия и при 

доставяне на предпазни средства и средства за тестване в домашни условия. При 

спиране или затрудняване на обслужването на пациентите по време на пандемията в 

определени кризисни моменти от страна на лечебните заведения единствено магистър–

фармацевтите в аптеките остават медицинските специалисти, които са насреща. 

В резултат на изложеното БФС предприе предявяване на колективен иск пред 

българския съд срещу Министерския съвет и Народното събрание на Република 

България от името на членовете си за установяване на дискриминационното третиране. 

До момента не е налице подобна практика от страна на други съсловни организации, но 

ситуацията, в която са поставени магистър–фармацевтите и твърдото неглижиране от 

страна на държавата на справедливите им искания е причината за прилагането на този 

подход. 

БФС отново призовава компетентните държавни органи, които са отговорни за 

подготовката на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г. – НЗОК, МЗ и Министерския 

съвет, да предвидят необходимата основа за равноправно третиране на магистър–

фармацевтите. Трябва да се посочи, че необходимите средства са пренебрежително по-

малки по размер от тези, които държавата повече от 18 месеца предоставя на 

останалите медицински специалисти. Въпреки това до момента магистър–

фармацевтите не са искали оставки на органите на управление и не са предприемали 

протестни действия. При продължаващо бездействие на държавните органи и предвид 

ситуацията на нова вълна на коронавирусна инфекция, последните действия са 

предстоящи. Призоваваме към държавническо мислене, цялостно управление на 

системата и действие по преустановяване на неравното третиране на най-достъпните 

медицински специалисти, което да бъде демонстрирано в оставащите дни до изтичане 

на действащия към момента договор с НЗОК. 

Надзорният съвет на НЗОК е отговорил с мълчалив отказ на четири последователни 

писма на БФС с покана за среща, става ясно от позицията на организацията. Едва след 

петото и след завеждането на съдебния иск оттам получили отговор от управителя на 

НЗОК, а не от Надзорния съвет. „Надзорният съвет на НЗОК с тези си действия прави 

демонстрация на отношението си към магистър–фармацевтите, което явно е коренно 

различно от отношението към други медицински специалисти – лекари и дентални 

лекари. Налице са редица въпроси, които изискват решение и са от компетентността на 

Надзорен съвет на НЗОК, който по закон изготвя проект на закон за бюджета на НЗОК 

за 2022 г. и определя в наредба правилата, по които магистър-фармацевтите в аптеките 

отпускат на пациентите лекарствени продукти, заплащани от бюджета на НЗОК. 

Налице са множество проблеми и относно функционирането на информационната 

среда по изпълнение на електронни предписания, които налагат обсъждане. Въпреки 

желанието на БФС за повишаване на капацитета и достойно възнаграждение за 

дейността на аптеките, Надзорният съвет на НЗОК отлага до последния възможен 

момент срещата с УС на БФС, като в същото време взима решения за разходване на 

средствата на данъкоплатците и на осигурените лица при субективно третиране на 

отделните категории медицински специалисти и интересите на доставчици“, се казва в 

позицията. 
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В поредица свои решения от последните 10 г. Комисията за защита на конкуренцията 

(КЗК) по искане на БФС е установила, че приетият от НЗОК, МС и Народното събрание 

начин на финансиране на дейностите от аптеките относно лекарствени продукти, които 

са напълно заплатени от бюджета на НЗОК, не съответства на правилата на 

конкуренцията, посочват от БФС. Това може да ограничи и застраши достъпа на 

пациенти до лекарства и прехвърля на магистър-фармацевтите изпълнението на 

социалната роля на държавата, подчертават оттам. Организацията е поискала 

държавните органи да синхронизират нормативната уредба с препоръките на КЗК, но 

до момента това не се е случило. „БФС счита, че търпението и отдадеността на 

магистър–фармацевтите към една система, която ги неглижира последователно, е на 

път да бъде изчерпано“, заключват от съсловната организация. 

Президентът Румен Радев покани представители на съсловните организации на 

магистър-фармацевтите в България на среща утре от 15:30 часа на „Дондуков“ 2, 

съобщиха от пресцентъра на държавния глава. В рамките на разговора ще бъдат 

обсъдени условията на работа на специалистите, работещи в аптечната мрежа у нас, 

както и актуални проблеми, с които те се сблъскват. За участие в срещата са поканени 

представители на компетентните институции. 

 

 
26.10.2021 г., с. 6 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНИЯТ СЪЮЗ C КОЛЕКТИВЕН ИСК СРЕЩУ КАБИНЕТА И 

ПАРЛАМЕНТА 

 

Българският фармацевтичен съюз (БФС) заведе колективен иск срещу Народното 

събрание и Министерския съвет за дискриминационно отношение към магистър-

фармацевтите в пандемията от CОVID-19, съобщиха от съсловната организация. 

„От началото на здравната криза, породена от разпространението на острото вирусно 

заболяване коронавирус COVID-19, държавата предостави допълнително 

възнаграждение, предпазни средства и стимули за работа на други категории 

медицински специалисти - лекари, дентални лекари, специалисти по здравни грижи. 

По необясними причини въпреки многократните напомняния и становища на БФС 

компетентните държавни органи в лицето на Националната здравноосигурителна каса 

(НЗОК), Министерския съвет и Народното събрание не са предприели никакви 

действия за отстраняване на дискриминационното третиране на магистър-

фармацевтите", се казва в съобщението. 

От съсловната организация информират, че в момента продължават преговорите с 

НЗОК. Настоящият договор с касата е с давност до края на месеца, а нов все още не е 

подписан, което поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно лечение, 

посочват от БФС. 

 

 
26.10.2021 г., с. 2 

 

Фармацевтите съдят държавата за дискриминация заради КОВИД-19 

 

Българският фармацевтичен съюз е завел колективен съдебен иск от името на своите 

членове срещу Народното събрание и Министерския съвет за дискриминация в 

условията на КОВИД-пандемията. От съсловната организация са възмутени, че 

държавата е предоставила допълнителни възнаграждения, предпазни средства и 

стимули за работа на други категории медицински специалисти - лекари, дентални 
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лекари, специалисти по здравни грижи, но не и на фармацевтите. Аптекарите посочват, 

че и те всекидневно са на първа линия в борбата с КОВИД, включително при доставяне 

на предпазни средства и средства за тестване в домашни условия. Според фармацевтите 

нужните средства са пренебрежително по-малки по размер от тези, които държавата 

повече от18 месеца предоставя на останалите медицински специалисти. 

От началото на септември фармацевтичният съюз многократно е настоявал за среща с 

Надзорния съвет на Здравната каса, но разговори още няма. От съсловната организация 

съобщават за изпратени до тях декларации от Регионалните фармацевтични колегии с 

искане за оставка на ръководството на НЗОК. Продължават преговорите между съюза и 

касата за договор с аптеките. Сегашният изтича до края на месеца, а нов все още не е 

подписан, което поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно лечение. 
 

 

 
26.10.2021 г., с. 15 

 

ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

Фармацевтите съдят държавата 

 

Българският фармацевтичен съюз заведе колективен иск срещу Народното събрание и 

Министерския съвет за дискриминационно отношение към магистър-фармацевтите в 

пандемията от COVID-19, съобщиха от съсловната организация. 

„От началото на здравната криза, породена от разпространението на острото вирусно 

заболяване коронавирус COVID-19, държавата предостави допълнително 

възнаграждение, предпазни средства и стимули за работа на други категории 

медицински специалисти - лекари, дентални лекари, специалисти по здравни грижи. По 

необясними причини, въпреки многократните напомняния и становища на БФС, 

компетентните държавни органи в лицето на Националната здравноосигурителна каса 

(НЗОК), Министерския съвет и Народното събрание не са предприели никакви 

действия за отстраняване на дискриминационното третиране на магистър-

фармацевтите", се казва в съобщението. 

От съсловната организация информират, че в момента продължават преговорите с 

НЗОК. 

Настоящият договор с Касата е с давност до края на месеца, а нов все още не е 

подписан, което поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно лечение, 

посочват от БФС. 

 

 
26.10.2021 г., с. 7 

 

Фармацевтите съдят държавата за дискриминация в пандемията 

 

Съсловната организация на фармацевтите е завела колективен съдебен иск от името на 

своите членове срещу Народното събрание и Министерския съвет за дискриминация 

спрямо фармацевтите в условията на епидемията от Covid-19. 

Причината е, че държавата е предоставила допълнителни възнаграждения, предпазни 

средства и стимули за работа на други категории медицински специалисти - лекари, 

дентални лекари, специалисти по здравни грижи, но не и на фармацевтите. В същото 

време фармацевтите са най-бързо и пряко достъпните медицински специалисти за 
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пациентите, страдащи от Covid-19, и ежедневно предоставят фармацевтични грижи за 

амбулаторното лечение на това заболяване. Те посочват, че са на първата линия и при 

доставяне на предпазни средства и средства за тестване в домашни условия. 

„По необясними причини, въпреки многократните напомняния и становища на 

Българския фармацевтичен съюз (БФС) компетентните държавни органи в лицето на 

НЗОК, Министерски съвет и Народно събрание не са предприели никакви действия за 

отстраняване на дискриминационното третиране на магистър-фармацевтите. БФС 

подкрепя предоставянето на стимули на другите медицински специалисти, но твърдо 

настоява отношението към магистър-фармацевтите да бъде равностойно - съответно на 

защитата на правата на човека, на правото на Европейския съюз и на българското 

законодателство по признака обществено положение“, се казва в позиция на съсловната 

организация. 

От там припомнят, че от началото на септември многократно настояват за среща с 

Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, за да се гарантира и 

обезпечи нормалната работа на аптеките с НЗОК, но такава среща до момента няма. 

Едва след завеждането на колективния иск е било получено писмо, което отново 

прехвърля отговорността към друга институция. 

„БФС настоява за отговорно поведение от българските институции, разумен диалог и 

равноправно отношение към всички съсловия - обратното би задълбочило хаоса в 

системата и би създало затруднения за пациентите“, посочват от съсловната 

организация. 

В БФС са започнали да пристигат декларации от Регионални фармацевтични колегии с 

искане за оставка на ръководството на НЗОК. В момента продължават преговорите 

между БФС и Националната здравноосигурителна каса за договор с аптеките. 

Настоящият договор е с давност до края на месеца, а нов все още не е подписан, което 

поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно лечение. 

БФС призовава институциите да предвидят необходимата основа за равноправно 

третиране на магистър-фармацевтите в Закона за бюджета за 2022 г. Според 

фармацевтите нужните средства са пренебрежително по-малки по размер от тези, които 

държавата повече от 18 месеца предоставя на останалите медицински специалисти. 

 

www.econ.bg, 25.10.2021 г. 

https://econ.bg/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0/_l.a_i.791249_at.10.html 

 

Изписването на безплатни COVID лекарства не е съгласувано между НЗОК и БЛС 

 

Миналата седмица надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса 

реши общопрактикуващите лекари да могат да изписват рецепти за безплатни 

лекарства за лечение на пациенти с COVID-19 

 

Миналата седмица надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса реши 

общопрактикуващите лекари да могат да изписват рецепти за безплатни лекарства за 

лечение на пациенти с COVID-19. 

Те ще бъдат в електронен формат, но от тях ще могат да се възползват само пациенти с 

платени здравни осигуровки. 

Подобни безплатни рецепти досега можеха да се изписват само от обособените в ковид 

зони медицински леца. 

Председателят на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив д-р 

Костадин Сотиров обясни обаче, че мярката не е съгласувана между НЗОК и 

управителния съвет на Българския лекарски съюз. 

Това значи, че в момента безплатни рецепти не могат да се издават. 

http://www.econ.bg/
https://econ.bg/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/_l.a_i.791249_at.10.html
https://econ.bg/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/_l.a_i.791249_at.10.html
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Затова медикът призова хората да не ги търсят, защото няма от кого да ги вземат. 

"Това решение е стъпка в правилната посока, но то е само намерение. намерение, което 

надзорният съвет на НЗОК трябва да изпрати до управителния съвет на лекарския съюз. 

Здравната каса не е началник на семейните лекари, тя не може да ин заповядва. Ние сме 

договорени партньори съгласно За /.../ 

 

www.news.bg, 25.10.2021 г. 

https://news.bg/health/zabavyat-vazmozhnostta-lichnite-lekari-da-izpisvat-bezplatni-

lekarstva.html 

 

Забавят възможността личните лекари да изписват безплатни лекарства 

 

Забавя се възможността личните лекари да изписват безплатни лекарства за лечение на 

Covid-19 с електронна рецепта. Информацията съобщи д-р Костадин Сотиров, 

председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдивска област пред 

БНР. 

По думите му идеята трябва да се дооформя с нормативни детайли и да се подложи на 

обсъждане, последвано от преговори със Здравната каса. След това да се проведат 

преговори с Касата за всички подробности. Една от тях е, че дистанционният достъп до 

лекаря трябва да бъде заплатен.  

Според него процедурата се очертава дълга. 

Джипитата не са подчинени на Здравната каса (НЗОК) и тя не може да ни заповядва как 

да процедираме, обясни д-р Сотиров. Той отново изтъкна, че са необходими преговори. 

Очакваният срок, в който личните лекари могат да изписват безплатни лекарства би 

отнело в най-добрия случай от две до четири седмици. "Няма смисъл пациентите да ни 

търсят от днес. Освен това от услугата може да се възползват само 

здравноосигурените", обясни медикът. 

Неосигурените, не желаещи да плащат осигуровки, приемаме че са се отказали от 

регламентираната здравна услуга и трябва да си плащат процедурите, безплатни за 

останалите, каза д-р Костадин Сотиров. 

Лекарствата, които могат да се изписват от личните лекари по новия начин, ще са само 

тези, които има смисъл да се издават за това заболяване. 

задължителната имунизация на определени групи и съсловия не било дискриминация, 

не се нарушавали граждански права, според д-р Сотиров. Той се позова на скорошното 

решение на европейския съд по правата на човека. 

 

www.bnr.bg, 25.10.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101546478/bezplatni-lekarstva-za-lechenie-na-covid-19-se-

izpisvat-samo-v-dve-plevenski-bolnici 

 

Безплатни лекарства за Covid-19 се изписват само в две плевенски болници 

 

В Плевен към този момент безплатни лекарства за лечение на коронавирус инфекцията 

могат да се изпишат само в две болници. За цялата област Covid зони има в 

плевенските болници "Сърце и мозък" и "Свети Панталеймон". Това прави логично 

безплатни лекарства да се изписват и от личните лекари.  

В най-голямото ДКЦ рано сутринта е претрупано от пациенти пред кабинетите на 

личните лекари. Някои са само за справки, по техни думи, но така или иначе чакането е 

дълго.  

Важно е да се знае, казват общопрактикуващите лекари, че днес не може да се изписват 

безплатни рецепти за Covid.  

http://www.news.bg/
https://news.bg/health/zabavyat-vazmozhnostta-lichnite-lekari-da-izpisvat-bezplatni-lekarstva.html
https://news.bg/health/zabavyat-vazmozhnostta-lichnite-lekari-da-izpisvat-bezplatni-lekarstva.html
http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101546478/bezplatni-lekarstva-za-lechenie-na-covid-19-se-izpisvat-samo-v-dve-plevenski-bolnici
https://bnr.bg/horizont/post/101546478/bezplatni-lekarstva-za-lechenie-na-covid-19-se-izpisvat-samo-v-dve-plevenski-bolnici
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Д-р Пенка Стефанова, директор на РЗОК Плевен, поясни, че все още няма анекс към 

договора с личните лекари.  

"Има Covid зони и хората трябва да ходят там, за да си вземат лекарства".  

За трудности споделят и фармацевти.  

www.news.bg, 25.10.2021 г. 

https://news.bg/bulgaria/lichnite-lekari-nyamat-pravo-da-izpisvat-bezplatni-lekarstva-

za-koronavirus.html 

 

Личните лекари нямат право да изписват безплатни лекарства за коронавирус 

 

Антония Чорева 

Личните лекари не могат да изписват безплатни лекарства на пациенти, заболели от 

коронавирус, тъй като според Закона за здравното осигуряване нямат право да изписват 

рецепта без преглед, а прегледът трябва да им се заплаща според вида - амбулаторен 

или дистанционен. 

Това обясни за news.bg д-р личният Костадин Сотиров, който е председател на 

Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив и член на УС на 

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. 

Така на практика от днес личните лекари не могат да изписват лекарства за 

коронавирус на пациенти, което бе обявено от НЗОК. 

По думите на д-р Сотиров причината е, че за да се стигне до такава възможност, трябва 

да има официален документ за решението, който минава през БЛС и да се съгласува с 

НСОБПЛ. "Провеждат се преговори - когато се постигне съгласие и колко ще плаща 

НЗОК - се подписва анекс към НЗОК, публикуван в Държавен вестник с анекси към 

индивидуалните договори на всички лекари, след което програмисти трябва да 

настроят и софтуера", обясни Костадин Сотиров. 

Той е категоричен, че законодателството в България забранява да се изписва рецепта 

без преглед. Едва след като направи преглед, джипи има право да изпише рецепта, като 

личен лекар не може да изпише по здравна каса рецепта, изписана от друг, на практика 

в ковид зоната. Затова може да се отнемат и лекарските права, поясни още проблемът 

лекарят. 

"Ние искаме да вършим тази работа, но тя трябва да ни бъде и заплатена", каза Сотиров 

и даде за пример, че такива разговори са водени с МЗ, но накрая от там отказали среща. 

МЗ да обясни - само рецепта не може да се прави, има ли преглед, ведомството трябва 

да го плати, не може министърът да нареждат как да се преглежда пациент и какви 

изследвания да се направят. Никой личен лекар не издава безплатни лекарства и се 

очаква среща, за да се изясни. От професионалното сдружение имат готовност да се 

включи в такава, категоричен е Сотиров. Той добави, че лекарите искат това да се 

заплаща като преглед. Управляващите решиха да плащат на ковид кабинети, вместо на 

4100 общопрактикуващи лекари, заключи лекарят. 

 

 

www.bnr.bg, 25.10.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101546395 

 

Д-р Силвия Стефанова: Не сме подписали анекс за безплатните лекарства за 

Covid-19 

 

Системата ни е пред срив заради наплива за зелени сертификати 

 

http://www.news.bg/
https://news.bg/bulgaria/lichnite-lekari-nyamat-pravo-da-izpisvat-bezplatni-lekarstva-za-koronavirus.html
https://news.bg/bulgaria/lichnite-lekari-nyamat-pravo-da-izpisvat-bezplatni-lekarstva-za-koronavirus.html
http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101546395
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"За момента системата ни не работи във връзка с големият наплив от хора, които искат 

зелените сертификати, които идват за ваксина, не мога дори другите си рецепти да 

изписвам, изобщо не съм пробвала дали мога да издавам тези рецепти за Covid,  имаме 

голям технически проблем...", каза в "Преди всички" д-р Силвия Стефанова, личен 

лекар от Дупница във връзка с това, че от днес общопрактикуващите лекари могат 

също за изписват безплатните лекарства за пациенти с Covid-19. Те се поемат от НЗОК. 

"Така че въпросите остават. Защото ние за тази дейност не сме подписали такъв анекс. 

Така се решават всички наши дейности - чрез анекс и тази дейност досега ни беше 

забранена. С едно изказване пред медия въпросите не се решават. 

Според мен трябва да се изготви и подпише анекс за това да изписваме тези лекарства 

по НЗОК. 

Искам да питам обаче управителя на НЗОК и на министъра на здравеопазването.  Дали 

ние ще изписваме тези медикаменти по препоръка на Covid зоните, или ние ще 

решаваме коя терапия да назначим? На този въпрос чакам отговор", заяви д-р 

Стефанова. 

По думите на д-р Стефанова и списъкът с тези медикаменти е крайно недостатъчен. 

Там са само три групи медикаменти, част от тях инжекционни форми, които не могат 

да се прилагат в домашни условия. Списъкът е недомислен и направен явно от хора, 

които отдавна не практикуват медицина, каза още пред БНР лекарят. 

 

www.banker.bg, 25.10.2021 г. 

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/parite-na-nzok-da-ne-se-razpredeliat-

pod-natisk 

 

Лекарският съюз: 

 

Парите на НЗОК да не се разпределят под натиск 

 

Българският лекарски съюз не е запознат с разчетите и изчисленията, свързани с 

предложението на Националната здравна каса от миналата седмица, свързано с 

изплащането на 100% на месечните бюджети на лечебните заведения. Освен това 

разпространеното твърдение, че браншовата организация отказва да подпише анекса 

към Националния рамков договор, не е вярно. В гневна позиция от лекарския съюз 

съобщават, че такова твърдение е изказано пред директори на лечебни заведения. 

Освен това до съсловната организация е изпратено писмо, в което в един ред е 

посочено, че всяка болница, в която 10% от леглата й, определени за ковид пациенти, 

са заети, ще получи пълните си бюджети за септември, октомври и ноември месец. Така 

съгласно това предложение: болница, с определени 10 легла за лечение на ковид 

пациенти, която е приела дори един пациент, ще получи пълния си бюджет, без да е 

необходимо да работи и да отчита дейност от този момент нататък, отбелязват от БЛС. 

Оттам уточняват, че въпреки очевидната несправедливост и несъстоятелност, заложена 

в предложението на НЗОК, изхождайки от затрудненото положение на всички лечебни 

заведения в страната, включително на колегите им от първичната и специализираната 

извънболнична помощ, Български лекарски съюз би подкрепил очертаващата се към 

края на годината икономия от 110 млн. лв. в болнична помощ да бъде предварително 

разпределена по месечните бюджети и изплатена на 100% на лечебните заведения. От 

БЛС предлагат още същият подход да бъде приложен и спрямо изпълнителите от 

първичната и специализираната медицинска помощ, където очертаващите се икономии 

са: за ПИМП - 17 млн.лв., за СИМП - 27 млн. лв. 

От съсловната организация настояват незабавно да им бъдат предоставени разчети за 

разпределението на средствата по лечебни заведения до края на годината, които да 

http://www.banker.bg/
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/parite-na-nzok-da-ne-se-razpredeliat-pod-natisk
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/parite-na-nzok-da-ne-se-razpredeliat-pod-natisk
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бъдат обсъдени между надзорния съвет на НЗОК и управителния съвет на БЛС на 

публична, открита среща и излъчвана онлайн в реално време. 

Парите на НЗОК не са собственост на надзорния съвет или на управителя на касата, за 

да бъдат разпределяни еднолично и под натиск. Български лекарски съюз изпълнява и 

ще продължава да изпълнява законовите си функции за законосъобразното 

разпределяне и разходване на тези средства, заявяват в позицията си лекарите. 

Те са категорични в това, че няма да позволят да бъдат изнудвани с пиарски подходи и 

всяване на паника сред лечебните заведения от страната. 

 

 

www.news.bg, 25.10.2021 г. 

https://news.bg/health/bls-iska-razcheti-i-ne-priema-nalagane-na-pravila-ot-kasata.html 

 

БЛС иска разчети и не приема налагане на правила от Касата 

 

БЛС не е запознат с разчетите и изчисленията, свързани с предложението на НЗОК от 

миналата седмица, свързано с изплащането на 100% на месечните бюджети на 

лечебните заведения, а разпространеното твърдение, че браншовата организация 

отказва да подпише Анекса към Националния рамков договор не е вярно. В гневна 

позиция от Лекарския съюз посочват, че такова твърдение е изказано пред директори 

на лечебни заведения. 

До Съсловната организация е изпратено писмо, в което в един ред е посочено, че всяка 

болница, в която 10% от леглата й, определени за ковид пациенти, са заети, ще получи 

пълните си бюджети за септември, октомври и ноември месец. 

Така съгласно това предложение: болница, с определени 10 легла за лечение на ковид 

пациенти, която е приела дори един пациент, ще получи пълния си бюджет, без да е 

необходимо да работи и да отчита дейност от този момент нататък. 

Въпреки очевидната несправедливост и несъстоятелност, заложена в предложението на 

НЗОК, изхождайки от затрудненото положение на всички лечебни заведения в 

страната, включително на колегите от първичната и специализираната извънболнична 

помощ, Български лекарски съюз би подкрепил очертаващата се към края на годината 

икономия от 110 млн. лв. в болнична помощ да бъде предварително разпределена по 

месечните бюджети и изплатена на 100% на лечебните заведения. От БЛС предлагат 

още същият подход да бъде приложен и спрямо изпълнителите от първичната и 

специализираната медицинска помощ, където очертаващите се икономии са: за ПИМП 

- 17 млн.лв., за СИМП - 27 млн. лв. 

От съсловната организация настояват незабавно да им бъдат предоставени разчети за 

разпределението на средствата по лечебни заведения до края на годината, които да 

бъдат обсъдени между Надзорния съвет на НЗОК и УС на БЛС на публична, открита 

среща и излъчвана онлайн в реално време. 

БЛС няма да позволи да бъде изнудван с пиарски подходи и всяване на паника сред 

лечебните заведения от страната. 

Парите на НЗОК не са собственост на Надзорния съвет или на управителя на Касата, за 

да бъдат разпределяни еднолично и под натиск. Български лекарски съюз изпълнява и 

ще продължава да изпълнява законовите си функции за законосъобразното 

разпределяне и разходване на тези средства, заявяват в позицията си от БЛС. 

Те гарантират, че са готови при съмнение за злоупотреби и опит за прикриване на 

средства от страна на ръководството на НЗОК да сезират компетентните органи. 

 

www.zdrave.net, 25.10.2021 г.  

https://www.zdrave.net/-/n19736 

 

http://www.news.bg/
https://news.bg/health/bls-iska-razcheti-i-ne-priema-nalagane-na-pravila-ot-kasata.html
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n19736
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Д-р Маджаров: Няма да позволим повече някой да се гаври с лекарите 

 

Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров пред Zdrave.net 

 

Надежда Ненова 

Д-р Маджаров, миналата седмица Надзорния съвет на НЗОК реши до края на годината 

да бъдат изплатени по 39 млн. лв. на месец на всички болници, които имат COVID 

легла, а заетостта им е не по-малко от 10%. От БЛС приемате ли тези решения и най-

вече – кога ще ги подпишете, ако сте съгласни? 

В Закона за бюджета на Здравната каса за 2021 г., в параграф 1, ал. 2 е записано, че 

неусвоените средства към 30 септември за здравноосигурителни плащания по 

съответните параграфи могат да се използват само по същите редове и се разпределят 

съвместно от Надзорния съвет на НЗОК и Управителния съвет на БЛС. По този 

параграф по наша инициатива сме провели 3 срещи досега в Здравната каса. Уточнявам 

го, защото управителят на Касата говори полуистини в интервютата си. На първата 

среща проф. Салчев присъстваше, но забрани на експертите от НЗОК да говорят. През 

цялото време мълчаха, а той каза, че чакат да видят нашите предложения. На втората 

среща след близо седмица проф. Салчев отсъстваше и с експертите от Касата 

проведохме изключително конструктивен и ползотворен разговор. Тогава уточнихме, 

че в края на ноември (в края на финансовата година за заплащане на дейност) ще има 

неразходвани средства в ПИМП, СИМП и Болнична помощ в значителни размери. 

Уточнихме методика, която да бъде приложена за всеки изпълнител на медицинска 

помощ, спрямо броя лекувани пациенти през годината. Важно е тези пари да отиват 

там, където колегите са работили – за всеки преминал през кабинета или болницата 

пациент. Уточнихме се, че тази методика трябва да бъде приета по-рано, за да може 

самите експерти на Здравната каса да подготвят практическото изпълнение и в края на 

ноември или първата седмица на декември, когато се знаят точните суми, да бъдат 

изпратени за фактуриране към лечебните заведения. На третата среща обаче, когато 

занесохме окончателния вариант на предложенията, експертите на НЗОК ни заявиха: 

Професорът е ангажиран и не може да присъства, и в негово отсъствие отсрещната 

страна мълчеше. Дадоха ни три листчета с предложения, които са неизпълними и 

проформа, а ние напуснахме залата за разговори, защото ни стана ясно, че се водят 

формални преговори. В свое интервю проф. Салчев твърди, че бил само технически 

секретар на разговорите, а не взима  решения. Пита се кой тогава взема решенията? 

След поредицата от срещи без резултат изпратихме писма до всички колегии и ги 

информирахме за ситуацията, както и за изчисленията на експертите на БЛС за 

очакваните неусвоени средства в ПИМП, СИМП и Болнична помощ за тази година. 

Последва вълна от декларации от повече от 20 РЛК, които категорично поискаха 

прекратяване на разговорите с това ръководство на Касата и оставката на проф. Салчев. 

Разказах всичко това, защото веднага след това НЗОК се разбърза и съобщи, че личните 

лекари щели да изписват рецепти за безплатни лекарства. Ако обаче се вгледаме 

внимателно в списъка с лекарства, ще видим, че това е една пиар акция за заблуда на 

населението, а не реална COVID мярка. Категорично това не е обсъждано с нас, а го 

обявиха като факт, което обърка хората в цялата страна. Нещо повече, за първи път в 

историята на НЗОК, в нарушение на закона за бюджета на НЗОК, който казва, че 

решенията се взимат съвместно, Надзорният съвет си позволи да излезе след заседание, 

което е продължило само 30 минути, с пресконференция, на която да обяви мерки, 

които не са били изобщо обсъждани с БЛС. Това хвърли в още по-голям смут освен 

личните лекари, техните пациенти, а и директорите на болниците. 

Защо допълнителните средства са ги притеснили? 

Защото не знаят как точно ще получават тези пари, защо някои ЛЗ, на които бюджетът 

им е определен административно, ще получат голяма сума, а други, които са изпълнили 
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бюджета си почти 100%, може да не получат допълнително нищо, а само средствата, 

които си изработили. Това са фактите в последните две седмици. Последните действия 

на управителя на НЗОК и Надзорния съвет са кризисна мярка, която цели да създаде 

усещане в обществото, че те са добрите, а само Лекарския съюз е против и не иска да 

осигури спокойствие за своите колеги и пациентите. Затова ние настояваме следващите 

разговори да се водят само с Надзорния съвет и да бъдат излъчвани в реално време. 

Това предложение беше прието от Касата без възражения. 

Откакто са го приели това, нямаме никакво предложение нито за час, нито за дата. Днес 

отново изпратихме писмо с призив да влязат в ролята, определена им в закона, и 

максимално бързо да бъдат осигурени място, дата и час за тези срещи, на които ние ще 

защитим нашите тези и вероятно заедно ще стигнем до следните неоспорими факти: 

към края на ноември в болнична помощ ще има (въпреки неизплатената надлимитна 

дейност 51 млн. лв. и лихви – 17 млн. лв.) неразходвани средства в размер на 

приблизително 110 млн. лв. В ПИМП тези средства по изчисленията на експертите на 

БЛС са 17,8 млн. лв., а в СИМП – 27 млн. лв. 

Това означава, че някой се опитва да ни възложи да извършим дейности за 12 месеца, 

но да ни заплати за 11 месеца. Нашата задача е парите да стигнат по справедлив начин 

до колегите, затова настояваме и преговорите да се водят публично. Ако не срещнем 

разбиране, ще използваме правото си за всичко, което сме установили, да сезираме 

правоприлагащите органи в страната, защото това е злоупотреба и неизпълнение на 

Закона за бюджета на НЗОК от страна на тези, които трябва да го изпълняват, а не да го 

интерпретират. 

Между Вас и проф. Салчев няма разминаване по два въпроса. Единият е, че ще останат 

допълнителни средства в бюджета, а вторият – че парите не трябва да бъдат 

разпределяни на калпак, а трябва да бъдат за изработена дейност. От къде идват 

проблемите? 

Проф. Салчев говори полуистини. На първо място преди ние да реагираме остро, той 

твърдеше, че остатъкът ще бъде 8 млн. лв. След като видя нашата реакция сумата стана 

39 млн. лв. на месец в болнична помощ. Той спомена, че 190 млн. лв. е платила Касата 

за миналия месец, при положение, че средномесечно е 196 млн. лв. Предвиждането не 

означава похарчени, а обещани пари. Ще перифразирам думите му – преди 20-30 дни се 

събрахме Надзорния съвет и увеличихме бюджетите на лечебните заведения в България 

и сега същите хора ще решим на кого да ги изплатим 100% и на кого – според 

дейността. По методиката на проф. Петко Салчев допълнително пари и реално целия си 

бюджет ще получават само болниците, които са имали 10 на сто заетост на леглата от 

COVID болни. Същевременно тези, които са поемали големия натиск, ще получат само 

това, което са си изработили. Предложението му звучи правдоподобно в ушите на 

хората, които не разбират. Ние предлагаме средствата да се разпределят спрямо броя на 

всички преминали през годината през лечебното заведение пациенти. Не на последно 

място, докога ще продължаваме да противопоставяме хората с диабет, сърдечносъдови 

заболявания, онкологичните, очните на COVID болните? 

Какъв е коментарът Ви за предложението личните лекари да изписват безплатни 

лекарства за лечение на COVID, както това е разписано да става в определените зони в 

специализираната доболнична помощ? 

Ще бъда принуден да разкажа за методиката за COVID зоните, която така и не 

заработи. Тази методика беше приета без никакви разговори с БЛС. От НСОПЛБ и БЛС 

изпратихме предложения как точно да се наблюдават пациентите в предстоящата вълна 

с ясното съзнание, че пациентите са свикнали първо да ходят при личните си лекари. 

Това беше отхвърлено и основното, което се предложи на обществото, бяха т.нар. 

безплатни лекарства, един преглед в медицински център и диагностика. Никой не си 

направи труда да провери, че тези медицински центрове не могат изобщо да изписват 

безплатни рецепти, защото нито имат знанията, нито опита, нито софтуера за това. Все 
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още няма отговор на въпросите – какво правим с пациента, който веднъж е отишъл в 

COVID зона и си е тръгнал? Кой го проследява, докато е под карантина? Кой, кога и 

защо вкара тези лекарства в този списък? За тези лекарства никой учен не е излязъл със 

становище, че са подходящи в първите 10 дни от боледуването. Кой застана с името си, 

че антибиотик се пие в първите три дни на вирусна инфекция? Кой посочи 

изследванията, които трябва да се правят? 

Задавахме тези въпроси и преди да се приеме това решение. Тогава обаче получихме 

поредица обвинения, че заради БЛС няма да има COVID зони. Добре. Съгласувахме го! 

Това, че го съгласувахме обаче, направи ли COVID зоните работещи? 

В голямата си част, ако тези медикаменти са предписани на пациента да ги пие, значи 

той е за болница. Отдава е ясно, че лечението е симптоматично. Ако държавата е 

държава, трябва да осигури устройство за телемедицина, с което да се следят нивото на 

кислорода в кръвта и други показатели. Всичко друго е пропаганда и пиар. 

Това го казваме, защото ако някой, опитвайки се да спаси себе си, използва 

манипулативни и пропагандни средства и обърква населението, това е изключително 

неприемливо. В огромната си част лекарите в ПИМП и СИМП са безкрайно 

преуморени и много се учудвам защо поне веднъж не видях проф. Салчев и д-р 

Златанов в работно време да са в поликлиника, вместо да дават пресконференции. 

Призовавам ги от утре да тръгнем заедно към поликлиниките, а след това и в 

болниците. Обръщам се към тях от утре всеки ден да обикаляме ДКЦ-тата. Няма да 

позволим повече някой да се гаври с лекарите! Колегите не могат да си вдигнат главата 

от работа, не могат да си видят децата, а някакви чиновници тръгнали да си правят 

тънките сметки да спестят 200 млн. лв. за догодина. Няма да стане! Ще има протести и 

пред Касата, и пред МЗ, но преди това искам да обиколим поликлиниките в страната. 

 

www.dir.bg, 25.10.2021 г.  

https://dnes.dir.bg/svyat/ema-odobri-postavyaneto-na-busterni-dozi-ot-moderna 

 

ЕМА одобри поставянето на бустерни дози от "Модерна" 

 

Подсилващата доза трябва да бъде прилагана най-малко 6 месеца след втората 

доза 

 

Надежда Христова  

Европейската агенция по лекарствата (EMA) заяви, че проучването й е показало, че 

подсилващи дози от ваксината 'Модерна" може да бъдат поставяни на лица, навършили 

18 години, най-малко шест месеца след втората доза, предаде Ройтерс. 

По-рано този месец здравните власти на ЕС одобриха поставянето на бустерни дози от 

ваксината на "Пфайзер" и препоръчаха поставянето на бустерни дози от "Пфайзер" или 

"Модерна" на лицата с отслабена имунна система. Страните членки бяха оставени да 

решават сами дали останалите граждани трябва да получат подсилваща доза. 

Европейската агенция по лекарствата заяви днес, че провеждането на кампаниите за 

ваксинация остава от компетенцията на националните здравни власти. 

Подложени на натиск да съживят икономическата си активност, да се борят с по-

заразния вариант Делта и да избегнат локдауни през зимата, няколко страни членки 

започнаха кампании за поставянето на бустерни дози, преди агенцията да обяви 

препоръките си. В различните държави бяха възприети различни подходи кой има 

право на бустерна доза. 

Здравните власти в Брюксел обявиха, че следят риска от поява на много рядко срещани 

странични ефекти след поставянето на бустерни дози. 

САЩ разрешиха поставяне на бустерни дози от ваксините на "Пфайзер", "Модерна" и 

"Джонсън и Джонсън", припомня Ройтерс. 

http://www.dir.bg/
https://dnes.dir.bg/svyat/ema-odobri-postavyaneto-na-busterni-dozi-ot-moderna
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https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/10/25/4269855_evrokomisiiata_izbra_10_budeshti

_lekarstva_sreshtu/ 

 

Еврокомисията избра 10 бъдещи лекарства срещу COVID-19 

 

Йовка Димитрова 

Европейската комисия подбра 10 обещаващи лекарствени разработки срещу COVID-19, 

които вероятно ще бъдат одобрени за лечението на инфекцията. 

Става дума за моноклонални антитела, антивирусни препарати за приемане през устата 

и за имуномодулатори. Първите две групи лекарства са предназначени за началните 

етапи на инфекцията, антивирусните препарати са за ускоряване на възстановяването, а 

имуномодулаторите за лекувани в болници пациенти. 

Списъкът е съставен въз основа на независими научни становища и в него са включени 

кандидати за средства за лечение, които има вероятност да бъдат разрешени, което 

означава, че ще бъдат налични на европейския пазар, съобщи Еврокомисията. Ако 

тяхната безопасност и ефективност бъдат потвърдени от Европейската агенция по 

лекарствата, тези терапевтични средства ще предложат възможно най-бързо лечение на 

пациентите. Учените, участвали в подбора на потенциалните медикаменти, са 

разгледали 82 кандидати за терапевтични средства, които са в последните етапи на 

клинични изпитвания. 

Шест от тях вече се проучват от европейския лекарствен регулатор, а с четири 

Еврокомисията има договори за общи поръчки за доставки, когато бъдат одобрени за 

продажба. Очаква се три мнения за три от препаратите да има в близките седмици и за 

още две - до края на годината. 

"Ваксинацията е единственото средство за предотвратяване на хоспитализацията и 

смъртните случаи, причинени от COVID-19, и е единственият начин да оставим тази 

пандемия зад гърба си", заяви здравният еврокомисар Стела Кириакиду. 

Тя добави, че хората, които все пак се разболеят от инфекцията, ще се нуждаят от 

лечение и възстановяване, а болниците - от намаляване на хоспитализациите, за което 

ще са необходими и нови терапевтични средства. 

Подбраните антивирусни моноклонални антитела, предназначени за пациенти в 

начален етап на инфекцията, са: Ronapreve, комбинация от две моноколониални 

антитела (казиривимаб и имдевимаб), на компанията "Регенерон" (Regeneron 

Pharmaceuticals) и "Рош" (Roche), Xevudy (сотровимаб) на "Вир байотехнолоджи" (Vir 

Biotechnology) и "Глаксо Смит Клайн" (GSK) и Evusheld, комбинация от две 

моноклонални антитела (тиксагевимаб и цилгавимаб) на "Астра Зенека" (AstraZeneca). 

От антивирусните препарати за перорална употреба, които трябва да се приемат 

веднага след появата на симптоми или позитивиране на тест са: Molnupiravir на 

"Риджбек Байотерапютикс" (Ridgeback Biotherapeutics) и "Мерк" (MSD), PF-07321332 

на "Пфайзер" и разработката AT-527 на Atea Pharmaceuticals и "Рош". 

Имуномодулаторите, които са предпочетени за лечение на хоспитализирани пациенти, 

са: Actemra (тоцилизумаб) на "Рош холдинг", Kineret (анакинра) на шведската 

компания Orphan Biovitrum, разработката на "Ели Лили" (Eli Lilly) Olumiant 

(барицитиниб) и Lenzilumab на Humanigen. 

Европейската комисия съобщи, че изборът на десетте кандидата не обвързва 

Европейската агенция по лекарствата с положително становище и че тя ще ги провери 

за ефективност и безопасност по всички стандарти. 

http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/10/25/4269855_evrokomisiiata_izbra_10_budeshti_lekarstva_sreshtu/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/10/25/4269855_evrokomisiiata_izbra_10_budeshti_lekarstva_sreshtu/
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"Даден подбран продукт може да не бъде разрешен, ако наличните научни 

доказателства не отговарят на нормативните изисквания", се казва в съобщението на 

Еврокомисията. 

 


