
 ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ

Днес,  09  ноември  2014г.,  в  град  Стара  Загора,  Парк  хотел  Стара  Загора,  зала
Тервел  участниците в Общо – годишно събрание на Регионална Фармацевтична
Колегия – Стара Загора приеха следната декларация :

Ние,  магистър-фармацевтите  от  Регионална  Фармацевтична  Колегия  –  Стара
Загора  се  обръщаме  към  Управителния  Съвет  на  Българския  Фармацевтичен
Съюз, като настояваме за:

Предприемане на спешни действия по изпълнение на поетите на Четвъртия Редовен
Конгрес на БФС ангажименти от УС, а именно:

1. Реформиране на системата на ценообразуване чрез фиксиране на крайните цени
на лекарствените продукти по лекарско предписание. 

Узаконяване на фиксирани цени на медикаментите със спазване на маржа по Наредбата
за ценообразуване в   България. Фиксирани цени, когато крайната  цена е  маркирана
върху  опаковката, ще  позволи  на  магистър-фармацевта  да  работи  спокойно, като
професионалист. Така  ще се избегнат сега съществуващите спекулации с цени; 

2. Въвеждане  на  етичен  модел  на  собственост  на  аптеките  в  съответствие  с
практиката в държавите членки на ЕС.

Налице е силно разминаване в интересите на магистър фармацевта и собствениците на
аптеките.  Магистър-фармацевта  е  принуден  да  работи  като  търговец,  а  не  като
медицински специалист,  положил клетва да поставят здравето на пациента на първо
място.;

3. Създаване на условия за професионално развитие и нарастване на доходите на
фармацевтите;

Наблюдава се обезценяване на труда на магистър-фармацевта, което води до липса на
мотивация за поддържане на високо ниво на професионална квалификация.

Водени  от  горното,  участниците  в  Общо  –  годишно  събрание  на  Регионална
Фармацевтична  Колегия  –  Стара  Загора  правим  следното  предложение  за
изработване от УС на БФС на:

1. Предложение за спешна реформа в системата на  ценообразуване чрез фиксирани на
крайните цени на всички лекарствените продукти със спазване на маржа по Наредбата
за ценообразуване в България ;

2. Законови промени,  които  включват  изискването  за  изрично  участие  на  магистър-
фармацевта, управител на аптеката,  в собствеността на  дружеството собственик.

3. По  примера  на  другите  съсловни  организации  в  България  и  ЕС  –  Наредба  за
минималното възнаграждение на магистър фармацевтите.

4. Предложение за конституиране на БФС като контролен орган съвместно с  ИАЛ в
частта търговия на дребно с лекарства.

гр. Стара Загора,  09.11.2014 г.


