
 

 

 
София, 13 декември 2010 година 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ 
 
 
Националната аптечна камара (НАК) съобщава на пациентите и техните близки, че поради 
изчерпване на средствата си за лекарства, медицински изделия и диетични храни за домашно 
лечение за календарната 2010 година, Националната здравноосигурителна каса прекрати 
изплащането на дължимите суми към аптеките. До момента НЗОК е изплатила само 40-50% от 
дължимите суми за периода 1-15 октомври 2010 година. Не са изплатени останалите суми за същия 
период, както и 100% от сумите за периода 16-31 октомври, 1-15 ноември, 16-30 ноември, а 
лекарства аптеките са отпуснали на пациентите и за периода 1-13 декември 2010 година. Аптеките 
са закупили и отпуснали по този начин на пациентите лекарства, храни и медицински изделия за 
повече от 60 млн. лева, а НЗОК изплати само 8,6 млн. лева от тях. 
 
Във връзка с безпрецедентната ситуация, Националната аптечна камара съобщава, че аптеките, 
изпаднаха във финансова невъзможност да обслужват пациентите с полагащите им се лекарства 
точно по коледните и новогодишни празници и в началото на 2011 година, чак когато се очаква да 
постъпят средства по бюджет 2011. Има аптеки, които вече са блокирани от търговците на едро и не 
могат да зареждат животоподдържащите лекарства по НЗОК, ако не ги платят веднага в брой. 
Мнозинството аптеки отпускат лекарства до изчерпване на наличните количества, но нови не се 
зареждат. Регистрирана е вече практика да се изпълняват частично-платените лекарства, а за 
скъпите да насочват пациентите към други аптеки. 
 
НАК призовава пациентите и техните близки да избягват да се презапасяват с лекарства, за да могат 
да се снабдят приоритетно тези от тях, които наистина имат нужда, до следващите плащания в 
началото на 2011 година. Нека всички граждани имат нужното търпение и разбиране и не създават 
напрежение в аптеките, където няма да има възможност да изпълнят рецептите им – обслужващите 
ги фармацевти нямат вина за така създалата се ситуация. 
 
НАК събира информация относно зареждането и отпускането на лекарства в цялата страна и 
своевременно ще информира населението чрез средствата за масова информация. Към момента 
невъзможност да изпълняват лекарства по НЗОК са обявили аптеки в Благоевград, Бургас, Варна, 
Етрополе, Кюстендил, Монтана, Нова Загора, Перник, Пловдив, Разград, Самоков, София, 
Търговище. Очаква се към 15.12.2010 г. НАК да получи още информация от останалите населени 
места в страната. 
 
НАК остро осъжда административния натиск от страна на НЗОК чрез РЗОК, които точно в момента 
правят проверки на аптеките по изпълнението на договорите, в състояние на явно фактическо 
неизпълнение на същите именно от страна на НЗОК/РЗОК. Израз на типична по български 
некоректност е от контактните центрове на НЗОК да заблуждават пациентите, че аптеките са 
длъжни да осигурят лекарствата, при условие че НЗОК не изплаща сумите, за които е задължена по 
същите договори. 
 
Националната аптечна камара заявява, че ако до 17 декември 2010 година НЗОК и Правителството 
не решат този тежък социален проблем, аптеките ще бъдат принудени да преустановят 
издължаването на лекарства по НЗОК и за Коледа, вместо за подаръци, пациентите и техните 
близки ще събират пари за закупуване на животоподдържащите си лекарства!  
 
НАЦИОНАЛНА АПТЕЧНА КАМАРА 


