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                     Изх. № 259 

 

До:  Д-р Даниела Дариткова 

  Председател на парламентарната група на партия “ГЕРБ“ 

  Председател на Комисията по здравеопазване 

  44-то Народно събрание на Република България 

 

Относно: Включване на лечебните заведения на лекарите по дентална медицина 

(малък и среден бизнес) за кандидатства за компенсации в 

предстоящите законови промени. 

 

 

Уважаема д-р Дариткова, 

 

Денталната помощ, като солиден специализиран дял на първичната 

извънболнична помощ, функционира като един частен и частно инвестиран и частно 

издържащ се сектор, изпълнява държавна задача за осигуряването денталното здраве в 

реално време и в съответствие с изискванията на епидемиологичната обстановка, 

въпреки сериозния недостиг на лични предпазни средства и дезинфектанти. 

Подчертавам, че лекарите по дентална медицина (ЛДМ) са една от най рисковите 

професии в ежедневната си практика от гледна точка на заразяване с инфекциозни 

заболявания и рискът от зараза e онагледен в приложената графика от статия във в-к 

New York Times от 15 март т.г. 

Извънредното положение и призивът за социална изолация водят до неизбежен 

финансов колапс, освобождаване на персонал и последващ фалит на дентални лечебни 

заведения, предвид техният частен самоиздържащи се от дейности и оборот на пациенти 

характер. Лечебните заведения на ЛДМ са в групата на малкия и средния бизнес и са 

изцяло на частния пазар в предоставянето на дентално здраве на населението. 

Българският зъболекарски съюз (БЗС) категорично настоява включване на 

лечебните заведения на лекарите по дентална медицина (малък и среден бизнес) за 

възможността кандидатстване за финансови компенсации в съответствие с предстоящите 

законови промени, заедно с всички лечебни заведения в страната. 

БЗС има експертният потенциал да подпомогне органите изготвящи ресурсните 

мерки за определяне включването на денталната помощ в достатъчен и прецизиран 

размер. 

 

С уважение:  

     
Д-р Николай Шарков 

Председател на УС на БЗС 
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