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ДO: Д-р Александър Златанов 

 Председател  

 Надзорен съвет  

 Национална здравноосигурителна каса 
 

 Зам.-министър 

 Министерство на здравеопазването 

 Република България 

 

ДО: Проф. д-р Петко Салчев, дм 

 Управител 

 Национална здравноосигурителна каса 

 

 

КОПИЕ ДО: Д-р Йорданка Пенкова 

 Подуправител 

 Национална здравноосигурителна каса  

 

ОТНОСНО:  Създадена скандална ситуация, свързана с изпълнението на НРД 

за дентална помощ за месец август и влязлата в сила нова 

Методика за работа при НУР  

 

 

Уважаеми д-р Златанов, 

Уважаеми проф. Салчев, 

 

Във връзка с влязлата в сила нова Методика за изменение и допълнение на 

Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители 

на медицинска помощ, дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа 

при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка и 

изпълнението на дентална помощ за месец август, бяхме вербално подведени, че за 

месец август отпада условието за 50% от базисната/средномесечната стойност на 

дейността за 2021 г. и на изпълнителите на дентална помощ ще бъдат заплатени 85% 

за работа при НУР и поради този факт, ние подведохме лекарите по дентална 

медицина, имащи сключени договори с НЗОК. Настоятелно искахме писмо от НЗОК 

за изплащането на сумите за м. август, но такова ни бе многократно отказано. 

Научаваме, че е разпространена писмена инструкция до РЗОК, като   

информацията в нея, драстично се разминава с вербално предоставената ни такава. 

Като доказателство за това Ви изпращам част от тази писмена инструкция, като 

прикачен файл. 

Скандално е и недоумение, и възмущение буди факта, че ние като договорен 

партньор на НЗОК не сме уведомени по надлежен ред за тази инструкция. 
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Категорично настояваме спешно, още днес, 17.09.2021 г. (петък), да ни 

уведомите писмено за създалата се ситуация и официално да ни изпратите Вашата 

инструкция към РЗОК. 

Отново настояваме за спешна среща с председателя на Надзорния съвет на 

НЗОК, управителя на НЗОК и под.-управителя на НЗОК, която поискахме в наше 

писмо с изх. № 406/03.09.2021 г. и Ваш вх. № 17-02-167/3.9.2021 г. 

 

 

     
Д-р Николай Шарков    Д-р Георги Димов 

Председател на УС на БЗС    Зам.-председател на УС на БЗС 

       Председател на КРД на БЗС 


