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Зам.-председателите на УС на БЗС
Членовете на УС на БЗС
Председателя на КПЕ
Председателя на КК
Членовете на КК

Уважаеми колеги,
По повод многобройни сигнали от председателите на районни колегии във
връзка с информация разпространена от РЗОК, базирана на писмо от управителя на
НЗОК проф. Петко Салчев, ви информираме за следното:
1. Няма никаква промяна в позицията, действията, постигнати споразумения с
представители на Надзорния съвет на НЗОК, представители на
ръководството на НЗОК и „Информационно обслужване“ АД различни от
това, за което бяхте информирани в последното писмо по тази тема от зам.председателя на УС на БЗС, д-р Георги Габровски.
2. Обръщаме внимание на всички председатели на районни колегии на БЗС
отново да се запознаят със съдържанието на останалите две писма изпратени
от нас по тази тема, както и да си припомнят дискусията проведена в нарочна
точка от дневния ред на Управителния съвет от 01.10.2022 г.
3. Конкретно към сегашната ситуация:
-

В рамките на днешния ден д-р Николай Шарков проведе няколко
разговора с управителя на НЗОК и председателя на Надзорния съвет на
НЗОК по тази тема, като наша молба бе да бъдат предприети действия от
страна на управителя на НЗОК, за да бъде туширано създалото се
напрежение в съсловието. Такова нещо ни бе отказано.

-

Изпратени са три писма до председателя на Надзорния съвет на НЗОК,
които приложено ви изпращаме. За разлика от председателя на НЗОК тук
срещнахме разбиране и се надяваме следващата седмица да се състои
среща, на която да бъдат категорично изяснени всички обстоятелства и,
ако е необходимо да бъдат подписани официално приетите споразумения.

4. Към момента нямаме абсолютно никаква комуникация с представители на
„Информационно обслужване“ АД – нито официална, нито вербална.
5. Настояваме председателите на районните колегии да запознаят с цялата
кореспонденция управителите на РЗОК, включително и това писмо, като по

този начин се надяваме категорично да се противопоставим на опитите да
бъде всяван хаос и паника сред договорните партньори – лекарите по
дентална медицина.
6. Настояваме това писмо да бъде направено по всички възможни начини
достояние на всички редовни членове на съответните районни колегии.
7. Запазваме си правото да предприемем стъпки и действия пред всички
институции имащи отношение към проблема с цел да предотвратим понататъшна ескалация на тази нелепа ситуация.
Оставаме на ваше разположение!

С уважение:

Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС

Д-р Борислав Миланов
Главен секретар на УС на БЗС
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