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До:  Зам.-председателите на УС на БЗС 

До:  Членовете на УС на БЗС 

До: Председателите на УС на РК на БЗС 

До:  Председателя на КК на БЗС 

До:  Членовете на КК на БЗС 

До:  Председателя на КПЕ на БЗС 

 

 

 

 Уважаеми колеги, 

 

 Съгласно поетия ангажимент във връзка с изпратено от мен писмо с изх. № 

158/27.01.2023 г. ви информираме за следното: 

1. Днес в офиса на УС на БЗС бе свикана спешна среща, на която присъстваха д-

р Николай Шарков, д-р Борислав Миланов, д-р Валентин Павлов, д-р Георги 

Сойтариев, д-р Георги Габровски, доц. Елка Радева, д-р Бисер Ботев, д-р 

Трифон Антонов, д-р Светослав Гачев и д-р Донка Станчева по повод 

скандалната ситуация в работата с „Информационно обслужване“ АД по 

НЗИС и с настъпване на срокове съгласно подписания Анекс от КИПНРД по 

Националния рамков договор за денталните дейности между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020-2022 г. На 

тази среща бе разгледана цялата фактология не само от началото на септември 

2022 г., но и предишна работа свършена по същата тема от представители на 

УС на БЗС. Бяха взети предвид и постъпилите към 10:00 ч. писма с мнения и 

становища от членове на УС на БЗС. 

2. След бурна дискусия бяха взети следните решения: 

- Да бъде изготвено официално писмо до институциите, в което да бъде 

обяснена настоящата ситуация и бъдат категорично изразени исканията ни 

по тази тема; 

- Да бъде потърсена спешна среща с министъра на здравеопазването и 

председателя на Надзорния съвет на НЗОК, на която да бъдат 

аргументирано защитени нашите искания; 

- Да бъде свикана пресконференция, на която да бъде заявено на обществото 

нашата позиция и проблемите, които биха възникнали, ако не бъде чуто 

нашето мнение. Наред с това да бъде заявено нашето категорично 

несъгласие с начина на изработване на тази система и сроковете за нейното 

прилагане; 

- Да бъде настоявано категорично за подписването на нов Анекс към 

Националния рамков договор за денталните дейности между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020-2022 г., 

в който да бъдат заложени всички наши искания и условията за тяхното 

изпълнение; 

- Да бъде категорично заявено, че при необходимост ще отстояваме правата 

си до край, в това число и в българския съд. 
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 Приложено ви изпращаме текста на писмото до институциите. Наред с това 

приложено ви изпращам и всички постъпили писма и становища от членовете на 

Управителния съвет. 

 За по-нататъшния ход на събитията ще бъдете информирани своевременно. 

 Моля, това писмо да бъде направено достояние, по всички възможни канали, на 

членовете на вашата колегия!  

  

 

С уважение: 

                            

Д-р Николай Шарков     Д-р Борислав Миланов 

Председател на УС на БЗС     Главен секретар на УС на БЗС 

 


