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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, 

 

 Във връзка с исканата спешна среща с министъра на здравеопазването – д-р Асен 

Меджидиев ви информираме за следното: 

 Днес в 11:30 ч. в кабинета на министъра на здравеопазването се състоя среща, в 

която взеха участие д-р Асен Меджидиев – министър на здравеопазването, д-р 

Александър Златанов – зам.-министър на здравеопазването и председател на Надзорния 

съвет на НЗОК, и представителите на УС на БЗС – д-р Николай Шарков, д-р Георги 

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

Ботев, д-р Трифон Антонов, д-р Олег Гладков и д-р Борислав Миланов. 

 Срещата протече в откровен, емоционален тон по време, на която бяха изложени в 

детайли цялата фактология относно взаимоотношенията ни с Информационно 

обслужване АД, както и с негативния, скандален резултат от тази дейност. Ясно и 

категорично бе посочено, че към днешна дата – 31.01.2023 г. няма изготвен никакъв 

продукт, още повече свързан с нашите искания и постигнатите договорености в 

спорадичните срещи с тях. Бе отбелязано категорично, че предвид заложената дата – 

01.02.2023 г. в подписан Анекс по НРД, няма как при тези обстоятелства този Анекс да 

влезе в сила. Бяха представени и нашите искания отразени в писмото до институциите, 

както и в писмото до УС на БЗС от 30.01.2023 г.  

 Министърът на здравеопазването изрази позицията, че до този момент не е бил 

информиран от страна на Информационно обслужване АД за тези обстоятелства и пое 

ангажимент за пълно съдействие относно решаване на тази кризисна, патова ситуация. 

След проведени консултации в присъствието на участниците в срещата, д-р Меджидиев 

пое пряк ангажимент за следното: 

1. След утрешното заседание на Министерски съвет да организира спешна среща с 

представителите на Министерството на електронното управление и шефа на 

Информационно обслужване, на която да обсъди създалата се ситуация.  

2. В спешен порядък, не по-късно от края на тази седмица, да организира съвместна 

среща с представители на БЗС и Информационно обслужване с негово участие, на 

която да бъдат изяснени дефинитивно всички поставени от нас въпроси.  
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3. В резултат от тази среща да бъдат определени нови срокове, които да включват не 

само период на изработка, но и период на тестване на самата система, съобразно 

вижданията на БЗС. 

4. След определяне на тези срокове да бъде входирано в Надзорния съвет на НЗОК 

искане за подписване на нов Анекс по НРД, който да отразява новите реалности. 

5. Министърът заяви категорично своето намерение да съдейства изцяло, съгласно 

правомощията, които има, за излизане от тази ситуация по начин, който няма да 

нарушава правата на лекарите по дентална медицина. 

 Независимо от разгорещената дискусия, в края на срещата участниците в нея 

останаха удовлетворени от постигнатото.  

 Информирам ви, че утре – 01.02.2023 г. от 11:00 ч. в БТА ще бъде дадена 

пресконференция, на която ще бъдат представени всички факти и обстоятелства по този 

казус предвид изключителната важност, както за лекарите по дентална медицина, така и 

за нашите пациенти 

 

С уважение: 

                            

Д-р Николай Шарков     Д-р Борислав Миланов 

Председател на УС на БЗС     Главен секретар на УС на БЗС 

 


