
 

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
София 1000, бул. „Витоша” № 12, тел.: 02/ 451 43 12; 02/ 451 43 13; 0988 136 900 

0988 136 901; 0888 407 226; E-mail: office@bzs.bg; Website: www.bzs.bg 

                                                              Дата: 31.01.2023 г. 

                             Изх. №: 175 

 

До:   Д-р Асен Меджидиев 

  Министър 

  Министерство на здравеопазването 

  Република България 

 

Относно: Спешно проведена среща между д-р Меджидиев, д-р Златанов и 

ръководството на БЗС във връзка със сериозните проблеми, възникнали от 

дейността на „Информационно обслужване“ АД (ИО АД), касаеща 

изработването на софтуер по НЗИС за лекари по дентална медицина (ЛДМ), 

сключили договор с НЗОК. 

 

 

 Уважаеми г-н Министър, 

 

 След проведената днес 31.01.2023 г. среща с Вас, д-р Златанов и ръководството на 

Български зъболекарски съюз (БЗС) във връзка с неизпълнението на поети ангажименти от 

представителите на ИО АД на 13.01.2023 по време на среща в офиса на БЗС с участието на 

представители от IT на МЗ, разработчици на дентален софтуер и Контактната група на БЗС 

се стигна до Ваше предложение да изложим писмено нашите искания.   

 Приетите и неизпълнени ангажименти от ИО АД след горепосочената среща са 

следните: 

- Липса на каквато и да е информация от страна на ИО АД за етапите на разработка на 

продукта. 

- Липса на всякаква комуникация и консултации с Контактната група на БЗС излъчена 

на 11.10.2022 г. до и след 13.01.2023 г. 

- Въведена е номенклатура, която няма нищо общо с номенклатурите, разписани в НРД 

между БЗС и НЗОК, въпреки подчертаното от представителите на БЗС, че трябва да се 

спази номенклатурата, отговаряща на пакетите дентална помощ за ЗОЛ;  

- Също така въведената от ИО АД Австралийска класификационна система AR-DRG не 

съответства на 80-годишното преподаване и практика в денталната медицина в 

Република България; 

- Въпреки поетия ангажимент да се запази амбулаторният лист на НЗОК във вида, в 

който съществува в момента, се предлага въвеждането на отчитане по повърхности на 

кариозните дефекти и лечението им, които не отговарят на атрибутите в договореният 

с НЗОК амбулаторен лист на пациента;  

- Платформата на НЗИС трябва да бъде въведена само за договорните партньори на 

НЗОК.  

- Не е взето предвид отчитането към НЗОК и подаването на данни към НЗИС, 

договорено на тази среща да се прави на месечна база, а не ежедневно, защото 

лечението в денталната медицина се състои от етапи.  
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- На 13.01.2023 г. беше обещано в спешен порядък да се създадат условия за 

разработчиците за програмиране и тестване на модулите за връзка с НЗИС. На 

20.01.2023 на онлайн среща с разработчици, без официална покана към БЗС бяха 

представени номенклатурите и беше обещано само на разработчиците до 25.01.2023 

да бъде публикувана тестова среда на www.his.bg. До 27.01.2023 това не беше 

сторено. 

- Изработеното от ИО АД до 31.01.2023 не е постъпило за разглеждане от Контактната 

група на БЗС.  

 Всичко това коренно променя смисъла и съдържанието на договора между БЗС и 

НЗОК!  

 Въвеждането на подобен софтуерен продукт ще изисква значителен допълнителен 

финансов ресурс към бюджета за дентална помощ в ЗЗО. 

 Освен това по смисъла на „Сигурността на пациента“ употребата на горепосочените 

номенклатури ще доведат до сериозна опасност за денталното и общо здраве на пациента.  

 Във връзка с гореизложеното предлагаме следното: 

- Използването само на утвърдените в договора между БЗС и НЗОК номенклатури; 

- Платформата НЗИС да бъде въведена само за договорните партньори на НЗОК и в 

обема на договорените дейности; 

- Спазване на подаване на статуса по зъби, а не по повърхности както е във вида, 

договорен между БЗС и НЗОК; 

- Месечно подаване на данни към НЗИС и отчитане към НЗОК, поради спецификата на 

денталното лечение; 

- Активно участие на БЗС във всеки един етап на разработката на системата, чрез 

официална и навременна кореспонденция между страните; 

- Срокът за въвеждането на НЗИС за дентални дейности по задължително здравно 

осигуряване да бъде предоговорен с Надзорния съвет на НЗОК до възникване на 

реална техническа възможност за това; 

- Преди официалното въвеждане да се осигури тестов период на системата 

първоначално от пилотна група лечебни заведения от различен тип, предложени от 

БЗС. 

- След официалното въвеждане на системата да се осигури гратисен период с цел 

обучение на ЛДМ, сключили договор с НЗОК. 

  

С уважение: 

               
Д-р Николай Шарков    Д-р Георги Габровски 

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

       Председател на КНА на БЗС 

       Председател на Контактната група  на БЗС 

       с МЗ за НЗИС 
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