
 

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: 01.02.2023 г. 

                             Изх. №: 177 

До:   Д-р Александър Златанов 

  Зам.-министър на здравеопазването  

  Председател на Надзорния съвет на НЗОК 

 

До:  Членовете на Надзорния съвет на НЗОК 

 

Копие до: Д-р Йорданка Пенкова 

  Вр. и. д. Управител на НЗОК 

 

 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми Членове на Надзорния съвет на НЗОК, 

 

 Във връзка с настъпване на срока определен в подписания между БЗС и НЗОК 

Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните 

дейности – 01.02.2023 г. се обръщаме към вас с настояване посочения срок в Договора да 

бъде отложен поради факта, че към днешна дата – 01.02.2023 г., няма изработен 

адекватен продукт и приложим от лекарите по дентална медицина, сключили договор с 

НЗОК, от страна на „Информационно обслужване“ АД. 

 Предвид обстоятелствата изложени от нас на нарочна среща с д-р Асен 

Меджидиев, министър на здравеопазването, и д-р Александър Златанов, зам.-министър 

на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на НЗОК, проведена на 

31.01.2023 г., новите срокове ще бъдат предложени и обсъдени на Надзорния съвет на 

НЗОК след удовлетворяване на исканията на БЗС и които да бъдат включени от 

„Информационно обслужване“ АД в цялостната разработка на системата за електронно 

отчитане на ЛДМ, сключили договор с НЗОК, към НЗИС и НЗОК. Тези срокове трябва 

да са съобразени с необходимото време за тестване на системата, обучението на лекарите 

по дентална медицина и сроковете заложени в Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. за 

функционирането на Националната здравноинформационна система.  

 Всичко казано по-горе ще бъде оформено като нарочен протокол и разписан от 

представителите на Контактната група на БЗС, представителите на Министерство на 

здравеопазването и представителите на „Информационно обслужване“ АД. 

 Вярвам, че и този път членовете на Надзорния съвет на НЗОК и на УС на БЗС ще 

обединят усилия и ще намерят верния път за решаване на този проблем, от изключителна 

важност, както за лекарите по дентална медицина, така и за гражданите на Република 

България ползващи правата си по задължителното здравно осигуряване. 

  

С уважение: 

                 
Д-р Николай Шарков    Д-р Георги Сойтариев  

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

      Председател на КИПНРД на БЗС 
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