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Уважаеми колеги, 

 

В изпълнение поетият от нас ангажимент на извънредна среща, на която участваха г-жа 

Жени Начева, зам.-министър на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на НЗОК, 

проф. Петко Салчев, управител на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова, подуправител на НЗОК, и от 

страна на БЗС – д-р Николай Шарков, председател на УС на БЗС, д-р Светослав Гачев, зам.-

председател на УС на БЗС и председател на КНА, д-р Георги Димов, зам.-председател на УС на 

БЗС и председател на КРД, и д-р Борислав Миланов, главен секретар на УС на БЗС, за която ви 

бяхме информирали с нарочно писмо, ви информираме за следното: 

Бе постигнато съгласие и изготвена Методика за заплащане при работа в неблагоприятни 

условия за ЛДМ - нови партньори на НЗОК. По този начин отговаряме на многобройните 

запитвания на редовни членове на БЗС, както и от председатели на УС на РК на БЗС, - „Какво 

правим за нашите новорегистрирани членове, както и за тези, които желаят да сключат договор 

с НЗОК през 2021 г.?“ Методиката бе разгледана обстойно от участниците в срещата и 

консултирана с адв. Лъчезар Чутурков, юридически съветник на БЗС, и бе подписана днес, 

14.01.2021 г., от д-р Николай Шарков. Предстоят допълнителни срещи между представители на 

БЗС с председателя на Надзорния съвет и управителя на НЗОК за уточняване и съгласуване на 

детайлите на Методиката.  

За договорни партньори на НЗОК – ЛДМ, сключили договор през 2020 г. няма промяна в 

условията за заплащане, съгласно Анекс подписан на 06.04.2020 г., с който се определят 

условията за заплащане при работа в неблагоприятни условия.   

Може да се отчете, като цяло, че мисията на ръководството на БЗС и Комисията по 

рамковото договаряне за запазване интереса на колегите в тази кризисна обстановка се 

изпълнява до този момент.   

 

С уважение: 

     

Д-р Николай Шарков 

Председател на УС на  БЗС 
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