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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, 
 

 Вчера, 16.01.2023 г. в офиса на УС на БЗС постъпи писмо от Комисия по 

здравеопазването на 48-о Народно събрание на Република България, с което се иска в срок от 

48 ч. становище от нас относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

здравето. Това писмо беше изпратено за становище на адв. Чутурков. 

 Вчера след обяд, след неговото получаване, писмото и становището бяха изпратени на 

д-р Георги Габровски в качеството му на заместващ председателя на УС на БЗС, зам.-

председател на УС на БЗС и председател на КНА на БЗС. Приложено ви изпращам всички 

писма и становище на адв. Чутурков.  

 Предвид изключителната важност на този ЗИД, имащ пряко огромно значение към 

цялостната ни работа като лекари по дентална медицина, предлагам на вниманието на УС на 

БЗС следните действия: 

1. Председателите на КНА и КИПНРД на БЗС – д-р Георги Габровски и д-р Георги 

Сойтариев да свикат спешно съвместно заседание, на което да бъдат обсъдени 

обстойно всички  аспекти свързани с този ЗИД, както и прогноза за неговото 

влияние върху работата на всеки един лекар по дентална медицина. 

2. След взимане на решение от тези Комисии да бъде уведомен УС и да бъде 

изготвено становище за този ЗИД като решение на УС. 

3. В посоченият срок – 18.01.2023 г. в писмото от Комисия по здравеопазването да 

бъде изпратена информация за тези наши действия като бъде пояснено, че 

запазваме правото си не само да изпратим своето становище, но и да го защитим в 

Комисия по здравеопазването. 

4. Всички председатели на УС на РК на БЗС да бъдат любезни и да информират не 

само своите управителни органи, но и всички членове на съответната РК на БЗС. 

5. Предвид изключителната важност на този въпрос изготвеното от УС на БЗС 

становище да бъде публикувано по всички възможни канали на информация – 

вестник, сайт, Фейсбук страница. 

 Очаквам от вас в спешен порядък – не по-късно от 18.01.2023 г. /сряда/ - 14:00 ч. да 

получа вашите становища, мнения и електронни съгласия относно направените от мен 

предложения. 

 

С уважение: 

                         
Д-р Борислав Миланов 

Главен секретар на УС на БЗС 
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