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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 
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До:  Членовете на КК на БЗС 

До:  Председателя на КПЕ на БЗС 

 

 
 

Уважаеми колеги, 
 

Във връзка с изпратено от мен писмо с изх. № 114/17.01.2023 г., с настоящето ви 

информирам за развитие на ситуацията относно предложение за ЗИД на Закона за здравето от 

Васил Христов Пандов и група народни представители. Развитието на ситуацията е следната: 

1. Вчера, 18.01.2023 г. след обяд, след 15:30 ч., в офиса на УС на БЗС получихме покана 

за участие в Комисия по здравеопазването, в която като 4 точка от дневния ред бе включен 

въпросният Законопроект. Изразените от нас опасения, че някой много, много бърза в 

последната минута на този Ялов парламент да прокара сериозни промени отнасящи се до 

пряката работа на медицинските специалисти в частност на лекарите по дентална медицина, се 

оказаха основателни. Едва ли това се прави в полза на колегите, пациентите и то преди да са 

създадени всички необходими условия – финансови, технически, обезпечени с човешки 

ресурс, които би следвало да са част от целия този процес. Кой има полза от това? Защо в 

такъв спешен порядък? Защо без никаква подготовка и готовност? Струва ми се, че всеки 

може да направи съответните изводи. Поканата е изпратена на вниманието на д-р Габровски, 

който пое ангажимента да вземе участие в заседанието на Комисията по здравеопазването.  

2. В отговор на писмото, в срока, който бях изпратил, притиснат от изискванията, които 

ни бяха поставени, в офиса на УС постъпиха становища от членове на УС представители на 12 

РК. Те са на разположение на всеки, който желае да се запознае с тях в офиса на УС и 

естествено ще бъдат представени пред УС. 

Вчера, 18.01.2023 г., след изтичане на крайния срок всички те бяха изпратени на 

вниманието на д-р Габровски в качеството му на председател на КНА и временно изпълняващ 

длъжността председател на УС на БЗС. 

3. От страна на д-р Габровски постъпиха 2 имейла и становище, които приложено ви 

изпращам. Това становище е изпратено на вниманието на Комисията по здравеопазването днес 

в 08:30 ч. 

4. Тъй като, съгласно Устава на БЗС и Правилника за дейността на УС на БЗС, не се 

получиха съгласия за свикване на извънреден УС към момента такъв не се предвижда. При 

възникване на допълнителни въпроси те ще бъдат отнесени към председателите на 

съответните ресорни комисии и зам.-председатели на УС на БЗС. 

5. Запазвам правото си съгласно Устава на БЗС и Правилника за дейността на УС на УС 

да ви изпращам своевременно цялата кореспонденция имаща пряко отношение към дейността 

ни като съсловна организация.  

 

С уважение: 

                         
Д-р Борислав Миланов 

Главен секретар на УС на БЗС 
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