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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 КПЕ 

До:  Председателя на КК 

До:  Членовете на КК 

 

 

 

 

 Уважаеми колеги, 

 

 Във връзка с приемането на ЗИД на Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса от 46-то Народно събрание на Република България и 

включването в него на т. 1.3.9 „в т. ч. за здравноосигурителни плащания за 

медицинско изделие „тотална зъбна протеза““ на стойност 2 000 000 лв., Ви 

информираме за следното: 

1. На 20.09.2021 г. /понеделник/ от д-р Георги Димов бе свикано спешно 

заседание на Комисията по рамков договор, на което бяха обсъдени 

необходимите действия от страна на Комисията във връзка с приетите 

изменения за Закона за бюджета и бе взето решение да бъде потърсена 

спешна среща с Управителя на НЗОК и експерти на НЗОК, на която да 

бъдат обсъдени възможностите, както и да се определят стъпките за 

реализация на това решение. 

2. Председателят на Комисията по нормативни актове, д-р Светослав Гачев, 

да изработи да изработи в спешен порядък предложи вариант за Методика 

съобразена със сега действащата законова нормативна уредба и 

Националния рамков договор. 

3. На 23.09.2021 г. /четвъртък/ в сградата на НЗОК се състоя среща, на която 

в детайли бяха разгледани всички произтичащи и необходими промени в 

нормативната уредба и НРД, които да доведат до усвояване на тези 

средства в полза на пациентите имащи нужда от възстановяване 

функцията на дъвкателния апарат. На срещата бе съобщено, че 

представители на Съюза на зъботехниците в България вече са имали 

такава среща с управителя на НЗОК и са заявили своите основателни и 

неоснователни претенции към реализацията на тази дейност. Бяха взети 

следните решения: 

- Комисията по рамков договор на БЗС и НЗОК да предприемат стъпки 

към прецизиране на нормативната уредба. 

- Експертите от страна на НЗОК да се запознаят обстойно с 

предложенията на КРД на БЗС и в рамките на следващата седмица да 

бъде проведена нова среща на експертно ниво. 

- През този период се очаква и да бъде проведена поредната среща 

между представители на УС на БЗС и УС на БАЗ. 
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 Обръщаме се към вас с молба да информирате своите членове за 

предприетите стъпки от страна на Комисията по рамково договаряне на БЗС и при 

възникнали въпроси да се обръщате към д-р Николай Шарков, председател на УС на 

БЗС, д-р Георги Димов, председател на КРД на БЗС, д-р Светослав Гачев, 

председател на КНА на БЗС, и членовете на КРД на БЗС от където единствено и само 

би могло да бъде получена достоверна информация. 

 

С уважение:  

     
Д-р Николай Шарков     

Председател на УС на БЗС     


