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Зам.-председателите на УС на БЗС
Членовете на УС на БЗС
Председателите на УС на РК на БЗС
Председателя на КПЕ
Председателя на КК
Членовете на КК
Уважаеми колеги,

Днес, 09.12.2020 г., в 08:00 ч., в Министерството на здравеопазването, се състоя спешна
среща, в която взеха участие зам.-министър и председател на Надзорния съвет на НЗОК – г-жа
Жени Начева, проф. Петко Салчев – управител на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова – подуправител на
НЗОК, д-р Николай Шарков – председател на УС на БЗС, д-р Светослав Гачев – зам.-председател
на УС на БЗС, д-р Георги Димов – зам.-председател на УС на БЗС, и д-р Борислав Миланов –
главен секретар на УС на БЗС. Срещата бе продиктувана от предложението на ръководството на
НЗОК да даде отговор на предложенията залегнали в разменената кореспонденция, свързани с
условията и решенията на КИПННРД по ЗЗО, взети по време на проведената телеконференция на
Комисията, които да бъдат включени в Анекса на НРД 2020-2022 г. Срещата протече в
конструктивен дух като и двете страни аргументираха своите писмени предложения и постигнаха
следното споразумение:
1. Запазват се увеличените с 10% цени за дентални дейности постигнати и разписани в
последния сключен Анекс от месец декември на НРД 2020-2022 г.
2. Запазват се заплащанията за работа в неблагоприятни условия – извънредна
епидемиологична обстановка, в размер на 85% до официалната отмяна на същата от МЗ, съгласно
подписан Анекс от 06.04.2020 г.
3. Предвид сложната ситуация и тежката епидемиологична обстановка, двете страни се
договарят да не правят промени в текстовата част на НРД 2020-2022 г. Подобни промени в
текстовата част ще бъдат извършени при спазване на всички разпоредби на Закона и устава на
БЗС, след приключване на извънредната епидемиологична обстановка.
Двете страни подчертаха, че въпреки сложните обстоятелства, до този момент диалогът
между тях е бил и ще бъде конструктивен, като запазват правото си, съгласно текстовете на НРД
2020-2022 г., да отстояват своите позиции.
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