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Зам.-председателите на УС на БЗС
Членовете на УС на БЗС
Председателя на КПЕ
Председателя на КК
Членовете на КК
Уважаеми колеги,
Предоставям ви актуална информация, относно Националния рамков договор.

На 26.05.2021 г. вечерта, получихме по имейл „Методика за изменение и допълнение
на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на
медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при
неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“. Предложената
Методика е подписана от д-р Александър Златанов, председател на Надзорния съвет на
НЗОК.
Какво представлява предложената методика, която, подчертавам, не е обсъждана
предварително с Българския зъболекарски съюз и Българския лекарски съюз:
1. Отменят се 85 % от заплащанията, на база за неблагоприятни условия за работа
(НУР), определени с анекс към НРД през 2020;
2. Предлагат се 10% за НУР върху реално отчетените дейности. Пример - ако ЛДМ
е изработил за месеца 500 лв. то ЛДМ ще получи 550 лв.;
3. Предлага се Методиката да влезе в сила от 01 май 2021.
Българския зъболекарски съюз категорично е против тази Методика и предприе
следните спешни действия:
1. На 27 май 2021 г. се състоя среща между представители на ръководството на
Българския зъболекарски съюз и Българския лекарски съюз, на която и двете
страни изразиха възмущение, че е нарушен диалога между съсловията и НЗОК от
страна на НЗОК и се „спуска“ Методика за съгласуване без предварително
обсъждане с договорните партньори. Взе се решение за съвместни действия
между съсловните организации и предложена нова съвместна методика, която да
запази 85% работа при НУР.
2. Спешно се свика Комисията по рамковото договаряне на БЗС, която проведе
заседание на 28.05.2021, на което задълбочено бе обсъдено изпълнението на
бюджета за дентална помощ за 2021 за последните пет месеца и анализа, направен
от д-р Димов, председател на Комисията, за прогнозното изпълнение на бюджета
до края на годината.
3. Предприетите са съвместни спешни действия на БЗС и БЛС в защита интересите
на ЛДМ, лекарите и пациентите ни.
С уважение:

Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС

