
 

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
София 1000, бул. „Витоша” № 12, тел.: 02/ 451 43 12; 02/ 451 43 13; 0988 136 900 

0988 136 901; 0888 407 226; E-mail: office@bzs.bg; Website: www.bzs.bg 

          Дата: 21.04.2022 г. 

         Изх. №: 407 

 

До:  Г-н Кирил Петков 

  Министър председател 

  Република България 

 

Копие до: Г-н Асен Василев 

  Министър 

  Министерство на финансите 

  Република България 

 

Копие до: проф. Асена Серебезова 

  Министър 

  Министерство на здравеопазването 

  Република България 

 

Копие до: Доц. д-р Антон Тонев, д.м. 

 Председател 

 Комисия по здравеопазването 

 47-о Народно събрание на Република България  

 

Копие до: Доц. Васил Пандов 

   Председател на Надзорния съвет на НЗОК 

   

 

Относно: Преговорите по Национален рамков договор 2020-2022 г. касаещи 

  финансовата рамка за дентална помощ за 2022 г., едностранно  

  решение на Надзорния съвет на НЗОК и липса на средства за работа 

  на първа линия на лекарите по дентална медицина 

  

 

 Уважаеми г-н Министър председател, 

  

 Обръщам се към Вас, за да ви запозная с преговорния процес между Българския 

зъболекарски съюз (БЗС) и Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна 

каса (НЗОК) относно бюджета за дентална помощ за 2022 г. 

1. През изминалите четири месеца ръководството на БЗС, в мое лице като 

председател на УС на БЗС и мои зам.-председатели, проведе срещи и разговори с 

г-н Асен Василев, министър на финансите, и след това с него и представители на 

Надзора на НЗОК от Министерство на финансите. На тези срещи министър 

Василев и екипа му бяха запознати в детайли с проблемите на денталната 

медицина в задължителното здравно осигуряване и с работата на лекарите по 

дентална медицина, които реално са на първа линия по време на пандемията от 

SARS COVID-19. Министър Василев отреагира с разбиране и позитивно на 

исканията на Българския зъболекарски съюз за адекватно увеличаване на цените 

на денталните дейности по задължителното здравно осигуряване и необходимост 

от възнаграждение на лекарите по дентална медицина, които наистина работят 

на първа линия. 
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2. След срещите проведени в Министерство на финансите започнаха преговорите с 

Надзорния съвет на НЗОК и с експерти посочени от управителя на НЗОК. В 

началото заедно поставихме основните насоки за водене на преговорния процес, 

като принципно посочихме нашите основни искания, отговарящи на бюджета за 

дентална помощ на НЗОК за 2022 г. От този момент нататък преговорите 

продължиха чрез размяна на имейли между г-жа Естел Василева, член на 

Надзорния съвет и служител на Министерство на финансите, и д-р Георги 

Димов, зам.-председател на УС на БЗС, председател на Комисията за изготвяне и 

приемане на Националния рамков договор по задължителното здравно 

осигуряване. Епистоларното творчество продължава и до ден днешен, като на 

всички представени от нас обосновани икономически параметри в детайли и  

графики, представляващи изплащане на средства към изпълнителите на дентална 

помощ по месеци, графики, които са идентични през всичките предишни години, 

ние получихме контра предложения, които не отговарят на действителните 

финансови обосновки за бюджета за дентална помощ на НЗОК за 2022 г. 

 За пример ще цитирам имейл, изпратен днес, от г-жа Василева, където тя 

казва, цитирам: „Тези сметки са много спорни и още дълго може да спорим по 

тях, поради което НЗОК следва да има защитни механизми, което да подсигури 

годишния бюджет“. След което тя предлага два контролни механизма, които 

контролни механизми са механизми, които се явяват контролни на контролните 

механизми въведени от БЗС преди 15 години, работещи и до ден днешен. 

 Искам да подчертая следните неоспорими факти: 

1. От създаването на Националната здравноосигурителна каса до ден 

днешен Българския зъболекарски съюз прецизно и на експертно 

икономическо ниво представя на Надзорния съвет и ръководството на 

НЗОК финансовите параметри, на които трябва да отговарят 

денталните дейности през следващия финансов период. 

2. Преди 15 години БЗС пръв въведе контролни механизми, в случай че има 

опасност от преизпълнение на бюджета за дентална помощ, До ден 

днешен тези механизми работят и бюджета на НЗОК за нас винаги се е 

побирал в рамките, които са определени от българския парламент. 

Съответните контролни механизми фигурират във всеки Национален 

рамков договор. 

 По този начин по който се действа от страна на НЗОК се блокират преговорите 

между Здравната каса и БЗС! 

 Ще Ви информирам и за още едно действие на НЗОК, което нарушава 

договорния процес и партньорството между двете институции. 

 На 15.04.2022 г. управителят на НЗОК изпраща на директорите на РЗОК писмо, с 

което ги уведомява за решение на Надзорния съвет за отмяна на Методиката за работа 

при неблагоприятни условия на лекарите по дентална медицина свързана с 

извънредната епидемиологична обстановка считано от 01.04.2022 г. т. е. със задна дата. 

 Българският зъболекарски съюз научи за това писмо индиректно на 15.04.2022 г. 

и след спешен разговор на председателя на УС на БЗС с управителя на НЗОК писмото 

бе препратено и до БЗС. 

 Подчертавам, че е недопустимо между  договорните партньори БЗС и НЗОК 

едностранно да се отменя Методика, която се договаря между двете страни. Това е 

пример за командно-административен подход от страна на НЗОК към договорния 

партньор и нарушаване на демократичните правила на процеса за договаряне. 

 Българският зъболекарски съюз категорично се противопоставя на това 

едностранно решение на Надзорния съвет и Ви обръща внимание на това какво се 

случва в здравното осигуряване. 

 Вторият пример, който искам да споделя с Вас, е че въпреки одобрението и 

съгласието на министър Василев, че лекарите по дентална медицина наистина са на 
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първа линия, и след разговори с представители на Министерство на финансите, и 

постигнати договорености за заплащане труда на лекарите по дентална медицина 

работещи на първа линия, до ден днешен ние не сме получили никакво потвърждение 

на горепосоченото. Но пък за сметка на това на лица, които нямат пряк контакт с 

пациенти или са на достатъчно разстояние от тях, бе одобрено да получават 

допълнително възнаграждение. 

 Разчитам на Вашата решителна намеса и настоявам за лична среща с Вас и 

министър Асен Василев, за да може преговорния процес да приключи час по-скоро и 

двете страни да подпишат Договор за изменение и допълнение към Националния 

рамков договор за 2022 г., да се коригират едностранните решения на Надзорния съвет 

на НЗОК и да се изплатят средствата за работа на първа линия на лекарите по дентална 

медицина. 

 Желая Светли Великденски празници! 

 

 

С уважение:          

 

 

   
 

Д-р Николай Шарков    

Председател на УС на БЗС  

 


