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                  Дата: 01.09.2022 г. 

                   Изх. № 700 

До:  Председателите на УС на РК на БЗС 
 

 Уважаеми колеги, 
 

 По повод постъпващи запитвания относно НЗИС и предвид сроковете заложени 

в Анекса за 2022 г. към НРД ви информирам за следното: 

1. На 30.08.2022 г. от 13:00 ч. в Министерство на здравеопазването се състоя 

първата работна среща между представители на УС на БЗС – д-р Борислав 

Миланов, д-р Трифон Антонов, д-р Георги Габровски, доц. Елка Радева и д-р 

Георги Сойтариев, и представители на информационното обслужване и МЗ. 

 На срещата бе представена нашата визия относно НЗИС. Бе постигнато 

съгласие да се работи интензивно предвид заложените срокове, но без да се 

правят компромиси с условията, в които упражняваме нашата професия. 

Срещата премина в конструктивен дух и бе решено да се проведе нова такава 

на 07.09.2022 г. /сряда/ от 13:00 ч. в заседателната зала на 4 етаж в сградата на 

МЗ. 

2. Категорично заявявам, че на срещата не беше представена никаква система, 

чрез която да бъде извършено отчитането по НЗОК считано от 01.11.2022 г., 

като условие за заплащането на извършената работа по НЗОК. В проведения 

конструктивен разговор ни бе обяснено, че това ще стане, след като бъдат 

изчистени всички въпроси свързани с упражняването на нашата професия. 

Дебело подчертавам факта, че не може да се прави паралел между отчитането 

с тази система в доболничната и болничната помощ с нашата ежедневна 

работа предвид коренно различната организация, отговорности и място на 

упражняване професията на лекар по дентална медицина 

3. След насрочената среща на 07.09.2022 г. от 13:00 ч. ще ви информираме 

своевременно за етапа, до който е достигнала работата по тази задача. 

4. Припомням, че с решение на УС на БЗС от 15-16.06.2022 г. е създадена 

временна комисия с председател д-р Георги Габровски и членове: д-р 

Валентин Павлов, д-р Георги Сойтариев, д-р Константин Даков, доц. Елка 

Радева, д-р Трифон Антонов и д-р Бисер Ботев. Към така посочените колеги 

няма никакъв проблем да се включат с участие и колеги, които биха могли 

със своя опит и участие в предишни подобни комисии да допринесат за 

качественото изпълнение на тази задача. 

5. Декларирам, че няма да приемем и да правим компромиси с въвеждането на 

каквато и да е система, която не е съобразена с реалностите – условия за 

работа и заплащане на лекарите по дентална медицина в Република България. 

 Моля тази информация да бъде направена достояние на редовните членове на 

вашите районни колегии. 

 

 

С уважение:          

                      
Д-р Борислав Миланов      

Главен секретар на УС на БЗС 
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