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До: Председателите на УС на РК на БЗС 

 

 

 

 

 

Уважаеми колеги, 

 

 По повод зачестилите спекулации относно въвеждане на т. нар. електронно 

отчитане, разписано в Анекс към НРД за 2022 г., подписан през месец май на 2022 г., ви 

информирам за следното: 

1. Към 27.09.2022 г., 11:20 ч., няма никакво развитие по този казус изразено в 

договаряне, организиране и провеждане на срещи с представителите на МЗ, 

НЗОК и Информационно обслужване. 

2. Към този момент няма постигната никаква договореност относно система и 

методика за работа с нея, както за „касови“ така и за „кешови“ пациенти. 

3. Към този момент никой от избраните председател, главен секретар, зам.-

председатели, членове на постоянни и временни работни комисии не е получил 

каквато и да е информация, още повече да е давал своето съгласие – устно и 

писмено, за въвеждането на каквато и да е система, начин за отчитане към 

НЗОК, различен от досега съществуващия разписан в НРД 2022-2022 г. 

 Обръщам се към вас с молба, гореща молба, да не се поддавате на опити за 

инсинуации независимо от каналите, по които достигат до вас. Декларирам, че при 

наличието на каквато и да е информация ще бъдате уведомени по всички възможни 

начини и средства. 

 Моля, да се обръщате към нас с конкретни имена и позиции на тези, които 

разпространяват информация различна от официално получената от УС на БЗС. 

 Информирам ви, че на предстоящия УС на БЗС на 01.10.2022 г. /събота/ е 

включена нарочна точка от проекта за дневен ред, в която ще бъде обстойно 

представена цялата фактология по този казус. 

 Моля, това писмо да бъде направено достояние от председателите на УС на РК 

на БЗС до редовните членове. 

 Оставам на разположение за допълнителни въпроси на тел.: 0884 865 455.  

 

С уважение:          

                         
Д-р Борислав Миланов 

Главен секретар на УС на БЗС 
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