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                     Изх. № 235 

До: Членовете на БЗС  

 

 

Уважаеми колеги, 
 

 Днес в 13:00 ч. в офиса на БЗС се състоя поредното заседание на създадения 

кризисен щаб, включващ в себе си председателя на УС на БЗС, главния секретар на УС на 

БЗС, зам.-председателите на УС на БЗС, председателя на КК на БЗС, председателя на КПЕ 

на БЗС, както и председателите на СРК на БЗС и РК на БЗС-Пловдив. 

 Бяха разгледани всички обстоятелства произтичащи от настоящата 

епидемиологична обстановка и въведеното извънредно положение в контекста на 

цялостна защита на лекарите по дентална медицина упражняващи дейността си на 

територията на страната. Бяха взети следните решения: 

1. Препоръчваме дейността в нашите практики да бъде максимално ограничена и 

извършвана при спазване на инструкцията, която приложено ви изпращаме. 

2. Осъществяване на директна комуникация с конкретни изисквания с всички 

отговарящи за отделните ресори съгласно решение на Министерски съвет: генерал 

Николай Николов - директор на ГДПБЗН, г-н Кирил Ананиев – министър на 

здравеопазването, г-жа Жени Начева – председател на Надзорния съвет на НЗОК, 

проф. Петко Салчев – управител на НЗОК, г-н Росен Иванов, изпълнителен 

директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, г-н Владислав Горанов - 

министър на финансите, г-жа Деница Сачева - министър на труда и социалната 

политика, генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски – председател на 

НОЩ, относно: 

 Свързване със създадения вчера логистичен щаб за приоритетно снабдяване с 

всички защитни средства – маски, ръкавици, очила, защитно облекло, 

дезинфектанти за лекарите по дентална медицина.  

 Предприемане на действия съвместно с БЛС във връзка с извънредното положение 

и ситуацията в доболничната помощ.  

 Спешна среща с г-жа Жени Начева – председател на Надзорния съвет на НЗОК, и 

проф. Петко Салчев, управител на НЗОК, относно промени в регулацията на НРД 

2020-2022 г. в условията на извънредно положение. 

 Създаване възможности за икономическа защита и мерки срещу фалитите отнасящ 

се до микро, малкия и средния бизнес, в чиито домейн попадат нашите практики.  

 Доброволно включване на наши колеги в овладяване на кризата в условията на 

извънредно положение. 

Кризисният щаб ще продължи своята работа без прекъсване по разработването на 

конкретни мерки по така взетите решения. 

 Ще бъдете светкавично информирани чрез сайта на БЗС, страницата във Фейсбук и 

председателите на РК на БЗС за резултатите от цялата тази дейност. 

 

С уважение:  

    
Д-р Николай Шарков 

Председател на УС на БЗС 

 

mailto:office@bzs.bg
http://www.bzs.bg/

