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 Българският зъболекарски съюз иска да даде гласност и да запознае отговорните 

институции и медиите в Република България с неговото становище по най-важните за 

денталната медицина и оказваната на българските граждани зъболекарска помощ 

проблеми и документи. 

 Най-важното за денталната медицина, към настоящия момент, е подготовката и 

съдържанието на изготвения и входиран за гласуване от НС бюджет през 2022г. за 

дентална помощ, който буквално определя здравето на българите. 

  БЗС има конкретно и мотивирано становище по тази тема, но предвид актуалната 

изява пред медиите, проведена през последните дни за безплатните протези на възрастни 

съграждани се чувстваме длъжни да дадем ясен и компетентен отговор на цялото 

общество. 

 Как е уредено заплащането от НЗОК на зъбните протези на изцяло обеззъбени 

лица в момента? 

 Съгласно действащите разпоредби, в момента НЗОК заплаща оказването на видове 

медицинска помощ, изрично посочени в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), които се 

определят като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, с наредба на министъра на 

здравеопазването. 

В този пакет, в момента, влиза само клиничното заплащане на възстановяване 

функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст с 

горна и/или долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 

години. Т.е. заплаща се само дейността на лекаря по дентална медицина. 

Не е предвидено заплащането на самата зъбна протеза като медицинско изделие. 

Дори да се предвидят средства в бюджета на НЗОК за заплащане на самата зъбна 

протеза, заплащането от НЗОК не може да бъде осъществено, ако не бъде включено в 

пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК, определен от министъра на здравеопазването, 

съгласно императивната разпоредба на чл. 45 ал. 2 от ЗЗО, с наредба на министъра на 

здравеопазването. 

В този смисъл, предвиденото заплащане на зъбни протези в изменението на бюджета 

на НЗОК в края на 2021 г., не е могло да бъде осъществено, защото не е било включено в 

пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК. 

Ако подобно заплащане бъде заложено в бюджета за 2022 г., то също не може да 

бъде осъществено от НЗОК, ако не бъде включено в пакета, гарантиран от бюджета на 

НЗОК. 

Категорично заявяваме, че Управителят на НЗОК не е имал никаква възможност да 

извърши разплащане за изготвяне на тотални зъбни протези в зъботехническа лаборатория 

и отдаваме настояването за неговата оставка или на политически ангажимент или на 

некомпетентност. 

Какво друго може да се допълни по този въпрос? 

Как могат да се ползват от правата си здравно осигурените лица, ако законът или 

съответната наредба бъдат променени и в бюджета на НЗОК се предвидят средства и за 

заплащането на зъбните протези като медицинско изделие. 
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Ако наредбата бъде променена и в бюджета на НЗОК се предвидят средства и за 

заплащането на зъбните протези, НЗОК и БЗС са длъжни да включат това в съответния 

рамков договор,. 

От сега  можем да кажем точно как ще става заплащането.  Категорично можем да 

кажем, че НЗОК ще заплаща на лекаря по дентална медицина, а той от своя страна ще 

заплаща съответната цена на протезата на зъботехника, който я е изготвил. Това заплащане 

ще става след като лекарят по дентална медицина е установил, че протезата е качествено 

изработена и няма оплаквания от пациента и получи възнаграждението от НЗОК.  

Може ли БАЗ (Българската асоциация на зъботехниците) да бъде страна в НРД за 

денталните дейности? 

Отговорът е – категорично НЕ, както е във всички европейски страни! 

Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) урежда здравното осигуряване в Република 

България и свързаният с него НРД за денталните дейности, извършвани само от ЛДМ с 

критерии за качество и достъпност на денталната помощ, включително конкретни 

индикатори за оценка на качеството на лечението на пациентите. 

Очевидно е, че за БАЗ няма място в НРД за денталните дейности, поради което 

не е предвидено и не може да бъде предвиждано такова участие. 

А, ако Наредба № 9 бъде променена и в бюджета на НЗОК се предвидят средства 

и за заплащането на зъбните протези, можете да бъдете сигурни, че като договорни 

партньори НЗОК и БЗС ще намерят най-добрия начин както парите да бъдат заплатени 

на зъботехниците, и те да са доволни, така  и пациентите да могат да се ползват от 

правата си и да бъдат удовлетворени. 

В случая е очевидно, че ще съвпаднат интересите на всички участващи  в 

процеса по възстановяването на функцията на дъвкателния апарат. 

По отношение на основните наши проблеми днес, в часа на истината за 

денталния бюджет следва да отбележим:  

Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз предлага да бъдат 

увеличени цените изплащани от НЗОК за дентални дейности през 2022 г., така че да се 

осигурят средства за следните дейности: 

- първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години; 

- първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години; 

- първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, настанени в домове за 

медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и 

домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, 

вкл. и след навършване на 18-годишна възраст и за лицата, задържани под 

стража; 

- лечение на ЗОЛ до и над 18 годишна възраст под обща анестезия; 

- специализирана  дентална помощ; 

Общо бюджетът да възлезе на 262 050 000лв. 

Обосновка за исканото увеличение сa растящите цени на енергоносителите и 

пълзящата инфлация, изразяващи се в увеличение на цените на материали и 

медикаменти използвани в денталната дейност, съпровождащите услуги, увеличените 

заплати на помощния персонал и изключителния ръст на цените на всички 

енергоносители, т.е. драстично увеличение на преките и непреките разходи на лечебните 

заведения на лекарите по дентална медицина. 

Настояваме предложеното увеличение да бъде удовлетворено, което ще 

допринесе за нормалното функциониране на денталните практики и ще запази 

интересите на здравно осигурените български граждани. 

 Освен това Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз решително 

настоява компетентните институции, вкл. МС на Р България, МФ на РБ, МЗ на РБ, НЗОК 

и други, да осигурят нормативно и финансово трансфери и заплащане за работа на първа 

линия на лекарите по дентална медицина през 2022г. 

 Основания за това настоятелно предложение са следните: 
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 По отношение на позата на лекаря по дентална медицина следва да се подчертае, 

че зъболекарите работят в сто процента в зона от 30-40 см от устата на пациента, която е 

основен вирусоносител. Това е т.н. зона на „интимна близост“, съгласно науката за 

личното пространство „Проксемика“. 

 Това сто процента е работа на първа линия с всеки пациент. 

 Основната лечебна дейност постоянно извършвана от зъболекарите с въртящи 

инструменти, обдухващи и аспирационни от устната кухина технически средства създава 

аерозолен балон, около главата и раменете на лекаря, а така насища атмосферата на 

кабинета. 

 Като илюстрация на разноските, които противоепидемичния протокол изисква от 

лекарите по дентална медицина, следва да се посочи, че през 2021г. са извършени 

4 964 323 дейности в денталната медицина, с часово приложение на лични предпазни 

средства, дезинфектанти  и други. 

 Тези разходи не могат да бъдат компенсирани с цените на НЗОК и не са обект на 

методиката за ценообразуване на денталните дейности. 

 Безпощадната ковид обстановка, която се развива всяка година циклично и влиза 

от вълна във вълна засегна и засяга значителен брой колеги, приемащи риска да работят 

като изпълнители на дентална помощ като се отчита нарастващ брой на заболелите и за 

съжаление много загинали от ковид колеги. 

 Като следствие на изложената мотивация Управителният съвет на Българския 

зъболекарски съюз предлага в наредбите за работа в неблагоприятни условия по повод 

на обявена епидемиологична обстановка на изпълнител на дентална помощ, договорен 

партньор на НЗОК, да се заплаща месечна сума в размер на 1 000 лв. за работа на първа 

линия, като бюджетът и трансферът на тези средства да се заложат в бюджета на НЗОК 

за 2022г. 

 Настояваме предложенията на Българския зъболекарски съюз, изложени по-горе, 

да бъдат удовлетворени, защото това ще допринесе за нормалното и адекватно 

функциониране на денталните практики и ще запази интересите на здравно-осигурените 

български граждани. 

 

 

07.02.2022 г.   

 

 

 

 

  


