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КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

                                                        

                                                 С Т А Н О В И Щ Е

Относно: Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса 
за 2021 г.  

УВЖАЕМА Г-ЖО СТОЯНОВА, 
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДАРИТКОВА,

Българската  асоциация  на  зъботехниците  подкрепя  основната  философия  на
предвидения бюджет на НЗОК за 2021г. 

Подкрепяме  увеличението  на  средствата  в  бюджета  за  дентални  дейности  и  по-
специално  на  средствата,  които  ще  се  плащат  по  Пакета  за  дентална  помощ,  но  имаме
следните съображения и предложения:

Българската  асоциация  на  зъботехниците,  като  представител  на  професионалното
съсловие  на зъботехниците, както и те в частност, не се споменават и не фигурират в нито
един нормативен документ,  засягащ бюджета на  Националната здравноосигурителна каса.
Същевременно в Пакета за дентални дейности е предвидено заплащане на дейностите по
възстановяване на функцията на дъвкателния апарат с тъй наречената „безплатна протеза“. В
тези дейности не се включва физическото изработване на самите зъбни протези, които от
своя страна са медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия. Тяхното
изработване  следва  да  се  осъществява  само  и  единствено  в  самостоятелните  медико-
технически лаборатории, регистрирани в ИА „Медицински надзор“. 

Към  настоящия  момент  средствата,  които  се  отпускат  от  НЗОК  са  предвидени
единствено за  дейностите  на  зъболекарите,  за  т.  нар.  клинична  част.  Здравноосигурените
лица не заплащат за тях тази клинична част, а са принудени да заплащат лабораторната част и
то  на  пълно  пазарен  принцип  при  неясни  взаимотношения,  относно  възлагането  и
изработването  им  в  зъботехнически  лаборатории.  Възстановяването  на  функцията  на
дъвкателния апарат на здравноосигурените лица е изключително важна дейност,  засягаща
стотици хиляди граждани и най вече най-слабата социална група, хората в пенсионна възраст.
Българската  Асоциация  на  зъботехниците  считаме,  че  фактическото  изработване  на
медицинските  изделия  също  следва  да  бъде  заплащано  от  НЗОК,  за  да  може  дейността
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безплатни протези да бъде изцяло завършена, и социалният ефект от нея да бъде максимално
и изцяло в полза на пациента.  

Във връзка с текущите обсъждания на Законопроекта за бюджета на НЗОК за 2021г.,
ние от Българската асоциация на зъботехниците в България, предлагаме  и настояваме да
бъдем включени в настоящия бюджет.

 В условия на здравна криза,  финансова криза и социална криза,  зъботехническото
съсловие,  като  пряка  функция  от  дейността  на  лекарите  по  дентална  медицина,  сме
поставени  в  условия  на  неравноправност.  Финансирането  на  едната  част  от  сектора  и
неглижирането на друга води до създаване на напрежение в нашето съсловие, а също така
сме изправени и пред икономически колапс.  Намаляване и спиране работа на денталните
практики - фалити на зъботехническите лаборатории. Считаме финансирането на тоталните
протези, не  като  безвъзмездна  финансова  помощ,  а  като  крайно  належащ инструмент  за
оцеляване на сектора.

Към настоящия момент също сериозен проблем е липсата на изискване за отчетна
документация,  относно  това,  кой  и  къде  изработва  протезите.  Считаме,  че  бъдещото
финансиране  ще  извади  от  сивия  сектор  нерегламентираните  практики,  а  това   е  пряко
свързано с живота и здравето на гражданите. 

Предвиждането и осигуряването на бюджет, релевантен на този, с който се заплащат
клиничните дейности за тоталните протези, считаме, че би бил напълно справедлив. По този
начин протезата ще има основание да се нарича „безплатна протеза“ и ще достигне нейния
социален  ефект,  такъв  какъвто  е  заложен  в  Националния  рамков  договор  за  дентални
дейности.  Средствата,  които  зъботехническите  лаборатории  биха  получили  ще  се  върнат
обратно в системата чрез социалното осигуряване, чрез покупка на машини и материали и
др.,  по  този  начин  управляващите  ще  докажат, че  се  грижат  от  една  страна  за  сектора,
неговото оцеляване и развитие, и от друга страна за здравето на българските граждани, които
имат нужда от тези медицински изделия. Зъботехническото съсловие е малко на брой като
професионалисти, но това, което произвеждат зъботехниците, се поставя в устата на всеки
втори гражданин. Всеки втори гражданин има коронка, мост или протеза и затова считаме, че
заслужаваме внимание от страна на управляващите.

Принципите на законосъобразност и прозрачност в дейността на зъботехниците
са гаранция за качеството на изделията и услугите, които се предлагат на пациентите,
поради което Българска асоциация на зъботехниците предлага:

1.  Протезите  ще  станат  абсолютно  безплатни  за  нуждаещите  се  граждани  чрез
финансиране на зъбната протеза.

2. Към документите, с които се отчитат изработените протези по Националния рамков
договор между НЗОК и Българския зъболекарски съюз да се въведе изискване за прилагане
на  документ,  който  да  удостоверява  мястото  на  изработка,  както  и  от  кого  е  изработена
съответната  протеза.  Това  ще  гарантира  качеството  и  безопасността  на  използваните
материали, съобразени с българското и европейското законодателство.

С уважение: Иван Бурджев
     
     Председател на БАЗ

С уважение: Стоян Котев

      Гл. Секретар
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