
            Българска асоциация на зъботехниците
                       www.baz.bg  ,   email: office@baz.  bg   , se  c  retar@baz.bg  

гр. София, ул. „Бачо Киро“ 39  тел: 0876068660

изх. № 005/07.12.2022 г.

ДО 
ДОЦ. Д-Р АНТОН ТОНЕВ, Д.М.

           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕПАЗВАНЕТО 

ОТ
СТОЯН КОТЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БАЗ

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 48-254-
01-2  , внесен от Александър Димитров Симидчиев и група народни представители на
19 октомври 2022 г.

Уважаеми доц.д-р Антон Тонев, д.м., 

УС  на  Българската  асоциация  на  зъботехниците  разгледа  направеното
предложение за законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №
48-254-01-2,  внесен  от  Александър  Димитров  Симидчиев  и  група  народни
представители на 19 октомври 2022 г.

По §1 от законопроекта касаещ създаването на Стратегически здравен съвет,
УС  на  Българската  асоциация  на  зъботехниците  смята,  че  така  ще се  дублират
функциите с вече създаденият в чл. 6. от същият Закон  Висш медицински съвет към
министъра  на  здравеопазването  -  консултативен  орган,  който  обсъжда  и  дава
становища по:
1. приоритетите на Националната здравна стратегия;
2. етични проблеми на медицината и биомедицината;
3. законопроекти и проекти на нормативни актове на Министерския съвет в областта
на здравеопазването и от компетентността на министъра на здравеопазването;
4. доклада на министъра на здравеопазването по чл. 5, ал. 2;
5. годишния проектобюджет на здравеопазването;
6. научните приоритети в областта на медицината и денталната медицина;
7.  годишния  прием  на  студенти  и  специализанти  от  професионална  област
"здравеопазване" и критериите за определяне на учебните бази за провеждане на
студентско  и  следдипломно  обучение  по чл.  91  и 92  от  Закона  за  лечебните
заведения;
8. видовете специалности от професионална област "здравеопазване".

Членове  на  ВМС  са  професионалисти  от  всички  области  на  медицината,
денталната медицина и фармацията.

Относно  §2 и  създадената  в  чл.94  нова  т.5  касаеща  задължения  на
пациентите,  искаме  да  напомним,  че  и  към  настоящият  момент  в  пациентските
досиета липсва коректна информация за медицинските изделия изработени в СМТЛ
по зъботехника.
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По  §3  и  създаването  на  „Глава  пета  “а“  Диагностични,  лечебни,
рехабилитационни и профилактични дейности предоставяни от  разстояние УС на
БАЗ  се запозна с  мотивите на вносителите и по принцип ги подкрепя.  В същото
време, разглеждайки и предходни подобни законодателни инициативи смятаме, че
въпросът  е  редно  да  бъде  поставен  на  по-широко  обществено  и  експертно
обсъждане с оглед на значимостта си.

Уважаеми доц.д-р Антон Тонев,

Управителният съвет на Българската асоциация на зъботехниците продължава
да  смята,  че  привеждането  в  съответствие  на  норми  от  различни  закони  на
действащото законодателство на Република България, които съответно трябва да си
кореспондират е изключително важно и винаги е подкрепял стремежът на Комисията
по здравеопазване да го прави.

В този контекст УС на БАЗ иска да отбележи следното:

В чл. 8. ал.1.т.7 на ЗСОМСААМСЗПФ е записано, че:
 „Съсловните  организации  на  медицинските  сестри,  акушерките  и  асоциираните
медицински  специалисти,  на  зъботехниците  и  на  помощник-фармацевтите
организират, координират, провеждат, регистрират и контролират продължаващото
обучение  на  медицинските  сестри,  акушерките  и  асоциираните  медицински
специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите при условия и по ред,
определени в договори с висшите медицински училища и с базите за следдипломно
обучение;“

В същото време съсловните организации на зъботехниците и на помощник-
фармацевтите,  не  са  добавени в  текста  на  чл.182  от  Закона за  здравето,  който
регламентира продължаващото обучение на медицинските специалисти.

Уважаеми доц.д-р Антон Тонев, д.м., 

Във връзка с гореизложените мотиви правим следното предложение, като се
надяваме  вносителите  на  законопроекта  или  друг  народен  представител  да  го
припознае,  и  да  го  внесе  като  предложение  между  първо  и  второ  четене  на
законопроекта :

Да се добави нов §4. със следния текст:

§4. В чл. 182. ал.1 след думите „и асоциираните медицински специалисти“ да се
добави “, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите“.

 Съществуващият §4 става §5. 

        
С уважение:
  Стоян Котев           

Председател на УС на БАЗ 

07.12.2022 г.
гр. София


