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       Изх. №СБЗ/08/15.04.2020 г. 

 

Обръщение на Управителния съвет на Сдружение на българските зъболекари 

 

Сдружението на българските зъболекари и пандемията COVID 19 

 

            Уважаеми дами и господа,  

 

Ние, като съвестни граждани и лечители, стриктно спазваме препоръките, 

ограниченията и всички мерки, взети от Кризисния щаб на републиката и от Министерство 

на здравеопазването. 

Няма да обясняваме защо и как сме засегнати финансово и икономически. 

Стоматологичните практики и клиники са представители на малкия и средния бизнес, 

който е силно засегнат от пандемичната криза. 

Голяма част от зъболекарите – над 7000, работят с НЗОК, а около 2500 не са 

сключили договор с касата. Благодарение на адекватните предложения на Български 

зъболекарски съюз, се взе решение за приемане на постановление за финансово 

подпомагане на колегите, работещи с НЗОК. Трябва да се помисли спешно и за останалите 

2500 стоматолози и практики. 

Другите съсловия – артисти, музиканти и хора със свободни професии, защитиха 

своите представители и работят за финансовото им подпомагане. Нека и ние да бъдем 

единни и да направим всичко възможно  в помощ на нашето съсловие в това трудно време! 

 

 

 

13.04.2020 г.                                                   Председател на УС на СБЗ: Д-р Ема Михова  

Гр. София                                             

 
Това обръщение, под формата на официални писма, е изпратено до: г-н Бойко Борисов, 

министър-председател на РБългария, г-жа Цвета Караянчева, председател на 44-то Народно 

събрание на РБългария, г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател на РБългария,  г-н 

Владислав Горанов, министър на финансите, г-жа Деница Сачева, министър на труда и 

социалната политика, г-н Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, д-р Нигяр Джафер, 

зам.-председател на 44-то Народно събрание на РБългария и член на Комисия по 

здравеопазването, г-жа Менда Стоянова, председател на Комисия по бюджет и финанси, д-р 

Даниела Дариткова, председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ и 

председател на Комисия по здравеопазването, доц. Георги Йорданов, зам.-председател на 

Комисия по здравеопазването. 
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