
 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните 

дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

зъболекарски съюз за 2016 г. (ДВ, бр. 21 от 2016 г.) 

Днес, 27.04.2016 г., между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от една 

страна, и Българския зъболекарски съюз (БЗС), от друга страна, на основание чл. 53, ал. 2 

от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с Наредба № 2 от 25 март 2016 г. за 

определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК 

(Наредба № 2 от 2016 г.) (обн., ДВ, бр. 24 от 29.03.2016 г., в сила от 1 април 2016 г., 

отменяща Наредба № 11 от 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, 

гарантиран от бюджета на НЗОК и Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния 

пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК) и ПМС №58 от 2016 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска 

помощ (ДВ, бр. 22 от 2016 г.), се сключи този ДОГОВОР за изменение и допълнение на 

Националния рамков договор за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2016 г. за 

следното: 

§ 1. В чл. 10, ал. 2 думите „Наредба № 11 от 9 декември 2015 г. за определяне на пакета 

от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № 11 от 2015 г.)“ се заменят 

с „Наредба № 2 от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, 

гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № 2 от 2016 г.) (обн., ДВ, бр. 24 от 29.03.2016 г., 

в сила от 1 април 2016 г.)“. 

§ 2. Навсякъде в останалите текстове „Наредба № 11 от 2015 г.“ се заменя с „Наредба № 

2 от 2016 г.“. 

§ 3. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1, изречение първо думите „до 30.06.2016 г.“ се заменят с „до 30.09.2016 г.“, а в 

изречение второ думите „ След 30.06.2016 г.“ се заменят с „От 1.10.2016 г.“. 

2. В ал. 5 думите „до 30.06.2016 г.“ се заменят с „до 30.09.2016 г.“. 

§ 4. В приложение № 1 „Правна рамка“, в т. 19 думите „Наредба № 11 от 9.12.2015 г. за 

определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса (издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 98 от 

15.12.2015 г., в сила от 1.04.2016 г.)“ се заменят с „Наредба № 2 от 25 март 2016 г. за 

определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (обн., 

ДВ, бр. 24 от 29.03.2016 г., в сила от 1 април 2016 г.)“. 

§ 5. В приложение № 2 „Първични медицински документи“ се правят следните изменения 

и допълнения: 

1. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 

3А) и указанията за попълването му се заменят, както следва:виж приложение 1 

  

  

2. „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ – 

НЗОК № 7) и указанията за попълването му се заменят, както следва: виж приложение 2 

          

   



3. Към направлението за хоспитализация се прилага амбулаторният лист от извършения 

преглед на пациента, като по един екземпляр от тях се съхранява в изпращащото лечебно 

заведение. 

Заключителни разпоредби 

§ 6. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 

денталните дейности за 2016 г. влиза в сила от 1 април 2016 г. 

§ 7. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 

денталните дейности за 2016 г. се сключва на основание чл. 53, ал. 2 ЗЗО, обнародва се от 

министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 ЗЗО и се 

публикува на официалната интернет страница на НЗОК. 

За Националната 

здравноосигурителна каса: 

За Българския зъболекарски съюз: 

Председател на НС на НЗОК: Председател на УС на БЗС: 

Кирил Ананиев Д-р Борислав Миланов 

Членове на Надзорния съвет на 

НЗОК: 

  

Бойко Атанасов Д-р Георги Димов 

Д-р Бойко Пенков Д-р Николай Шарков 

Д-р Ваньо Шарков Д-р Донка Станчева-Забуртова 

Д-р Станимир Хасърджиев Д-р Олег Гладков 

Д-р Иван Кокалов Д-р Светослав Гачев 

Тома Томов Д-р Георги Сойтариев 

Григор Димитров Д-р Ирена Божидарова 

Д-р Евгени Тасовски Д-р Нелия Михайлова 

Управител на НЗОК:   

Д-р Глинка Комитов   

                                                                                                          Министър на 

здравеопазването:  Д-р Петър Москов 

 


