
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ДОГОВОР № РД-НС-01-3-7 от 14 декември 2022 г. 

за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните 

дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. 

(oбн., ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 36 и 77 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.;  

изм. и доп., бр. 111 от 2020 г., бр. 37 и 92 от 2022 г.)  

Днес, 14.12.2022 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и 

Българския зъболекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 

от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка с Договор № РД-НС-01-4-15 от 

23.11.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 

медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.) (ДВ, 

бр. 95 от 2022 г.) се сключи този Договор за изменение и допълнение на Националния 

рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса 

(НЗОК) и Българския зъболекарски съюз (БЗС) за 2020 – 2022 г. за следното: 

§ 1. (1) Цените на СМДИ от пакет „Образна диагностика“ (секторна рентгенография 

на зъби) и ВСМДИ от пакет „Образна диагностика“ (ортопантомография) по чл. 110 са в 

съответствие с НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. 

(2) За дейностите по ал. 1, извършени след 1.09.2022 г., за които финансово-отчетните 

документи по чл. 114 са формирани с цените преди измененията и допълненията на НРД 

за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 95 от 2022 г.), ал. 1 се прилага, както 

следва: 

1. след окончателната обработка в информационната система на НЗОК на отчетените 

месеци с договорените цени по ал. 1 директорът на РЗОК или упълномощени от него 

служители изпраща/изпращат по електронен път през информационната система на 

НЗОК „Известия след контрол“, съдържащи одобрените за заплащане за съответния 

месец дейности и допълнителната стойност до цената за всеки вид дейност, равна на 

разликата между договорените цени по ал. 1 и цените по представените финансово-

отчетни документи за месеца; 

2. изпълнителят на дентална помощ представя електронен финансов документ – 

дебитно известие към фактурата, за всеки месец в срок до два работни дни след 

изпращане на „Известие след контрол“ по т. 1; 

3. електронните финансови документи по т. 2 се представят и подлежат на контрол и 

заплащане по реда, условията и сроковете за заплащането на дейностите в раздел V 

„Методики за остойностяване и закупуване на видовете дентална помощ“ от НРД за 

денталните дейности за 2020 – 2022 г. 

§ 2. Сумите за дейностите по § 1, ал. 1 по започнатите и неприключили преди 

обнародването в „Държавен вестник“ на този Договор за изменение и допълнение на 

НРД за дентални дейности за 2020 – 2022 г. контролни производства по реда на чл. 76а 

и 76б от ЗЗО се определят по цените, действали преди този Договор за изменение и 

допълнение на НРД за денталните дейности за 2020 – 2022 г. 

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

за денталните дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от датата на обнародването му в 

„Държавен вестник“ с изключение на § 1, ал. 1, който влиза в сила от 1 септември 2022 

г. 

§ 4. (1) Изпълнителите на дентална помощ сключват допълнителни споразумения, 

съдържащи промените, произтичащи от този Договор за изменение и допълнение на НРД 

за дентални дейности за 2020 – 2022 г., които влизат в сила от 1.09.2022 г. 



(2) В случай на прекратен договор с изпълнител на дентална помощ за извършената 

от него дейност от 1 септември 2022 г. до датата на прекратяване се подписва срочен 

договор. 

§ 5. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор 

за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири 

еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЗС, министъра на здравеопазването и 

„Държавен вестник“. 

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

за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се сключва на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, 

ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен 

вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет 

страница на НЗОК. 

  

За Националната здравно- 

осигурителна каса: 

Председател на НС 

на НЗОК: 

Д-р Александър Златанов 

Членове на НС 

на НЗОК: 

Людмила Петкова 

Мария Беломорова 

Борис Михайлов 

Д-р Иван Кокалов 

Теодор Василев 

Боян Бойчев 

Адв. Свилена Димитрова 

Адв. Андрей Дамянов 

За Българския 

зъболекарски съюз: 

Председател 

на УС на БЗС: 

Д-р Николай Шарков 

Членове на УС 

на БЗС: 

Д-р Георги Сойтариев 

Д-р Георги Габровски 

Д-р Константин Даков 

Д-р Трифон Антонов 

Д-р Валентин Павлов 

Д-р Тодор Кукуванов 

Д-р Бисер Ботев 

Д-р Мартин Найденов 

Управител на НЗОК: 

Проф. д-р Петко Салчев 

Съгласувал: 

Министър на здравеопазването: 

Д-р Асен Меджидиев 

 


