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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
Договор № РД-НС-01-2-2 от 21 септември 2018 г. за изменение и допълнение на 

Националния рамков договор за денталните дейности между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 

2018 г.; изм., бр. 42 от 2018 г.) 
Днес, 21.09.2018 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и 

Българския зъболекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 53, ал. 2 от Закона за здравното 

осигуряване (ЗЗО) и във връзка с § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Националния 
рамков договор за денталните дейности за 2018 г. и отчитане на дейностите по възстановяване 
функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени възрастни от 65 – 69 години, в т.ч. 
контролни прегледи (в сила от 1 септември 2018 г.) се сключи този договор за изменение и 
допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната 
здравноосигурителна каса и Български зъболекарски съюз за 2018 г. за следното: 

§ 1. В § 7, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „до 30.07.2018 г.“ се 
заменят с „до 31.12.2018 г.“. 

§ 2. В приложение № 7 „Спецификации по § 7 от преходните и заключителните разпоредби на 
НРД“ се правят следните допълнения: 

1. В „Спецификация за извършенa дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална 
помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК по договор № .......“ се правят следните изменения 

и допълнения: 
1.1. След ред с код 50912 се добавят следните два нови реда: 

„ 

83212 4 
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна 
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години – 

при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително. 
      

83312 5 
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна 

челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години – 

при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително. 
      

“ 
1.2. Ред „Общо по І (1+2+3)“ се заменя с „Общо по І (1+2+3+4+5)“. 
2. В „Спецификация за извършенa дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална 

помощ, изцяло заплащана от НЗОК за определени категории лица по договор № ......“ се правят 
следните изменения и допълнения: 

2.1. След ред с код 509121 се добавят следните два нови реда: 
„ 

832121 4 
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна 

челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години – 

при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително. 
      

833121 5 
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна 
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години – 

при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително. 
      

“ 
2.2. Ред „Общо по І (1+2+3)“ се заменя с „Общо по І (1+2+3+4+5)“. 
3. В „Спецификация за извършенa дентална дейност от лечебно заведение за специализирана 

извънболнична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК по договор № ........“ се 
правят следните изменения и допълнения: 

3.1. След ред с код 544224 се добавят следните два нови реда: 
„ 

832224 5 
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна 

челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години – 

при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително. 

  
  

  

833224 6 
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна 
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години – 

при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително. 

  
  

  

“ 
3.2. Ред „Общо по ІI (1+2+3+4)“ се заменя с „Общо по ІI (1+2+3+4+5+6)“. 
4. В „Спецификация за извършенa дентална дейност от лечебно заведение за специализирана 

извънболнична дентална помощ за ЗОЛ, изцяло заплащана от НЗОК по договор № ….“ се правят 
следните изменения и допълнения: 

4.1. След ред с код 5442214 се добавят следните два нови реда: 



„ 

8322214 5 
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна 
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години 

– при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително. 

  
  

  

8332214 6 
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна 

челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години 
– при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително. 

  
  

  

“ 
4.2. Ред „Общо по ІI (1+2+3+4)“ се заменя с „Общо по ІI (1+2+3+4+5+6)“. 
5. В „Спецификация за извършенa дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална 

помощ при неблагоприятни условия на работа по договор № .....“ се правят следните изменения и 
допълнения: 

5.1. След ред с код 50912 се добавят следните два нови реда: 
„ 

83212 4 
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна 
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години – 

при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително. 
      

83312 5 
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна 

челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години – 

при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително. 
      

“ 
5.2. Ред „Общо по І (1+2+3)“ се заменя с „Общо по І (1+2+3+4+5)“. 

Преходни и заключителни разпоредби 
§ 3. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 

денталните дейности за 2018 г. влиза в сила от 1 октомври 2018 г. 
§ 4. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 

денталните дейности за 2018 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни 
екземпляра, по един за: НЗОК, БЗС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“.  

§ 5. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 
денталните дейности за 2018 г. се сключва на основание чл. 53, ал. 2 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. 
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