
 

 

 

 

 

ДОГОВОР № РД-НС-01-2-1 

от 14 май 2018 г.  

за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните 

дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

зъболекарски съюз за 2018 г. (ДВ, бр. 26 от 2018 г.) 

Днес, 14.05.2018 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 Договора за изменение и допълнение на 

Националния рамков договор за медицинските дейности (ДВ, бр. 34 от 2018 г.) се сключи 

този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните 

дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски 

съюз за 2018 г. за следното: 

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

изменения и допълнения: 

1. „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) придобива 

следното съдържание: 

брой: 42, от дата 22.5.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.23 
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2. „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. 

МЗ-НЗОК № 7) придобива следното съдържание: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Преходни и заключителни разпоредби  

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

за денталните дейности за 2018 г. влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 

вестник“. 

§ 3. 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“. 

§ 4. 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. 

 

За Националната здравноосигурителна 

каса: 

За Българския зъболекарски съюз: 

Председател на НСна НЗОК:  Зам.-председателна УС на БЗС и председател 

на КРД на БЗС: 

Жени Начева Д-р Георги Димов 

  Председател на УС на БЗС:  

  Д-р Николай Шарков 

Членове на Надзорния съвет на НЗОК:   

Д-р Бойко Пенков  Д-р Светослав Гачев 

Галя Димитрова Д-р Донка Станчева- Забуртова 

Росица Велкова Д-р Бисер Ботев 

Д-р Иван Кокалов Д-р Борислав Миланов 

Теодор Василев Д-р Валентин Павлов 

Григор Димитров Д-р Нелия Михайлова 

Оля Василева Д-р Тодор Кукуванов 

Андрей Дамянов   

За управител на НЗОК:   

Подуправител на НЗОК:   

Д-р Йорданка Пенкова   

  Съгласувал: 

  Министър на здравеопазването: Кирил 

Ананиев 

 


