
   

 

ННААЦЦИИООННААЛЛННАА  ЗЗДДРРААВВННООООССИИГГУУРРИИТТЕЕЛЛННАА  ККААССАА  

София 1407, ул. “Кричим” No 1 www.nhif.bg  тел: +359 2 9659121 

 

 

УКАЗАНИЕ 

№ РД-16-40/24.08.2016 

 

между 

Националната здравноосигурителна каса  

и Български зъболекарски съюз 

за прилагане на НРД 2016 за денталните дейности 

  

На основание чл.3, във връзка с параграф 11 и чл.112 от Националния рамков договор 

за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

зъболекарски съюз за 2016 г. (НРД за ДД за 2016 г.), (обн.ДВ, бр.21 от 2016 г. изм. и доп. ДВ, 

бр.38 от 2016 г.). 

Във връзка с предоставената възможност от НЗОК за дистанционно отчитане и обмен 

на информация между изпълнителите на ИДП и РЗОК на фактури, спецификации, отчети и 

информация за обработените в информационната система на НЗОК електронни отчети на 

ИДП и в изпълнение на чл.112, ал.3 от НРД 2016г. за ДД, са определени видовете електронни 

подписи, с които се подписват и подават през портала на НЗОК или чрез WEB услуга 

електронните финансовите отчетни документи на лекарите по дентална медицина (PDF 

файл). 

Дефинирани са квалифицираните електронни подписи – персонален  (КЕП за 

физически лица) или професионален (КЕП за юридически лица) за изпълнителите на 

дентална помощ, работещи по договор с НЗОК, съобразно различните видове лечебни 

заведения за дентална помощ и работещите в тях лекари по дентална медицина.  

Приложение: „Видове електронни подписи, с които се подписват и подават 

eлектронни финансово-отчетни документи (PDF файл) в Персонализираната информационна 

система (ПИС) от изпълнителите на дентална помощ (ИДП)“. 
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Видове електронни подписи, с които се подписват и подават финансово-отчетните документи в Персонализираната информационна 

система (ПИС) от изпълнителите на дентална помощ (ИДП) 
 

 Фактура  
PDF 

Спецификация 
PDF 

Отчет 
PDF 

може 
да 

качва 

може да подписва 
и с какъв КЕП 

може 
да 

качва 

може да подписва и с 
какъв КЕП 

може 
да 

качва 

може да подписва и с 
какъв КЕП 

ПИДП         

Индивидуал
на практика 
за  първична 
дентална 
помощ 

1 Лекар по дентална медицина 
в индивидуална практика, не 
е регистрирана в търговския 
регистър, той е и управител в 
индивидуалната практика 

Да 
Да, с персонален 

КЕП 
Да Да, с персонален КЕП 

Не 
попълв
а отчет 

Не попълва отчет 

2 Лекар по дентална медицина 
в индивидуална практика, 
регистриран в търговския 
регистър, той е и управител в 
индивидуалната практика 

Да 
Да, с 

професионален/пер
сонален КЕП 

Да 
Да, с 

професионален/персон
ален КЕП 

Не 
попълв
а отчет 

Не попълва отчет 

3 Лекар по дентална  медицина 
в индивидуална  практика Не Не Не Не Да 

Да, с 
професионален/перс

онален КЕП 

4 Упълномощено лице от 
индивидуална практика 

Да 
Да, с 

професионален КЕП 
Да 

Да, с професионален 
КЕП 

Не Не попълва отчет 

Групова 
практика за 
първична 
дентална 
помощ 
 
 
 
 
 
 

1 Лекар по дентална  медицина 
в групова практика Не Не Не Не Да 

Да, с 
професионален/перс

онален КЕП 

2 Лекар по дентална  медицина 
в групова практика, той и 
управител в груповата 
практика 

Да 
Да, с 

професионален/пер
сонален КЕП 

Да 
Да, с 

професионален/персон
ален КЕП 

Да 
Да, с 

професионален/перс
онален КЕП 

3 Управител в групова практика, 
който не осъществява 
дентална  дейност в 
практиката 

Да 
Да, с 

професионален/пер
сонален КЕП 

Да 
Да, с 

професионален/персон
ален КЕП 

Не Не попълва отчет 
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 Фактура  
PDF 

Спецификация 
PDF 

Отчет 
PDF 

може 
да 

качва 

може да подписва 
и с какъв КЕП 

може 
да 

качва 

може да подписва и с 
какъв КЕП 

може 
да 

качва 

може да подписва и с 
какъв КЕП 

        

5 Упълномощено  лице  
Да 

Да, с 
професионален КЕП 

Да 
Да, с професионален 

КЕП 
Не Не 

СИДП         

Индивидуал
на практика 
за  
специализир
ана 
дентална 
помощ  

1 Лекар по дентална медицина 
в индивидуална практика, не 
е регистрирана в търговския 
регистър, той е и управител в 
индивидуалната практика 

Да 
Да, с персонален 

КЕП 
Да Да, с персонален КЕП 

Не 
попълв
а отчет 

Не попълва отчет 

2 Лекар по дентална медицина 
в индивидуална практика, 
регистрирана в търговския 
регистър, той е и управител в 
индивидуалната практика 

Да 
Да, с 

професионален/пер
сонален КЕП 

Да 
Да, с 

професионален/персон
ален КЕП 

Не 
попълв
а отчет 

Не попълва отчет 

3 Лекар по дентална  медицина 
в индивидуална  практика Не Не Не Не Да 

Да, с 
професионален/перс

онален КЕП 

4 Упълномощено  лице от 
индивидуална практика 

Да 
Да, с 

професионален КЕП 
Да 

Да, с професионален  
КЕП 

Не Не попълва отчет 

Групова 
практика за 
специализир
ана 
дентална 
помощ 

1 Лекар в групова практика за 
СИДП Не Не Не Не Да 

Да, с 
професионален/перс

онален КЕП 

2 Лекар в групова практика, той 
и управител в груповата 
практика за СИДП 

Да 
Да, с 

професионален/пер
сонален КЕП 

Да 
Да, с 

професионален/персон
ален КЕП 

Да 
Да, с 

професионален/перс
онален КЕП 

3 Управител в групова практика, 
който не осъществява 
дентална  дейност в 
практиката 

Да 
Да, с 

професионален/пер
сонален КЕП 

Да 
Да, с 

професионален/персон
ален КЕП 

Не Не попълва отчет 
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 Фактура  
PDF 

Спецификация 
PDF 

Отчет 
PDF 

може 
да 

качва 

може да подписва 
и с какъв КЕП 

може 
да 

качва 

може да подписва и с 
какъв КЕП 

може 
да 

качва 

може да подписва и с 
какъв КЕП 

4 Упълномощено  лице  
Да 

Да, с 
професионален КЕП 

Да 
Да, с професионален 

КЕП 
Не Не 

ДЦ и МДЦ  1 Лекар по дентална медицина 
в ДЦ и МДЦ Не Не Не Не Да 

Да, с 
професионален/перс

онален КЕП 

2 Лекар по дентална медицина 
в ДЦ и МДЦ, той и управител Да 

Да, с 
професионален/пер

сонален КЕП 
Да 

Да, с 
професионален/персон

ален КЕП 
Да 

Да, с 
професионален/перс

онален КЕП 

3 Управител в ДЦ и МДЦ който 
не осъществява дентална  
дейност в практиката 

Да 
Да, с 

професионален/пер
сонален КЕП 

Да 
Да, с 

професионален/персон
ален КЕП 

Не Не 

4 Упълномощено  лице от ДЦ и  
МДЦ 

Да 
Да, с 

професионален КЕП 
Да 

Да, с професионален 
КЕП 

Не Не 

 

Забележка: Условията по т. 3 от групова практика за първична дентална помощ и по т. 3 от групова практика за специализирана дентална помощ по 

отношение на вида електронен подпис важат до изтичане на валидността на съответния персонален КЕП,  като след това се използва 

професионален КЕП.  

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЗС 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КИП НРД ПО ЗЗО: 

Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ Д-Р ГЕОРГИ ДИМОВ 


