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                                                              Дата: 05.05.2022 г. 

                             Изх. №: 456 

 

До:  Зам.-председателите на УС на БЗС 

До:  Членовете на УС на БЗС 

До:  Председателите на УС на РК н БЗС 

До:  Председателя на КК на БЗС 

До:  Членовете на КК на БЗС 

До:  Председателя на КПЕ на БЗС 

 

 

Относно: Договор за изменение и допълнение на Национален рамков договор 

за дентални дейности между НЗОК и БЗС 2020-2022 г. 

 

 

Уважаеми колеги, 
 

 Вчера, 04.05.2022 г., след обяд, след продължилите неофициални и официални 

срещи и преговори, преди и след приемане на бюджета на НЗОК, Надзорният съвет 

прие всички искания от страна на Комисията по изготвяне и приемане на НРД на 

БЗС. 

 Тези преговори бяха едни от най-трудните и продължителни преговори със 

законодателната власт (Комисия по здравеопазването) и изпълнителната власт в 

лицето на Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването и 

Надзорния съвет на НЗОК. По време на преговорния процес от страна на 

представители на Надзорния съвет бяха поставени тежки условия, които, ако бяха 

приети от БЗС щеше да бъде блокирана денталната помощ в България. Членовете на 

КИПНРД постигнаха следните основни, нови параметри на НРД за 2022 г. за 

финансовата рамка през тази година: 

1. Увеличение на цените на денталните дейности с 30 % от 01.01.2022 г. 

2. Нова дейност – лечение на ЗОЛ с психични заболявания над 18 г. под обща 

анестезия. 

3. Намаляване на доплащането (делът на пациента) при ЗОЛ до 18 г. без да се 

променя крайната цена. 

4. Не приехме и Надзорния съвет се съгласи със становището на БЗС, че не може 

да се променят цените едностранно и автоматично ежемесечно, единствено и 

само от НЗОК, като запазихме разпоредбите на чл. 121 от НРД 2020-2022 г. 

В момента започна разписването на Договор за изменение и допълнение на 

НРД за дентални дейности 2020-2022 г. След разписването на Договора от членовете 

на КИПНРД, членовете на Надзорния съвет на НЗОК и министъра на 

здравеопазването, той ще бъде публикуван в „Държавен вестник“. След 

публикуването му в „Държавен вестник“ ще започне разписването на 

индивидуалните договори. 

Уважаеми колеги, 

Това писмо е от името на всички членове на Комисията по изготвяне и 

приемане на НРД, които положиха неимоверни усилия и отговорност пред членовете 
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на БЗС, за да бъдат постигнати тези много добри резултати. Надявам се да оцените по 

достойнство тяхната работа. 

Аз, като председател на КИПНРД, изказвам своите дълбоки и искрени 

благодарности към всички допринесли за успешното приключване на преговорите!   

 

С уважение: 

   
Д-р Георги Димов 

Зам.-председател на УС на БЗС 

Председател на КРД на БЗС 

 


