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СТАНОВИЩЕ 

 

Относно: Удостоверяване на „актуално членство“ по НРД 

 

 Съгласно Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) документите, които се 

представят към заявленията за сключване на договор или допълнително споразумение 

между директора на РЗОК и изпълнителите на дентална помощ, се определят с НРД. 

Промени, касаещи условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на 

медицинска помощ, както и реда за сключване на договори с тях, включително и  за 

необходимите документи, могат да се извършват при необходимост или по искане на 

всяка една от страните, или по изключение - с решение на надзорния съвет на НЗОК по 

предложение на управителя на НЗОК, когато НРД и/или анексите към НРД не бъдат 

приети при условията, по реда и в сроковете, определени в ЗЗО. 

 След изменението на ЗЗО в сила от 01.01.2019 г. Националните рамкови 

договори се приемат за срок от три години, като при необходимост или по искане на 

всяка една от страните се актуализират по реда на приемането им. 

 На посочените основания е приет, подписан и обнародван в Държавен вестник 

Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 23 декември 2019 г. за денталните 

дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски 

съюз за 2020 – 2022 г. 

 Условията, редът и необходимите документи за сключване на договори за 

оказване на извънболнична дентална помощ, са уредени подробно и ясно в НРД 2020-

2022 г. – в Специалната част, в Глава XVII , Раздел I. Като в чл. 79 т. 4 изрично е 

посочено, че лечебните заведения за ИзвбДП, желаещи да сключат договор със 

съответната РЗОК, на чиято територия е регистриран адрес, на който се осъществява 

дейността, задължително представят и – цитирам - удостоверение за актуално членство 

в съответната РК на БЗС с номер от националния регистър (ЛПК) по смисъла на чл. 13, 

ал. 1, т. 3 ЗСОЛЛДМ, издадено от съответната РК на БЗС, както и декларация, че не са с 

отнети права да упражняват дентална медицинска професия в Република България – за 

лекарите по дентална медицина, които работят в лечебните заведения.  

Следователно: извън всякакво съмнение би следвало да е обстоятелството, че при 

сключването на договор за всеки ЛДМ следва да бъде представяно „удостоверение за 

актуално членство“ в съответната РК на БЗС.  

 Актуалното членство следва да е налице през цялото време на действие на НРД 

2020-2022 г., тъй като, ако ЛДМ не е член на БЗС няма право да упражнява дейността 

си. Удостоверяването на актуалността на членството следва да се извършва за всяка от 

трите календарни години, за които е подписан съответния НРД, като ЛДМ представя 

удостоверение за актуално членство, както при подписване на договора си, така и при 

подписване на допълнително споразумение за неговото продължаване. 

 Впрочем, въпросът за удостоверяването на актуалното членство на членовете на 

БЗС изрично е уреден в  чл. 44 на Устава на БЗС, където е записано – цитираме 

„Редовността на членството на лекарите по дентална медицина които упражняват 

професията си се доказва с удостоверение за актуално членство, издавано ежегодно при 
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плащането на членския внос, по образец и със задължителните реквизити посочени в 

Правилник за водене на регистрите на РК по чл. 40, ал.2 и приложенията към него.“ 

 Уставът е основният нормативен документ на съсловната организация и следва 

да се изпълнява от всички нейни членове. 

 Поради това считаме, че въпросът „как се удостоверява актуалното членство на 

членовете на БЗС“ е уреден ясно и императивно и не следва да поражда съмнения и 

различни тълкувания. 

 За осъвременяване на начина на удостоверяване на актуалното членство  може 

да се предвиди преди всяко подписване на договор или допълнително споразумение 

между член на БЗС и РЗОК, в бъдеще удостоверяването да се извършва по подобие на 

първоначалната регистрация на лечебните заведения, при която в Закона за лечебните 

заведения е уредено, че регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път 

искане до Българския зъболекарски съюз за издаване на удостоверения за вписване в 

техните регистри на съответните лекари по дентална медицина,  които ще ръководят 

и/или ще работят в лечебното заведение, и съсловната организация е задължена да 

издава удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането. 

 Това би означавало изпълнителят на дентална помощ да си е платил 

предварително членския внос, съгласно съответните разпоредби на Устава на БЗС, при 

което след като констатира, че ЛДМ е редовен член на БЗС,  съответната районна 

колегия да бъде задължена по служебен път в определен срок  да удостоверява неговото 

„актуално членство“  пред съответната РЗОК. 

 В тази насока може да се мисли за осъвременяване на НРД 2023-2025 г. с оглед 

на постепенното преминаване към новите форми на електронна комуникация. 

 

 

 

 

 

С уважение: 

                        

Д-р Николай Шарков     Д-р Георги Димов   

Председател на УС на БЗС     Зам.-председател на УС на БЗС 

        Председател на КРД на БЗС 

      

 

 

 

 

 

 

     


