
 

ДОГОВОР № РД-НС-01-2-4 от 19.02.2019 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.; изм. и доп., бр. 80 от 2018 г., бр. 10 от 2019 г.) 
 

Издаден от Министерството на здравеопазването, oбн., ДВ, бр. 23 от 19.03.2019 г. 

Днес, 19.02.2019 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и 

Българския зъболекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 

от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) 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 § 1, т. 2 и 3 от допълнителната разпоредба думите "действие на НРД" се 

заменят с "календарната 2019 година". 

 § 2. (В сила от 1.01.2019 г. - ДВ, бр. 23 от 2019 г.) В чл. 162, ал. 3 думата 

"едномесечен" се заменя с "двуседмичен". 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 § 3. Параграф 2 от настоящия договор за изменение и допълнение на Националния 

рамков договор за денталните дейности за 2018 г. влиза в сила от 1 януари 2019 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. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 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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