
 

МЕТОДИКА  

за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на 

дентална помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена 

епидемична обстановка  

приета от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и 

Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз 

 

№ РД-НС-01-1-2/23.03.2022 г.  

 

 

 

На основание чл. 15а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и 

за преодоляване на последиците и във връзка с чл. 122а от Националния рамков договор за 

денталните дейности за 2020 - 2022 г., Надзорният съвет на НЗОК приема настоящата 

Методика, съгласувана с представителите на БЗС 

І. ПРЕДМЕТ, СРОК И РЕД 

1. Заплащане за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична 

обстановка се извършва за месеците, през които на територията на страната със заповед на 

министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки. 

2. Размерът на сумите, изплащани на изпълнителите на медицинска помощ за работа при 

неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка се определя от 

НЗОК ежемесечно за всеки изпълнител на дентална помощ, сключил договор с НЗОК по 

реда на НРД за денталните дейности 2020-2022, който изрично не е заявил, че не желае да 

получава суми за неблагоприятни условия на работа. 

3. Размерът на месечните суми за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена 

епидемична обстановка се определя съобразно Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. 

(ЗБНЗОК за 2022 г.),от 01.04. 2022 г.,  както следва:  

3.1. За изпълнителите на дентална помощ - на базата на стойността на отчетената 

дейност, включена в подадените ежемесечни файлове за съответния месец и 85% от 

базисната стойност на дейността за 2021 г. 

3.2. В периода след 01.01.2021 г., за изпълнителите по т. 3.1, за които няма 

определена базова стойност през 2020 г., всеки конкретен случай за определяне на 

базова стойност за 2021 г. се разглежда индивидуално по предложение на съответния 

директор на РЗОК и се утвърждава от Надзорния съвет на НЗОК. Определянето на 

средствата се изчислява като средномесечна величина между изплатените средства 

от НЗОК по тази методика и броя на лекари по дентална медицина, работещи по 

договор с НЗОК, за изпълнение на съответния пакет дентална помощ.  

4. Ред за определяне на месечните суми по т. 3, както следва: 

4.1. За дейността на изпълнителите на дентална  помощ месечните суми по т. 3 се 

определят, когато стойността на отчетената дейност, включена в подадените 
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ежемесечни/ежедневни файлове за съответния месец е не по-малко от 50% от 

базисната/средномесечната стойност на дейността за 2021 г. При заболяемост от 

COVID – 19 над 250 на 100 000 души на месечна база и хоспитализирани пациенти 

среднодневно над 2 500 на месечна база изречение първо не се прилага. 

4.2. Данните за заболяемостта от COVID – 19 по т. 4.1 са съгласно средномесечната 

стойност от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). 

4.3. Структурата и съдържанието на месечните справки, сроковете за тяхното 

изпращане и сроковете за подаване на заявките за изплащане на месечни суми за 

неблагоприятни условия на работа се определят с решение на Надзорния съвет на 

НЗОК. 

II. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ  

5. Методика за определяне на размера на сумите за работа при неблагоприятни условия 

по повод на обявена епидемична обстановка по т. 3 на изпълнителите на дентална 

помощ (ИДП): 

5.1. Право на заплащане за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена 

епидемична обстановка има изпълнител на дентална помощ в случай, че стойността 

на отчетената дейност за съответния месец, който се заплаща през 2022 г. е по-малка 

от 85% от базисната стойност за дейност за 2021 г., при спазване на условието по т. 

4.1.  

5.2. Базисната стойност е равна на стойността на отчетената дейност от изпълнителя 

на дентална помощ за месец януари 2020 г. В случай, че даден изпълнител на 

дентална помощ не е осъществявал дейност през месец януари 2020 г., базисната 

стойност. се определя като средноаритметична от стойността на дейността му за 

периода февруари – март 2020 г. 

5.3. Базисната стойност за дейността за 2021 г. се формира от определената с т. 5.2., 

базисна стойност за 2020 г.  завишена с 10 %.  

5.4. Конкретният размер на сумата за работа при неблагоприятни условия по повод 

на обявена епидемична обстановка за даден месец за всеки изпълнител на дентална 

помощ е в размер на разликата между 85% от базисната стойност по т. 5.3. и 

стойността на отчетената дейност за съответния месец, който се заплаща през 2022 г.  

5.5. РЗОК определя размера на сумата за работа при неблагоприятни условия по 

повод на обявена епидемична обстановка за всеки изпълнител на дентална помощ. 

РЗОК не определя сума за неблагоприятни условия на работа за ИДП, които са 

посочили, че не желаят да получават такива суми. 

5.6. Общият размер на средствата за работа при неблагоприятни условия по повод на 

обявена епидемична обстановка, свързани с обявена епидемична обстановка и 

разпределението им по РЗОК се утвърждават от НС на НЗОК. 

6. Средствата, определени по реда на тази методика се включват в стойността на 

дейността на изпълнителите за съответния месец и се изплащат в сроковете НРД ДД 

2020 – 2022 г., с изключение на увеличения размер на сумата за неблагоприятни 

условия на работа, която се изплаща в сроковете за следващ отчетен период. 

7. (1) Настоящата Методика отменя МЕТОДИКА за определяне на размера на сумите, 

заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на 
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медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на 

обявена епидемична обстановка, приета от Надзорния съвет на Националната 

здравноосигурителна каса, Управителния съвет на Българския лекарски съюз и 

Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз № РД-НС-01-1/17.02.2022 г., в 

частта по т. 9 и правилата, относими за денталната помощ. 

(2) Дължимите суми за неблагоприятни условия за работа на изпълнители на дентална 

помощ по реда на отменената Методика по ал. 1, се заплащат по реда на настоящата 

Методика. 
  

 

 

 

 

 


