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                           Изх. №:426 

До:   Зам.-председателите на УС на БЗС 

До:   Членовете на УС на БЗС 

До:   Председателя на КПЕ 

До:   Председателя на КК 

До:   Членовете на КК 

До:  Председателите на УС на РК на БЗС 

 

Относно: ВАЖНО! 

Национален рамков договор за денталните дейности за 2016 г. 

 

Уважаеми колеги, 
 

Обръщаме ви внимание на следното: 

1. В момента текат задълбочени проверки от висши оторизирани контролни органи 

във връзка с НРД 2016, касаещи условията и реда за оказване на дентална помощ и 

установените изисквания за работа с медицинската и финансовата документация. 

При проверките се установяват редица сериозни нарушения, които ще бъдат 

последвани от съответните санкции, предвидени в Закона и НРД. 

 

2. Напомняме ви текста на чл. 120, ал. 4 от НРД 2016: 

„(4) Когато очакваното изпълнение на бюджета към 31 юли 2016 г. не надхвърля с 

повече от 25 на сто предвидените за седемте месеца в ЗБНЗОК за 2016 г. средства за 

заплащане на ИДП, Надзорният съвет на НЗОК в срок до 25.08.2016 г. взема решение за 

усвояването на средства в размер 8 милиона лева от резерва на НЗОК за закупуване на 

трета дейност за ЗОЛ над 18-годишна възраст за периода 1.09.2016 г. - 31.12.2016 г.” 

Предстои анализ на финансовото изпълнение на Договора и подписване на Анекс 

към НРД 2016 за трета допълнителна дейност към пакета за ЗОЛ над 18-годишна възраст. 

Ако не бъде спазен горецитираният текст, няма да бъде увеличен с допълнителна трета 

дейност пакета за възрастни и да усвоим допълнителните 8 милиона лева, отпуснати за 

тази дейност до 31.12.2016 г. 

Изрично подчертаваме, че не трябва да се допуска от изпълнителите на дентална 

помощ нарушаване на правилата, записани в НРД 2016 и преизпълнение на финансовите 

параметри, за да не дадем каквото и да е основание за преразглеждане и промяна в 

условията и реда по изпълнението и финансирането на денталните дейности по НРД 2016. 

 

Моля, председателите на районните колегии на БЗС да доведат спешно до знанието на 

редовните членове на БЗС на съответните районни колегии съдържанието на настоящото писмо. 

 

С уважение:       

      
 

Д-р Борислав Миланов 

Председател на УС на БЗС

  

Д-р Георги Димов  

Зам.-председател на УС на БЗС 

Председател на КРД на БЗС 

 

Д-р Николай Шарков 

Главен секретар на УС на БЗС 

 

 


