
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОРОВ 2020 - 2022 
 

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 
 

Типови допълнителни споразумения към договорите за оказване на медицинска помощ 

в съответствие с Договор № РД-НС-01-4-13/29.04.2022. за изменение и допълнение на 

Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020-

2022 г. (обн. в ДВ, бр. 37 от 17.05.2022 г.). 

 

Типови договори за оказване на медицинска помощ в съответствие с Договор № РД-

НС-01-4-13/29.04.2022. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 

медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022 г. (обн. в ДВ, бр. 37 от 

17.05.2022 г.) 

 

Типови допълнителни споразумения към договорите за оказване на ПИМП и СИМП 

(вкл. и на Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение), в съответствие с 

„Условия и ред в изпълнение на § 1., ал. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г., определени съвместно 

между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз“ № РД-

НС-01-2/11.11.2021 г.     

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на СИМП от лечебно 

заведение - индивидуална или групова практика за СИМП, определено със заповед на 

министъра на здравеопазването за осъществяване на имунизационна кампания - в 

съответствие с Договор № РД-НС-01-4-10 от 1 април 2021 г. за изменение и допълнение 

на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн. в ДВ, бр. 

27 от 02.04.2021 г.) 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на медико-диагностична 

дейност от лечебни заведения - самостоятелни медико-диагностични лаборатории, 

определени със заповед на министъра на здравеопазването за осъществяване на 

имунизационна кампания - в съответствие с Договор № РД-НС-01-4-10 от 1 април 2021 

г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските 

дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз 

за 2020 – 2022 г. (обн. в ДВ, бр. 27 от 02.04.2021 г.) 

 

Типово допълнително споразумение към договор за изпълнение на 

високоспециализирани медико-диагностични изследвания „Полимеразна верижна 

реакция за доказване на COVID-19“ по чл. 223б от НРД за медицинските дейности за 

2020-2022 г. 

 

Типово споразумение с изпълнителите на болнична медицинска помощ, сключили 

договор по Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г. в 

изпълнение на чл. 5 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса 

за 2021 г. 

 

Типово допълнително споразумение за оказване на болнична помощ по клинични 

пътеки и/или извършване на амбулаторни процедури и/или извършване на клинични 

процедури от лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), 

по чл. 9, ал. 1 от ЗЛЗ, по чл. 10, т. 3а и т. 3б от ЗЛЗ с разкрити легла, по чл. 10, т. 6 от 
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ЗЛЗ, от лечебно заведение за СИМП (МЦ, ДЦ, МДЦ или ДКЦ), с разкрити легла за 

наблюдение и лечение до 48 часа 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на СИМП от лечебно 

заведение – МЦ/ДКЦ или лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на ПИМП от лечебно 

заведение - индивидуална или групова практика за ПИМП или лечебно заведение за 

болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ 

 

Типов договор за оказване на ПИМП от лечебно заведение - индивидуална или групова 

практика за ПИМП или лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ - в 

съответствие с Договор № РД-НС-01-4-7/30.12.2020г. за изменение и допълнение на 

Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.  (обн. в ДВ, бр. 

4 от 15.01.2021 г.)  

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на ПИМП от лечебно 

заведение - индивидуална или групова практика за ПИМП или лечебно заведение за 

болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ - в съответствие с Договор № РД-НС-01-4-

7/30.12.2020г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 

медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

лекарски съюз за 2020 – 2022 г.  (обн. в ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г.) 

 

Типов договор за оказване на СИМП от лечебно заведение - индивидуална или групова 

практика за СИМП или лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ - в 

съответствие с Договор № РД-НС-01-4-7/30.12.2020г. за изменение и допълнение на 

Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г . (обн. в ДВ, бр. 

4 от 15.01.2021 г.) 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на СИМП от лечебно 

заведение - индивидуална или групова практика за СИМП или лечебно заведение за 

болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ - в съответствие с Договор № РД-НС-01-4-

7/30.12.2020г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 

медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн. в ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г.) 

 

Типов договор за оказване на СИМП от лечебно заведение – МЦ/ДКЦ или лечебно 

заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ - в съответствие с Договор № РД-

НС-01-4-7/30.12.2020г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 

медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн. в ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г.) 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на СИМП от лечебно 

заведение – МЦ/ДКЦ или лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ - 

в съответствие с Договор № РД-НС-01-4-7/30.12.2020г. за изменение и допълнение на 

Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн. в ДВ, бр. 

4 от 15.01.2021 г.) 

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=BC39D59B70D1E67AE05302098C0AEE43
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=BC39D59B70D1E67AE05302098C0AEE43
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=BC39DA2CCEE551CAE05304098C0AA838
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=BC39DA2CCEE551CAE05304098C0AA838
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=BC39DF6D35C3F7F2E05302098C0AEAE8
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=BC39DF6D35C3F7F2E05302098C0AEAE8
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=BC39DF6D35C3F7F2E05302098C0AEAE8
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9405B1AF37DFE51E05302098C0A312E
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9405B1AF37DFE51E05302098C0A312E
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9405B1AF37DFE51E05302098C0A312E
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9405B1AF37DFE51E05302098C0A312E
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9405B1AF37DFE51E05302098C0A312E
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9405B1AF37DFE51E05302098C0A312E
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94065DB27E6197EE05302098C0AB713
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94065DB27E6197EE05302098C0AB713
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94065DB27E6197EE05302098C0AB713
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94065DB27E6197EE05302098C0AB713
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94065DB27E6197EE05302098C0AB713
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94065DB27E6197EE05302098C0AB713
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9406C20941406E7E05302098C0AE97C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9406C20941406E7E05302098C0AE97C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9406C20941406E7E05302098C0AE97C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9406C20941406E7E05302098C0AE97C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9406C20941406E7E05302098C0AE97C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9406C20941406E7E05302098C0AE97C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9407056AC997B36E05304098C0A2B3C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9407056AC997B36E05304098C0A2B3C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9407056AC997B36E05304098C0A2B3C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9407056AC997B36E05304098C0A2B3C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9407056AC997B36E05304098C0A2B3C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B9407056AC997B36E05304098C0A2B3C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94074AA72B2242EE05302098C0AAE3C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94074AA72B2242EE05302098C0AAE3C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94074AA72B2242EE05302098C0AAE3C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94074AA72B2242EE05302098C0AAE3C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94074AA72B2242EE05302098C0AAE3C
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94078E12C2B2942E05302098C0AFDE8
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94078E12C2B2942E05302098C0AFDE8
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94078E12C2B2942E05302098C0AFDE8
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94078E12C2B2942E05302098C0AFDE8
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94078E12C2B2942E05302098C0AFDE8
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=B94078E12C2B2942E05302098C0AFDE8


 

Типов договор за оказване на медико-диагностична дейност от лечебни заведения - 

самостоятелни медико-диагностични лаборатории или лечебно заведение за болнична 

помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ - в съответствие с Договор № РД-НС-01-4-7/30.12.2020г. за 

изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности 

между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 

2022 г. (обн. в ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г.) 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на медико-диагностична 

дейност от лечебни заведения - самостоятелни медико-диагностични лаборатории или 

лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ - в съответствие с Договор 

№ РД-НС-01-4-7/30.12.2020г. за изменение и допълнение на Националния рамков 

договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и 

Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн. в ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г.) 

 

Типов договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ по чл. 

14, ал. 3 от НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. от лечебно заведение за 

болнична помощ - в съответствие с Договор № РД-НС-01-4-7/30.12.2020г. за изменение 

и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между 

Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. 

(обн. в ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г.) 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на специализирана 

извънболнична медицинска помощ по чл. 14, ал. 3 от НРД за медицинските дейности за 

2020-2022 г. от лечебно заведение за болнична помощ - в съответствие с Договор № 

РД-НС-01-4-7/30.12.2020г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор 

за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и 

Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн. в ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г.) 

 

Типов договор за изпълнение на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение 

по приложение № 6 към чл. 1 на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от 

здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК от лечебно заведение за болнична 

помощ с разкрита клиника/отделение по кожно-венерически заболявания/лечебно 

заведение за болнична помощ с разкрита психиатрична клиника/отделение/център за 

кожно-венерически заболявания/център за психично здраве - в съответствие с Договор 

№ РД-НС-01-4-7/30.12.2020г. за изменение и допълнение на Националния рамков 

договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и 

Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн. в ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г.) 

 

Типово допълнително споразумение към договор за изпълнение на комплексно 

диспансерно (амбулаторно) наблюдение по приложение № 6 към чл. 1 на Наредба № 9 

от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на 

НЗОК от лечебно заведение за болнична помощ с разкрита клиника/отделение по 

кожно-венерически заболявания/лечебно заведение за болнична помощ с разкрита 

психиатрична клиника/отделение/център за кожно-венерически заболявания/център за 

психично здраве - в съответствие с Договор № РД-НС-01-4-7/30.12.2020г. за изменение 

и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между 

Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. 

(обн. в ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г.) 
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Типов договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и/или извършване 

на амбулаторни процедури и/или извършване на клинични процедури от лечебно 

заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), по чл. 9, ал. 1 от ЗЛЗ, 

по чл. 10, т. 3а и т. 3б от ЗЛЗ с разкрити легла, по чл. 10, т. 6 от ЗЛЗ, от лечебно 

заведение за СИМП (МЦ, ДЦ, МДЦ или ДКЦ), с разкрити легла за наблюдение и 

лечение до 48 часа - в съответствие с Договор № РД-НС-01-4-7/30.12.2020г. за 

изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности 

между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 

2022 г. (обн. в ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г.) 

 

Допълнително споразумение за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и/или 

извършване на амбулаторни процедури и/или извършване на клинични процедури от 

лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), по чл. 9, ал. 1 

от ЗЛЗ, по чл. 10, т. 3а и т. 3б от ЗЛЗ с разкрити легла, по чл. 10, т. 6 от ЗЛЗ, от лечебно 

заведение за СИМП (МЦ, ДЦ, МДЦ или ДКЦ), с разкрити легла за наблюдение и 

лечение до 48 часа - в съответствие с Договор № РД-НС-01-4-7/30.12.2020г. за 

изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности 

между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 

2022 г. (обн. в ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г.) 

 

Типови допълнителни споразумения към индивидуалните договори на изпълнителите 

на медицинска помощ за извършване на авансово заплащане - 2020 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на ПИМП от лечебно 

заведение - индивидуална или групова практика за ПИМП или лечебно заведение за 

болнична помощ по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на СИМП от лечебно 

заведение - МЦ/ДКЦ 

 

Типово допълнително споразумение към договор за изпълнение на 

високоспециализирани медико-диагностични изследвания "Полимеразна верижна 

реакция за доказване на COVID-19" по чл.223б от НРД за медицинските дейности за 

2020 - 2022 г. 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на болнична помощ по 

КП/КПр/АПр 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на ПИМП от лечебно 

заведение - индивидуална или групова практика за ПИМП или лечебно заведение за 

болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на СИМП от лечебно 

заведение - индивидуална или групова практика за СИМП или лечебно заведение за 

болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на СИМП от лечебно 

заведение - МЦ/ДКЦ или лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на медико - диагностична 
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дейност от лечебни заведения - самостоятелни медико - диагностични лаборатории или 

лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на СИМП по чл. 14, ал. 3 

от НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. от лечебно заведение за болнична 

помощ 

 

Типово допълнително споразумение към договор за изпълнение на Комплексно 

диспансерно (амбулаторно) наблюдение 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на болнична помощ по 

КП/КПр/АПр 

 

Типов договор за изпълнение на високоспециализирани медико-диагностични 

изследвания „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ по чл. 223б от 

НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г., в съответствие с Договор № РД-НС-01-

4-3 от 28 април 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 

медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. в ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. 

и доп., бр. 18 от 2020 г., бр. 36 от 2020 г.) 

 

Типови договори по „Договор № РД-НС-01-4-2 от 6.04.2020 г. за изменение и 

допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между 

Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. 

(обн. в ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2020 г.)" 

 

Типов договор за оказване на болнична медицинска помощ по чл. 59, ал.1 от Закона за 

здравното осигуряване, в съответствие с Национален рамков договор за медицинските 

дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022 година 

 

Типови договори за оказване на извънболнична медицинска помощ и КДН с НЗОК по 

чл.59, ал.1 от ЗЗО, в съответствие с Национален рамков договор за медицинските 

дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022 година 

 

Типови заявления за сключване на договори с НЗОК за оказване на извънболнична 

медицинска помощ през 2020 година 

 

Типови заявления за сключване на договори с НЗОК за оказване на болнична 

медицинска помощ през 2020 година 
 

 

Национален рамков договор за денталните дейности за 2020 - 2022 
 

Типови допълнителни споразумения към договорите за оказване на първична и 

специализирана извънболнична дентална помощ  в съответствие с Договор № РД-НС-

01-3-5/10.05.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 

медицинските дейности между НЗОК и Б3С за 2020-2022 г. (обн. в ДВ, бр. 37 от 

17.05.2022 г.) 

 

Типови договори за оказване на първична и специализирана извънболнична дентална 
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помощ  в съответствие с Договор № РД-НС-01-3-5/10.05.2022 г. за изменение и 

допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и 

Б3С за 2020-2022 г. (обн. в ДВ, бр. 37 от 17.05.2022 г.)  

 

Типов договор за оказване на първична извънболнична дентална помощ - в 

съответствие с Договор № РД-НС-01-3-4 от 23 декември 2020 г. за изменение и 

допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между 

Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 

2022 г. (oбн. в ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 36, 77 и 105 от 2020 г.) 

 

Типов договор за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ - в 

съответствие с Договор № РД-НС-01-3-4 от 23 декември 2020 г. за изменение и 

допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между 

Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 

2022 г. (oбн. в ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 36, 77 и 105 от 2020 г.) 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на първична 

извънболнична дентална помощ - в съответствие с Договор № РД-НС-01-3-4 от 23 

декември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 

денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. в ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 36, 77 и 

105 от 2020 г.) 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на специализирана 

извънболнична дентална помощ - в съответствие с Договор № РД-НС-01-3-4 от 23 

декември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 

денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. в ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 36, 77 и 

105 от 2020 г.) 

 

Типови допълнителни споразумения към индивидуалните договори на изпълнителите 

на дентална помощ за извършване на авансово заплащане - 2020 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на първична 

извънболнична дентална помощ - в съответствие с Договор № РД-НС-01-3-3 от 1 

декември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 

денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн. в ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г.) 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на специализирана 

извънболнична дентална помощ - в съответствие с Договор № РД-НС-01-3-3 от 1 

декември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 

денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн. в ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г.) 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на първична 

извънболнична дентална помощ 

 

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на специализирана 

извънболнична дентална помощ 
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Типови договори по "Договор № РД-НС-01-3-1 от 6.04.2020 г. за изменение и 

допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между 

Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 

2022 г. (ДВ, бр. 4 от 2020 г.)" 

 

Типов договор за оказване на първична извънболнична дентална помощ 

 

Типов договор за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ 

 

Типово заявление за сключване на договори с НЗОК по чл. 59, ал. 1 от ЗЗО, в 

съответствие с Националния рамков договор за денталните дейности между НЗОК и 

БЗС за 2020-2022 г. 
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