ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРАВНА РАМКА

ПРАВНА РАМКА
НА НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2018 г.
1. КОНСТИТУЦИЯ на Република България (Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила
от 13.07.1991 г.);
2. РЕГЛАМЕНТ (EО) № 883/2004 г. НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 29 април 2004 г. за координация на системите за социално осигуряване;
3. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 987/2009 г. НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на
Регламент (ЕО) № 883/2004 г. за координация на системите за социална сигурност;
4. Договор между Република България и Република Македония за социално
осигуряване (Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 21.05.2003 г. - ДВ, бр. 51 от
3.06.2003 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 63 от
15.07.2003 г., в сила от 1.08.2003 г. (разпоредбите за здравното осигуряване в сила от
01.08.2007 г.);
5. Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална
сигурност (Ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 5.07.2012 г. - ДВ, бр. 54 от
17.07.2012 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 10
от 5.02.2013 г., в сила от 1.02.2013 г.);
6. АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (Обн., ДВ, бр. 30 от
11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.);
7. КОДЕКС за професионална етика на стоматолозите (Утвърден със Заповед № РД09-224 от 11.04.2006 г. на МЗ, обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г.);
8. ЗАКОН за здравното осигуряване (Обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г. в сила от
1.01.1999 г.);
9. ЗАКОН за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална
медицина (Загл. изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г.) (Обн., ДВ, бр. 83 от 21.07.1998 г.);
10. ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
(Обн., ДВ, бр. 101 от 19.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., с изключение на §12, т.5);
11. ЗАКОН за лечебните заведения (Обн., ДВ, бр. 62 от 9.07.1999 г.);
12. ЗАКОН за здравето (Обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.);
13. ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина (Обн., ДВ, бр. 31 от
13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г.);
14. ЗАКОН за административните нарушения и наказания (Обн., ДВ, бр. 92 от
28.11.1969 г.);
15. ЗАКОН за задълженията и договорите (Обн., ДВ, бр. 275 от 22.11.1950 г., в сила
от 1.01.1951 г);
16. ЗАКОН за търговския регистър (Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от
1.01.2008 г.);
17. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (Обн., ДВ, бр. 48 от 18.06.1991 г., в сила от 1.07.1991 г.);
18. НАРЕДБА за медицинската експертиза (Приета с ПМС № 87 от 5.05.2010 г., обн.,
ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г.);
19. НАРЕДБА за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (Приета
с ПМС № 119 от 22.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 45 от 2.06.2006 г., в сила от 2.06.2006 г.);
20. НАРЕДБА № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването (Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2015
г.);
21. НАРЕДБА № 7 от 6.11.2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за
чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно
или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели (Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 89
от 17.11.2015 г.);
22. НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални

медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал.
2, т. 3 от Закона за здравето (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г.,
доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.), (Издадена от министъра на здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 24 от 31.03.2009 г);
23. НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане
на лекарствени продукти (Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 21 от
20.03.2009 г.);
24. НАРЕДБА за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична
помощ и хосписите (Приета с ПМС № 283 от 3.12.2010 г., обн., ДВ, бр. 97 от 10.12.2010 г., в
сила от 10.12.2010 г.);
25. Наредби за утвърждаване на медицински стандарти по специалности, издадени
от министъра на здравеопазването на основание чл. 6, ал.1 от ЗЛЗ и наредба по чл.45, ал.2 от
ЗЗО;
26. НАРЕДБА № 5 от 21.03.2014 г. за условията и реда за упражняване правата на
пациентите при трансгранично здравно обслужване (Издадена от министъра на
здравеопазването, обн., ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.);
27. ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
(Приет с ПМС № 83 от 26.04.2010 г., обн., ДВ, бр. 34 от 4.05.2010 г.).

За Националната здравноосигурителна каса:
Председател на НС на НЗОК:
Жени Начева

За Българския зъболекарски съюз:
Зам. - председател на УС на БЗС и
председател на КРД на БЗС:
Д-р Георги Димов
Председател на УС на БЗС:
Д-р Николай Шарков

Членове на Надзорния съвет на НЗОК:
Д-р Бойко Пенков
Галя Димитрова
Росица Велкова
Теодор Василев
Боян Бойчев
Оля Василева
Андрей Дамянов

Д-р Светослав Гачев
Д-р Донка Станчева - Забуртова
Д-р Бисер Ботев
Д-р Борислав Миланов
Д-р Валентин Павлов
Д-р Нелия Михайлова
Д-р Тодор Кукуванов

За Управител на НЗОК:
Подуправител на НЗОК:
Д-р Йорданка Пенкова
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Кирил Ананиев

