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Възстановяването на прекъснати
здравноосигурителни права...

Това става, при условие, че са платени всички здрав
ноосигурителни вноски през последните 5 години (60
месеца) - правата се възстановяват от датата на за
плащане на дължимите вноски.
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Тогава можете да поискате от офиса на НАП по по
стоянен адрес да ви се издаде удостоверение, че сте
с непрекъснати здравноосигурителни права, което да
послужи пред здравните органи. За да ви бъде изда
ден този документ, трябва да представите вносните
бележки, с които да докажете направените вноски
за здравно осигуряване. Това удостоверение ви дава
възможност да ползвате безплатна медицинска по
мощ за съответния период.

Как и къде да платя
здравните си вноски?

Здравноосигурителните вноски се плащат:
• По интернет. Най-лесно, бързо и без такси можете
да платите своите задължения по интернет чрез вир
туалния ПОС терминал на НАП. Повече информация на
www.nap.bg;
• Без такси с дебитни и кредитни карти* чрез ин
сталираните физически ПОС терминали на работните
места в салоните за обслужване на НАП;
• Във всеки банков офис с платежно нареждане за
плащане към бюджета;
• По пощата, с пощенски запис за плащане към бю
джета;
• С вносна бележка - на банково гише в офис на
НАП. В повечето офиси на НАП са разкрити банкови
гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За
плащане на данък върху доходите, осигурителни внос
ки и здравноосигурителни вноски от физическо лице,
което не е едноличен търговец, не се събират такси.
Ако сте платили дължимите здравноосигурителни
вноски, но все още не е отразено в системата, а
трябва да постъпите спешно в болнично заведе
ние...
*
Към 1 февруари 20 18 г. тази услуга е достъпна за притежателите на
банкови карти на Mastercard, Maestro и Beard. Очаква се скоро и
собствениците на Visa да могат да я ползват.

Повече информация по тези и други въпроси, може
те да намерите в Интернет страницата на Наци
онална агенция за приходите - www.nap.bg или да
получите на тел. 0700 18 700 (на цената на един
разговор).
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Тази брошура се отнася най-вече за безработните,
които не получават обезщетения за безработица, сту
денти над 26 години, които не работят.
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Деклариране пред НАП

ващите се лица, определен със Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за 2018 г., т. е.
върху 255 лв.
Размерът на здравноосигурителната вноска е 8 на сто
върху дохода, върху който се дължат вноските.
За 2018 г. минималният размер на месечната здравноосигурителна вноска е 20,40 лв.
Дължимите здравноосигурителни вноски се внасят в
размерите, определени за съответните периоди, за
които се дължат. Например, ако не сте внесли здрав
ноосигурителната си вноска за май 2015 г., трябва да
я внесете в съответния размер за този месец и кон
кретната година, както и съответната лихва към датата
на внасяне на вноската.

Преди да започнат да превеждат дължимите здравноосигурителни вноски, гражданите, които не са оси
гурени на друго основание по Закона за здравното
осигуряване, трябва да подадат в НАП декларация
образец 7. Документът може да се изтегли от www.
nap.bg, както и да се получи във всеки офис на НАП
в страната.
Декларацията се подава в срок до 25-то число на ме
сеца, следващ месеца на възникване на задължението
за осигуряване на това основание (чл. 40, ал. 5 от за
кона). Тоест ако от 1 март сте в това качество и тряб
ва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то
до 25 април трябва да подадете декларация образец
7. Декларацията се подава в териториалната дирекция
на НАП по постоянен адрес.
В този срок трябва да се плати и първата дължима
вноска.

До 25-то число на месеца, следващ месеца, за който
се отнасят. Така например, здравната вноска за сеп
тември 2018 г. трябва да се преведе до 25 октомври
2018 г.
Най-лесният начин, по който можете да изчислите
дължимите здравноосигурителни вноски, заедно с
лихвите, е чрез услугата „Здравноосигурителен калку
латор“ , публикувана в Портала за електронни услуги
на НАП - www.nap.bg.

се изчисляват дължимите
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За 2018 г. лицата, които не са осигурени на друго ос
нование по Закона за здравно осигуряване, внасят
здравноосигурителни вноски върху осигурителен до
ход, не по-малък от половината от минималния раз
мер на месечния осигурителен доход за самоосигуря-

Здравноосигурителните права на гражданите, които
се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са
внесени повече от три месечни здравноосигурителни
вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до

какъв срок се плащат
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началото на месеца, предхождащ месеца, в който на
лицето е оказана медицинска помощ, платена от На
ционалната здравноосигурителна каса. Тоест, за да
имате право да ползвате безплатна медицинска по
мощ през февруари 2018 г., ще трябва да сте плати
ли не по-малко от 33 месечни здравноосигурителни
вноски от януари 2015 г. до декември 2017 г. (вклю
чително).
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Какво е здравен
статус?

„Здравен статус“ е популярното название на услуга
та, която НАП предоставя за проверка на моментното
състояние на здравноосигурителните права на граж
даните - дали са прекъснати или непрекъснати. Лица
та с прекъснати здравноосигурителни права заплащат
получената медицинска помощ. Това не се отнася за
спешната помощ!
Здравноосигурителният статус, необходим за упраж
няване на здравноосигурителните права на лицата,
се формира въз основа на данните за здравно оси
гуряване от заявления и декларации по този закон,
вписвания в официални публични регистри, писмени
доказателства, предоставени от лицата, и внесените
или дължимите здравноосигурителни вноски.
да проверя своя
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• чрез електронната услуга на НАП „Здравен статус“
• чрез обаждане на телефон 0700 18 700 на цената
на един градски разговор.
• на място, в офисите и териториалните дирекции на
НАП в страната.

