
 
Приложение 4  

 

Процедура 

за здравно осигуряване на студентите в НБУ 
 

I. Право на здравно осигуряване  

1. Право на здравно осигуряване имат всички студенти, които отговарят на следните 

условия:  

1.1. форма на обучение – редовна;  

1.2. образователна степен на обучение – професионален бакалавър, бакалавър, 

магистър;  

1.3. да не са осигурени по реда на чл.40, ал.1 от Закона за здравното осигуряване – 

на друго основание;  

1.4. възраст – ненавършeни 26 години.  

2. Правото на здравно осигуряване се установява с декларация за здравно-осигурителен 

статус, която студентът подава в отдел “Студенти” или по електронен път.  

3. Декларация се подава при:  

3.1. записване на семестър – декларираните данни важат за шестте месеца, 

включени в съответния семестър или до подаване на нова декларация;  

3.2. промяна на здравно-осигурителния статус – декларираните данни важат до 

подаване на нова декларация.  

4. Промяна в здравно-осигурителния статус на студент може да се извършва само за 

бъдещ период и на основание подадена декларация.  

5. Срок на валидност на здравното осигуряване: в рамките на един семестър след 

записване и подаване на декларация или до промяна на здравно-осигурителния статус, 

удостоверена с декларация.  

6. Справки за здравното осигуряване на студентите се извършват в отдел “Студенти”.  

ІІ. Администриране на здравното осигуряване на студентите  

1. Администрирането на здравното осигуряване на студентите в НБУ се извършва в 

отдел “Студенти”.  

2. От 1-во до 5-то число на всеки месец отдел “Студенти” подготвя информацията за 

броя студенти, подлежащи на здравно осигуряване за предходния месец. 

Информацията се записва според изискванията на НАП на електронен носител и се 

предават в Отдел “ФСО”.  

3. До 10-то число на всеки месец Отдел “ФСО” представя информацията на НАП.  

4. Отдел “Студенти” извършва справките за здравното осигуряване на студентите по 

следния механизъм:  

4.1. всички служители в отдел “Студенти” имат достъп до програмата на НАП за 

здравно осигуряване;  

4.2. при постъпило запитване от студент за проверка, служителят от Отдел 

“Студенти” проверява в програмата на НАП за наличие на данни, че 

съответният студент е здравно осигурен. При липса на такива данни се 

проверяват: здравно-осигурителния статус на студента, валидността на 

подадените от него декларации и тяхното правилно отразяване в 

информационната система.  

ІІІ. Финансиране на здравното осигуряване на студентите  

1. Здравното осигуряване на всички студенти редовно обучение в НБУ, които не са 

навършили 26 годишна възраст и не получават никакви доходи, върху които се дължат 



здравноосигурителни вноски, се осигуряват за сметка на държавния бюджет, на 

основание чл. 40, ал. 3, т.2 и т.3 от Закона за здравното осигуряване.  

2. Ежемесечно НБУ подава в компетентната териториална дирекция на Националната 

агенция за приходите декларация по образец №3, която съдържа данни за студентите на 

НБУ, подлежащи на здравно осигуряване, съгласно НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. 

на министъра на финансите. Декларацията се подава в НАП до 10 дни след края на 

месеца, за който се отнасят данните. 


