
Попълване на данни в удостоверение, приложение № 9 от 

Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното 

обществено осигуряване за изплащане на парично обезщетение, 

когато през време на издаден болничен лист за временна 

неработоспособност лицето е починало. 

 

В случаите, при които трябва да се подаде удостоверение, прил. №9 от 

Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено 

осигуряване (НПОПДОО) за изплащане на парично обезщетение на лице, което в 

периода по издадения болничен лист за временна неработоспособност е починало са 

възможни следните хипотези: 

1. При осигурителят е представен болничен лист за временна 

неработоспособност, осигурителят е изпратил към НОИ удостоверение прил. №9 от 

НПОПДОО за изплащане на парично обезщетение и в периода на дните в отпуск по 

болничния лист лицето е починало. 

В този случай осигурителят следва да подаде отново удостоверение с код 

„Представяне“ с попълнени данни в общата част на удостоверението идентични с 
попълнените в предходно подаденото удостоверение и попълнени данни само в раздел 

II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата. В  раздел II, т.1. „Лицето на 

което се изплаща обезщетението, е починало на ...........“ се вписва датата на смъртта на 

лицето. Вписаната дата на смъртта трябва да е <= от датата на края на отпуска по 

болничния лист (контролира се от НОИ). Настъпилата промяната в обстоятелствата 

следва да се декларира в НОИ в срок от 3 работни дни от узнаването.  

2. При осигурителят е представен болничен лист за временна 

неработоспособност. Осигурителят е известен, че лицето е починало преди да  е 

изпратил към НОИ  удостоверение, прил. №9 от НПОПДОО за изплащане на парично 

обезщетение.  

В този случай удостоверение, прил. № 9 от НПОПДОО се подава с попълнен код 

„Представяне“. В раздел I.Удостоверявам следните обстоятелства, осигурителят 

удостоверява обстоятелствата, свързани с правото на парично обезщетение, като в т.9 

„Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично 

обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща 

възнаграждение“  попълва броят на дните/часовете по болничния лист с право на 

парично обезщетение, като се включва и денят на смъртта. Не се попълват данни в т. 7. 

„Считано от ................... 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е 

прекратено“, тъй като тези данни служат за определяне на правото на парично 

обезщетение след прекратяване на осигуряването, а в случая лицето е починало. В тези 

случаи от значение е декларирането на данни за смъртта на лицето, което поражда 

правни последици за наследниците. В тази връзка в раздел II. Удостоверявам следните 

промени в обстоятелствата, т.1. „Лицето на което се изплаща обезщетението, е 

починало на ...........“ се вписва датата на смъртта на лицето. 



Тъй като програмния продукт „TERES“ не позволява едновременно подаване на 

данни, попълнени в раздел I.Удостоверявам следните обстоятелства и раздел II. 

Удостоверявам следните промени в обстоятелствата на удостоверение прил. №9 от 

НПОПДОО,  в този случай се подава първо удостоверение с попълнени данни в раздел I 

и на следващия ден се подава ново удостоверение с попълнен  код „Представяне“ и 

попълнени данни за датата на смъртта в раздел II. Удостоверявам следните промени в 

обстоятелствата. 

Пример:  

Представен е болничен лист за временна неработоспособност за периода 01. 02. 

2021г. - 12. 02. 2021 г. Болничния лист е представен пред работодателя, заедно със 
смъртен акт, където е отбелязано, че лицето е починало в ден дд/мм/гггг, от посочения 

период на болничния лист. Лицето е осигурено по безсрочно правоотношение, към 

датата на издаване на болничния лист осигуряването му не е прекъснато или 

прекратено и има необходимия осигурителен стаж за изплащане на парично 

обезщетение. 

Осигурителят подава удостоверение прил. №9 от НПОПДОО с код „Представяне“, 

попълнени данни за осигурителя, болничния лист и осигуреното лице в общата част на 

удостоверението и попълнени данни в раздел I.Удостоверявам следните обстоятелства, 

както следва: 

1. Към деня на настъпване на временната неработоспособност, 

трудоустрояването или бременността и раждането лицето е осигурено за съответния 

риск – да; 

1.1 по безсрочно/срочно правоотношение до ............ 20..... г. 
4. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация образец № 1 

“Данни за осигуреното лице” ---01 

5.Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя - 01 

6. Пореден номер на удостоверение № 9 - 01 

9. Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на 

парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят 

изплаща възнаграждение. 

 

За месец Година От ден До ден 

вкл. 

Работн 

и дни 

Работни 

часове 

Дневно работно време по 

правоотношението на 

лицето за месеца (в 

часове) 
0 2 2 0 2 1 0 1 1 2 0 4    8   

                  

 

25. Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя - № 

ххх от .хххх. 2021 г.  



На следващия ден, след като подаденото удостоверение е записано в 

информационната система на НОИ, се подава ново удостоверение с код „Представяне“, 

попълнени данни в общата част на удостоверението идентични на данните, попълнени 

в първото подадено удостоверение и попълнена дата на смъртта в т.1. „Лицето на което 

се изплаща обезщетението, е починало на дд/мм/гггг в раздел II.Удостоверявам следните 

промени в обстоятелствата. 


