
Установяване на временна неработоспособност настъпила в чужбина на 

лице, осигурено по българското законодателство 

 

В нормативната уредба е създаден специален ред за удостоверяване на временна 

неработосособност, настъпила по време на престой в чужбина на осигурено по българското 

законодателство лице. Редът за удостоверяване на временна неработоспособност, настъпила в 

чужбина е регламентиран в глава II,  Раздел VIII от Наредбата за медицинската експертиза и 

Раздел V на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено 

осигуряване. С оглед ползване на осигурителни права от значение е да се знаят правилата за 

удостоверяване на временна неработоспособност настъпила в чужбина. По време на престой в 

чужбина може да възникне временна неработосособност за период, през който лицата не губят 

осигурителни права по българското законодателство, напр. по време на служебна командировка, 

платен или неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж и др. Важно е да се знае, че 

правилата за удостоверяване на временната неработоспособност, настъпила в страни, с които се 

прилага международен договор, по който Република България е страна и европейските 

регламенти за координация на системите за социална сигурност са различни от правилата за 

удостоверяване на временна неработоспособност настъпила в държава, с която Р. България няма 

сключен международен договор.  

Ред за удостоверяване на временна неработоспособност, настъпила в страни, с 

които се прилага международен договор, по който Република България е страна и 

европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност. 

 

  Установяването на временна неработоспособност на лица, осигурени съгласно 

българското законодателство, настъпила в държава, с която се прилага международен договор, 

по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на 

системите за социална сигурност, се извършва по реда, утвърден в тази държава. Болничен 

лист по реда на Наредбата за медицинската експертиза не се издава (чл.43 от Наредбата 

за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване ). 

В тези случаи лицата при завръщане в страната трябва да предоставят на осигурителя 

си издаден медицински документ от съответната държава (болничен лист, аналогичен на него 

документ или друг медицински документ, който се издава в съответствие със законодателството 

на съответната държава). Работодателят може да изиска документа да бъде преведен на 

български език. Превода трябва да бъде направен от преводач, който има сключен договор с 

МВнР за извършване на официални преводи. Преведеният документ е освободен от легализация 

или заверка от дипломатическите или консулските власти. 

Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица – 

членове на неперсонифицирани дружества представят документите в дружествата, чрез които 

се осигуряват.  

За изплащане на парични обезщетения за периода на временна неработоспособност 

осигурителят следва да представи издаденият медицински документ от другата държава и 

неговият превод в съответното териториално поделение на НОИ. За удостоверяване на 

осигурителните права на лицето, осигурителят представя на хартиен носител и попълнено 



удостоверение, приложение №9 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от 

държавното обществено осигуряване. Когато лицето няма постоянен адрес в Република 

България документите се представят в териториално поделение на НОИ – София- град. Тъй като 

на лицето не се издава  болничен лист, в удостоверение, приложение №9 не се попълват 

данни за № на болничен лист. Документите се представят с придружително писмо по образец 

съгласно приложение № 19 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното 

обществено осигуряване, подписано от лицето, задължено да ги представя, или от негов 

представител, а за самоосигуряващите се лица – подписано от лицето. Не се изисква поставяне 

на печат върху придружителното писмо. Придружителното писмо се представя в два 

екземпляра, единият от които остава в съответното териториално поделение на НОИ. 

Пример: 

Работодател командирова по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ свой служител за 20 дни в 

Германия. По време на престоя лицето се разболява, посещава лечебно заведение, от което му е 

издаден медицински документ за настъпила временна неработоспособност с продължителност 

5 дни. Лицето е осигурено по българското законодателство и отговаря на всички условия за 

изплащане на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване за периода на 

неработоспособността. При завръщане в страната служителят трябва да представи издадения 

медицински документ пред работодателя си, придружен с превод от преводач, който има 

сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи.  

За изплащане на парично обезщетение за периода на временната неработоспособност 

осигурителят следва да представи издаденият медицински документ от Германия и неговият 

превод, както и попълнено удостоверение, приложение № 9 към Наредбата за паричните 

обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване в съответното териториално 

поделение на НОИ. Документите се представят на хартиен носител до 10-о число на месеца, 

следващ този, през който осигуреното лице е представило медицинския документ, издаден от 

Германия пред осигурителя си. Документите следва да се представят с придружително писмо в 

два екземпляра.  

За първите три работни дни от временната неработоспособност осигурителят трябва да 

изплати на лицето трудово възнаграждение, определено по реда на чл. 40, ал. 5 КСО, а за 

останалите два дни следва да бъде изплатено парично обезщетение от НОИ. 

Осигурителят трябва да отрази дните във временна неработоспособност при подаване 

на данни за съответния месец с декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“. За периода 

на командироване, данните се подават с попълнен код за вид осигурен – „99 - за лицата, 

командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда и 

по смисъла на чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на 

Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност“. Декларация 

обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ се изпраща в НАП до 25-о число на месеца, следващ 

месеца, за който се отнасят данните. В случаите, при които работодателят е уведомен за 

неработоспособността на осигуреното лице, след като вече е подал данни с декларация обр. № 1, 

след получаване на документа за временна неработоспособност, трябва да бъде извършена 

корекция на първоначално подадената декларация. 

 

 

 



Ред за удостоверяване на временна неработоспособност, настъпила в държава, с 

която Р. България няма сключен международен договор. 

 

В случаите на настъпила временна неработоспособност в държава, с която не се 

прилага международен договор по който Р. България е страна, на осигурените по българското 

законодателство лица се издава български болничен лист по реда, определен в Наредбата за 

медицинската експертиза, както следва: 

- на осигурени, на които е проведено болнично лечение или изследване в чужбина 

независимо по какъв ред, болничен лист се издава за целия период на лечението или 

изследването въз основа на представените документи от лечебното заведение (чл. 45, ал. 1 от 

Наредба за медицинската експертиза ) . 

- болничен лист за амбулаторно лечение или изследване в чужбина се издава само 

ако от представената документация се установи, че вписаните обективни данни в издадената 

документация дават основание за разрешаване на отпуск и обосновават неговата 

продължителност (чл. 45, ал. 2 Наредба за медицинската експертиза). 

- когато състоянието на болния е налагало придружител, се издава болничен лист 

и на придружителя, при условие че той е осигурен (чл. 45, ал. 3 Наредба за медицинската 

експертиза).  

Болничният лист се издава от лекарска консултативна комисия (ЛКК), към която 

болният е насочен от личния си лекар. Осигуреният е длъжен да представи на личния лекар 

документите от лечебното заведение, където е извършено лечението или изследването, както и 

доказателства за осигурителните си права. Документите, издадени в чужбина, въз основа на 

които се издават болнични листове, трябва да имат официалния характер, валиден за 

съответната страна, в която са издадени, и да са преведени на български език от оторизирана 

фирма за превод и легализация на документи.  

Лицето трябва да представи болничния лист пред осигурителя си, а от своя страна 

осигурителят изпраща по общия ред, определен в Наредбата за паричните обезщетения и 

помощи от държавното обществено осигуряване необходимите документи в НОИ за изплащане 

на парично обезщетение за времето на отпуск по болничния лист. 

 

Статията изготви за вас: 

Румяна Станчева – експерт по социално осигуряване, СД Интелсофт. 

 

 

 

 


