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Обезщетение за временна 
неработоспособност
Право да го 
получат имат 
всички, заети 
с трудов договор, 
договор за 
управление 
и конт рол, 
морските лица, 
както и самооси-
гуряващи се

Редът за отпускане, изчислява-
не и изплащане на паричните 
обезщетения за периодите на 

временна неработоспособност от 
държавното обществено осигу-
ряване (ДОО) е регламентиран в 
Кодекса за социално осигуряване 
(КСО) и в Наредбата за паричните 
обезщетения и помощи от държав-
ното обществено осигуряване.
Лицата, които имат право на па-

рични обезщетения, са онези, които 
упражняват трудова дейност, за ко-
ято подлежат на задължително об-
ществено осигуряване и са осигуре-
ни за рисковете общо заболяване и 
майчинство (ОЗМ) и трудова злопо-
лука и професионална болест. В об-
щия случай това са всички лица, ра-
ботещи по трудов договор, договор 
за управление и контрол, морските 
лица, както и самоосигуряващите 
се лица, които са избрали да внасят 
вноски за фонд ОЗМ.

Условия 
За да придобият право на парично 
обезщетение от ДОО, лицата трябва 
да отговарят на няколко условия: 

  към деня на настъпване на вре-
менната неработоспособност 
лицето да е осигурено за общо 
заболяване и майчинство, т.е. да 
упражнява трудова дейност, коя-
то е основание за осигуряване, и 
да са внесени или дължими оси-
гурителни вноски върху получе-
но, начислено или неначислено 
трудово възнаграждение

  лицето да има най-малко 6 ме-
сеца осигурителен стаж като 
осигурено за общо заболяване 
и майчинство. Това изискване 
не се отнася за лицата, ненавър-

шили 18-годишна възраст, и за 
придобиване право на парично 
обезщетение за трудова злопо-
лука и професионална болест. 
Шестмесечният стаж може да бъ-
де прекъснат или непрекъснат, 
да е положен при различни рабо-
тодатели, като не е задължител-
но да е положен непосредствено 
преди излизането на лицето в 
отпуск поради временна нера-
ботоспособност

  да им е разрешен отпуск поради 
болест, т.е. да имат издаден ва-
лиден болничен лист от органите 
на медицинската експертиза.

В осигурителния стаж, необхо-
дим за придобиване право на парич-
но обезщетение при временна нера-
ботоспособност, се включват пери-
одите на:

  времето, през което лицата по 
чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 10 от КСО 
са работили при пълното законо-
установено за тях работно време, 
ако са внесени или дължими оси-
гурителните вноски върху полу-
ченото, начисленото и неизпла-
теното, както и неначисленото 
възнаграждение, но не по-малко 
от минималния осигурителен до-
ход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО 
за съответната професия; когато 
лицето е работило при непълно 
работно време, осигурителният 
стаж се зачита пропорционално 
на законоустановеното работно 
време

  времето, за което са внесени или 
дължими осигурителни вноски 
върху не по-малко от минимал-
ната работна заплата за страната, 
за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5, 9 и 
10 от КСО; когато възнагражде-
нието на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 
5, 9 и 10, върху което са внесени 
осигурителните вноски, е по-

малко от минималната работна 
заплата за страната, осигурител-
ният стаж се зачита пропорци-
онално

  времето, за което за лицата по чл. 
4, ал. 1, т. 7 и 8 от КСО са вне-
сени или дължими осигурител-
ни вноски върху не по-малко от 
минималния осигурителен доход 
по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО

  времето, за което са внесени дъл-
жимите осигурителни вноски 
от самоосигуряващите се лица, 
включително вноските по чл. 6, 
ал. 9 и дължимите осигурителни 
вноски от лицата по чл. 4, ал. 9 и 
чл. 4а, ал. 1 от КСО

  времето, през което лицата по чл. 
4, ал. 1, т. 1 - 4 от КСО, за които 
не е определен минимален оси-
гурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 
3 от КСО, са работили при пъл-
ното законоустановено за тях ра-
ботно време, ако са внесени или 
дължими осигурителни вноски 
върху полученото, начисленото и 
неизплатеното, както и неначис-
леното възнаграждение, но върху 
не по-малко от минималната ра-
ботна заплата за страната; когато 
лицето е работило при непълно 
работно време, осигурителният 
стаж се зачита пропорционално 
на законоустановеното за него 
работно време, ако са внесени 
или дължими осигурителни 
вноски върху съответната про-
порционална част от минимал-
ната работна заплата

  времето на платен и неплатен 
отпуск за отглеждане на дете

  времето на платените и неплате-
ните отпуски за временна нера-
ботоспособност, за бременност 
и раждане и при осиновяване 
на дете от 2- до 5-годишна въз-
раст

  времето на неплатен отпуск до 
30 работни дни през една кален-
дарна година

  времето, през което самооси-
гуряващите се лица, които се 
осигуряват за общо заболяване 
и майчинство, са получавали па-
рични обезщетения за временна 
неработоспособност, бременност 
и раждане, отглеждане на малко 
дете и осиновяване на дете от 
2- до 5-годишна възраст и пери-
одите на временна неработос-
пособност, бременност и раж-
дане, отглеждане на малко дете 
и осиновяване на дете от 2- до 
5-годишна възраст, през които 
не са имали право на парично 
обезщетение.

Кога се получава 
отказ
Длъжностното лице, на което е 
възложено изплащането на обез-
щетенията и помощите, или друго 
длъжностно лице, определено от 
ръководителя на териториалното 
поделение на Националния осигу-
рителен институт, издава разпо-
реждане за отказ, когато за лицето 
не са изпълнени посочените усло-
вия и то няма право на парично 
обезщетение. Разпореждането за 
отказ може да бъде отменено, ко-
гато в давностния срок по чл. 115, 
ал. 2 от КСО лицето или неговият 
осигурител представят нови или 
допълнителни доказателства, ус-
тановяващи правото на парично 
обезщетение. 

За да придобият 
това право, лицата 
трябва да отговарят 
на няколко условия.
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