ЗАКОН за здравно осигуряване

Раздел V
Здравноосигурителни вноски

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., доп., бр. 64 от 2002 г., изм., бр. 1 от 2002 г., доп.,
бр. 74 от 2002 г., изм., бр. 107 от 2002 г., бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2003 г.) (1)
Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3,
се определя върху доход и се внася, както следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г.) за лицата, получаващи
доходи от трудови, служебни правоотношения или правоотношения, възникнали на
основание специални закони, работещи по договори за управление и контрол на
търговски дружества, лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване и
членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията - доходът, върху
който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно
Кодекса за социално осигуряване; вноската се внася от работодателя или ведомството и
от осигурения в съотношение:
 2000 - 2001 г. - 80:20;
 2002 - 2004 г. - 75:25;
 2005 г. - 70:30;
 2006 г. - 65:35;
 2007 г. - 65:35;
 2008 г. - 60:40;
 2009 г. - 55:45;
 2010 г. и следващите години - 50:50:
а) осигурителните вноски са изцяло за сметка на работодателя или ведомството,
когато това е предвидено в закон;
б) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) за лицата в неплатен отпуск,
които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху
половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за
самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато
неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато
неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и
престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до края на
месеца, следващ този, за който се отнася;
в) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) осигурителните вноски за здравно осигуряване се
внасят едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване;
г) (нова - ДВ, бр. 50 от 2003 г., отм., бр. 46 от 2007 г.);
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г., доп., бр. 105 от 2006 г.)
едноличният търговец, физическото лице, образувало ЕООД, съдружниците в търговски
дружества и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или
занаятчийска дейност, се осигуряват върху месечен доход, който не може да бъде по-

малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица,
определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и годишно
върху доходите от дейността и доходите по т. 3, съгласно справката към данъчната
декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване; регистрираните
земеделски производители и тютюнопроизводители се осигуряват върху осигурителни
доходи, определени с Кодекса за социално осигуряване; регистрираните земеделски
производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или
животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за
тази дейност; вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се
отнасят;
3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) за лицата, работещи без трудово
правоотношение:
а) (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г.) ако не се осигуряват по реда на т. 1 и 2 и получават
възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната,
върху облагаемия доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи; когато
е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след
намаляването му с нормативно признатите разходи, осигуряването се извършва по реда
на ал. 5;
б) ако са осигурени по реда на т. 1, осигурителните вноски се внасят върху
облагаемия доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи, независимо
от размера на полученото възнаграждение;
в) осигурителните вноски се внасят в съотношението по т. 1 от възложителя до 10-о
число на месеца, следващ този, за който се отнасят;
4. за пенсионерите - размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към
тях; вноските са за сметка на републиканския бюджет и се внасят до 10-о число на
месеца, следващ този, за който се отнасят;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) за лицата във временна неработоспособност поради
болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете - минималният осигурителен
доход за самоосигуряващите се лица; вноските са за сметка на работодателя и са равни
на дължимата от него част от вноската, като се внасят едновременно с изплащането на
месечното възнаграждение; осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за
своя сметка, са в същия размер и се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за
който се отнасят, върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица,
съответно за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители,
определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за
съответната година;
6. за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 3, 4 и 5,
вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях
срокове по реда, определен в чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
7. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г.) за служителите на Българската православна църква и
други признати по нормативноустановен ред вероизповедания, които не получават
възнаграждения за извършвана дейност - минималният осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване; вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за
който се отнасят, от централното ръководство на съответното вероизповедание;

8. за лицата, получаващи обезщетение за безработица - размерът на изплатеното
обезщетение; вноските са за сметка на фонд "Безработица" и се внасят до 10-о число на
месеца, следващ този, за който се отнасят.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Осигуряват се за сметка на републиканския бюджет:
ветераните от войните и военноинвалидите; инвалидите, пострадали при или по повод на
отбраната на страната, по време на наборна военна служба, при природни бедствия и
аварии; пострадалите при изпълнение на служебния си дълг служители на
Министерството на вътрешните работи и държавните служители.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Осигуряват се за сметка на
републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на ал. 1:
1. (доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г.) лицата до 18-годишна възраст и след навършване на
тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование;
2. студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна
възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка;
3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) чуждестранните студенти - редовно обучение, до
навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение, приети във
висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския
съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в
чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на
граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на
Република България;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм., бр. 46 от 2007 г.);
5. (доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., изм., бр. 111 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г., предишна
т. 4, бр. 18 от 2006 г.) гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни
социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално
подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, както и настанените в
специализирани институции за социални услуги;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) задържаните под стража или лишените от
свобода;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) лицата в производство за предоставяне на
статут на бежанец или право на убежище;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм., бр. 95 от 2006 г.);
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) родителите, осиновителите или съпрузите,
които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които
постоянно се нуждаят от чужда помощ;
10. (нова - ДВ, бр. 111 от 2004 г., предишна т. 9, бр. 18 от 2006 г.) съпрузите на
кадровите военнослужещи, участващи в международни операции и мисии - за периода
на мисията, а за лицата, получаващи обезщетения по чл. 233 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България - за периода на получаване на обезщетението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., бр. 18 от 2006 г., предишна ал. 3, бр. 95 от 2006 г.,
изм., бр. 113 от 2007 г., бр. 37 от 2008 г.) За лицата по ал. 3 осигурителната вноска се внася
в размера, определен със закона за бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за съответната година, върху половината от минималния осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г., предишна ал. 4, бр. 95 от 2006 г.,
изм., бр. 113 от 2007 г.) Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, се
осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер
на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета
на държавното обществено осигуряване. Вноските се внасят до 10-о число на месеца,
следващ този, за който се отнасят. Тези лица извършват годишно изравняване на
осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Максималният размер на месечния доход,
върху който се изчислява здравноосигурителната вноска, е максималният доход,
определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) За лицата по ал. 1, т. 6 вноските се внасят
върху сбора от осигурителните доходи по реда, предвиден за съответния вид доход, но
върху не повече от максималния размер на осигурителния доход, определен със Закона
за бюджета на държавното обществено осигуряване.

