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Процедура за здравно осигуряване на студентите и докторантите
в Университет по хранителни технологии
А. Право на здравно осигуряване
I. Право на здравно осигуряване имат:
1. Студенти, които отговарят на следните условия:
1.1. форма на обучение – редовна;
1.2. образователно-квалификационна степен – „бакалавър“, „магистър“, научна
степен „доктор“;
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. Редовни докторанти.
II. 1. Новоприетите студенти (първокурсници) се осигуряват от датата на започване
на академичната учебна година в Университет по хранителни технологии (График на
учебния процес утвърждаван ежегодно от Академичен съвет), в зависимост от
декларираните от тях обстоятелства, свързани със здравноосигурителния им статус. На
здравно осигуряване от държавния бюджет имат право студентите за времето на редовното
им обучение от започването му до датата на първата редовна държавна изпитна сесия за
студентите. Новоприетите студенти сами заплащат здравноосигурителните си
вноски за времето преди започването на обучението, ако не са били осигурени на друго
основание по реда на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
2. Докторантите се осигуряват за сметка на държавния бюджет за времето от
датата на зачисляването им до датата на отчисляването им с право на защита, освен ако
през този период не са били осигурявани на друго основание по реда на ЗЗО.
III. Правото на здравно осигуряване се установява с декларация за здравноосигурителен статус, която студентът/докторантът подава в отдел “Учебен” – съответните
факултетни канцеларии.

IV. Студентите/докторантите попълват декларация за здравно осигуряване (по
приложения образец) в два екземпляра (по един за УХТ и декларатора), независимо от това
дали подлежат на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 3, т. 2 и т. 3 от ЗЗО.
V. За невярно декларирани данни и обстоятелства относно здравноосигурителния им
статус студентите/докторантите носят отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Б. Декларация се подава при:
1. Записване на новоприет студент – декларираните данни важат от датата на
започване на учебната година (чл. 34, ал 1 т.5 ЗЗО) за една година, включително летните
месеци до следващата учебна година;
2. Зачисляване на докторант – декларираните данни важат от дата на зачисляване
за една година;
3. Новоприетите чуждестранни студенти се осигуряват здравно от деня на
записването им в УХТ (чл. 34, ал 1 т. 4 ЗЗО), след придобиване на ЛНЧ регистрирано в
НАП;
4. Записване на учебната година за горен курс – декларираните данни важат за
една година, включително летните месеци до следващата учебна година;
5. Подаване на заявление за прекъсване на обучението - декларираните данни
важат за една година, включително летните месеци до следващата учебна година;
6 Възникнала промяна на здравно-осигурителния статус (При всяка промяна се
подава нова декларация).
7. Промяна в здравно-осигурителния статус на студент/докторант може да се
извършва само за бъдещ период и на основание подадена декларация.
Университетът по хранителни технологии не носи отговорност за неподадена
от студент/докторант декларация.

В. Не подлежат на здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет
студенти/докторанти в следните случаи:
1. При получаване на доходи от трудова дейност;
2. При получаване на наследствена пенсия;
3. При получаване на парични обезщетения за временна нетрудоспособност,
обезщетения за безработица, пенсия или други доходи, върху които се дължат
здравноосигурителни вноски на друго основание съгласно чл. 40, ал.1 от ЗЗО;
4. След датата на навършване на 26-годишна възраст (за студентите);
5. След датата на преминаване в задочна форма на обучение;
6. След датата за първата редовна държавна изпитна сесия/защита на дипломна
работа;
7. След датата на прекратяване на студентските права – напускане или
отстраняване на студента от УХТ;
8. Чуждестранни студенти без ЛНЧ;

9. Чуждестранни студенти с ЛНЧ, нерегистриран в НАП.
Г. Администриране на здравното осигуряване на студентите
1. Инспекторът от съответната факултетна канцелария на отдел „Учебен“
приема декларацията, извършва проверка за правилно попълване на същата и дава входящ
номер. Единият екземпляр се връща на студента/докторанта, а другият остава при
инспектора.
2. Подадените от студентите/докторантите декларации се предават до 5-то число
на всеки месец в център „Електронно и дистанционно обучение“.
3. До 15-то число на всеки месец център „Електронно и дистанционно обучение“
въвежда информацията за студентите/докторантите, подлежащи на здравно осигуряване за
предходния месец.
3.1. Информацията се въвежда и записва в информационна система, осигурена от
Национална агенция за приходите.
3.2. До 20-то число след края на месеца, за който се отнасят данните, се създава
файл, който чрез електронен подпис се подава в сайта на Националната агенция за
приходите.
3.3. Национална агенция за приходите изпраща електронно Приемнопредавателен протокол за броя на успешно подадените или отхвърлени записи.
3.4. Декларациите за здравно осигуряване заедно с Приемно-предавателния
протокол се съхраняват в център „Електронно и дистанционно обучение“ за срок от една
година.
3.5. Файловете с базата данни се архивират и съхраняват на външен електронен
носител.
4. При постъпило запитване от студент/докторант, относно здравноосигурителния му статус, център „Електронно и дистанционно обучение“ извършва
проверка на подадените от него декларации, декларираните в тях обстоятелства и тяхното
отразяване в информационната система.

Проверявайте редовно здравния си статус на сайта на НАП – www.nap.bg
Практики като осигуряване на нередовни лица за минали периоди не се допускат!!!!

