
СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД И ИЗПЛАТЕНИ ПРЕТЕНЦИИ 
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Пакети от здравни дейности/услуги Код на 
реда

Сума - хил. лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

А. Начислен премиен приход

Подобряване на здравето и предпазване от заболяване 011

Извънболнична медицинска помощ 012

Болнична медицинска помощ 013

Стоматологични услуги 014

Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне 
на медицинска помощ 015

Възстановяване на разходите 016

Други здравноосигурителни пакети 017

Общо за раздел А 010

Б. Изплатени претенции

Подобряване на здравето и предпазване от заболяване 021

Извънболнична медицинска помощ 022

Болнична медицинска помощ 023

Стоматологични услуги 024

Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне 
на медицинска помощ 025

Възстановяване на разходите 026

Други здравноосигурителни пакети 027

Общо за раздел Б 020

В. Административни разходи 030

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
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 Ръководител:
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 Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД И ИЗПЛАТЕНИ ПРЕТЕНЦИИ ОТ 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ПО ЧЛ.83,АЛ.1 ОТ ЗЗО ЗА 2022 ГОДИНА

Справката се попълва от застрахователни акционерни дружества, лицензирани по видовете застраховки по т.2 или по т.1 и 2 от раздел II, 
буква „А“ на Приложение №1 към Кодекса на застраховането.

Данни за начислен премиен приход, изплатени претенции и административни разходи, се попълват само за приходи и 
разходи свързани със застраховка  „Заболяване“, независимо дали дружеството има лиценз и по т.1. по предоставяните 
здравноосигурителни пакети

Подобряване на здравето и предпазване от заболяване - включва обстойни профилактични прегледи и лабораторни изследвания с 
цел навременно поставяне на диагноза и лечение на здравословен проблем.

Извънболнична медицинска помощ - включва всички прегледи и консултации, неотложна медицинска помощ, лабораторни 
и инструментални (апаратни) изследвания, вкл. високоспециализирани изследвания, манипулации, физиотерапия, амбулаторни 
хирургически операции, подготовка за хоспитализация и др..

Болнична медицинска помощ - болничен престой, прегледи и консултации, лабораторни и инструментални (апаратни) изследвания, 
манипулации, лечение, вкл. хирургически операции, рехабилитация, физиотерапия, санаториално лечение, санитарен транспорт и др.

Стоматологични услуги - включва обстоен първоначален профилактичен преглед, последваща терапевтична дейност, хирургична 
дейност, ортопедична дейност по лекарско предписание.

Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ - например настаняване в 
самостоятелна болнична стая с необходимите удобства за по-приятен престой в лечебното заведение и други.

Възстановяване на разходите - възстановяване на направените разходи за здравни услуги и стоки (превързочни материали, 
медикаменти и консумативи) до посочения лимит за здравно осигуряване.

Други здравноосигурителни пакети


