
От

данни за упълномощеното лице

Документ за самоличност 
(номер, дата и място на издаване)

ЕГН

(трите имена на упълномощеното лице)

Пълномощно № дата Изд.

Декларирам:
1. Пребивавал/а/ съм извън страната повече от 183 дни през една календарна година за 

периода 01.07.1999 г. -  31.12.2007 г., както следва:

Документ за самоличност 
(номер, дата и място на издаване)

от доот до от до

приело декларацията

Входящ номер и дата

ЕГН

(трите имена на задълженото лице)

Постоянен адрес 

Адрес за кореспонденция

ЗА ПРИХОДИТЕ

Декларацията се подава от български граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 

дни през една календарна година за периода 1 юли 1999 г. - 31 декември 2007 г. и дължат 

здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина 

Попълва се от приходната администрация

Териториална дирекция на НАП

Фамилия и подпис на длъжностното лице,

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

МИНИСТЕРСТВО по § 19и, ал. 2 от преходните и заключителните НАЦИОНАЛНА 

НА ФИНАНСИТЕ разпоредби на Закона за здравното осигуряване АГЕНЦИЯ

Периоди за годината от колона І  (ден , месец)
Година

Брой дни извън 

страната 

(общо)



община

притежаващ ЛК № издадена на

община

притежаващ ЛК №

Да подаде настоящата декларация по § 19и, ал. 2 от ЗЗО.

Дата ……………………

издадена на

от

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

2. За декларираните години не съм ползвал/а/ медицинска помощ заплатена от НЗОК.

живущ в гр./с. , ул./ж.к

ЕГН  /ЛНЧ/ Служебен номер от регистъра на НАП

област

ЕГН  /ЛНЧ/ Служебен номер от регистъра на НАП

живущ в гр./с. , ул./ж.к

3. Известно ми е, че при установено по данни от НЗОК ползване на медицинска помощ, 

заплатена от НЗОК за годините по т. 1, не мога да се възползвам от разпоредбата на § 

19и, ал. 1 от ЗЗО.    

Име – собствено, бащино и фамилно

Подписаният: 
Попълва се, когато декларацията се подава от упълномощено лице:

№/бл.,вх.,ап

копие на задграничния паспорт, от който са видни датите на влизане и излизане от страната; 

удостоверение от съответната областна дирекция на полицията; документ, издаден от компетентните 

органи на съответната държава и др.

Име – собствено, бащино и фамилно

Прилагам следните удостоверителни документи :

Упълномощител:

№/бл.,вх.,ап област

(дата) Подпис:

от

ПЪЛНОМОЩНО




