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СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 
 
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално 
член 51 и 235 от него, 
 
като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална 
сигурност на наети лица,самостоятелно заети  лица и членове на техните 
семейства, които се движат в рамките на Общността, и по-специално член 98 от 
него, 
 
като взе предвид предложението на Комисията, 
 
като взе предвид становището на Европейския парламент, 
 
като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет, 
 
като има предвид, че е необходимо да се определи реда за прилагане на Регламент 
(ЕИО) № 1408/71, който да съответства на основните правила и придобития опит в 
прилагането на тези текстове през годините; 
 
като има предвид, че по-специално е необходимо да се определят компетентните 
органи и институции във всяка държава-членка, както и органите за връзка, които 
имат право да извършват пряк обмен на информация помежду си; 
 
като има предвид, че е необходимо да се определят документите, които следва да 
се представят и попълват от заинтересованите лица за получаването на 
обезщетения; 
 
като има предвид, че е необходимо подробно да се определи реда за прилагане на 
разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за определяне на приложимото 
законодателство, както и разпоредбите за различните категории обезщетения; 
 
като има предвид, че е необходимо да се определят и условията за възстановяване 
на обезщетенията, които са предоставени от институцията на дадена държава-
членка от името на институцията на друга държава-членка, както и да се определят 
задълженията на Одиторския съвет; 
 



като има предвид, че е необходимо да се определят методите за прилагане на 
процедурата, която трябва да се следва за превръщането на валути в рамките на 
Европейската парична система; 
 
като има предвид, че с оглед улесняване на обмяната на информация между 
органите и институциите на държавите-членки е необходимо да се предвиди 
възможност за електронна обработка на данни във връзка с прилагането на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71; 
 
като има предвид, че Приложение 1, 4, 5, 6, 7 и 8 към Регламент (ЕИО) № 574/72 
следва да могат да се изменят с приет от Комисията регламент по искане на 
заинтересованата държава-членка или държави-членки, или техните компетентни 
органи, след провеждане на консултации с административната комисия; като има 
предвид, че единствената цел на изменението на тези приложения е приетите 
решения от съответните държави-членки или от техните компетентни органи да 
бъдат обединени в акт на Общността, 
 
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 
 

ДЯЛ І 
 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Член 1 
 

Определения 
 
По смисъла на настоящия регламент: 
 
а) “регламент” означава Регламент (ЕИО) № 1408/71; 
 
б) “регламент за прилагане” означава настоящият регламент; 
 
в) определенията в член 1 на настоящия регламент имат значението, което им е 
определено в посочения член. 
 

Член 2 
 

Печатни типови образци – Информация за законодателствата – Ръководства 
 
1. Административната комисия изготвя образци на документите, които са 
необходими за прилагането на регламента и на регламента за прилагане. 
 
Тези документи могат да се предават между институциите на хартиен носител или 
под друга форма, или чрез телематични услуги като стандартизирани електронни 
съобщения в съответствие с Дял VІа. Обменът на информация посредством 



телематични услуги подлежи на договаряне между компетентните органи или 
органите, посочени от компетентните органи на изпращащата държава-членка и 
тези на получаващата държава-членка.       
 
 
2. За да подпомогне компетентните органи на всяка държава-членка, 
административната комисия може да събира информация за разпоредбите, които 
попадат в приложното поле на настоящия регламент. 
 
3. Административната комисия изготвя ръководства с цел информиране на 
заинтересованите лица за техните права и за административните формалности, 
които следва да се извършат за упражняването на тези права. 
 
Преди да се изготвят такива ръководства, се провеждат консултации с 
консултативния комитет. 
 

Член 3 (7) 
 

Органи за връзка – Обмяна на информация между институциите и между 
получателите и институциите 

 
1. Компетентните органи могат да определят органи за връзка, които да могат 
пряко да обменят информация помежду си. 
 
2. Всяка институция на държава-членка и всяко лице, което временно или 
пребивава на територията на държава-членка, могат пряко или чрез органите за 
връзка да подават заявление до институцията на друга държава-членка. 
 
3. Издадените от институция на държава-членка решения и други документи, 
предназначени за лица, които временно или пребивават на територията на друга 
държава-членка, могат да се връчват пряко чрез препоръчано писмо с обратна 
разписка. 
 

Член 4 (9) 
 

Приложения 
 
1. Компетентният орган или органи на всяка държава-членка са изброени в 
Приложение 1. 
 
2. Компетентните институции на всяка държава-членка са изброени в Приложение 
2. 
 
3. Институциите по място на пребиваване и институциите по  място на престой  на 
всяка държава-членка са изброени в Приложение 3. 
 



4. Органите за връзка, които са определени в съответствие с разпоредбите на член 
3, параграф 1 от регламента за прилагане, са изброени в Приложение 4. 
 
5. Разпоредбите, посочени в членове 5, 53, параграф 3, членове 104, 105, параграф 
2, членове 116 и 121 от регламента за прилагане, са изброени в Приложение 5. 
 
6. Избраната процедура за изплащане на обезщетения от институциите, които 
отговарят за изплащането във всяка държава-членка, в съответствие с разпоредбите 
на член 53, параграф 1 от регламента за прилагане, е изброена в Приложение 6. 
 
7. Наименованията и седалищата или мястото на стопанска дейност на банките, 
посочени в член 55, параграф 1 от регламента за прилагане, са изброени в 
Приложение 7. 
 
8. Държавите-членки, за които се прилагат разпоредбите на член 10а, параграф 1, 
буква г) от регламента за прилагане по отношение на взаимоотношенията помежду 
им, са изброени в Приложение 8. 
 
9. Схемите, които следва да бъдат взети предвид при изчисляване на средните 
годишни разходи за обезщетения в натура в съответствие с разпоредбите на член 
94, параграф 3, буква а) и член 95, параграф 3, буква а) от регламента за прилагане, 
са изброени в Приложение 9. 
 
10. В Приложение 10 са изброени институциите или органите, които са определени 
от компетентните органи, по-специално съгласно следните разпоредби: 
 
а) регламент: член 14в, член 14г, параграф 3 и член 17; 
 
б) регламент за прилагане: член 6, параграф 1, членове 8, 10б, 11, параграф 1, член 
11а, параграф 1, членове 12а, 13, параграфи 2 и 3, член 14, параграфи 1, 2 и 3, член 
38, параграф 1, член 70, параграф 1, член 80, параграф 2, членове 81, 82, параграф 
2, член 85, параграф 2, член 86, параграф 2, член 89, параграф 1, член 91, параграф 
2, член 102, параграф 2, членове 109, 110, 113, параграф 2. 
 
11. В Приложение 11 са изброени схемата или схемите, посочени в член 35, 
параграф 2 от регламента. 
 

ДЯЛ ІІ 
 

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА РЕГЛАМЕНТА 
 

Прилагане на разпоредбите на членове 6 и 7 от регламента 
 

Член 5 
 



Замяна на споразуменията за прилагане на конвенции с регламента за прилагане 
 
Разпоредбите на регламента за прилагане заменят разпоредбите на споразуменията 
за прилагане на конвенциите, посочени в член 6 от регламента; те заменят и 
разпоредбите за прилагане на разпоредбите на конвенциите, посочени в член 7, 
параграф 2, буква в) от регламента, доколкото същите не са изброени в 
Приложение 5. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 9 от регламента 
 

Член 6 
 

Придобиване на право на доброволно или продължено по избор осигуряване 
 
1. Ако по силата на членове 9 и 15, параграф 3 от регламента, дадено лице отговаря 
на условията за придобиване на право на доброволно или продължено осигуряване 
по избор за инвалидност, старост и смърт (пенсии) в няколко схеми съгласно 
законодателството на една държава-членка, и ако не е подлежало на задължително 
осигуряване съгласно една от тези схеми по силата на последната си трудова или 
самостоятелна трудова заетост, съгласно разпоредбите на посочените членове 
лицето може да се включи в определената от законодателството на тази държава-
членка схема за доброволно или продължено осигуряване по избор или, ако това 
условие не бъде изпълнено, в схема по свой избор. 
 
2. За да се позове на разпоредбите на член 9, параграф 2 от регламента, лицето 
представя на институцията на въпросната държава-членка заверено удостоверение 
за завършените осигурителни периоди или периоди на пребиваване съгласно 
законодателството на която и да е друга държава-членка. Такова заверено 
удостоверение се издава по искане на заинтересованото лице от институцията или 
институциите, които прилагат законодателството, съгласно което лицето е 
завършило тези периоди. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 12 от регламента 
 

Член 7 (11) 
 

Общи правила за прилагане на разпоредбите за избягване на натрупване 
 

1. Когато дължимите обезщетения съгласно законодателството на две или повече 
държави-членки зависят от взаимно намаляване, спиране или прекратяване, 
сумите, които не биха били изплатени при строго прилагане на предвидените от 
законодателството на съответните държави-членки разпоредби за намаляване, 
спиране или прекратяване, се разделят на броя на обезщетенията, подлежащи на 
намаляване, спиране или прекратяване. 
 



2. С оглед прилагане на разпоредбите на член 12, параграфи 2, 3 и 4, членове 46а, 
46б и 46 в от регламента, съответните компетентни институции взаимно си 
предоставят по свое искане цялата необходима информация. 
 

Член 8 (5) 
 

Приложими правила в случай на натрупване на права на обезщетения за болест 
или майчинство съгласно законодателството на няколко държави-членки 

 
1. Ако наето или самостоятелно заето лице, или член на неговото семейство, има 
право да предявява искане за обезщетения за майчинство съгласно 
законодателството на две или повече държави-членки, тези обезщетения се 
отпускат изключително съгласно законодателството на държавата-членка, на чиято 
територия е настъпило раждането или, ако раждането не е настъпило на 
територията на една от тези държави-членки, изключително съгласно 
законодателството на държавата-членка, на което е било подчинено последно 
наетото или самостоятелно заетото лице. 
 
2. Ако наето или самостоятелно заето лице има право да предявява искане за 
обезщетения за болест съгласно законодателството на Ирландия и Обединеното 
кралство за един и същи период на неработоспособност, тези обезщетения се 
отпускат изключително съгласно законодателството на държавата-членка, на което  
последно е било подчинено съответното лице. 
 
3. В случаите, посочени в член 14в, буква б) и член 14е от регламента, когато 
въпросното лице или член на неговото семейство има право да предявява искане за 
обезщетения в натура за болест или майчинство съгласно двете въпросни 
законодателства, се прилагат следните правила: 
 
а) Когато поне едно от тези законодателства предвижда обезщетенията да се 
отпускат под формата на възстановяване на вноски на лицето, което има право на 
обезщетението, това е от изключителна отговорност на институцията на 
държавата-членка, на чиято територия са отпуснати обезщетенията. 
 
б) Ако обезщетенията са отпуснати на територията на друга държава-членка, освен 
въпросните две държави-членки, тези обезщетения са от изключителната 
отговорност на институцията на държавата-членка, на чието законодателство е 
било подчинено въпросното лице по силата на упражняваната от него платена 
трудова заетост. 
 

Член 8а 
 

Приложими правила в случай на натрупване на права на обезщетения за болест, 
трудови злополуки или професионална болест съгласно гръцкото законодателство 

и законодателството на една или повече други държави-членки 
 



Ако през един и същи период наето или самостоятелно заето лице, или член на 
неговото семейство, има право да предявява искания за обезщетения за болест, 
искания за трудови злополуки или професионална болест съгласно гръцкото 
законодателство и съгласно законодателството на една или повече държави-членки, 
тези обезщетения се отпускат изключително съгласно законодателството, на което  
последно е било подчинено заинтересованото лице. 
 

Член 9 (5) 
 

Приложими правила в случай на натрупване на права на помощи при смърт 
съгласно законодателството на няколко държави-членки 

 
1. При настъпване на смъртта на територията на дадена държава-членка, се запазва 
само придобитото право на помощи при смърт съгласно законодателството на тази 
държава-членка, докато придобитото право съгласно законодателството на която и 
да е друга държава-членка се погасява. 
 
2. При настъпване на смъртта на територията на дадена държава-членка, когато 
правото на помощи при смърт е било придобито съгласно законодателството на две 
или повече други държави-членки, или когато смъртта настъпи извън територията 
на държавите-членки и споменатото право е било придобито съгласно 
законодателството на две или повече държави-членки, се запазва само придобитото 
право съгласно законодателството на държавата-членка, на което  последно е било 
подчинено починалото лице, докато придобитото право съгласно 
законодателството на която и да е друга държава-членка се погасява. 
 
3. Чрез дерогация на разпоредбите на параграфи 1 и 2, в случаите, посочени в 
членове 14в, буква б) или 14е от регламента, придобитото право на помощи при 
смърт съгласно законодателството на заинтересованите държави-членки, се 
запазва. 
 

Член 9а 
 

Приложими правила в случай на натрупване на права на обезщетения за 
безработица 

 
Ако наето или самостоятелно заето лице, което има право на обезщетения за 
безработица съгласно законодателството на държава-членка, на което  е било 
подчинено по време на последната си трудова или самостоятелна трудова заетост 
съгласно член 69 от регламента, отиде в Гърция, където също има право на 
обезщетения за безработица въз основа на преди това завършен осигурителен 
период, период на трудова или самостоятелна заетост съгласно гръцкото 
законодателство, правото на обезщетения съгласно гръцкото законодателство се 
спира за срока, определен в член 69, параграф 1, буква в) от регламента. 
 

Член 10 (12) (13) 



 
Приложими правила в случай на натрупване на права на семейни обезщетения или 

семейни помощи за наети или самостоятелно заети  лица 
 
1. а) Правото на дължими обезщетения или семейни помощи съгласно 
законодателството на държава-членка, според което придобиването на право на 
тези обезщетения или помощи не зависи от условия за осигуряване, трудова или 
самостоятелна трудова заетост, се спира, когато през един и същи период и за един 
и същи член на семейството се дължат обезщетения единствено съгласно 
националното законодателство на друга държава-членка или при прилагане на 
разпоредбите на членове 73, 74, 77 или 78 от регламента, до размера на тези 
обезщетения. 
 
б) Въпреки това, при упражняване на професионална или търговска дейност на 
територията на първата държава-членка: 
 
(i) в случай на дължими обезщетения само съгласно националното законодателство 
на друга държава-членка или съгласно разпоредбите на членове 73 или 74 от 
регламента на лицето, което има право на семейни обезщетения или на лицето, на 
което същите следва да се изплащат, правото на дължими семейни обезщетения 
само съгласно националното законодателство на въпросната друга държава-членка 
или съгласно разпоредбите на посочените членове се спира до размера на 
семейните обезщетения, предвидени от законодателството на държавата-членка, на 
чиято територия пребивава членът на семейството. Разходите за изплатените 
обезщетения от държавата-членка, на чиято територия пребивава членът на 
семейството, са за сметка на тази държава-членка; 
 
(ii) в случай на дължими обезщетения само съгласно националното 
законодателство на друга държава-членка или съгласно разпоредбите на членове 77 
или 78 от регламента на лицето, което има право на семейни обезщетения или на 
лицето, на което същите следва да се изплащат, правото на дължими семейни 
обезщетения или семейни помощи само съгласно националното законодателство на 
въпросната друга държава-членка или съгласно разпоредбите на посочените 
членове се спира; в такъв случай съответното лице има право на семейните 
обезщетения или семейните помощи на държавата-членка, на чиято територия 
пребивават децата, като разходите са за сметка на тази държава-членка, и в 
зависимост от случая, има право на други обезщетения, освен семейните помощи, 
посочени в членове 77 или 78 от регламента, като разходите са за сметка на 
определената в тези членове компетентна държава. 
 
2. Ако наето лице, което е подчинено на законодателството на дадена държава-
членка, има право на семейни помощи въз основа на преди това завършени 
осигурителни периоди или периоди на заетост съгласно гръцкото законодателство, 
когато през един и същи период и за един и същи член на семейството съгласно 
разпоредбите на членове 73 и 74 от регламента се дължат семейни обезщетения или 



семейни помощи съгласно законодателството на първата държава-членка, това 
право се спира до размера на тези обезщетения. 
 
3. Когато съгласно разпоредбите на членове 73 и/или 74 от регламента през един и 
същи период и за един и същи член на семейството се дължат семейни 
обезщетения от две държави-членки, компетентната институция на държавата-
членка, чието законодателство предвижда най-висок размер на обезщетението, 
изплаща пълния размер на това обезщетение и половината от тази сума й се 
възстановява от компетентната институция на другата държава-членка до 
максималния размер, който е предвиден от законодателството на последната 
държава-членка. 
 
 
 
 
 

Член 10а (8) 
 

Приложими правила, когато наето или самостоятелно заето лице 
последователно е подчинено на законодателството на няколко държави-членки 

през един и същи период или част от период 
 
Когато наето или самостоятелно заето лице последователно е било подчинено на 
законодателството на две държави-членки през периода между две дати за 
изплащане на семейните обезщетения, предвидени от законодателството на едната 
или и на двете съответни държави-членки, се прилагат следните правила: 
 
а) Семейните обезщетения, за които съответното лице може да предявява иск по 
силата на това, че е подчинено на законодателството на всяка от тези държави, 
съответстват на броя на дължимите дневни обезщетения съгласно съответното 
законодателство. Когато това законодателство не предвижда дневни обезщетения, 
семейните обезщетения се отпускат съразмерно на времето, през което съответното 
лице е било подчинено на законодателството на всяка от държавите-членки, спрямо 
определения от съответното законодателство период. 
 
б) Когато семейните обезщетения са били предоставяни от дадена институция през 
период, през който е трябвало да бъдат предоставяни от друга институция, между 
тези институции се извършва счетоводна корекция. 
 
в) По смисъла на алинеи а) и б), когато завършените периоди на трудова или 
самостоятелна трудова заетост съгласно законодателството на една държава-членка 
се изразяват в единици, различни от тези, които се използват за изчисляване на 
семейните обезщетения съгласно законодателството на друга държава-членка, на 
което  съответното лице също е било подчинено през същия период, превръщането 
се извършва в съответствие с разпоредбите на член 15, параграф 3 от регламента за 
прилагане. 



 
г) Независимо от разпоредбите на алинея а), при взаимоотношенията между 
държавите-членки, изброени в Приложение 8 към регламента за прилагане, 
институцията, която поема разходите за семейните обезщетения на основание 
първата трудова или самостоятелна трудова заетост през съответния период, поема 
тези разходи през целия текущ период. 
 
 

ДЯЛ ІІІ 
 

ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

 
Прилагане на разпоредбите на членове 13 до 17 от регламента 

 
Член 10б (9) 

 
Формалности съгласно член 13, параграф 2, буква е) от регламента 

 
Датата и условията, при които законодателството на дадена държава-членка 
престава да бъде приложимо за лице, посочено в член 13, параграф 2, буква е) от 
регламента, се определят в съответствие с това законодателство. Институцията, 
определена от компетентния орган на държавата-членка, чието законодателство 
става приложимо за лицето, отправя запитване до институцията, определена от 
компетентния орган на първата държава-членка, за определяне на тази дата. 
 

Член 11 
 

Формалности в случай на командироване на наето лице съгласно член 14, 
параграф 1 и член 14б, параграф 1 от регламента и в случай на сключени 

споразумения съгласно член 17 от регламента 
 
1. Институциите, определени от компетентния орган на държавата-членка, чието 
законодателство следва да остане приложимо, издават удостоверение, в което се 
посочва, че до определена дата наетото лице остава подчинено на това 
законодателство: 
 
а) в случаите, посочени в член 14, параграф 1 и член 14б, параграф 1 от регламента, 
по искане на наетото лице или неговия работодател; 
 
б) в случаите, когато се прилагат разпоредбите на член 17 от регламента. 
 
2. Съгласието, предвидено в случаите, посочени в член 14, параграф 1, буква б) и 
член 14б, параграф 1 от регламента, се иска от работодателя. 
 



Член 11а` 
 

Формалности съгласно член 14а, параграф 1 и член 14б, параграф 2 от 
регламента и в случай на сключени споразумения съгласно член 17 от 
регламента при работа, която се извършва на територията на държава-
членка, различна от тази, в която самостоятелно заетото лице обичайно 

упражнява самостоятелна трудова заетост 
 
1. Институцията, определена от компетентния орган на държавата-членка, чието 
законодателство следва да остане приложимо, издава удостоверение, в което се 
посочва, че до определена дата самостоятелно заетото лице остава подчинено на 
това законодателство: 
 
а) в случаите, посочени в член 14а, параграф 1 и член 14б, параграф 2 от 
регламента, по искане на самостоятелно заетото лице; 
 
б) в случаите, когато се прилагат разпоредбите на член 17 от регламента. 
 
2. Съгласието, предвидено в случаите, посочени в член 14а, параграф 1 и член 14б, 
параграф 2 от регламента, се иска от самостоятелно заетото лице. 
 

Член 12 
 

Особени разпоредби за осигуряване на наети лица по германската схема за 
социална сигурност 

 
Когато съгласно условията, предвидени в член 13, параграф 2, буква а), член 14, 
параграфи 1 и 2 или член 14б, параграф 1 от регламента, или съгласно сключено 
споразумение съгласно член 17 от регламента, германското законодателство се 
прилага за лице, наето на работа от предприятие или работодател, чието седалище 
или място на стопанска дейност не се намира на германска територия и 
съответното лице няма постоянна работа на германска територия, това 
законодателство се прилага така, сякаш съответното лице е наето на работа на 
мястото на постоянното си пребиваване на германска територия. 
 
Ако наетото лице не пребивава постоянно на германска територия, германското 
законодателство се прилага така, сякаш лицето е наето на работа на място, за което 
е компетентен Бонският местен фонд за общо заболяване (Allgemeine 
Ortskrankenkasse Bonn). 
 

Член 12а (5) 
 

Приложими правила за лицата, посочени в член 14, параграф 2, буква б), член 
14, параграф 3, член 14а, параграфи 2 до 4 и член 14в от регламента, които 
обичайно упражняват трудова и/или самостоятелна трудова заетост на 

територията на две или повече държави-членки 



 
По смисъла на член 14, параграф 2, буква б), член 14, параграф 3, член 14а, 
параграфи 2 до 4  и член 14в от регламента, се прилагат следните правила: 
  
1. а) Лице, което обичайно упражнява дейността си на територията на две или 
повече държави-членки или в предприятие, чието седалище или място на стопанска 
дейност се намира на територията на една държава-членка, и което прекосява 
общата граница между две държави-членки, или което е едновременно наето на 
работа на територията на една държава-членка и самостоятелно заето на 
територията на друга държава-членка, уведомява за това положение институцията, 
определена от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия 
пребивава. 
 
б) Когато законодателството на държавата-членка, на чиято територия пребивава 
лицето, не е приложимо за него, институцията, определена от  компетентния орган 
на тази държава-членка, на свой ред уведомява за положението институцията, 
определена от компетентния орган на държавата-членка, чието законодателство е 
приложимо. 
 
2. а) Когато, в съответствие с разпоредбите на член 14, параграф 2, буква б), 
подточка (i) или първото изречение на член 14а, параграф 2 от регламента, лице, 
което обичайно е наето или самостоятелно заето на територията на две или повече 
държави-членки, и което упражнява част от дейността си в държавата-членка, на 
чиято територия пребивава, е подчинено на законодателството на тази държава-
членка; институцията, определена от компетентния орган на тази държава-членка, 
издава на съответното лице удостоверение, в което се посочва, че лицето е 
подчинено на законодателството на въпросната държава-членка и изпраща 
екземпляр от удостоверението на институцията, определена от компетентния орган 
на всяка друга държава-членка: 
 
(i) на чиято територия съответното лице упражнява част от дейността си, 
 
и/или 
 
(ii) ако е самостоятелно заето лице, на чиято територия се намира седалището или 
мястото на стопанска дейност на предприятието или работодателя, който го е наел 
на работа. 
 
б) При необходимост, последно посочената институция изпраща на институцията, 
определена от компетентния орган на държавата-членка, чието законодателство е 
приложимо, необходимата информация за оценка на вноските, които съгласно това 
законодателство са за сметка на работодателя или работодателите и/или 
съответното лице. 
 
3. а) Когато, в съответствие с разпоредбите на член 14, параграф 3 или член 14а, 
параграф 3 от регламента, лице, което е наето на работа на територията на една 



държава-членка от предприятие, чието седалище или място на стопанска дейност 
се намира на територията на друга държава-членка, и което прекосява общата 
граница между тези държави, или което е самостоятелно заето в такова 
предприятие, е подчинено на законодателството на държавата-членка, на чиято 
територия се намира седалището или мястото на стопанска дейност на 
предприятието; институцията, определена от компетентния орган на последната 
държава-членка, издава на съответното лице удостоверение, в което се посочва, че 
лицето е подчинено на законодателството на въпросната държава-членка и изпраща 
екземпляр от удостоверението на институцията, определена от компетентния орган 
на всяка друга държава-членка: 
 
(i) на чиято територия съответното лице е наето или самостоятелно заето; 

 
(ii) на чиято територия съответното лице пребивава. 
 
б) Разпоредбите на параграф 2, буква б) по-горе се прилагат по аналогия. 
 
4. а) Когато, в съответствие с разпоредбите на член 14, параграф 2, буква б), 
подточка (ii) от регламента, наето лице, което не пребивава на територията на нито 
една от държавите-членки, в които упражнява дейността си, е подчинено на 
законодателството на държавата-членка, на чиято територия се намира седалището 
или мястото на стопанска дейност на предприятието или физическото лице, което 
го е наело на работа; институцията, определена от компетентния орган на 
последната държава-членка издава на наетото лице удостоверение, в което се 
посочва, че лицето е подчинено на прилаганото от нея законодателство и изпраща 
екземпляр от удостоверението на институцията, определена от компетентния орган 
на всяка друга държава-членка: 
 
(i) на чиято територия наетото лице упражнява част от дейността си; 
 
(ii) на чиято територия пребивава наетото лице. 
 
б) Разпоредбите на параграф 2, буква б) по-горе се прилагат по аналогия. 
 
5. а) Когато, в съответствие с разпоредбите на второто изречение на параграф 2 на 
член 14а от регламента, лице, което обичайно е самостоятелно заето на територията 
на две или повече държави-членки, но не упражнява никаква част от дейността си 
на територията на държавата-членка, в която пребивава, е подчинено на 
законодателството на държавата-членка, на чиято територия упражнява основната 
си дейност; институцията, определена от компетентния орган на държавата-членка, 
на чиято територия пребивава лицето незабавно информира компетентните органи 
на останалите заинтересовани държави-членки. 
 
б) В срок от не повече от шест месеца, считано от датата, на която една от 
заинтересованите институции е уведомена за положението на съответното лице, 
компетентните органи на заинтересованите държави-членки или институциите, 



определени от тези компетентни органи, по взаимно споразумение определят 
приложимото законодателство за съответното лице, като вземат под внимание 
разпоредбите на алинея г) и по целесъобразност, разпоредбите на член 14а, 
параграф 4 от регламента. 
 
в) Институцията, която прилага законодателството, определено като приложимо за 
съответното лице, издава на лицето удостоверение, в което се посочва, че то е 
подчинено на това законодателство и изпраща екземпляр от удостоверението на 
останалите заинтересовани институции. 
 
г) С цел определяне на основната дейност на съответното лице, съгласно 
разпоредбите на третото изречение на параграф 2 на член 14а от регламента, преди 
всичко се взема под внимание местоположението на постоянните помещения, в 
които съответното лице упражнява дейността си. Ако това условие не бъде 
изпълнено, се вземат под внимание критерии като обичайното естество или 
продължителността на извършваните дейности, броя на предоставяните услуги и 
доходите, произтичащи от тези дейности. 
 
д) Заинтересованата институция обменя цялата необходима информация за 
определяне на основната дейност на съответното лице и на дължимите вноски 
съгласно определеното като приложимо за него законодателство. 
 
6. а) Без да се накърняват разпоредбите на параграф 5, и по-специално на алинея б) 
от него, ако институция, определена от компетентния орган на държавата-членка, 
чието законодателство би било приложимо по силата на член 14а, параграфи 2 или 
3 от регламента, установи, че за съответното лице се прилагат разпоредбите на 
параграф 4 от споменатия член, тя уведомява компетентните органи на останалите 
заинтересовани държави-членки или институциите, определени от тези органи; при 
необходимост, решението относно законодателството, което да е приложимо за 
съответното лице, се определя по взаимно споразумение. 
 
б) Информацията, посочена в параграф 2, буква б) по-горе, се изпраща от 
останалите заинтересовани институции до институциите, определени от 
компетентния орган на държавата-членка, чието законодателство е определено за 
приложимо. 
 
7. а) Когато, в съответствие с разпоредбите на член 14в, буква а) от регламента, 
лице, което е едновременно наето на територията на една държава-членка и 
самостоятелно заето на територията на друга държава-членка, е подчинено на 
законодателството на държавата-членка, на чиято територия упражнява платена 
трудова заетост, институцията, определена от компетентния орган на последната 
държава-членка, издава на наетото лице удостоверение, в което се посочва, че то е 
подчинено на прилаганото от нея законодателство и изпраща екземпляр от 
удостоверението до институцията, определена от компетентния орган на всяка 
друга държава-членка: 

(i) на чиято територия въпросното лице е самостоятелно заето; 



(ii) на чиято територия въпросното лице пребивава. 

б) Разпоредбите на параграф 2, буква б) по-горе се прилагат по аналогия. 

8. Когато, в съответствие с разпоредбите на член 14в, буква б) от регламента, лице, 
което е едновременно наето на територията на една държава-членка и 
самостоятелно заето на територията на друга държава-членка, е подчинено на 
законодателството на две държави-членки, по отношение на платената трудова 
заетост се прилагат разпоредбите на точки 1, 2, 3 и 4, а по отношение на 
самостоятелната трудова заетост се прилагат разпоредбите на точки 1, 2, 3, 5 и 6 с 
необходимите изменения. 

Институциите, определени от компетентните органи на двете държави-членки, 
чието законодателство е определено за приложимо, съответно взаимно се 
информират. 

Член 12б 
 
Приложими правила за лицата, посочени в членове 14д или 14е от регламента 

 
Разпоредбите на член 12а, параграфи 1, 2, 3 и 4 се прилагат по аналогия за лицата, 
попадащи в приложното поле на членове 14д или 14е от регламента. В случаите, 
попадащи в приложното поле на член 14е от регламента, институциите, посочени 
от компетентните органи на държавите-членки, чието законодателство е 
определено за приложимо, се информират взаимно по подходящ начин.         
 

Член 13 
 

Упражняване на правото на избор от лица, наети на работа в дипломатически 
мисии и консулски служби 

 
1. Правото на избор, предвидено в член 16, параграф 2 от регламента, трябва да се 
упражни за първи път в срок от три месеца след датата на наемане на наетото лице 
на работа от съответната дипломатическа мисия или консулска служба или след 
датата, на която лицето е постъпило на лична служба при представители на такава 
мисия или служба. Изборът влиза в сила в деня на постъпване на работа. 

Когато съответното лице подновява правото си на избор в края на календарна 
година, изборът влиза в сила на първия ден от следващата календарна година. 

2. Съответното лице, което упражнява правото си на избор, информира 
институцията, определена от компетентния орган на държавата-членка, чието 
законодателство е избрало, като същевременно уведомява за това работодателя си. 
При необходимост, посочената институция изпраща тази информация до всички 
други институции на същата държава-членка, съобразно издадените указания от 
компетентния орган на въпросната държава-членка. 



3. Институцията, определена от компетентния орган на държавата-членка, чието 
законодателство е избрало съответното лице, издава на лицето удостоверение, че за 
периода, през който същото е наето на работа във въпросната дипломатическа 
мисия или консулска служба, или на лична служба при представители на такава 
мисия или служба, то е подчинен на законодателството на тази държава-членка. 

4. Когато съответното лице е избрало за него да се прилага германското 
законодателство, разпоредбите на това законодателство се прилагат все едно, че 
лицето е наето на работа на мястото, където се намира седалището на германското 
правителство. Компетентният орган определя компетентната институция за 
осигуряване при болест. 

Член 14 

Упражняване на право на избор от служители от помощния персонал на 
Европейските общности 

1. Правото на избор, предвидено в член 16, параграф 3 от регламента, трябва да се 
упражни в момента на сключване на трудовия договор. Органът, който е 
оправомощен да сключва такъв договор, информира институцията, определена от 
компетентния орган на държавата-членка, чието законодателство е избрал 
служителят от помощния персонал. При необходимост, посочената институция 
изпраща тази информация до всички други институции на същата държава-членка. 

2. Институцията, определена от компетентния орган на държавата-членка, чието 
законодателство е избрал служителят от помощния персонал, му издава 
удостоверение, че за периода, през който е нает на работа като служител от 
помощния персонал на Европейските общности, той е подчинен на 
законодателството на тази държава-членка. 

3. При необходимост, компетентните органи на държавите-членки определят 
компетентните институции за членовете на помощния персонал на Европейските 
общности. 

4. Когато член на помощния персонал, който е нает на работа на територията на 
държава-членка, различна от Германия, е избрал за него да се прилага германското 
законодателство, разпоредбите на това законодателство се прилагат все едно, че 
членът на помощния персонал е нает на работа на мястото, където се намира 
седалището на германското правителство. Компетентният орган определя 
компетентната институция за осигуряване при болест. 

 
ДЯЛ ІV 

 
ПРИЛАГАНЕ НА ОСОБЕНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА РЕГЛАМЕНТА ВЪВ 

ВРЪЗКА С РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
 

ГЛАВА 1 



 
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА СУМИРАНЕТО НА ПЕРИОДИ 

 
Член 15 (А) (5) (11) 

 
1. В случаите, посочени в член 18, параграф 1, членове 38, 45, параграфи 1 до 3, 
член 64 и 67, параграфи 1 и 2 от регламента, сумирането на периоди се извършва 
съобразно следните правила: 
 
а) Към завършените осигурителни периоди или периоди на пребиваване съгласно 
законодателството на една държава-членка се прибавят завършените осигурителни 
периоди или периоди на пребиваване съгласно законодателството на всяка друга 
държава-членка дотолкова, доколкото е необходимо да се прибягва до това, за да се 
допълнят завършените осигурителни периоди или периоди на пребиваване 
съгласно законодателството на първата държава-членка с оглед придобиване, 
запазване или възстановяване на правата на обезщетения при условие, че тези 
осигурителни периоди или периоди на пребиваване не се припокриват. Когато в 
съответствие с разпоредбите на член 46, параграф 2 от регламента следва да се 
отпускат обезщетения за инвалидност, старост или смърт (пенсии) от институциите 
на две или повече държави-членки, всяка от съответните институции извършва 
отделно сумиране, като взема под внимание всички осигурителни периоди или 
периоди на пребиваване, които са завършени от наетото или самостоятелно заетото 
лице съгласно законодателството на всички държави-членки, на което  е било 
подчинено лицето, като по целесъобразност не се накърняват разпоредбите на член 
45, параграфи 2 и 3 и член 47, параграф 1, буква а) от регламента. Независимо от 
това, в случаите, посочени в член 14в, буква б) или в член 14е от регламента, за 
отпускането на обезщетения гореспоменатите институции по същия начин вземат 
под внимание взаимно припокриващите се осигурителни периоди или периоди на 
пребиваване, които са завършени по схема за задължително осигуряване съгласно 
законодателството на двете въпросни държави-членки. 
 
б) Когато осигурителен период или период на пребиваване, който е завършен по 
схема за задължително осигуряване съгласно законодателството на една държава-
членка, съвпада с осигурителен период, който е завършен по схема за доброволно 
или продължено осигуряване по избор на лицето съгласно законодателството на 
друга държава-членка, под внимание се взема само завършения период по схемата 
за задължително осигуряване. 
 
в) Когато завършен съгласно законодателството на една държава-членка 
осигурителен период или период на пребиваване, различен от период, който е 
приравнен на осигурителен период или период на пребиваване, съвпада с период, 
който е приравнен на осигурителен период или период на пребиваване съгласно 
законодателството на друга държава-членка, под внимание се взема само периода, 
който е приравнен на осигурителен период или период на пребиваване. 
 



г) Всеки период, който е приравнен на осигурителен период или период на 
пребиваване съгласно законодателството на две или повече държави-членки, се 
взема под внимание само от институцията на държавата-членка, съгласно чието 
законодателство осигуреното лице последно е било задължително осигурено преди 
споменатия период; когато осигуреното лице не е било задължително осигурено 
съгласно законодателството на държава-членка преди споменатия период, 
последният се взема под внимание от институцията на държавата-членка, съгласно 
чието законодателство лицето е било за първи път задължително осигурено след 
споменатия период. 
 
д) Когато е невъзможно точно да се определи периода от време, през който 
определени осигурителни периоди или периоди на пребиваване са завършени 
съгласно законодателството на една държава-членка, се приема, че тези периоди не 
се препокриват със завършени осигурителни периоди или периоди на пребиваване 
съгласно законодателството на друга държава-членка, и когато това е 
благоприятно, се вземат под внимание. 
 
е) Когато съгласно законодателството на една държава-членка определени 
осигурителни периоди или периоди на пребиваване се вземат предвид само, ако са 
завършени в рамките на определен срок, институцията, която прилага това 
законодателство: 
 
(i) взема предвид завършените осигурителни периоди или периоди на пребиваване 
съгласно законодателството на друга държава-членка, ако те са завършени в 
рамките на посочения срок, 
 
(ii) удължава този срок за продължителността на осигурителните периоди или 
периодите на пребиваване, които изцяло или отчасти са завършени в рамките на 
посочения срок съгласно законодателството на друга държава-членка, когато 
съответните осигурителни периоди или периоди на пребиваване съгласно 
законодателството на втората държава-членка дават основание единствено за 
спиране на срока, през който трябва да са завършени осигурителните периоди или 
периодите на пребиваване. 
 
2. Завършените осигурителни периоди или периоди на пребиваване съгласно 
законодателството на държава-членка, за която не се прилага регламентът, но 
които се вземат под внимание съгласно законодателството на тази държава-членка, 
за която се прилага регламентът, се считат за осигурителни периоди или периоди 
на пребиваване, които следва да се вземат предвид за целите на сумирането. 
 
3. Когато завършените осигурителни периоди съгласно законодателството на една 
държава-членка се изразяват в различни единици спрямо тези, които се използват 
от законодателството на друга държава-членка, необходимото превръщане за 
целите на сумирането се извършва съобразно следните правила: 
 
(i) един ден е равен на осем часа, и обратно; 



 
(ii) шест дни са равни на една седмица, и обратно; 
 
(iii) 26 дни са равни на един месец, и обратно; 
 
(iv) три месеца или 13 седмици, или 78 дни са равни на едно тримесечие, и обратно; 
 
(v) за превръщането на седмици в месеци и обратно, седмиците и месеците се 
превръщат в дни; 
 
(vi) прилагането на предходните правила не води до образуването на обща сума на 
завършените осигурителни периоди през една календарна година по-голяма от 312 
дни или 52 седмици, или 12 месеца, или четири тримесечия. 
 
б) Ако съответното лице е наето лице, работещо при условията на петдневна 
работна седмица: 
 
(i) един ден е равен на девет часа, и обратно; 
 
(ii) пет дни са равни на една седмица, и обратно; 
 
(iii) 22 дни са равни на един месец, и обратно; 
 
(iv) три месеца или 13 седмици, или 66 дни са равни на едно тримесечие, и обратно; 
 
(v) за превръщането на седмици в месеци и обратно, седмиците и месеците се 
превръщат в дни; 
 
(vi) прилагането на предходните правила не води до образуването на обща сума на 
завършените осигурителни периоди през една календарна година по-голяма от 264 
дни или 52 седмици, или 12 месеца за четири тримесечия.  
 
в) Ако съответното лице е наето лице, работещо при условията на седемдневна 
работна седмица: 
 
(i) един ден е равен на шест часа, и обратно; 
 
(ii) седем дни са равни на една седмица, и обратно; 
 
(iii) тридесет дни са равни на един месец, и обратно; 
 
(iv) три месеца или 13 седмици, или 90 дни са равни на едно тримесечие, и обратно; 
 
(v) за превръщането на седмици в месеци и обратно, седмиците и месеците се 
превръщат в дни; 
 



(vi) прилагането на предходните правила не води до образуването на обща сума на 
завършените осигурителни периоди през една календарна година по-голяма от 360 
дни или 52 седмици, или 12 месеца за четири тримесечия. 
 
Когато завършените осигурителни периоди съгласно законодателството на 
държава-членка се изразяват в месеци, съгласно определените в настоящия 
параграф правила дните, които съответстват на част от месец, се считат за цял 
месец. 
 
 

ГЛАВА 2 
 

БОЛЕСТ И МАЙЧИНСТВО 
 

Прилагане на разпоредбите на член 18 от регламента 
 

Член 16 
 

Удостоверяване на осигурителни периоди 
 
1. За да се позове на разпоредбите на член 18 от регламента, наето или 
самостоятелно заето лице представя на компетентната институция заверено 
удостоверение, в което са посочени завършените осигурителни периоди съгласно 
законодателството, на което   последно е било подчинено лицето. 
 
2. Това заверено удостоверение се издава по искане на наетото или самостоятелно 
заетото лице от институцията или институциите на държавата-членка, на чието 
законодателство лицето последно е било подчинено. Ако лицето не представи 
посоченото заверено удостоверение, компетентната институция го получава от 
съответната институция или институции. 
 
3. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия, ако за да се 
удовлетворят условията на законодателството на компетентната държава, е 
необходимо да се вземат предвид преди това завършени осигурителни периоди 
съгласно законодателството на която и да е друга държава-членка. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 19 от регламента 
 

Член 17 (14) 
 

Обезщетения в натура в случай на пребиваване в държава-членка, различна 
от компетентната държава 

 
1. За да получава обезщетения в натура съгласно член 19 от регламента, наето или 
самостоятелно заето лице трябва да регистрира себе си и членовете на семейството 
си при институцията по своето място на пребиваване, като представи заверено 



удостоверение, че той и членовете на семейството му имат право на посочените 
обезщетения. Това заверено удостоверение, което по целесъобразност се основава 
на предоставената от работодателя информация, се издава от компетентната 
институция. Ако наетото или самостоятелно заетото лице, или членовете на 
неговото семейство, не представят посоченото заверено удостоверение, 
институцията по мястото на пребиваване го получава от компетентните 
институции. 
 
2. Въпросното заверено удостоверение важи, докато институцията по мястото на 
пребиваване не получи уведомление за анулирането му. Въпреки това, когато 
посоченото заверено удостоверение е издадено от германска, френска, италианска 
или португалска институция, то важи само за срок от една година след датата на 
издаването му и ежегодно трябва да се подновява. 
 
3. Ако съответното лице е сезонен работник, посоченото в параграф 1 заверено 
удостоверение важи за целия срок на очакваната продължителност на сезонната 
работа, освен ако междувременно компетентната институция не уведоми 
институцията по местоживеене за неговото анулиране. 
 
4. Институцията по мястото на пребиваване информира компетентната институция 
за всяка извършена регистрация в съответствие с разпоредбите на параграф 1. 
 
5. При всяко заявление за обезщетения в натура съответното лице представя 
необходимите оправдателни документи за отпускането на обезщетения в натура 
съгласно законодателството на държавата-членка, на чиято територия лицето 
пребивава. 
 
8. Наетото или самостоятелно заетото лице, или членовете на неговото семейство, 
информират институцията по мястото на пребиваване  за всяка промяна в 
положението им, която има вероятност да променя правото им на обезщетения в 
натура, по-специално прекратяване или смяна на трудовата или самостоятелната 
трудова заетост на съответното лице или смяна на постоянното или престой на 
наетото или самостоятелно заетото лице, или на член на неговото семейство. По 
същия начин, ако наетото или самостоятелно заетото лице престане да бъде 
осигурено или престане да има право на обезщетения в натура, компетентната 
институция съответно информира институцията по мястото на пребиваване. 
Институцията по мястото на пребиваване може по всяко време да изисква от 
компетентната институция да й предоставя всякаква информация за осигуровката 
на наетото или самостоятелно заетото лице или за правото му на обезщетения в 
натура. 
 
9. Две или повече държави-членки, или компетентните органи на тези държави-
членки, могат, след получаване на становището на административната комисия, да 
договарят други разпоредби за прилагане. 
 

Член 18 



 
Парични обезщетения в случай на пребиваване в държава-членка, различна 

от компетентната държава 
 
1. За да получава парични обезщетения съгласно член 19, параграф 1, буква б) от 
регламента, наето или самостоятелно заето лице, в срок от три дни от началото на 
неработоспособността, подава заявление до институцията по мястото на 
пребиваване, като представя уведомление, че е преустановило работа или 
удостоверение за неработоспособност, издадено от лекуващия лекар на 
съответното лице, ако това се предвижда от законодателството, което се прилага от 
компетентната институция или от институцията по мястото на пребиваване. 
 
2. Когато лекуващите лекари в страната по мястото на пребиваване не издават 
удостоверения за неработоспособност, съответното лице директно подава 
заявление до институцията по мястото на пребиваване в определения от 
прилаганото от тази институция законодателство срок. 
 
Тази институция незабавно изисква потвърждаване на неработоспособността и 
съставяне на удостоверението, посочено в параграф 1. В това удостоверение се 
посочва предполагаемата продължителност на неработоспособността и същото 
незабавно се изпраща до компетентната институция. 
 
3. В случаите, в които не се прилагат разпоредбите на параграф 2, институцията по 
мястото на пребиваване възможно най-бързо, но във всички случаи в срок от три 
дни след датата, на която съответното лице е подало заявление до нея, подлага 
лицето на медицински преглед все едно, че въпросното лицето е осигурено при 
тази институция. В доклада на лекаря, извършил прегледа, се посочва по-
специално предполагаемата продължителност на неработоспособността и в срок от 
три дни след датата на прегледа институцията по мястото на пребиваване изпраща 
доклада на компетентната институция. 
 
4. Институцията по мястото на пребиваване впоследствие извършва всички 
необходими административни проверки или медицински прегледи на съответното 
лице все едно, че то е осигурено при тази институция. Веднага щом установи, че 
съответното лице отново е годно за работа, тя съответно незабавно уведомява 
лицето и компетентната институция, като посочва датата на преустановяване на 
неговата неработоспособност. Без да се нарушават разпоредбите на параграф 6, 
уведомлението до съответното лице се счита за решение, взето от компетентната 
институция. 
 
5. Във всички случаи компетентната институция си запазва правото да подлага 
съответното лице на преглед от избран от нея лекар. 
 
6. Ако компетентната институция реши да не изплаща паричните обезщетения, 
поради това, че съответното лице не е извършило формалностите, определени от 
законодателството на страната по мястото на пребиваване, или ако установи, че 



съответното лице отново е годно за работа, тя уведомява заинтересованото лице за 
решението си и едновременно с това изпраща екземпляр от това решение до 
институцията по мястото на пребиваване. .  
 
7. Когато съответното лице започне отново работа, то съответно уведомява 
компетентната институция, ако съгласно прилаганото от тази институция 
законодателството се изисква такова уведомление. 
 
8. Компетентната институция изплаща паричните обезщетения по подходящ начин, 
по-конкретно чрез международен паричен запис и съответно информира 
институцията по мястото на пребиваване и заинтересованото лице. Когато 
паричните обезщетения се изплащат от институцията по мястото на пребиваване от 
името на компетентната институция, последната информира заинтересованото лице 
за правата му и уведомява институцията по мястото на пребиваване за размера на 
паричните обезщетения, датите за изплащане и максималния период, през който те 
следва да се отпускат в съответствие със законодателството на компетентната 
държава. 
 
9. Две или повече държави-членки, или компетентните органи на тези държави-
членки, могат, след получаване на становището на административната комисия, да 
договарят други разпоредби за прилагане. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 20 от регламента 
 

Член 19 
 

Особени разпоредби за погранични работници и членове на техните семейства 
 
В случая на погранични работници или членове на техните семейства, могат да се 
изписват лекарствени средства, превръзки, очила и малки устройства и да се 
извършват лабораторни анализи и изследвания само на територията на държавата-
членка, в която са предписани и в съответствие с разпоредбите на 
законодателството на тази държава-членка, освен когато разпоредбите на 
прилаганото от компетентната институция законодателството или на сключено 
споразумение между заинтересованите държави-членки, или компетентните органи 
на тези държави-членки, са по-благоприятни. 
 

Прилагане на разпоредбите на второто тире на член 21, параграф 2 от 
регламента 

 
Член 19а (15) 

 
Обезщетения в натура в случай на престой в компетентната държава – 

Членове на семейството, които пребивават в държава-членка, различна от 
тази, в която пребивава наетото или самостоятелно заетото лице 

 



1. За да получават обезщетения в натура при условията, предвидени в член 21 от 
регламента, членовете на семейството представят на институцията по мястото на 
престой удостоверение, в което се посочва, че те имат право на тези обезщетения. 
В това удостоверение, което се предоставя от институцията по мястото на 
пребиваване на членовете на семейството, по възможност преди те да напуснат 
територията на държавата-членка, в която пребивават, по-конкретно и по 
целесъобразност се посочва максималния период за отпускане на обезщетения в 
натура, който е определен от законодателството на тази държава-членка. Ако 
членовете на семейството не представят посоченото удостоверение, институцията 
по мястото на престой се свързва с институцията по мястото на пребиваване, за да 
го получи. 
 
2. Разпоредбите на член 17, параграф 9 от регламента за прилагане се прилагат по 
аналогия.  
 

Прилагане на разпоредбите на член 22 от регламента 
 

 
Член 21 

 
Обезщетения в натура в случай на престой в държава-членка, различна от 

компетентната държава  
 

1. За да получава обезщетения в натура съгласно член 22, параграф 1, буква а), 
подточка (i) от регламента, наето или самостоятелно заето лице представя на 
изпълнителя на грижи документ, издаден от компетентната институция, 
удостоверяващ, че то има право на обезщетения в натура. Този документ трябва да 
бъде изготвен в съответствие с член 2. Ако заинтересованото лице не може да 
представи този документ, то трябва да се свърже с институцията по място на 
престой, която изисква от компетентната институция заверено удостоверение, с 
което се потвърждава, че съответното лице има право на обезщетения в натура.  
 
Във всеки отделен разглеждан случай, документът за право на обезщетения, 
издаден от компетентната институция съгласно член 22, параграф 1, буква а), 
подточка (i) от регламента, има същото действие по отношение на изпълнителя на 
помощ, както националните доказателства за права на лицата, осигурени към 
институцията по престой.   
 
2. Разпоредбите на член 17, параграф 9 от регламента за прилагане се прилагат по 
аналогия. 
 

Член 22 
 

Обезщетения в натура за наети или самостоятелно заети  лица, които сменят 
пребиваването си или се завръщат в страната си на пребиваване, и за наети 



или самостоятелно заети  лица, които са получили разрешение да отидат в 
друга държава-членка с цел получаване на медицинско лечение 

 
1. За да получава обезщетения в натура съгласно член 22, параграф 1, буква б), 
подточка (i) от регламента, наето или самостоятелно заето лице представя на 
институцията по мястото на пребиваване заверено удостоверение, че има право да 
продължава да получава въпросните обезщетения. При необходимост, в това 
заверено удостоверение, което се издава от компетентната институция, по-
конкретно се посочва максималния период, през който могат да продължават да се 
отпускат такива обезщетения съгласно разпоредбите на законодателството на 
компетентната държава. По искане на заинтересованото лице, завереното 
удостоверение може да се издаде след неговото отпътуване, ако поради независещи 
от него причини същото не може да се изготви преди това. 
 
2. Разпоредбите на член 17, параграф 9 от регламента за прилагане се прилагат по 
аналогия. 
 
3. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия по отношение на 
разпоредбите за обезщетенията в натура в случая, посочен в член 22, параграф 1, 
буква в), подточка (i) от регламента. 
 

Член 23 
 

Обезщетения в натура за членове на семейството 
 
Разпоредбите на членове 21 или 22 от регламента за прилагане, в зависимост от 
случая, се прилагат по аналогия по отношение на отпускането на обезщетения в 
натура на членове на семейството, в съответствие с предвиденото в член 22, 
параграф 3 от регламента. 
 
Въпреки това, в случаите, посочени в алинея втора на член 22, параграф 3 от 
регламента, институцията по мястото на пребиваване и законодателството на 
страната на пребиваване на членовете на семейството се считат съответно за 
компетентна институция и за законодателство на компетентната държава по 
смисъла на член 17, параграф 9, членове 21 и 22 от регламента за прилагане. 
 

Член 24 
 

Парични обезщетения за наети или самостоятелно заети  лица в случай на 
престой в държава-членка, различна от компетентната държава 

 
Разпоредбите на член 18 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия по 
отношение на получаването на парични обезщетения съгласно член 22, параграф 1, 
буква а), подточка (ii) от регламента. Въпреки това, без да се нарушава 
задължението за представяне на удостоверение за неработоспособност, наето или 
самостоятелно заето лице, което пребивава на територията на държава-членка без 



да упражнява там никаква трудова или самостоятелна трудова заетост, не е длъжно 
да представя уведомлението за преустановяване на работа, посочено в член 18, 
параграф 1 от регламента за прилагане. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 23, параграф 3 от регламента 
 

Член 25 
 

Заверено удостоверение за членовете на семейството, които следва да се 
вземат предвид при изчисляването на парични обезщетения 

 
1. За да получава обезщетения в съответствие с разпоредбите на член 23, параграф 
3 от регламента, наето или самостоятелно заето лице представя на компетентната 
институция заверено удостоверение за членовете на семейството му, които 
пребивават на територията на държава-членка, различна от тази, в която се намира 
посочената институция. 
 
2. Това заверено удостоверение се издава от институцията по мястото на 
пребиваване на членовете на семейството. 
 
То важи 12 месеца от датата на издаването му и може да се подновява; в такъв 
случай то важи от датата на подновяването му. 
 
Заинтересованото лице незабавно уведомява компетентната институция за 
настъпването на всяко обстоятелство, което налага изменение на въпросното 
заверено удостоверение. Това изменение влиза в сила от датата на настъпване на 
обстоятелството. 
 
3. Вместо завереното удостоверение, предвидено в параграф 1, компетентната 
институция може да изисква от съответното лице да представи актуални документи 
за гражданско състояние във връзка с членовете на семейството му, които 
пребивават на територията на държава-членка, различна от тази, в която се намира 
посочената институция. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 25, параграф 1 от регламента 
 

Член 26 
 

Обезщетения за безработни лица, които отиват в държава-членка, различна от 
компетентната държава, за да търсят там работа 

 
1. За да получава обезщетения в натура съгласно разпоредбите на член 25, 
параграф 1, точка а) и параграф 1а от регламента, безработното лице или 
придружаващ го член на семейството му представя на изпълнителя на помощ 
документ, издаден от компетентната институция,  удостоверяващ, че то има право 
на обезщетения в натура. Този документ трябва да бъде изготвен в съответствие с 



член 2. Ако заинтересованото лице не може да представи този документ, то трябва 
да се свърже с институцията по място на престой, която изисква от компетентната 
институция заверено удостоверение, с което се потвърждава, че съответното лице 
има право на обезщетения в натура.  
 
Във всеки отделен разглеждан случай, документът за право на обезщетения, 
издаден от компетентната институция съгласно член 25, параграф 1, буква а) от 
регламента, има същото действие по отношение на изпълнителя на помощ, както 
националните доказателства за права на лицата, осигурени към институцията на 
мястото, където е отишло безработното лице.  
 
1а. За да получава парични обезщетения съгласно разпоредбите на член 25, 
параграф 1, точка б) от регламента за себе си и за членове на семейството си, 
безработното лице представя на осигурителната институция на мястото, където е 
отишло, заверено удостоверение, за което преди отпътуването си трябва да е 
подало заявление до компетентната осигурителна институция. Ако безработното 
лице не представи това заверено удостоверение, институцията на мястото, където е 
отишло, го получава от компетентната институция. Това заверено удостоверение 
трябва да свидетелства за наличието на право на посочените обезщетения при 
условията, определени в член 69, параграф 1, буква а) от регламента; в него трябва 
да се посочва времетраенето на това право, като се отчитат разпоредбите на член 
69, параграф 1, буква в) от регламента; и да се посочва размера на паричните 
обезщетения, които следва да се предоставят, по целесъобразност под формата на 
осигуровка за болест, през гореспоменатия период в случай на неработоспособност 
или постъпване в болница.     
 
 
2. Институцията за осигуряване при безработица на мястото, където безработното 
лице е отишло, удостоверява върху екземпляр от завереното удостоверение, 
посочено в член 83 от регламента за прилагане, който се изпраща на институцията 
за осигуряване при болест на същото място, че са изпълнени условията, определени 
в член 69, параграф 1, буква б) от регламента, и посочва датата, от която 
безработното лице получава осигурителни обезщетения за безработица за сметка 
на компетентната институция. 
 
Това заверено удостоверение важи за срока, определен в член 69, параграф 1, буква 
в) от регламента, докато се изпълняват условията. Институцията за осигуряване 
при безработица на мястото, където е отишло безработното лице, в тридневен срок 
информира посочената институция за осигуряване при болест, ако условията 
престанат да бъдат удовлетворени. 
 
3. Разпоредбите на член 17, параграф 9 от регламента за прилагане се прилагат по 
аналогия. 
 
4. За да получава паричните обезщетения, предвидени от законодателството на 
компетентната държава, безработното лице в тридневен срок изпраща 



удостоверение за своята неработоспособност на институция за осигуряване при 
болест на мястото, където е отишло. То декларира и датата, до която е получавало 
осигурителни обезщетения за болест и адреса си в страната, в която се намира. 
 
5. Институцията за осигуряване при болест на мястото, където е отишло 
безработното лице, в тридневен срок уведомява компетентната институция за 
осигуряване при болест, както и институцията, при която безработното лице е 
регистрирано като търсещо работа, за началната и крайната дата на 
неработоспособността. 
 
6. В случаите, определени в член 25, параграф 4 от регламента институцията за 
осигуряване при болест на мястото, където е отишло безработното лице, 
информира компетентната институция за осигуряване при болест   и компетентната 
институция за осигуряване при безработица, че счита, че са изпълнени условията, 
които дават основание за удължаване на периода, през който могат да се отпускат 
парични обезщетения и обезщетения в натура, като посочва мотивите за 
становището си и към съобщението, което изпраща на компетентната институция 
за осигуряване при болест  прилага подробен доклад от извършилия прегледа лекар 
за състоянието на пациента, в който се посочва предполагаемия период, през който 
ще бъдат налице условията за прилагане на разпоредбите на член 25, параграф 4 от 
регламента. След това компетентната институция за осигуряване при болест взема 
решение за удължаване на периода, през който могат да се отпускат обезщетения 
на болното безработно лице. 
 
7. Разпоредбите на член 18, параграфи 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 от регламента за прилагане 
се прилагат по аналогия. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 25, параграф 3 от регламента 
 

Член 27 
 

Обезщетения в натура за членове на семейството на безработни лица в случай 
на пребиваване в държава-членка, различна от компетентната държава 

 
Разпоредбите на член 17 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия по 
отношение на отпускането на обезщетения в натура на членовете на семейството на 
безработни лица, когато въпросните членове на семейството пребивават на 
територията на държава-членка, различна от компетентната държава. При 
регистрирането на членовете на семейството на безработни лица, които получават 
обезщетения съгласно разпоредбите на член 69, параграф 1 от регламента, трябва 
да се представи завереното удостоверение, посочено в член 26, параграф 1 от 
регламента за прилагане. Това заверено удостоверение важи за периода от време, 
през който могат да се отпускат обезщетенията съгласно член 69, параграф 1 от 
регламента. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 26 от регламента 



 
Член 28 

 
Обезщетения в натура за лица, претендиращи пенсия и за членове на техните 

семейства 
 
1. Съгласно разпоредбите на член 26, параграф 1 от регламента, за да получава 
обезщетения в натура на територията на държавата-членка, в която пребивава, 
лице, което претендира пенсия и членовете на неговото семейство се регистрират в 
институцията по мястото на пребиваване, като представят заверено удостоверение, 
че съгласно законодателството на друга държава-членка лицето има право на 
посочените обезщетения за себе си и за членовете на неговото семейство. Това 
заверено удостоверение се издава от институцията на въпросната друга държава-
членка, която отговаря за обезщетенията в натура. 
 
2. Институцията по мястото на пребиваване информира институцията, която е 
издала завереното удостоверение, за всяка извършена регистрация в съответствие с 
разпоредбите на параграф 1. 
 

Прилагане на разпоредбите на членове 28 и 28а от регламента 
 

Член 29 
 
Обезщетения в натура за пенсионери и членове на техните семейства, които не 
пребивават в държава-членка, съгласно чието законодателство получават 

пенсия и имат право на обезщетения 
 
1. Съгласно разпоредбите на член 28, параграф 1 и член 28а от регламента, за да 
получава обезщетения в натура на територията на държавата-членка, в която 
пребивава, пенсионер и членовете на неговото семейство, пребиваващи в същата 
държава-членка, се регистрират в институцията по мястото на пребиваване, като 
представят заверено удостоверение, че пенсионерът има право на посочените 
обезщетения за себе си и за членовете на неговото семейство съгласно 
законодателството или на едно от законодателствата, съгласно които се дължи 
пенсия. 
 
2. Това заверено удостоверение се издава по искане на пенсионера от институцията 
или една от институциите, които отговарят за изплащането на пенсията, или по 
целесъобразност, от институцията, която е оправомощена да определя правото на 
обезщетения в натура, веднага, щом пенсионерът отговаря на условията за 
придобиване на правото на такива обезщетения. Ако пенсионерът не представи 
завереното удостоверение, институцията по мястото на пребиваване  го получава 
от институцията или институциите, които отговарят за изплащането на пенсията, 
или по целесъобразност, от институцията, която е оправомощена да издава такова 
заверено удостоверение. Докато чака да получи това заверено удостоверение, 
институцията по мястото на пребиваване  може въз основа на приетите от нея 



документални доказателства временно да регистрира пенсионера и членовете на 
неговото семейство, пребиваващи в същата държава-членка. Тази регистрация 
обвързва институцията, която отговаря за изплащането на обезщетения в натура 
само, ако последната институция е издала предвиденото в параграф 1 заверено 
удостоверение. 
 
3. Институцията по мястото на пребиваване информира институцията, която е 
издала предвиденото в параграф 2 заверено удостоверение, за всяка извършена 
регистрация в съответствие с разпоредбите на посочения параграф. 
 
4. При подаване на заявление за обезщетения в натура пред институцията по 
мястото на пребиваване трябва да се докаже чрез разписката или квитанцията за 
паричния превод на последното извършено плащане, че пенсионерът продължава 
да има право на пенсия. 
 
5. Пенсионерът или членовете на неговото семейство, пребиваващи в същата 
държава-членка, информират институцията по мястото на пребиваване за всяко 
право на обезщетения в натура, по-специално за всяко спиране или прекратяване на 
пенсията и за всяка промяна на мястото им на пребиваване . Институциите, които 
отговарят за пенсията също информират институцията по мястото на пребиваване 
на пенсионерите за всяка такава промяна. 
 
6. Административната комисия определя, доколкото е необходимо, процедурата за 
определяне на институцията, за чиято сметка са разходите за изплащането на 
обезщетения в натура в случая, посочен в член 28, параграф 2, буква б) от 
регламента. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 29 от регламента 
 

Член 30 (14) 
 
Обезщетения в натура за членове на семейството, които пребивават извън 

компетентната държава-членка в държава-членка, различна от държавата, в 
която пребивава пенсионерът 

 
1. Съгласно разпоредбите на член 29, параграф 1 от регламента, за да получават 
обезщетения в натура на територията на държавата-членка, в която пребивават, 
членовете на семейството се регистрират в институцията по мястото на 
постоянното си пребиваване, като подават документалните доказателства, които се 
изискват от прилаганото от тази институция законодателство за отпускането на 
такива обезщетения на членове на семейството на пенсионер, заедно със заверено 
удостоверение, че пенсионерът има право на обезщетения в натура за себе си и за 
членовете на неговото семейство. Това заверено удостоверение, което се издава от 
институцията или от една от институциите, отговарящи за изплащането на 
пенсията, или, по целесъобразност, институцията, която е оправомощена да взема 
решения относно правото на обезщетения в натура, важи докато институцията по 



мястото на пребиваване на членовете на семейството не бъде уведомена за 
анулирането му. Ако членовете на семейството не представят заверено 
удостоверение, за да получи такова, институцията по място на пребиваване се 
свързва с институцията или институциите отговарящи за изплащането на пенсията, 
или, по целесъобразност, с институцията, която е оправомощена да извършва тази 
дейност. Въпреки това, когато посоченото заверено удостоверение е издадено от 
германска, френска, италианска или португалска институция, то важи само за срок 
от една година след датата на издаването му и ежегодно трябва да се подновява. 
 
2. При подаване на заявление за обезщетения в натура членовете на семейството 
представят на институцията по мястото на постоянно им пребиваване завереното 
удостоверение, посочено в параграф 1, ако прилаганото от тази институция 
законодателство предвижда такова заявление да се придружава от доказателства за 
наличие на право на пенсия. 
 
3. Институцията, която е издала завереното удостоверение, споменато в параграф 1, 
информира институцията по мястото на пребиваване на членовете на семейството 
за  спирането или прекратяването на пенсията. Институцията по мястото на 
пребиваване на членовете на семейството може по всяко време да изисква от 
институцията,  която е издала завереното удостоверение, да й предоставя всякаква 
информация относно правото на обезщетения в натура. 
 
4. Членовете на семейството информират институцията по мястото на пребиваване 
си за всяка промяна в положението им, която има вероятност да промени правото 
им на обезщетения в натура, по-специално за всяка промяна на постоянното 
пребиваване. 
 
5. Институцията по мястото на пребиваване информира институцията, издала 
удостоверението,  споменато в параграф 1, за всякаква регистрация, извършена от 
нея, в съответствие с разпоредбите на този параграф.    
 

Прилагане на разпоредбите на член 31 от регламента 
 

Член 31 
 

Обезщетения в натура за пенсионери и членове на техните семейства, които 
пребивават в държава-членка, различна от държавата на постоянното им 

пребиваване 
 
1. За да получава обезщетения в натура съгласно разпоредбите на член 31 от 
регламента, пенсионер представя на изпълнителя на помощ документ, издаден от 
институцията по място на пребиваване, удостоверяващ, че той има право на 
обезщетенията в натура. Този документ се изготвя в съответствие с член 2. Ако 
заинтересованото лице не може да представи този документ, то трябва да се свърже 
с институцията по място на престой, която изисква от институцията по място на 



пребиваване заверено удостоверение, че съответното лице има право на 
обезщетения в натура.  
 
Във всеки отделен разглеждан случай, документът за право на обезщетения, 
издаден от компетентната институция съгласно член 31 от регламента, има същото 
действие по отношение на изпълнителя на помощ, както националните 
доказателства за права на лицата, осигурени към институцията по място на 
престой. 
 
2. Разпоредбите на член 17, параграф 9 от регламента за прилагане се прилагат по 
аналогия.  
 
3. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия по отношение на 
отпускането на обезщетения в натура на членовете на семейството, включени в 
приложното поле на член 31 от регламента. Ако тези членове на семейството 
пребивават на територията на държава-членка, различна от тази на пенсионера, 
документът, споменат в параграф 1, се издава от институцията по място на 
пребиваване.      
 

Прилагане на разпоредбите на член 35, параграф 1 от регламента 
 

Член 32 
 

Институция, в която могат да подават заявления работници в мини и сходни 
предприятия и членовете на техните семейства, когато временно или 
пребивават в държава-членка, различна от компетентната държава 

 
1. В случаите, посочени в член 35, параграф 1 от регламента, и когато в страната на 
временно или пребиваване предвидените обезщетения по схемата за осигуряване за 
болест или майчинство за работници в стоманодобивната промишленост са 
еднакви на предвидените обезщетения по специалната схема за работниците в 
мини и сходни предприятия, работниците, които спадат към последната категория 
и членовете на техните семейства могат да подават заявления в най-близката 
институция, посочена в Приложение 3 към регламента за прилагане, на 
територията на държавата-членка, в която временно или пребивават, дори и ако 
последната е институция по приложимата схема за работници в стоманодобивната 
промишленост, която в такъв случай предоставя тези обезщетения. 
 
2. Когато предвидените обезщетения по специалната схема за работниците в мини 
и сходни предприятия са по-благоприятни, такива работници или членовете на 
техните семейства имат право да избират да подават заявления или в институцията, 
която отговаря за прилагането на тази схема, или в най-близката институция на 
територията на държавата-членка, в която временно или пребивават, която прилага 
схемата за работниците в стоманодобивната промишленост. В последния случай, 
въпросната институция обръща внимание на съответното лице на факта, че при 
подаване на заявление до институцията, която отговаря за прилагането на 



гореспоменатата специална схема, то ще получава по-благоприятни обезщетения; 
освен това, тя трябва да го информира за името и адреса на тази институция. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 35, параграф 2 от регламента 
 

Член 32а 
 

Специални схеми, които са приложими за определени самостоятелно заети  
лица 

 
В Приложение 11 са изброени схемата или схемите, посочени в член 35, параграф 2 
от регламента. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 35, параграф 4 от регламента 
 

Член 33 
 

Отчитане на периода, през който вече се предоставят обезщетения от 
институцията на друга държава-членка 

 
С цел прилагане на разпоредбите на член 35, параграф 4 от регламента, 
институцията на държава-членка, която следва да предоставя обезщетения, може да 
изисква от институцията на друга държава-членка да й предостави информация за 
периода, през който последната институция вече е предоставяла обезщетения за 
същия случай на болест или майчинство. 
 
Възстановяване от компетентната институция на една държава-членка на 
извършените разходи през периода на престой в друга държава-членка 

 
Член 34 (12) 

 
1. Ако по време на временното пребиваване на наето или самостоятелно заето лице 
в държава-членка, различна от компетентната държава, е невъзможно да се 
осъществят формалностите, предвидени в член 20, параграфи 1 и 4 и членове 21, 23 
и 31 от регламента за прилагане, при подаване на заявление от съответното лице 
разходите му се възстановяват от компетентната институция съобразно ставките за 
възстановяване на парични средства, които се прилагат от институцията по мястото 
на престой. 
 
2. По искане на компетентната институция, институцията по мястото на 
временното й  пребиваване предоставя цялата необходима информация за тези 
ставки. 
 
Ако институцията по мястото на престой и компетентната институция са обвързани 
от споразумение, което предвижда да не се извършва възстановяване или 
възстановяването на разходите за предоставени обезщетения съгласно член 22, 



параграф 1, буква а), подточка (i) и член 31 от регламента да се извършва под 
формата на еднократно плащане, от институцията по мястото на престой се изисква 
да преведе на компетентната институция и сумата, подлежаща на възстановяване 
на съответното лице съгласно разпоредбите на параграф 1. 
 
3. Когато се касае за значителни разходи, компетентната институция може да 
изплати подходящ аванс на съответното лице веднага, щом лицето предяви пред 
посочената институция иск за възстановяване на разходи. 
 
4. Независимо от разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3, компетентната институция 
може да възстанови извършените разходи в съответствие с прилаганите от нея 
ставки при условие, че може да се извърши възстановяване на разходите в 
съответствие с тези ставки, че подлежащите на възстановяване разходи не 
надвишават определен от административната комисия праг, и че наетото или 
самостоятелно заетото лице, или пенсионерът са съгласни с прилагането на тази 
разпоредба.  Във всеки случай, размерът на възстановената сума не надвишава 
размера на действително извършените разходи. 
 
5. Ако законодателството на държавата на престой не предвижда ставки за 
възстановяване на разходи, компетентната институция може да възстановява 
разходи в съответствие със ставките, които тя прилага, без да е необходимо 
съгласието на заинтересованото лице. Сумата за възстановяване на разходите в 
никакъв случай не може да превишава размера на действително направените 
разходи.  
 
 

ГЛАВА 3 
 

ИНВАЛИДНОСТ, СТАРОСТ И СМЪРТ (ПЕНСИИ) 
 

Подаване и проучване на заявления за обезщетения 
 

Член 35 (11) 
 

Заявления за обезщетения за инвалидност, когато наето или самостоятелно 
заето лице е било подчинено само на законодателствата, посочени в Част А на 
Приложение ІV към регламента, и в случая, посочен в член 40, параграф 2 от 

регламента 
 
1. За да получава обезщетения съгласно членове 37, 38 и 39 от регламента, 
включително в случаите, посочени в член 40, параграф 2, член 41, параграф 1 и 
член 42, параграф 2 от регламента, наето или самостоятелно заето лице подава 
заявление или до институцията на държавата-членка, на чието законодателство е 
било подчинено при настъпване на  неработоспособността, последвана от 
инвалидност, или на увеличаването на степента на инвалидност, или до 
институцията по мястото на постоянно  пребиваване, която след това изпраща 



заявлението на първата институция, като посочва датата, на която същото е 
подадено; тази дата се счита за дата на подаване на заявлението пред първата 
институция. Въпреки това, ако са били отпускани парични осигурителни 
обезщетения за болест, по целесъобразност датата, на която е прекратено 
отпускането на тези обезщетения, трябва да се счита за дата на подаване на 
заявлението за пенсия. 
 
2. В случая, посочен в член 41, параграф 1, буква б) от регламента, институцията, 
при която последно е било осигурено наетото или самостоятелно заетото лице, 
уведомява институцията, която първоначално е отговаряла за изплащането на 
обезщетенията, за размера и датата от която следва да се отпускат дължимите 
обезщетения съгласно прилаганото от нея законодателство. Считано от тази дата, 
дължимите обезщетения преди увеличаването на степента на инвалидност се 
анулират или намаляват до размер, който не надвишава добавката, посочена в член 
41, параграф 1 от регламента. 
 
3. Разпоредбите на параграф 2 не се прилагат в случая, посочен в член 41, параграф 
1, буква г) от регламента. В този случай институцията, при която последно е бил 
осигурен заявителят, се обръща към нидерландската институция за установяване на 
дължимия от тази институция размер. 
 

Член 36 
 

Заявления за обезщетения за старост и обезщетения за наследници (без 
обезщетения за сираци) и обезщетения за инвалидност в случаи, които не са 

посочени в член 35 от регламента за прилагане 
 
1. За да получава обезщетения съгласно разпоредбите на членове 40 до 51 от 
регламента, освен в случаите, посочени в член 35 от регламента за прилагане, 
съответното лице подава заявление до институцията по мястото на пребиваване 
съобразно предвидения за това ред от прилаганото от тази институция 
законодателство. Ако наетото или самостоятелно заетото лице не е било подчинено 
на това законодателство, институцията по мястото на пребиваване препраща 
заявлението до институцията на държавата-членка, на чието законодателство 
лицето последно е било подчинено, като посочва датата на подаване на 
заявлението. Тази дата се счита за дата на подаване на заявлението до последно 
посочената институция. 
 
2. Когато заявител пребивава на територията на държава-членка, на чието 
законодателство наетото или самостоятелно заетото лице не е било подчинено, той 
може да подаде заявлението си до институцията на държавата-членка, на чието 
законодателство наетото или самостоятелно заетото лице последно е било 
подчинено. 
 
3. Когато заявител пребивава на територията на държава, която не е държава-
членка, той подава заявлението си до компетентната институция на държавата-



членка, на чието законодателство наетото или самостоятелно заетото лице 
последно е било подчинено. 
 
Ако заявителят подаде заявлението си до институцията на държавата-членка, чийто 
гражданин е, последната препраща заявлението на компетентната институция. 
 
4. Заявление за обезщетения, което е изпратено до институцията на една държава-
членка, автоматично предполага едновременното отпускане на обезщетения 
съгласно законодателството на всички въпросни държави-членки, на чиито условия 
отговаря заявителят, освен когато съгласно разпоредбите на член 44, параграф 2 от 
регламента заявителят иска отлагане на всички обезщетения за старост, на които би 
имал право съгласно законодателството на една или повече държави-членки. 
 

Член 37 
 

Документи и информация, които следва да съпътстват заявленията за 
обезщетения, посочени в член 36 от регламента за прилагане 

 
Подаването на заявленията, посочени в член 36 от регламента за прилагане, се 
подчинява на следните правила: 
 
а) към заявлението се прилагат необходимите документи в подкрепа на иска, а 
самото заявление трябва да се подаде по образеца, предвиден от 
законодателството: 
 
(i) на държавата-членка, на чиято територия пребивава заявителят, в случая, 
посочен в член 36, параграф 1; 
 
(ii) на държавата-членка, на което  последно е било подчинено наетото или 
самостоятелно заетото лице, в случаите, предвидени в член 36, параграфи 2 и 3; 
 
б) точността на предоставената от заявителя информация трябва да се установи 
чрез приложени към заявлението официални документи или да се потвърди от 
компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия пребивава 
заявителят; 
 
в) заявителят трябва да посочи, доколкото е възможно, институцията или 
институциите, които отговарят за осигуровките за инвалидност, старост или смърт 
(пенсии) на която и да е държава-членка, при която наетото или самостоятелно 
заетото лице е било осигурено, или в случай на наето лице, работодателя или 
работодателите, за които лицето е работило на територията на която и да е 
държава-членка, чрез представяне на всички евентуално притежавани от него 
удостоверения за трудова заетост; 
 
г) ако съгласно разпоредбите на член 44, параграф 2 от регламента заявителят иска 
да се отложи отпускането на всякакви обезщетения за старост, на които евентуално 



има право съгласно законодателството на една или повече държави-членки, той 
трябва да посочи законодателството, съгласно което претендира за обезщетения. 
 

Член 38 
 

Заверени удостоверения за членовете на семейството, които следва да се 
вземат предвид при установяване на размера на обезщетението 

 
1. За да получава обезщетения съгласно разпоредбите на член 39, параграф 4 или 
член 47, параграф 3 от регламента, заявителят трябва да представи заверено 
удостоверение за членовете на семейството си, без децата, които пребивават на 
територията на държава-членка, различна от тази, в която се намира институцията, 
която отговаря за отпускането на обезщетения. 
 
Това заверено удостоверение се издава от осигурителната институция за болест по 
местоживеене на членовете на семейството или от друга институция, определена от 
компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия същите пребивават. 
Разпоредбите на алинеи втора и трета на член 25, параграф 2 от регламента за 
прилагане се прилагат по аналогия. 
 
Вместо завереното удостоверение, предвидено в алинея първа, институцията, която 
отговаря за отпускането на обезщетения, може да изисква от заявителя да 
представи актуални документи за гражданско състояние за членовете на 
семейството му, без децата, които пребивават на територията на държава-членка, 
различна от тази, в която се намира посочената институция. 
 
2. В случая по параграф 1, ако прилаганото от съответната институция 
законодателство изисква членовете на семейството да живеят под един покрив с 
пенсионера, фактът, че въпросните членове на семейството, които не отговарят на 
това условие, но въпреки всичко са главно на издръжка на заявителя, се установява 
чрез документи, доказващи редовното предаване на част от доходите на заявителя. 
 

Член 39 (11) 
 
Проучване на заявления за обезщетения за инвалидност, когато наетото или 
самостоятелно заетото лице е било подчинено само на законодателствата, 

посочени в Част А на Приложение ІV към регламента 
 
1. Ако наето или самостоятелно заето лице е подало заявление за обезщетения за 
инвалидност и институцията установи, че се прилагат разпоредбите на член 37, 
параграф 1 от регламента, при необходимост тази институция получава от 
институцията, при която последно е било осигурено заинтересованото лице, 
заверено удостоверение за завършените от лицето осигурителни периоди съгласно 
прилаганото от последно посочената институция законодателство.  
 



2. Когато с оглед удовлетворяване на условията на законодателството на 
компетентната държава е необходимо да се вземат предвид преди това завършени 
осигурителни периоди съгласно законодателството на която и да е друга държава-
членка, разпоредбите на параграф 1 се прилагат по аналогия. 
 
3. В случая, посочен в член 39, параграф 3 от регламента, институцията, която е 
проучила случая на заявителя, изпраща преписката му на институцията, при която 
съответното лице последно е било осигурено. 
 
4. Разпоредбите на член 41 до 50 от регламента за прилагане не се прилагат за 
проучването на заявленията, посочени в параграфи 1, 2 и 3. 
 

Член 40 
 

Определяне на степента на инвалидност 
 
За да определи степента на инвалидност, институцията на държавата-членка взема 
под внимание получените от институцията на всяка друга държава-членка 
документи и медицински доклади, както и информация от административно 
естество. Въпреки това, всяка институция си запазва правото да изисква заявителят 
да бъде прегледан от лекар по неин избор, освен в случаите, когато се прилагат 
разпоредбите на член 40, параграф 4 от регламента. 
 

Проучване на заявления за обезщетения за инвалидност, старост и 
наследствени обезщетения в случаите, посочени в член 36 от регламента за 

прилагане 
 

Член 41 
 

Определяне на проучващите институции 
 
1. Заявленията за обезщетения се проучват от институцията, до която са изпратени 
или препратени в съответствие с разпоредбите на член 36 от регламента за 
прилагане. Оттук нататък тази институция се нарича “проучващата институция”. 
 
2. Проучващата институция незабавно уведомява чрез специален формуляр всички 
заинтересовани институции за подадените заявления за обезщетения така, че 
заявленията да могат едновременно и незабавно да се проучват от всички тези 
институции. 
 

Член 42 
 

Формуляри, които следва да се използват за проучването на заявления за 
обезщетения 

 



1. При проучването на заявления за обезщетения проучващата институция използва 
формуляр, който по-специално ще включва декларация и обобщена справка за 
завършените от наетото или самостоятелно заетото лице осигурителни периоди или 
периоди на пребиваване съгласно законодателството на всички заинтересовани 
държави-членки. 
 
2. Когато се препращат до институцията на всяка друга държава-членка, тези 
формуляри играят ролята на оправдателни документи. 
 

Член 43 
 

Процедура, която заинтересованата институция трябва да следва при 
проучването на заявление 

 
1. Проучващата институция вписва във формуляра, предвиден в член 42, параграф 
1 от регламента за прилагане, завършените осигурителни периоди или периоди на 
пребиваване съгласно прилаганото от нея законодателство и изпраща екземпляр от 
този формуляр до институцията, която отговаря за осигуряването за инвалидност, 
старост или смърт (пенсии) на която и да е държава-членка, при която наетото или 
самостоятелно заетото лице е било осигурено, като по целесъобразност прилага 
всички евентуално представени от заявителя удостоверения за трудова заетост. 
 
2. Когато в процеса участва само една друга институция, тази институция попълва 
въпросния формуляр, в който посочва: 
 
а) завършените осигурителни периоди или периоди на пребиваване съгласно 
прилаганото от нея законодателство; 
 
б) размера на обезщетението, за което заявителят може да претендира само по 
отношение на тези осигурителни периоди или периоди на пребиваване; 
 
в) теоретичния размер и действителния размер на обезщетенията, изчислени в 
съответствие с разпоредбите на член 46, параграф 2 от регламента. 
 
Така попълненият формуляр се връща на проучващата институция. 
 
Ако при отчитане само на завършените осигурителни периоди или периоди на 
пребиваване съгласно прилаганото законодателството от институцията на втората 
държава-членка се придобива право на обезщетения, и ако размерът на 
обезщетението, съответстващо на тези периоди може веднага да се определи, като 
се има предвид, че процедурата по изчисляване, предвидена в алинея в), изисква 
значително по-дълъг период от време, формулярът се връща на проучващата 
институция, заедно с информацията, посочена в алинеи а) и б); информацията, 
посочена в алинея в) се изпраща възможно най-бързо на проучващата институция. 
 



3. Ако в процеса участват две или повече други институции, всяка от тези 
институции попълва въпросния формуляр, като посочва завършените осигурителни 
периоди или периоди на пребиваване съгласно прилаганото от нея 
законодателство, и връща формуляра на проучващата институция. 
 
Ако при отчитане само на завършените осигурителни периоди или периоди на 
пребиваване съгласно прилаганото законодателство от една или повече от тези 
институции се придобива право на обезщетения, и ако размерът на обезщетението, 
съответстващо на тези периоди може веднага да се определи, проучващата 
институция едновременно се уведомява за този размер и за осигурителните 
периоди или периодите на пребиваване; ако определянето на посочения размер 
предполага известно забавяне, проучващата институция се уведомява за този 
размер веднага, след като той бъде определен. 
 
При получаване на всички формуляри, предоставящи информация за 
осигурителните периоди или периодите на пребиваване, и по целесъобразност, за 
дължимата сума или суми съгласно законодателството на една или повече от 
заинтересованите държави-членки, проучващата институция изпраща екземпляр от 
така попълнените формуляри до всяка от заинтересованите институции, която 
посочва върху тях теоретичния размер и действителния размер на обезщетенията, 
изчислени в съответствие с разпоредбите на член 46, параграф 2 от регламента, 
след което връща формуляра на проучващата институция. 
 
4. Веднага, щом проучващата институция, след като е получила информацията, 
посочена в параграфи 2 или 3, установи, че следва да се приложат разпоредбите на 
член 40, параграф 2 или член 48, параграфи 2 или 3 от регламента, тя съответно 
информира за това останалите заинтересовани институции. 
 
5. В случая, предвиден в член 37, буква г) от регламента за прилагане, 
институциите на държавите-членки, на чието законодателство заявителят е бил 
подчинен, но пред които е подал заявление за отлагане на отпускането на 
обезщетенията, вписват във формуляра, предвиден в член 42, параграф 1 от 
регламента за прилагане, само завършените от заявителя осигурителни периоди 
или периоди на пребиваване съгласно прилаганото от тях законодателство. 
 

Член 44 
 

Институция, която е оправомощена да взема решение за степента на 
инвалидност 

 
1. Съобразно разпоредбите на параграфи 2 и 3, проучващата институция е 
единствено оправомощена да взема решението по член 40, параграф 4 от 
регламента относно степента на инвалидност на заявителя. Тя взема такова 
решение веднага, щом е в състояние да определи, дали, след като по 
целесъобразност бъдат взети предвид разпоредбите на член 45 от регламента, са 
изпълнени определените от прилаганото от нея законодателство условия за 



придобиване на право на обезщетения. Тя незабавно уведомява за такова решение 
другите заинтересовани институции. 
 
2. Ако, след като бъдат взети предвид разпоредбите на член 45 от регламента, 
не са изпълнени другите условия за придобиване на право на обезщетения, освен 
тези, които са свързани със степента на инвалидност, определени от прилаганото от 
проучващата институция законодателство, тази институция незабавно уведомява 
компетентната институция за инвалидност на другата държава-членка, на чието 
законодателство наетото или самостоятелно заетото лице последно е било 
подчинено. Тази институция, ако са изпълнени определените от прилаганото от нея 
законодателство условия за придобиване на право на обезщетения, е оправомощена 
да взема решенията относно степента на инвалидност на заявителя; тя незабавно 
уведомява за решението си другите заинтересовани институции. 

 
3. При необходимост, въпросът може при същите условия да се отнесе обратно до 
компетентната институция за инвалидност на държавата-членка, на чието 
законодателство първо е било подчинено наетото или самостоятелно заетото лице. 
 

Член 45 
 

Условно изплащане на обезщетения и авансово изплащане на обезщетения 
 
1. Ако проучващата институция установи, че заявителят има право на обезщетения 
съгласно прилаганото от нея законодателство, без да е необходимо да се вземат 
предвид завършените осигурителни периоди или периоди на пребиваване съгласно 
законодателството на други държави-членки, тя незабавно изплаща тези 
обезщетения условно. 
 
2. Ако заявителят няма право на обезщетения съгласно параграф 1, но от 
предоставената информация на проучващата институция съгласно разпоредбите на 
член 43, параграфи 2 или 3 от регламента за прилагане личи, че се придобива право 
на обезщетения съгласно законодателството на друга държава-членка, като се 
вземат предвид само завършените осигурителни периоди или периоди на 
пребиваване съгласно това законодателство, институцията, която прилага 
въпросното законодателство, условно изплаща обезщетенията веднага, след като 
проучващата институция я информира за това нейно задължение. 
 
3. Ако в случая, посочен в параграф 2, се придобива право на обезщетения 
съгласно законодателството на повече от една държава-членка, като се вземат 
предвид само завършените осигурителни периоди или периоди на пребиваване 
съгласно всяко едно от тези законодателства, отговорна за условното изплащане на 
обезщетенията е институцията, която първа е информирала проучващата 
институция за наличието на такова право; проучващата институция е длъжна да 
информира останалите заинтересовани институции. 
 



4. Институцията, която трябва да изплаща обезщетенията съгласно разпоредбите на 
параграфи 1, 2 или 3 незабавно информира заявителя, като изрично му обръща 
внимание, че предприетата мярка има условен характер и не подлежи на 
обжалване. 
 
5. Ако на заявителя не се дължи никакво условно обезщетение съгласно 
разпоредбите на параграфи 1, 2 или 3, но от получената информация личи, че се 
придобива право съгласно разпоредбите на член 46, параграф 2 от регламента, 
проучващата институция изплаща на заявителя подходящ подлежащ на 
възстановяване аванс, чийто размер е възможно най-близък до сумата, която 
вероятно ще му бъде отпусната съгласно разпоредбите на член 46, параграф 2 от 
регламента. 
 
6. Две държави-членки или компетентните органи на тези държави-членки могат да 
се споразумеят да прилагат други методи за условно изплащане на обезщетения в 
случаите, когато са заинтересовани само институциите на тези държави. 
Административната комисия се уведомява за всички такива сключени 
споразумения по този въпрос. 
 

Член 46 (11) 
 

Дължими суми за периоди на доброволно или продължено осигуряване по 
избор на лицето, които не трябва да се вземат предвид съгласно разпоредбите 

на член 15, параграф 1, буква б) от регламента за прилагане 
 
За изчисляването на теоретичния и действителния размер на обезщетенията в 
съответствие с разпоредбите на член 46, параграф 2, букви а) и б) от регламента, се 
прилагат правилата, определени в член 15, параграф 1, букви б), в) и г) от 
регламента за прилагане. 
 
Действително дължимата сума, изчислена в съответствие с разпоредбите на член 
46, параграф 2 от регламента, се увеличава със сумата, която съответства на 
периодите на доброволно или продължено осигуряване по избор, които не са взети 
предвид в съответствие с разпоредбите на член 15, параграф 1, буква б) от 
регламента за прилагане. Това увеличение се изчислява в съответствие с 
разпоредбите на законодателството на държавата-членка, съгласно което са 
завършени периодите на доброволно или продължено осигуряване по избор. 
 
Съпоставката, посочена в член 46, параграф 3 от регламента, трябва да се прави, 
като се има предвид горепосоченото увеличение. 
 

Член 47 (11) 
 

Изчисляване на дължимите суми, които съответстват на периодите на 
доброволно или продължено осигуряване по избор на лицето 

 



В съответствие със законодателството, което прилага, институцията на всяка 
държава-членка изчислява сумата, съответстваща на периодите на доброволно или 
продължено осигуряване по избор на лицето, която съгласно разпоредбите на член 
46, параграф 3, буква в) от регламента не подлежи на разпоредбите за 
прекратяване, намаляване или спиране на друга държава-членка. 
 

Член 48 (11) 
 

Уведомяване на заявителя за решенията на институциите 
 
1. Проучващата институция се уведомява за окончателно взетото решение от всяка 
от заинтересованите институции. Във всяко такова решение трябва да се посочват 
мотивите и предвидените от въпросното законодателство срокове за обжалване. 
След като бъдат получени всички тези решения, проучващата институция ги 
съобщава на заявителя на неговия собствен език посредством обобщено изложение, 
към което се прилагат горепосочените решения. Допустимите срокове за 
обжалване започват да текат едва от датата на получаване на обобщеното 
изложение от заявителя. 
 
2. При изпращане на заявителя на обобщеното изложение, предвидено в параграф 
1, проучващата институция същевременно изпраща екземпляр до всяка от 
заинтересованите институции, към който прилага екземпляр от решенията на 
другите институции. 
 

Член 49 (11) 
 

Преизчисляване на обезщетения 
 
1. С цел прилагане на разпоредбите на член 43, параграфи 3 и 4, член 49, параграфи 
2 и 3 и член 51, параграф 2 от регламента, се прилагат разпоредбите на член 45 от 
регламента за прилагане с необходимите изменения. 
 
2. В случай на преизчисляване, прекратяване или спиране на обезщетение 
институцията, която е взела решение за това, незабавно уведомява 
заинтересованото лице и всяка от институциите, до които лицето е подало 
заявление, при необходимост с посредничеството на проучващата институция. В 
решението трябва да се посочват мотивите и предвидените от въпросното 
законодателство срокове за обжалване. Допустимите срокове за обжалване 
започват да текат едва от датата на получаване на решението от заинтересованото 
лице. 
 

Член 50 
 

Мерки за ускоряване на отпускането на обезщетения 
 



1. а) (i) Когато наето или самостоятелно заето лице, което е гражданин на една 
държава-членка, бъде подчинено на законодателството на друга държава-членка, 
компетентната институция за пенсиите на последната държава-членка, с помощта 
на всички средства, с които разполага и в момента на регистрирането на 
съответното лице, изпраща на органа, определен от компетентния орган на същата 
държава-членка, цялата информация за установяване на самоличността на 
заинтересованото лице, името на споменатата компетентна институция и 
определения от тази институция осигурителен номер. 
 
(ii) Освен това, компетентната институция, посочена в алинея (i), възможно най-
бързо изпраща на органа, определен в съответствие с разпоредбите на алинея (i), 
всякаква друга информация, която може да улесни и ускори отпускането на 
пенсиите. 
 
(iii) Такава информация се изпраща, при определените от административната 
комисия условия, на органа, който е определен от компетентния орган на 
съответната държава-членка. 
 
(iv) За прилагането на разпоредбите на алинеи (i), (ii) и (iii), лицата без гражданство 
и бежанците се считат за граждани на държавата-членка, на чието законодателство 
първо са били подчинени. 
 
б) По искане на заинтересованото лице или институцията, при която то е 
понастоящем осигурено, съответните институции изготвят осигурителна справка за 
него най-късно една година преди датата, на която лицето ще достигне пенсионна 
възраст.  
 
2. Административната комисия определя методите за прилагане на разпоредбите на 
параграф 1. 
 

Административни проверки и медицински прегледи 
 

Член 51 
 
1. Когато лице, което получава обезщетения, и по-конкретно: 
 
а) обезщетения за инвалидност; 
 
б) обезщетения за старост, които се отпускат в случай на неработоспособност; 
 
в) обезщетения за старост, които се отпускат на възрастни безработни лица; 
 
г) обезщетения за старост, които се отпускат в случай на преустановяване на 
професионална или търговска дейност; 
 



д) наследствени обезщетения, които се отпускат в случай на инвалидност или 
неработоспособност; 
 
е) обезщетения, които се отпускат при условие, че средствата за издръжка на 
получателя не надвишават определен таван, 
 
и което престоява или пребивава на територията на държава-членка, различна от 
държавата, в която се намира институцията, която отговаря за изплащането, по 
искане на тази институция се извършват административни проверки и медицински 
прегледи от институцията по мястото на престой или пребиваване на получателя 
съобразно реда, определен от прилаганото от последно посочената институция 
законодателство. Въпреки това, институцията, която отговаря за изплащането, си 
запазва правото да подлага получателя на преглед от лекар, избран от нея. 
 
2. Ако се установи, че посоченият в параграф 1 получател е наето или 
самостоятелно заето лице, или че докато получава обезщетения разполага със 
средства за издръжка, които надвишават определения таван, институцията по 
мястото на престой или пребиваване изпраща доклад на институцията, която 
отговаря за изплащането, и която е поискала извършването на проверката или 
прегледа. По-специално, в този доклад се посочва естеството на упражняваната от 
съответното лице трудова или самостоятелна трудова заетост, размера на доходите 
или средствата, с които лицето е разполагало през последното завършено 
тримесечие, обичайно получаваните доходи в същата област от наето или 
самостоятелно заето лице на същото ниво като заинтересованото лице в 
упражняваната от него професия преди да стане инвалид през правопораждащ 
период, който се определя от институцията, която отговаря за изплащане на 
обезщетенията, и по целесъобразност, въз основа на становището на медицински 
специалист относно здравословното състояние на съответното лице. 

 
Член 52 

 
Когато, след спиране на обезщетенията, които е получавало, заинтересованото лице 
възстанови правото си на обезщетения, докато пребивава на територията на 
държава-членка, различна от компетентната държава, заинтересованите 
институции взаимно си обменят цялата съответна информация с оглед 
възобновяване на предоставянето на въпросните обезщетения. 
 

Изплащане на обезщетения 
 

Член 53 
 

Метод за изплащане на обезщетения 
 
1. Ако институцията, която отговаря за плащанията в дадена държава-членка, не 
изплаща директно дължимите обезщетения на лицата, които имат право на 
обезщетения, и които пребивават на територията на друга държава-членка, по 



искане на институцията, която отговаря за плащанията, тези обезщетения се 
изплащат от органа за връзка на последната държава-членка или от институцията 
по местоживеене на въпросните лица, които имат право на обезщетения съобразно 
реда, предвиден в член 54 до 58 от регламента за прилагане; ако институцията, 
която отговаря за плащанията, директно изплаща обезщетенията на лицата, които 
имат право на тях, тя уведомява за това институцията по мястото на пребиваване. 
Процедурата за изплащане, която трябва да се прилага от институциите на 
държавите-членки, е посочена в Приложение 6. 
 
2. Две или повече държави-членки или компетентните органи на тези държави 
могат да договарят други процедури за изплащането на обезщетения в случаите, 
когато компетентните институции на тези държави-членки са единствените 
заинтересовани институции. Административната комисия се уведомява за всички 
сключени споразумения по този въпрос. 
 
3. Разпоредбите на споразумения за изплащането на обезщетения, които се 
прилагат в деня преди влизането в сила на регламента, продължават да се прилагат 
при условие, че са изброени в Приложение 5. 
 

Член 54 
 

Уведомяване на органа по изплащането за подробния график на подлежащите 
на извършване плащания 

 
Институцията, която отговаря за изплащането на обезщетения изпраща на органа за 
връзка на държавата-членка, на чиято територия пребивава лицето, което има право 
на обезщетения, или на институцията по мястото на пребиваване (и двете по-
надолу наричани “орган по изплащането”) , подробен график в два екземпляра на 
подлежащите на извършване плащания, който следва да бъде получен от органа по 
изплащането не по-късно от 20 дни преди датата, на която тези обезщетения стават 
дължими. 
 

Член 55 
 

Плащане на дължими суми по сметката на органа по изплащането 
 
1. Десет дни преди датата, на която обезщетенията стават дължими, институцията, 
която отговаря за изплащането, отпуска необходимата сума за плащанията, 
посочени в графика, предвиден в член 54 от регламента за прилагане, във валутата 
на държавата-членка, на чиято територия се намира институцията. Плащането се 
извършва чрез националната банка или чрез друга банка на държавата-членка, на 
чиято територия се намира институцията, която отговаря за плащането, по открита 
сметка на името на националната банка или друга банка на държавата-членка, на 
чиято територия се намира органът по изплащането, в полза на този орган. 
Институцията, която отговаря за плащането същевременно изпраща уведомление 
за плащането до органа по изплащането. 



 
2. Банката, по чиято сметка е извършено плащането, кредитира органа по 
изплащането с обменната стойност на плащането във валутата на държавата-
членка, на чиято територия се намира въпросният орган. 
 
3. Наименованията и седалищата или местата на стопанска дейност на банките, 
посочени в параграф 1, са изброени в Приложение 7. 
 

Член 56 
 

Изплащане на дължими суми от органа по изплащането на лицата, които имат 
право на обезщетения 

 
1. Плащанията, посочени в графика, предвиден в член 54 от регламента за 
прилагане, се изплащат на лицата, които имат право на обезщетения, от органа по 
изплащането от името на институцията, която отговоря за плащането. Такива 
плащания се извършват съобразно реда, определен от прилаганото от органа по 
изплащането законодателство. 
 
2. Веднага, щом органът по изплащането или всеки друг определен орган узнае за 
обстоятелство, което дава основание за спиране или прекратяване на обезщетения, 
той преустановява всички плащания. Същото важи и за случая, когато лицето, 
което има право на обезщетения, смени постоянното си пребиваване на 
територията на друга държава. 
 
3. Органът по изплащането съобщава на институцията, която отговаря за 
изплащането на обезщетения, мотивите за всяко неизвършено плащане. При смърт 
на лицето, което има право на обезщетения или на неговия съпруг, или в случай на 
повторна женитба на овдовял съпруг, органът по изплащането уведомява 
посочената институция за датата, на която е настъпило такова събитие. 
 

Член 57 
 

Уреждане на сметки по отношение на плащането, посочено в член 56 от 
регламента за прилагане 

 
1. Сметките по отношение на плащанията, посочени в член 56 от регламента за 
прилагане, се уреждат в края на всеки платежен период, за да се определят 
действително изплатените суми на лицата, които имат право на обезщетения или на 
техните законни или упълномощени представители, както и неизплатените суми. 
 
2. Общата сума, изразена с цифри и думи във валутата на държавата-членка, на 
чиято територия се намира институцията, която отговаря за плащането, се заверява 
за съответствие с извършените плащания от органа по изплащането и се подписва 
от представител на този орган. 
 



3. Органът по изплащането гарантира за правилното извършване на така 
определените плащания. 
 
4. Разликата между изплатените суми от институцията, която отговаря за 
изплащането, изразена във валутата на държавата-членка, на чиято територия се 
намира тази институция, и стойността, изразена в същата валута, на 
осчетоводените плащания от органа по изплащането се вписва срещу впоследствие 
подлежащите на изплащане суми по същата позиция от институцията, която 
отговаря за изплащането. 
 

Член 58 
 

Възстановяване на извършените разходи при изплащането на обезщетения 
 
Органът по изплащането може да си възстановява от получателите извършените 
разходи при изплащането на обезщетения, по-специално пощенски и банкови 
такси, при условията, които са предвидени от прилаганото от този орган 
законодателство. 
 

Член 59 
 

Уведомление за смяна на постоянното пребиваване на лицето, което има 
право на обезщетения 

 
Когато лице, което има право на дължими обезщетения съгласно 
законодателството на една или повече държави-членки, сменя постоянното си 
пребиваване от територията на една държава на територията на друга държава, то 
уведомява за това институцията или институциите, които отговарят за изплащането 
на такива обезщетения, както и органа по изплащането. 
 
 

ГЛАВА 4 
 

ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ 
 

Прилагане на разпоредбите на членове 52 и 53 от регламента 
 

Член 60 
 

Обезщетения в натура в случай на пребиваване в държава-членка, различна 
от компетентната държава 

 
1. За да получава обезщетения в натура съгласно член 52, буква а) от регламента, 
наето или самостоятелно заето лице трябва да представи на институцията по 
мястото на пребиваване заверено удостоверение, че има право на такива 
обезщетения в натура. Това заверено удостоверение, което по целесъобразност се 



основава на предоставената от работодателя информация, се издава от 
компетентната институция. Освен това, ако това се предвижда от 
законодателството на компетентната държава, наетото или самостоятелно заетото 
лице представя на институцията по мястото на пребиваване разписка от 
компетентната институция за уведомление за трудова злополука или 
професионална болест. Ако съответното лице не представи посочените документи, 
институцията по мястото на пребиваване ги получава от компетентната 
институция, а до пристигането им отпуска на лицето обезщетения в натура в 
рамките на здравно осигуряване при условие, че лицето отговаря на условията за 
придобиване на право на такива обезщетения. 
 
2. Въпросното заверено удостоверение важи, докато институцията по мястото на 
пребиваване не получи уведомление за анулирането му. Въпреки това, когато 
посоченото заверено удостоверение е издадено от френска институция, то важи 
само за една година след датата на издаването му и ежегодно трябва да се 
подновява. 
 
3. Ако съответното лице е сезонен работник, посоченото в параграф 1 заверено 
удостоверение важи за целия срок на очакваната продължителност на сезонната 
работа, освен ако междувременно компетентната институция не уведоми 
институцията по мястото на пребиваване за неговото анулиране. 
 
4. При всяко заявление за обезщетения в натура съответното лице представя 
оправдателните документи за отпускането на обезщетения в натура съгласно 
законодателството на държавата-членка, на чиято територия лицето пребивава. 
 
5. В случай на болнично лечение, институцията по мястото на пребиваване, в срок 
от три дни от узнаването на факта, уведомява компетентната институция за датата 
на постъпване в болница, за вероятната продължителност на болничното лечение и 
за датата на изписване от болница. 
 
6. Институцията по мястото на пребиваване предварително уведомява 
компетентната институция за всяко решение във връзка с отпускането на 
обезщетения в натура, когато вероятните или действителните разходи надвишават 
еднократна сума, която се определя и периодично се преразглежда от 
административната комисия.  
 
Компетентната институция разполага с 15 дни от датата на изпращане на такава 
информация, в които да повдигне мотивирано възражение; ако в края на този срок 
не бъде повдигнато такова възражение, институцията по мястото на пребиваване 
отпуска обезщетенията в натура. Когато такива обезщетения трябва да се отпуснат 
в случай на крайно спешна необходимост, институцията по мястото на пребиваване 
незабавно информира за това компетентната институция.  
 
7. Съответното лице информира институцията по мястото на пребиваване  за всяка 
промяна в положението му, която има вероятност да променя правото му на 



обезщетения в натура, по-специално прекратяване или смяна на трудовата или 
самостоятелната трудова заетост, или смяна на престоя или пребиваването. По 
същия начин, ако съответното лице престане да бъде осигурено или престане да 
има право на обезщетения в натура, компетентната институция съответно 
информира институцията по мястото на пребиваване. Институцията по мястото на 
пребиваване може по всяко време да изисква от компетентната институция да й 
предоставя всякаква информация за осигуряването на съответното лице или за 
правото му на обезщетения в натура. 
 
8. За  погранични работници, могат да се изписват лекарствени средства, 
превръзки, очила и малки устройства и да се извършват лабораторни анализи и 
изследвания само на територията на държавата-членка, в която са предписани и в 
съответствие с разпоредбите на законодателството на тази държава-членка. 
 
9. Две или повече държави-членки, или компетентните органи на тези държави-
членки, могат, след получаване на становището на административната комисия, да 
договарят други разпоредби за прилагане. 
 

Член 61 
 

Парични обезщетения, различни от пенсии, в случай на пребиваване в 
държава-членка, различна от компетентната държава 

 
1. За да получава парични обезщетения съгласно член 52, буква б) от регламента, 
наето или самостоятелно заето лице, в срок от три дни от началото на 
неработоспособността, подава заявление до институцията по мястото на 
пребиваване, като представя уведомление, че е преустановило работа или 
удостоверение за неработоспособност, издадено от лекуващия лекар на 
съответното лице, ако това се предвижда от законодателството, което се прилага от 
компетентната институция или от институцията по мястото на пребиваване. 
 
2. Ако лекуващите лекари в страната по мястото на пребиваване не издават 
удостоверения за неработоспособност, съответното лице директно подава 
заявление до институцията по мястото на пребиваване  в определения от 
прилаганото от тази институция законодателство срок. 
 
Институцията незабавно изисква потвърждаването на неработоспособността и 
съставянето на удостоверението, посочено в параграф 1. В това удостоверение се 
посочва предполагаемата продължителност на неработоспособността и същото 
незабавно се изпраща до компетентната институция. 
 
3. В случаите, в които не се прилагат разпоредбите на параграф 2, институцията по 
мястото на пребиваване възможно най-бързо, но във всички случаи в срок от три 
дни след датата, на която съответното лице е подало заявление до нея, подлага 
лицето на медицински преглед все едно, че въпросното лицето е осигурено при 
тази институция. В доклада на лекаря, извършил прегледа, се посочва по-



специално предполагаемата продължителност на неработоспособността и в срок от 
три дни след датата на прегледа институцията по мястото на пребиваване изпраща 
доклада на компетентната институция. 
 
4. Институцията по мястото на пребиваване впоследствие извършва всички 
необходими административни проверки или медицински прегледи на съответното 
лице все едно, че то е осигурено при тази институция. Веднага щом установи, че 
лицето отново е годно за работа, тя съответно незабавно уведомява 
заинтересованото лице и компетентната институция, като посочва датата на 
преустановяване на неговата неработоспособност. Без да се нарушават 
разпоредбите на параграф 6, уведомлението до съответното лице се счита за 
решение, взето от компетентната институция. 
 
5. Във всички случаи компетентната институция си запазва правото да подлага 
съответното лице на преглед от лекар, избран от нея. 
 
6. Ако компетентната институция реши да не изплаща паричните обезщетения, 
поради това, че съответното лице не е осъществило формалностите, определени от 
законодателството на страната по мястото на пребиваване, или ако установи, че 
съответното лице отново е годно за работа, тя уведомява заинтересованото лице за 
решението си и едновременно с това изпраща екземпляр от това решение до 
институцията по мястото на пребиваване.  
 
7. Когато съответното лице поднови работа, то съответно уведомява компетентната 
институция, ако съгласно прилаганото от тази институция законодателството се 
изисква такова уведомление. 
 
8. Компетентната институция изплаща паричните обезщетения по подходящ начин, 
по-конкретно чрез международен паричен запис и съответно информира 
институцията по мястото на пребиваване и заинтересованото лице. Когато 
паричните обезщетения се изплащат от институцията по мястото на пребиваване от 
името на компетентната институция, последната информира заинтересованото лице 
за правата му и уведомява институцията по мястото на пребиваване за размера на 
паричните обезщетения, датите за изплащане и максималния период, през който те 
следва да се отпускат в съответствие със законодателството на компетентната 
държава. 
 
9. Две или повече държави-членки, или компетентните органи на тези държави-
членки, могат, след получаване на становището на административната комисия, да 
договарят други разпоредби за прилагане. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 55 от регламента 
 

Член 62 
 



Обезщетения в натура в случай на пребиваване в държава-членка, различна 
от компетентната държава 

 
1. За да получава обезщетения в натура, лице, наето на работа в сферата на 
международния транспорт, което е включено в приложното поле на член 14, 
параграф 2, буква а) от регламента, и което в хода на  своята заетост отива на 
територията на държава-членка, различна от компетентната държава, възможно 
най-бързо представя на институцията по мястото на престой специално заверено 
удостоверение, издадено от неговия работодател или негов представител през 
текущия календарен месец или през двата календарни месеца, предхождащи датата 
на подаване. В това заверено удостоверение по-специално се посочва датата, от 
която съответното лице е наето на работа от въпросния работодател, и името и 
адреса на компетентната институция. Ако съответното лице е подало такова 
заверено удостоверение, се приема, че то отговаря на условията за придобиване на 
правото на обезщетения в натура. Ако съответното лице не е в състояние да се 
свърже с институцията по местопребиваване преди да получи медицинско лечение, 
независимо от това то получава такова лечение при представяне на посоченото 
заверено удостоверение все едно, че е осигурено при тази институция. 
 
2. Институцията по временно местопребиваване в тридневен срок изпраща 
запитване до компетентната институция, дали съответното лице отговаря на 
условията за придобиване на правото на обезщетения в натура. Институцията по 
мястото на престой предоставя обезщетения в натура до получаването на отговор 
от компетентната институция, но в продължение на не повече от 30 дни. 
 
3. Компетентната институция изпраща отговора си на институцията по мястото на 
престой в 10-дневен срок от получаване на запитването от тази институция. Ако 
отговорът е положителен, при необходимост компетентната институция посочва 
максималния период, през който могат да се отпускат обезщетенията в натура 
съобразно прилаганото от нея законодателство, и институцията по  мястото на 
престой продължава да предоставя въпросните обезщетения. 
 
4. Обезщетенията в натура, които се предоставят по силата на презумпцията по 
параграф 1, се възстановяват съгласно разпоредбите на член 36, параграф 1 от 
регламента. 
 
5. Вместо завереното удостоверение, предвидено в параграф 1, наетото лице, 
посочено в същия параграф, може да представи на институцията по мястото на 
престой заверено удостоверение, в съответствие с предвиденото в параграф 6. 
 
6. За да получава обезщетения в натура съгласно член 55, параграф 1, буква а), 
подточка (i) от регламента, освен в случаите на презумпция по параграф 1, наетото 
или самостоятелно заетото лице представя на институцията по  мястото на престой 
заверено удостоверение, в което се посочва, че лицето има право на обезщетения в 
натура. При необходимост, в това заверено удостоверение, което се издава от 
компетентната институция, по възможност преди съответното лице да напусне 



територията на държавата-членка, в която пребивава, по-конкретно се посочва 
максималния период, през който могат да се отпускат обезщетения в натура 
съгласно законодателството на компетентната държава. Ако заинтересованото лице 
не представи посоченото заверено удостоверение, институцията по мястото на 
престой го получава от компетентната институция. 
 
5. Разпоредбите на член 60, параграфи 5, 6 и 9 от регламента за прилагане се 
прилагат по аналогия. 
 

Член 63 
 

Обезщетения в натура за наети или самостоятелно заети  лица, които сменят 
постоянното си пребиваване или се завръщат в страната си на пребиваване, и 
за наети или самостоятелно заети  лица, които са получили разрешение да 
отидат в друга държава-членка с цел получаване на медицинско лечение 

 
1. За да получава обезщетения в натура съгласно член 55, параграф 1, буква б), 
подточка (i) от регламента, наето или самостоятелно заето лице представя на 
институцията по мястото на пребиваване заверено удостоверение, че има право да 
продължава да получава въпросните обезщетения. При необходимост, в това 
заверено удостоверение, което се издава от компетентната институция, по-
конкретно се посочва максималния период, през който могат да продължават да се 
отпускат такива обезщетения съгласно разпоредбите на законодателството на 
компетентната държава. По искане на заинтересованото лице, завереното 
удостоверение може да се издаде след неговото отпътуване, ако поради независещи 
от него причини същото не може да се изготви преди това. 
 
2. Разпоредбите на член 60, параграфи 5, 6 и 9 от регламента за прилагане се 
прилагат по аналогия. 
 
3. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия по отношение на 
разпоредбите за обезщетенията в натура в случая, посочен в член 55, параграф 1, 
буква в), подточка (i) от регламента. 
 

Член 64 
 

Парични обезщетения, различни от пенсии, в случай на престой в държава-
членка, различна от компетентната държава 

 
Разпоредбите на член 61 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия по 
отношение на получаването на парични обезщетения, различни от пенсии, съгласно 
член 55, параграф 1, буква а), подточка (ii) от регламента. Въпреки това, без да се 
нарушава задължението за представяне на удостоверение за неработоспособност, 
наето или самостоятелно заето лице, което пребивава на територията на държава-
членка без да упражнява там никаква трудова или самостоятелна трудова заетост, 



не е длъжно да представя уведомлението за преустановяване на работа, посочено в 
член 61, параграф 1 от регламента за прилагане. 
 

Прилагане на разпоредбите на членове 52 до 56 от регламента 
 

Член 65 
 

Декларации, разследвания и обмяна на информация между институциите за 
претърпяна трудова злополука или заболяване от професионална болест в 

държава-членка, различна от компетентната държава 
 
1. При претърпяване на трудова злополука или диагностициране за първи път на 
професионална болест на територията на държава-членка, различна от 
компетентната държава, трябва да се изготви декларация за трудовата злополука 
или професионалната болест в съответствие с разпоредбите на законодателството 
на компетентната държава, без да се нарушават никакви действащи законови 
разпоредби на територията на държавата-членка, в която е настъпила трудовата 
злополука или за първи път е диагностицирана професионалната болест, които 
остават приложими в такъв случай. Тази декларация се изпраща до компетентната 
институция с копие до институцията по мястото на пребиваване или престой.. 
 
2. Институцията на държавата-членка, на чиято територия е претърпяна трудовата 
злополука или за първи път е диагностицирана професионалната болест, изпраща в 
два екземпляра на компетентната институция изготвеното на тази територия 
медицинско свидетелство и всякаква евентуално изискана от последната 
институция информация по случая. 
 
3. Ако в случай на претърпяна злополука по време на пътуване на територията на 
държава-членка, различна от компетентната държава, има основания за провеждане 
на разследване на територията на първата държава-членка, за целта компетентната 
институция може да назначи следовател, за което информира органите на 
въпросната държава-членка. Тези органи оказват съдействие на следователя, по-
специално чрез назначаване на лице, което да му оказва съдействие при 
извършването на справки с официалните доклади и всякакви други документи във 
връзка със злополуката. 
 
4. В края на лечението на компетентната институция се изпраща подробен доклад, 
заедно с медицинските свидетелства за трайните последици от злополуката или 
болестта, и по-специално за текущото състояние на съответното лице и за 
възстановяването или затвърждаването на уврежданията. Съответните такси се 
заплащат от институцията по мястото на временно или пребиваване, в зависимост 
от случая, в съответствие с прилаганата от институцията ставка, но са за сметка на 
компетентната институция. 
 
5. При поискване, компетентната институция уведомява институцията по мястото 
на временно или пребиваване , в зависимост от случая, за решението, с което се 



определя датата на възстановяване или затвърждаване на уврежданията, и по 
целесъобразност, за решението за отпускане на пенсия.   
 

Член 66 
 

Спорове относно професионалния характер на злополуката или болестта 
 

1. Когато в случаите, посочени в членове 52 или 55, параграф 1 от регламента, 
компетентната институция оспорва прилагането на законодателството относно 
трудови злополуки или професионални болести, тя незабавно уведомява за това 
институцията по мястото на пребиваване или престой, която е предоставила 
обезщетенията в натура; в този случай тези обезщетения се счита, че произтичат от 
осигуряване при болест и продължават да се предоставят на това основание при 
представяне на удостоверенията или заверените удостоверения, посочени в членове 
20 и 21 от регламента за прилагане. 
 
2. След вземането на окончателно решение по този въпрос, компетентната 
институция незабавно уведомява за това институцията по мястото на пребиваване 
или престой, която е предоставила обезщетенията в натура. В случай, че не се касае 
за трудова злополука или професионална болест, тази институция продължава да 
предоставя посочените обезщетения от осигуряване при болест, ако наетото или 
самостоятелно заетото лице има право на това. В останалите случаи, получените от 
съответното лице обезщетения в натура от осигуряване при болест се считат за 
обезщетения за трудова злополука или професионална болест. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 57 от регламента 
 

Член 67 (7) 
 

Процедура в случай на излагане на риск от професионална болест в няколко 
държави-членки 

 
1. В случая, посочен в член 57, параграф 1 от регламента, уведомлението за 
професионалната болест се изпраща или на компетентната институция за 
професионални болести на държавата-членка, съгласно чието законодателство 
страдащото от болестта лице последно е упражнявало дейност, която има 
вероятност да причинява въпросната болест, или на институцията по мястото на 
пребиваване, която препраща уведомлението на посочената компетентна 
институция.  
 
2. Ако компетентната институция, посочена в параграф 1, установи, че дейност, 
която би могла да причинява въпросната професионална болест последно е 
упражнявана съгласно законодателството на друга държава-членка, тя изпраща 
уведомлението и съпътстващите документи до съответната институция на тази 
държава-членка. 
 



3. Когато институцията на държавата-членка, съгласно чието законодателство 
страдащото от болестта лице последно е упражнявало дейност, която би могла да 
причинява въпросната професионална болест, установи, че лицето или неговите 
наследници не отговарят на условията на това законодателство, като отчита 
разпоредбите на член 57, параграфи 2, 3 и 4 от регламента, посочената институция: 
 
а) незабавно изпраща на институцията на държавата-членка, съгласно чието 
законодателство страдащото от болестта лице преди това е упражнявало дейност, 
която би могла да причинява въпросната болест, уведомлението и всички 
съпътстващи документи, включително констатациите и докладите от 
организираните от първата институция медицински прегледи, както и екземпляр от 
решението по буква б);  
 
б) същевременно уведомява заинтересованото лице за решението си, като по-
конкретно посочва мотивите за отказа за обезщетения, основанията и сроковете за 
обжалване и датата, на която преписката е изпратена на институцията по буква а). 
 
4. При необходимост, в съответствие със същата процедура случаят се връща на 
съответната институция на държавата-членка, съгласно чието законодателство 
страдащото от болестта лице за първи път е упражнявало дейността, която би 
могла да причинява въпросната професионална болест.  
 

Член 68 (7) 
 

Обмяна на информация между институциите в случай на обжалване на 
решение, отхвърлящо искане – авансови плащания в случай на такова 

обжалване 
 
1. При  подаване на жалба срещу решение, отхвърлящо искане, взето от 
институцията на една от държавите-членки, съгласно чието законодателство 
страдащото от болестта лице е упражнявало дейност, която би могла да причинява 
въпросната професионална болест, тази институция информира за това 
институцията, до която е изпратено уведомлението в съответствие с процедурата, 
определена в член 67, параграф 3 от регламента за прилагане, след което я 
уведомява за окончателно взетото решение. 
 
2. Ако правото на обезщетения е придобито съгласно прилаганото законодателство 
от последната институция, като отчита разпоредбите на член 57, параграфи 2, 3 и 4 
от регламента, тази институция извършва авансови плащания до размер, който при 
необходимост се определя след провеждане на консултации с институцията, срещу 
чието решение е подадена жалбата. Последната институция възстановява сумата на 
изплатения аванс, ако в резултат на обжалването, тя е длъжна да предоставя 
обезщетенията. След това тази сума се приспада от общата сума на дължимите 
обезщетения на съответното лице. 
 

Член 69 (7) 



 
Разпределение на разходите за парични обезщетения в случаи на склерогенна 

пневмокониоза 
 
За прилагането на разпоредбите на член 57, параграф 5 от регламента се прилагат 
следните правила: 
 
а) компетентната институция на държавата-членка, съгласно чието законодателство 
се отпускат парични обезщетения съгласно разпоредбите на член 57, параграф 1 от 
регламента (оттук нататък наричана “институцията, която отговаря за изплащането 
на парични обезщетения”) използва формуляр, който по-конкретно съдържа 
декларация и обобщена справка за всички осигурителни периоди (осигуряване за 
старост) или периоди на пребиваване, които са завършени от страдащото от 
болестта лице съгласно законодателството на всяка от заинтересованите държави-
членки; 
 
б) институцията, която отговаря за изплащането на парични обезщетения, изпраща 
този формуляр до осигурителните институции за старост на държавите-членки, при 
които страдащото от болестта лице е било осигурено; всяка от посочените 
институции вписва във формуляра завършените осигурителни периоди 
(осигуряване за старост) или периоди на пребиваване съгласно прилаганото от нея 
законодателство и връща формуляра на институцията, която отговаря за 
изплащането на парични обезщетения; 
 
в) след това институцията, която отговаря за изплащането на парични обезщетения 
разпределя разходите между нея и другите заинтересовани компетентни 
институции; тя уведомява последно посочените институции за това разпределение, 
с оглед получаване на тяхното одобрение, заедно с подходящи доказателства в 
подкрепа на разпределението, по-специално по отношение на общата сума на 
отпуснатите парични обезщетения и изчисляването на процентите на 
разпределението; 
 
г) в края на всяка календарна година институцията, която отговаря за изплащането 
на парични обезщетения изпраща на всяка от другите заинтересовани компетентни 
институции справка за изплатените парични обезщетения през съответната 
финансова година, в която се посочва дължимата сума от всяка от тези институции 
съгласно предвиденото в буква в) разпределение; всяка от тези институции 
възможно най-бързо, но най-късно в срок от три месеца, възстановява дължимата 
сума на институцията, която отговаря за изплащането на парични обезщетения. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 58, параграф 3 от регламента 
 

Член 70 
 



Заверено удостоверение за членовете на семейството, които следва да се 
вземат предвид при изчисляването на парични обезщетения, включително 

пенсии 
 
1. За да получава обезщетения съгласно разпоредбите на член 58, параграф 3 от 
регламента, заявителят представя заверено удостоверение за членовете на 
семейството му, които пребивават на територията на държава-членка, различна от 
тази, в която се намира институцията, която отговаря за отпускането на парични 
обезщетения. 
 
Това заверено удостоверение се издава от институцията за осигуряване при болест 
по мястото на пребиваване на членовете на семейството или от друга институция, 
определена от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия 
същите пребивават. Разпоредбите на алинеи втора и трета на член 25, параграф 2 от 
регламента за прилагане се прилагат по аналогия. 
 
Вместо завереното удостоверение, предвидено в алинея първа, институцията, която 
отговаря за отпускането на парични обезщетения, може да изисква от заявителя да 
представи актуални документи за гражданско състояние за членовете на 
семейството му, които пребивават на територията на държава-членка, различна от 
тази, в която се намира посочената институция. 
 
2. В случая по параграф 1, ако прилаганото от съответната институция 
законодателство изисква членовете на семейството да живеят под един покрив с 
пенсионера, фактът, че въпросните членове на семейството, които не отговарят на 
това условие, но въпреки всичко са главно на издръжка на заявителя, се установява 
чрез документи, доказващи редовното предаване на част от доходите на заявителя. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 60 от регламента 
 

Член 71 
 

Влошаване на професионална болест 
 
1. В случаите по член 60, параграф 1 от регламента, заявителят предоставя на 
институцията на държавата-членка, пред която претендира за права на 
обезщетения, цялата информация за преди това отпуснатите обезщетения за 
въпросната професионална болест. Тази институция може да подаде запитване до 
всяка друга институция, която преди това е била компетентна, с оглед получаване 
на всякаква информация, която счита за необходима. 
 
2. В случая по член 60, параграф 1 от регламента, компетентната институция, която 
е длъжна да изплаща паричните обезщетения, уведомява другата заинтересована 
институция, с оглед получаване на нейното одобрение, за сумата на разходите, 
които ще за сметка на последно споменатата институция в резултат на 
влошаването, заедно с подходящи доказателства в подкрепа на това. В края на 



всяка календарна година първата институция изпраща на втората институция 
справка за изплатените парични обезщетения през въпросната финансова година, в 
която се посочва дължимата сума от последната институция, която възможно най-
бързо, но най-късно в срок от три месеца, я възстановява на първата институция. 
 
3. В случая, посочен в първото изречение на член 60, параграф 2, буква б) от 
регламента, институцията, която отговаря за изплащането на парични обезщетения, 
уведомява заинтересованите компетентни институции, с оглед получаване на 
тяхното одобрение, за извършените промени в предишното разпределение на 
разходите, заедно с подходящи доказателства в подкрепа на това. 
 
4. В случая, посочен във второто изречение на член 60, параграф 2, буква б) от 
регламента, разпоредбите на параграф 2 се прилагат по аналогия. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 61, параграфи 5 и 6 от регламента 
 

Член 72 
 

Оценка на степента на неработоспособност в случай на по-рано или 
впоследствие претърпяна трудова злополука, или по-рано или впоследствие 

диагностицирана професионална болест 
 
1. За да се оцени степента на неработоспособност, да се установи право на 
обезщетение или да се определи размера на тези обезщетения в случаите, посочени 
в член 61, параграфи 5 и 6 от регламента, заявителят трябва да предостави на 
компетентната институция на държава-членка, на чието законодателство е бил 
подчинен при претърпяването на трудовата злополука или при първото 
диагностициране на професионалната болест, цялата информация за по-рано или 
впоследствие претърпени трудови злополуки или заболяване от професионални 
болести, когато е бил подчинен на законодателството на която и да е друга 
държава-членка, независимо от степента на причинената неработоспособност 
вследствие на тези по-ранни или последващи случаи. 
 
2. В съответствие с прилаганото от нея законодателство по отношение на 
придобиването на право на обезщетения и определянето на размера на 
обезщетението, компетентната институция отчита степента на причинената 
неработоспособност вследствие на тези по-ранни или последващи случаи. 
 
3. Компетентната институция може да отправя запитване до всяка друга 
институция, която по-рано или впоследствие е била компетентна, с оглед 
получаването на всякаква информация, която тя счита за необходима. 
 
При по-ранна или последваща неработоспособност, причинена от претърпяна 
злополука, докато съответното лице е било подчинено на законодателството на 
държава-членка, съгласно което не се прави разграничение по отношение на 
първопричината за неработоспособността, компетентната институция за предишна 



или последваща неработоспособност или органът, определен от компетентния 
орган на съответната държава-членка, по искане на компетентната институция на 
друга държава-членка, предоставя информация относно степента на по-ранната или 
последващата неработоспособност и, доколкото е възможно, всякаква информация, 
която би позволила да се определи, дали неработоспособността е била резултат от 
трудова злополука по смисъла на прилаганото законодателство от институцията на 
втората държава-членка. В такъв случай се прилагат по аналогия разпоредбите на 
параграф 2. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 61, параграф 1 от регламента 
 

Член 73 
 

Институции, в които могат да подават заявления работниците в мини и 
сходни предприятия, когато временно или пребивават в държава-членка, 

различна от компетентната държава 
 
1. В случаите, посочени в член 62, параграф 1 от регламента, и когато в страната на 
престой или пребиваване предвидените обезщетения по схемата за осигуряване за 
трудови злополуки и професионална болест за работници в стоманодобивната 
промишленост са еднакви на предвидените обезщетения по специалната схема за 
работниците в мини и сходни предприятия, работниците, които спадат към 
последната категория могат да подават заявления в най-близката институция, 
посочена в Приложение 3 към регламента за прилагане, на територията на 
държавата-членка, в която престояват или пребивават, дори и ако последната е 
институция по приложимата схема за работници в стоманодобивната 
промишленост, която в такъв случай предоставя тези обезщетения. 
 
2. Когато предвидените обезщетения по специалната схема за работниците в мини 
и сходни предприятия са по-благоприятни, такива работници имат право да 
избират да подават заявления или в институцията, която отговаря за прилагането на 
тази схема, или в най-близката институция на територията на държавата-членка, в 
която престояват или пребивават, която прилага схемата за работниците в 
стоманодобивната промишленост. В последния случай, въпросната институция 
обръща внимание на съответното лице на факта, че при подаване на заявление до 
институцията, която отговаря за прилагането на гореспоменатата специална схема, 
то ще получава по-благоприятни обезщетения; освен това, тя трябва да го 
информира за името и адреса на тази институция. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 62, параграф 2 от регламента 
 

Член 74 
 

Отчитане на периода, през който вече са предоставяни обезщетения от 
институцията на друга държава-членка 

 



С цел прилагане на разпоредбите на член 61, параграф 2 от регламента, 
институцията на държава-членка, която следва да предоставя обезщетения, може да 
изисква от институцията на друга държава-членка да й предостави информация за 
периода, през който последната институция вече е предоставяла обезщетения за 
същия случай на трудова злополука или професионална болест. 
 

Подаване и проучване на заявления за пенсии, без пенсиите за 
професионалните болести, посочени в член 57 от регламента 

 
Член 75 

 
1. За да получават пенсия или допълнителна помощ съгласно законодателството на 
дадена държава-членка, наетото или самостоятелно заетото лице, или неговите 
наследници, които пребивават на територията на друга държава-членка, подават 
заявление или пред компетентната институция, или пред институцията по мястото 
на пребиваване, която препраща иска до компетентната институция. Подаването на 
заявлението се подчинява на следните правила: 
 
а) към заявлението се прилагат необходимите документи в подкрепа на иска, а 
самото заявление трябва да се подаде по образеца, предвиден от прилаганото от 
компетентната институция законодателство; 
 
б) точността на предоставената от заявителя информация трябва да се установи 
чрез приложени към заявлението официални документи или да се потвърди от 
компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия пребивава 
заявителят. 
 
2. Компетентната институция уведомява заявителя за решението си пряко или чрез 
органа за връзка на компетентната държава; тя изпраща екземпляр от това решение 
на органа за връзка на държавата-членка, на чиято територия пребивава заявителят. 
 

Административни проверки и медицински прегледи 
 

Член 76 
 
1. Предвидените административни проверки и медицински прегледи, включително 
медицински прегледи, предвидени в случаи на преразглеждане на пенсии се 
извършват по искане на компетентната институция от институцията на държавата-
членка, на чиято територия се намира лицето, което има право на обезщетения, в 
съответствие с предвидения за това ред от прилаганото законодателство от 
последно посочената институция. Въпреки това, компетентната институция си 
запазва правото да подлага лицето, което има право на обезщетения, на преглед от 
лекар, избран от нея. 
 



2. Всяко лице, което получава пенсия за себе си или за сирак, информира 
институцията, която отговаря за изплащането за всяка промяна в положението му 
или в положението на сирака, която има вероятност да измени пенсионните права. 
 

Изплащане на пенсии 
 

Член 77 
 
Изплащането на дължимите пенсии от институцията на една държава-членка на 
пенсионери, които пребивават на територията на друга държава-членка, се 
извършва в съответствие с разпоредбите на членове 53 до 58 от регламента за 
прилагане. 
 
 

ГЛАВА 5 
 

ПОМОЩИ ПРИ СМЪРТ 
 

Прилагане на разпоредбите на членове 64, 65 и 66 от регламента 
 

Член 78 
 

Подаване на искане за помощи 
 
За да получава помощи при смърт съгласно законодателството на държава-членка, 
различна от държавата, на чиято територия пребивава, заявителят подава искането 
си или до компетентната институция, или до институцията по мястото на 
пребиваване. 
 
Искането трябва да се съпътства от удостоверителни документи, които се изискват 
от прилаганото от компетентната институция законодателство. 
 
Точността на предоставената от заявителя информация трябва да се установи чрез 
приложени към искането официални документи или да се потвърди от 
компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия пребивава 
заявителят. 
 

Член 79 
 

Заверено удостоверение за периоди 
 
1. За да се позове на разпоредбите на член 64 от регламента, заявителят представя 
на компетентната институция заверено удостоверение, в което са посочени 
завършените от наетото или самостоятелно заетото лице осигурителни периоди или 
периоди на пребиваване съгласно законодателството, но което  последно е било 
подчинено лицето. 



 
2. Това заверено удостоверение се издава по искане на заявителя от осигурителната 
институция за болест или осигурителната институция за старост, в зависимост от 
случая, при която наетото или самостоятелно заетото лице последно е било 
осигурено. Ако заявителят не представи посоченото заверено удостоверение, 
компетентната институция го получава от една от двете гореспоменати 
институции. 
 
3. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия, ако за да се 
удовлетворят условията на законодателството на компетентната държава, е 
необходимо да се вземат предвид преди това завършени осигурителни периоди или 
периоди на пребиваване съгласно законодателството на която и да е друга държава-
членка. 
 
 

ГЛАВА 6 
 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА 
 

Прилагане на разпоредбите на член 67 от регламента 
 

Член 80 
 

Заверено удостоверение за осигурителни периоди или периоди на трудова 
заетост 

 
1. За да изпълни изискванията на член 67, параграфи 1, 2 или 4 от регламента, 
съответното лице представя на компетентната институция заверено удостоверение, 
в което са посочени преди това завършените осигурителни периоди или периоди на 
заетост като наето лице съгласно законодателството, но което  последно е било 
подчинено лицето, заедно с всякаква допълнителна информация, която се изисква 
от прилаганото от тази институция законодателство. 
 
2. Това заверено удостоверение се издава по искане на заинтересованото лице или 
от компетентната институция за безработица на държавата-членка, на чието 
законодателство последно е било подчинено лицето, или от друга институция, 
определена от компетентния орган на същата държава-членка. Ако лицето не 
представи посоченото заверено удостоверение, компетентната институция го 
получава от една от двете гореспоменати институции. 
 
3. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия, ако за да се 
удовлетворят условията на законодателството на компетентната държава, е 
необходимо да се вземат предвид преди това завършени осигурителни периоди или 
периоди на трудова заетост съгласно законодателството на която и да е друга 
държава-членка. 
 



Прилагане на разпоредбите на член 68 от регламента 
 

Член 81 
 

Заверено удостоверение за изчисляването на обезщетения 
 
Когато за изчисляването на обезщетения отговаря институция, посочена в член 68, 
параграф 1 от регламента, и когато лицето не е упражнявало последната си заетост 
в продължение на най-малко четири седмици на територията на държавата-членка, 
в която се намира тази институция, то подава пред посочената институция заверено 
удостоверение, в което се посочва естеството на последната заетост, която е 
упражнявана в продължение на най-малко четири седмици на територията на друга 
държава-членка, както и икономическия отрасъл, в който е упражнявана тази 
трудова заетост. Ако заинтересованото лице не представи това заверено 
удостоверение, споменатата институция го получава или от компетентната 
институция за безработица на последно посочената държава-членка, при която 
лицето последно е било осигурено, или от друга институция, определена от 
компетентния орган на същата държава-членка. 
 

Член 82 
 

Заверено удостоверение за членовете на семейството, които следва да се 
вземат предвид при изчисляването на обезщетения 

 
1. За да изпълни изискванията на член 68, параграф 2 от регламента, 
заинтересованото лице представя на компетентната институция заверено 
удостоверение за членовете на семейството му, които пребивават на територията на 
държава-членка, различна от тази, в която се намира посочената институция. 
 
2. Това заверено удостоверение се издава от институцията, определена от 
компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия пребивават 
членовете на семейството. То трябва да удостоверява, че членовете на семейството 
не се вземат предвид за изчисляването на дължими обезщетения за безработица на 
друго лице съгласно законодателството на посочената държава-членка. 
 
Завереното удостоверение важи 12 месеца от датата на издаването му и може да се 
подновява; в такъв случай то важи от датата на подновяването му. 
Заинтересованото лице незабавно уведомява компетентната институция за 
настъпването на всяко обстоятелство, което налага изменение на въпросното 
заверено удостоверение. Това изменение влиза в сила от датата на настъпване на 
обстоятелството. 
 
3. Когато институцията, която издава посоченото в параграф 1 заверено 
удостоверение, не е в състояние да удостовери, че членовете на семейството не се 
вземат предвид за изчисляването на дължими обезщетения за безработица на друго 
лице съгласно законодателството на държавата-членка, на чиято територия същите 



пребивават, при подаване на завереното удостоверение пред компетентната 
институция заинтересованото лице допълнително представя декларация в този 
смисъл. 
 
Разпоредбите на алинея втора на параграф 2 се прилагат по аналогия по отношение 
на тази декларация. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 69 от регламента 
 

Член 83 
 

Условия и срокове за запазване на правото на обезщетения, когато безработно 
лице отива в друга държава-членка 

 
1. За да запази правото си на обезщетения, безработно лице, посочено в член 69, 
параграф 1 от регламента, подава пред институцията на мястото, където е отишло, 
заверено удостоверение, в което компетентната институция удостоверява, че то 
продължава да има право на обезщетения при условията, определени в параграф 1, 
буква б) на същия член. По-специално, в това заверено удостоверение 
компетентната институция посочва: 
 
а) размера на обезщетението, което следва да се изплаща на безработното лице 
съгласно законодателството на компетентната държава; 
 
б) датата, на която безработното лице е престанало да бъде на разположение на 
службите по заетостта на компетентната държава; 
 
в) срока по член 69, параграф 1, буква б) от регламента за регистрация като лице, 
търсещо работа в държавата-членка, в която е отишло безработното лице; 
 
г) максималния период в съответствие с разпоредбите на член 69, параграф 1, буква 
в) от регламента, през който може да се запазва правото на обезщетение; 
 
д) факти, които биха могли да променят правото на обезщетение. 
 
2. Безработно лице, което възнамерява да отиде в друга държава-членка, за да 
търси там работа, преди отпътуването си подава заявление за издаване на 
посоченото в параграф 1 заверено удостоверение. Ако безработното лице не 
представи въпросното заверено удостоверение, институцията на мястото, където е 
отишло лицето, го получава от компетентната институция. Службите по заетостта 
на компетентната държава трябва да гарантират, че безработното лице е било 
информирано за задълженията си съгласно член 69 от регламента и съгласно 
настоящия член. 
 
3. Институцията на мястото, където е отишло безработното лице уведомява 
компетентната институция за датата, на която безработното лице се е регистрирало 



и за датата, на която е започнало изплащането на обезщетения, както и изплаща 
обезщетенията на компетентната държава в съответствие с предвидения за това ред 
от законодателството на държавата-членка, в която е отишло безработното лице. 
 
Институцията на мястото, където е отишло безработното лице извършва или 
възлага извършването на проверка все едно, че се касае за безработно лице, което 
има право на обезщетения съгласно прилаганото от нея законодателство. Тя 
информира компетентната институция за всяко обстоятелство по параграф 1, буква 
д) по-горе веднага след узнаването му, а в случаите, когато обезщетението трябва 
да бъде спряно или отнето, незабавно преустановява плащането на обезщетението. 
Компетентната институция незабавно я информира до каква степен и от коя дата 
този факт засяга правото на обезщетение на безработното лице. По 
целесъобразност, изплащането на обезщетения може да се възобновява само след 
получаването на такава информация. Когато обезщетението трябва да се намали, 
институцията на мястото, където е отишло безработното лице продължава да му 
изплаща обезщетение в намален размер, който подлежи на промяна след 
получаване на отговора от компетентната институция. 
 
4. Две или повече държави-членки, или компетентните органи на тези държави-
членки, могат, след получаване на становището на административната комисия, да 
договарят други разпоредби за прилагане. 
 

 
 
 

Прилагане на разпоредбите на член 71 от регламента 
 

Член 84 
 
Безработни лица, които преди това са били наети на работа, и които по време 
на последната си  заетост са пребивавали в държава-членка, различна от 

компетентната държава 
 
1. С оглед прилагане на разпоредбите на член 80 от регламента за прилагане, в 
случаите, посочени в член 71, параграф 1, буква а), подточка (ii) и първото 
изречение на член 71, параграф 1, буква б), подточка (ii) от регламента, 
институцията по мястото на пребиваване се счита за компетентна институция. 
 
2. За да претендира за обезщетения съгласно разпоредбите на член 71, параграф 1, 
буква б), подточка (ii) от регламента, безработно лице, което преди това е било 
наето на работа, освен завереното удостоверение, предвидено в член 80 от 
регламента за прилагане  представя пред институцията по мястото си на 
пребиваване и заверено удостоверение от институцията на държавата-членка, на 
чието законодателство последно е било подчинено, в което се посочва, че лицето 
няма право на обезщетения по член 69 от регламента. 
 



3. С оглед прилагане на разпоредбите на член 71, параграф 2 от регламента, 
институцията по мястото на пребиваване изисква от компетентната институция 
всякаква информация във връзка с правата на обезщетения от последната 
институция на безработното лице, което преди това е било наето на работа. 
 
 

ГЛАВА 7 (8) 
 

СЕМЕЙНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
 

Прилагане на разпоредбите на член 72 от регламента 
 

Член 85 (А) 
 

Заверено удостоверение за периоди на трудова или самостоятелна  заетост 
 
1. За да се позове на разпоредбите на член 72 от регламента, лицето представя на 
компетентната институция заверено удостоверение, в което е посочен завършения 
осигурителен период, период на трудова или самостоятелна заетост съгласно 
законодателството, на което  последно е било подчинено лицето. 
 
2. Това заверено удостоверение се издава по искане на заинтересованото лице или 
от компетентната по семейни обезщетения институция на държавата-членка, при 
която лицето последно е било осигурено, или от друга институция, определена от 
компетентния орган на същата държава-членка. Ако лицето не представи 
посоченото заверено удостоверение, компетентната институция го получава от 
една от двете гореспоменати институции, освен ако институцията за осигуряване 
при болест може да му изпрати екземпляр от завереното удостоверение, 
предвидено в член 16, параграф 1 от регламента за прилагане. 
 
3. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия, ако за да се 
удовлетворят условията на законодателството на компетентната държава, е 
необходимо да се вземат предвид преди това завършени осигурителни периоди, 
периоди на трудова или самостоятелна  заетост съгласно законодателството на 
която и да е друга държава-членка. 
 
Прилагане на разпоредбите на членове 73 и 75, параграфи 1 и 2 от регламента 

(8) 
 

Член 86 (8) 
 
1. За да получава семейни обезщетения съгласно разпоредбите на 73 от регламента, 
наетото лице подава заявление до компетентната институция, при необходимост 
чрез работодателя си. 
 



2. В подкрепа на заявлението си, наетото лице представя удостоверение за 
членовете на семейството му, които пребивават на територията на държава-членка, 
различна от тази, в която се намира компетентната институция. Такова 
удостоверение се издава или от компетентните органи по гражданско състояние в 
страната на пребиваване на въпросните членове на семейството, или от 
компетентната институция за осигуряване при болест по местоживеене на 
въпросните членове на семейството, или от друга институция, определена от 
компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия пребивават тези 
членове на семейството. Това удостоверение трябва ежегодно да се подновява. 
 
3. Когато законодателството на компетентната държава предвижда, че семейните 
обезщетения могат или трябва да се изплащат на друго лице, а не на наетото лице, 
в подкрепа на заявлението си последно споменатото лице представя и информация 
за физическото лице, на което следва да се изплащат семейните обезщетения в 
страната на пребиваване (име, презиме, пълен адрес). 
 
4. Компетентните органи на две или повече държави-членки могат да договарят 
особен ред за изплащането на семейни обезщетения, по-специално с оглед 
улесняване на прилагането на разпоредбите на член 75, параграфи 1 и 2 от 
регламента. Такива споразумения се съобщават на административната комисия. 
 
5. Наетото лице информира компетентната институция, при необходимост чрез 
работодателя си: 
 
- за всяка промяна в положението на членовете на неговото семейство, която би 
могла да измени правото на семейни обезщетения, 
 
- за всяка промяна в броя на членовете на неговото семейство, за които се дължат 
семейни обезщетения, 
 
- за всяка промяна на временното или постоянното пребиваване на въпросните 
членове на семейството, 
 
- за всяко упражняване на професионална или търговска дейност, по силата на 
което се дължат семейни обезщетения и съгласно законодателството на държавата-
членка, на чиято територия пребивават членовете на семейството. 
 

 
Член 87 (8) 

 
…… 

 
Прилагане на разпоредбите на член 74 от регламента 

 
Член 88 (8) 

 



Разпоредбите на член 86 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия за 
безработни лица, които преди това са били наети или самостоятелно заети  лица, и 
които са включени в приложното поле на член 74 от регламента. 
 

Член 89 (8) 
 

…… 
 
 

ГЛАВА 8 
 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДЕЦА НА ИЗДРЪЖКА НА ПЕНСИОНЕРИ И 
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА СИРАЦИ 

 
Прилагане на разпоредбите на членове 77, 78 и 79 от регламента 

 
Член 90 

 
1. За да получава обезщетения съгласно разпоредбите на членове 77 или 78 от 
регламента, заявителят подава заявление до институцията по мястото на 
пребиваване си съобразно реда, определен от прилаганото от тази институция 
законодателство. 
 
2. Въпреки това, ако заявителят не пребивава постоянно на територията на 
държавата-членка, в която се намира компетентната институция, той може да 
подаде заявлението си или пред компетентната институция, или пред институцията 
по мястото на пребиваване си, която след това препраща заявлението до 
компетентната институция, като посочва датата на подаване на въпросното 
заявление. Тази дата се счита за дата на подаване на заявлението пред 
компетентната институция. 
 
3. Ако компетентната институция, посочена в параграф 2, установи, че не е налице 
право на обезщетения съгласно прилаганото от нея законодателство, тя незабавно 
изпраща заявлението, заедно с всички необходими документи и информация, до 
институцията на държавата-членка, на чието законодателство наетото или 
самостоятелно заетото лице най-дълго е било подчинено. 
 
При необходимост, въпросът може при същите условия да се върне обратно за 
разглеждане от институцията на държавата-членка, съгласно чието 
законодателство съответното лице има най-кратки завършени осигурителни 
периоди или периоди на пребиваване. 
 
4. При необходимост, административната комисия определя всички необходими 
допълнителни процедури за подаването на заявления за обезщетения. 
 

Член 91 



 
1. Изплащането на дължимите обезщетения съгласно разпоредбите на членове 
77 или 78 от регламента се извършва в съответствие с разпоредбите на членове 53 
до 58 от регламента за прилагане. 
 
2. При необходимост, компетентните органи на държавите-членки определят 
компетентната институция за изплащането на дължимите обезщетения съгласно 
разпоредбите на членове 77 или 78 от регламента. 
 

Член 92 
 
Всяко лице, на което се изплащат обезщетения съгласно разпоредбите на членове 
77 или 78 от регламента за деца на пенсионери или за сираци, информира 
институцията, която отговаря за изплащането на такива обезщетения: 
 
- за всяка промяна в положението на децата или сираците, която има вероятност да 
измени правото на обезщетения, 
 
- за всяка промяна в броя на децата или сираците, за които се дължат обезщетения, 
 
- за всяка промяна на постоянното пребиваване на децата или сираците, 
 
- за всяко упражняване на професионална или търговска дейност, което дава право 
на семейни обезщетения или семейни помощи за въпросните деца или сираци. 

 
 

ДЯЛ V 
 

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Член 93 
 

Възстановяване на осигурителни обезщетения за болест и майчинство, 
различни от предвидените в членове 94 и 95 от регламента за прилагане 

 
1. Действителният размер на обезщетенията в натура, предоставени съгласно 
разпоредбите на член 19, параграфи 1 и 2 от регламента на наети и самостоятелно 
заети  лица и на членовете на техните семейства, които пребивават на територията 
на една и съща държава-членка, и на обезщетенията в натура, предоставени 
съгласно разпоредбите на член 21, параграф 2, членове 22, 22а, 22б, 25, параграфи 
1, 3 и 4, членове 26, 31, 34а, или 34б от регламента, се възстановява от 
компетентната институция на институцията, която е предоставила посочените 
обезщетения съгласно данните в счетоводните сметки на тази институция. 
 
2. В случаите, посочени в алинея втора на член 21, параграф 2, алинея втора на 
член 22, параграф 3, и в член 31 от регламента, и с цел прилагане на разпоредбите 



на параграф 1, институцията по мястото на пребиваване на членовете на 
семейството или на пенсионера, в зависимост от случая, се счита за компетентна 
институция. 
 
3. Ако в счетоводните сметки на институцията, която е предоставила 
обезщетенията по параграф 1 не е посочен действителният размер на тези 
обезщетения и няма сключено споразумение съгласно разпоредбите на параграф 6, 
подлежащата на възстановяване сума се определя на основата на еднократно 
плащане, което се изчислява въз основа на цялата подходяща справочна 
информация, получена от наличните данни. Административната комисия оценява 
основите, които следва да се използват за изчисляването на еднократните плащания 
и взема решение за техния размер. 
 
4. За целите на възстановяването на суми, не могат да се вземат под внимание 
ставки, които са по-високи от приложимите ставки за обезщетенията в натура, 
предоставяни от институцията, която е предоставила обезщетенията по параграф 1 
на наети или самостоятелно заети  лица, които са подчинени на прилаганото 
законодателство. 
 
5. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия за възстановяването на 
парични обезщетения, изплатени в съответствие с разпоредбите на второто 
изречение на член 18, параграф 8 от регламента за прилагане. 
 
6. Две или повече държави-членки, или компетентните органи на тези държави-
членки, могат, след като са получили становището на административната комисия, 
да договарят други методи за оценка на подлежащите на възстановяване суми, по-
специално на основата на еднократни плащания. 
 

Член 94 
 
Възстановяване на обезщетения в натура, предоставени от осигуряване за 

болест и майчинство на членовете на семейството на наето или самостоятелно 
заето лице, които не пребивават в същата държава-членка, в която пребивава 

въпросното наето или самостоятелно заето лице 
 
1. Сумата на обезщетенията в натура, предоставени съгласно разпоредбите на член 
19, параграф 2 от регламента на членовете на семейството на наето или 
самостоятелно заето  лице, които не пребивават в същата държава-членка, в която 
пребивава съответното лице, се възстановява от компетентните институции на 
институциите, които са предоставили въпросните обезщетения, на основата на 
еднократно плащане за всяка календарна година, което е възможно най-близко по 
размер до действително направените разходи. 
 
2. Размерът на еднократното плащане се определя чрез умножаване на средните 
годишни разходи за семейство по средния годишен брой на семействата, които 
следва да бъдат взети предвид и чрез намаляване на получения резултат с 20%. 



 
3. Необходимите коефициенти за изчисляване на посоченото еднократно плащане 
се определят, както следва: 
 
(а) за всяка държава-членка, средните годишни разходи за семейство се получават 
чрез разделяне на годишните разходи за всички предоставени непарични 
обезщетения от институциите на съответната държава-членка на всички членове на 
семействата на наети или самостоятелно заети  лица, които са подчинени на 
законодателството на въпросната държава-членка по схемите за социална 
сигурност, които следва да бъдат взети предвид, на средния годишен брой на тези 
наети или самостоятелно заети  лица, заедно с членовете на техните семейства; 
схемите за социална сигурност, които следва да бъдат взети предвид за целта, са 
посочени в Приложение 9 към регламента за прилагане; 
 
(б) при взаимоотношения между институциите на две държави-членки, средният 
годишен брой на семействата, които следва да бъдат взети предвид, е равен на 
средния годишен брой на наетите или самостоятелно заетите  лица, които са 
подчинени на законодателството на една от тези държави-членки, и чиито членове 
на семейства имат право на обезщетения в натура, които следва да се предоставят 
от институция на другата държава-членка. 
 
4. Броят на семействата, които следва да бъдат взети предвид в съответствие с 
разпоредбите на параграф 3, буква б), се определя по списък, който се води за целта 
от институцията по мястото на пребиваване въз основа на предоставени от 
компетентната институция документални доказателства за правата на съответните 
лица. В случай на спор, съответните институции представят съображенията си на 
Одиторския съвет, предвиден в член 101, параграф 3 от регламента за прилагане. 
 
5. Административната комисия определя методите и реда за определяне на 
посочените в параграфи 3 и 4 коефициенти за изчисляване. 
 
6. Две или повече държави-членки, или компетентните органи на тези държави-
членки, могат, след като са получили становището на административната комисия, 
да договарят други методи за оценка на подлежащите на възстановяване суми. 
 

Член 951 
 
Възстановяване на обезщетения в натура, предоставени от осигуряване за 

болест и майчинство на пенсионери и членове на техните семейства, които не 
пребивават в държава-членка, съгласно чието законодателство получават 

пенсия и имат право на обезщетения 
 
1. Сумата на обезщетенията в натура, предоставени съгласно разпоредбите на член 
28, параграф 1 и член 28а от регламента, се възстановява от компетентните 
институции на институциите, които са предоставили въпросните обезщетения, на 



основата на еднократно плащане, което е възможно най-близко по размер до 
действително направените разходи. 
 
2. Размерът на еднократното плащане се определя чрез умножаване на средните 
годишни разходи за пенсионер по средния годишен брой на пенсионерите, които 
следва да бъдат взети предвид, и чрез намаляване на получения резултат с 20%. 
 
3. Необходимите коефициенти за изчисляване на посоченото еднократно плащане 
се определят, както следва: 
 
(а) за всяка държава-членка, средните годишни разходи за пенсионер се получават 
чрез разделяне на годишните разходи за всички предоставени обезщетения в 
натура от институциите на съответната държава-членка на всички пенсионери, 
чиито пенсии са дължими съгласно законодателството на въпросната държава-
членка по схемите за социална сигурност, които следва да бъдат взети предвид, и 
на членовете на техните семейства, на средния годишен брой на пенсионерите; 
схемите за социална сигурност, които следва да бъдат взети предвид за целта, са 
посочени в Приложение 9; 
 
(б) при взаимоотношения между институциите на две държави-членки, средният 
годишен брой на пенсионерите, които следва да бъдат взети предвид, е равен на 
средния годишен брой на пенсионерите, посочени в член 28, параграф 2 от 
регламента, които докато пребивават на територията на една от държавите-членки, 
имат право на обезщетения в натура за сметка на институцията на другата държава-
членка. 
 
4. Броят на пенсионерите, които следва да бъдат взети предвид в съответствие с 
разпоредбите на параграф 3, буква б), се определя по списък, който се води за целта 
от институцията по мястото на пребиваване въз основа на предоставени от 
компетентната институция документални доказателства за правата на съответните 
лица. В случай на спор, съответните институции представят съображенията си на 
Одиторския съвет, предвиден в член 101, параграф 3 от регламента за прилагане. 
 
5. Административната комисия определя методите и реда за определяне на 
посочените в параграфи 3 и 4 коефициенти за изчисляване. 
 
6. Две или повече държави-членки или компетентните органи на тези държави-
членки, могат, след като са получили становището на административната комисия, 
да договарят други методи за оценка на подлежащите на възстановяване суми.  
 

Прилагане на разпоредбите на член 63, параграф 2 от регламента 
 

Член 96 
 



Възстановяване на обезщетения в натура, предоставени по осигурителни 
схеми за трудови злополуки и професионални болести от институцията на 
една държава-членка от името на институцията на друга държава-членка 

 
С оглед прилагане на разпоредбите на член 63, параграф 2 от регламента, 
разпоредбите на член 93 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия. 
 

Прилагане на разпоредбите на член 70, параграф 2 от регламента 
 

Член 97 
 

Възстановяване на изплатени обезщетения за безработица на безработни лица, 
които отиват в друга държава, за да търсят там работа 

 
1. Сумата на изплатените обезщетения съгласно разпоредбите на член 69 от 
регламента се възстановяват от компетентната институция на институцията, която 
е изплатила въпросните обезщетения, в съответствие с данните в счетоводните 
сметки на последната институция. 
 
2. Две или повече държави-членки, или компетентните органи на тези държави, 
могат: 
 
- след като са получили становището на административната комисия, да договарят 
други методи за определяне на подлежащите на възстановяване суми, по-
специално еднократни плащания, или други методи за плащане, 
 
или 
 
- да премахнат всички  възстановявания на разходи между институциите. 
 

Член 98 (8) 
 
…… 
 

Общи разпоредби за възстановяването на разходи 
 

Член 99 
 

Административни разходи 
 
Две или повече държави-членки, или компетентните органи на тези държави-
членки, могат, в съответствие с разпоредбите на третото изречение на член 84, 
параграф 2 от регламента, да се договорят за увеличаване на размера на 
обезщетенията, посочени в членове 93 до 98 от регламента за прилагане, с 
конкретен процент с оглед отчитане на административните разходи. Този процент 
може да е различен, в зависимост от съответните обезщетения. 



 
Член 100 

 
Забавени искания 

 
1. При уреждането на сметки между институциите на държавите-членки, 
институцията, която отговаря за плащанията може да оставя без уважение 
исканията за възстановяване на разходи за предоставени обезщетения през 
календарна година, която е три години или повече преди датата на предявяване на 
тези искове, независимо дали същите са предявени от орган за връзка или от 
институцията, която отговаря за плащанията в компетентната държава. 
 
2. За искания във връзка с възстановяването на разходи под формата на еднократни 
плащания, тригодишният срок тече от датата на публикуване в “Официален 
вестник” на Европейските общности на средните годишни разходи за 
обезщетения в натура, определени в съответствие с разпоредбите на членове 94 и 
95 от регламента за прилагане. 
 

Член 101 (8) 
 

Справка за искания 
 
1. Съгласно разпоредбите на членове 36, 63 и 70 от регламента, административната 
комисия изготвя справка за исканията за всяка календарна година. 
 
2. Административната комисия може да предвиди подходящи проверки за 
проучването на необходимите статистически и счетоводни данни за изготвянето на 
предвидената в параграф 1 справка за искания, по-специално, за да гарантира 
съответствието им с правилата, определени в настоящия дял. 
 
3. Административната комисия взема решението по настоящия член относно 
доклада на Одиторския съвет, който го представя заедно със становище, като 
посочва мотивите, на които се основава това становище. Административната 
комисия определя методите на работа и състава на Одиторския съвет. 
 

Член 102 (8) 
 
Функции на Одиторския съвет – Процедура за възстановяване на парични 

средства 
 
1. Одиторският съвет: 
 
(а) събира необходимите данни и организира необходимите изчисления за 
прилагането на разпоредбите на настоящия дял; 
 



(б) представя на административната комисия периодични отчети за резултатите от 
прилагането на регламентите, по-конкретно от гледна точка на финансовия аспект; 
 
(в) отправя всякакви полезни предложения до административната комисия във 
връзка с разпоредбите на алинеи а) и б); 
 
(г) представя на административната комисия предложения по изпратените до него 
съображения в съответствие с разпоредбите на член 94, параграф 4 и член 95, 
параграф 4 от регламента за прилагане; 
 
(д) представя пред административната комисия предложения във връзка с 
прилагането на разпоредбите на член 101 от регламента за прилагане; 
 
(е) извършва цялата работа, проучвания или задачи по въпроси, за които е сезиран 
от административната комисия. 
 
2. Възстановяването на суми, предвидено в членове 36, 63 и 70 от регламента, се 
извършва от всички компетентни институции на дадена държава-членка в полза на 
институциите кредитори на друга държава-членка  с посредничеството на органите, 
които са определени от компетентните органи на държавите-членки. Органите, 
чрез които е извършено възстановяване на парични средства, уведомяват 
административната комисия за възстановените суми в сроковете и съобразно реда, 
определен от посочената комисия. 
 
3. Когато подлежащите на възстановяване суми се определят въз основа на 
действителния размер на предоставените обезщетения според данните в 
счетоводните сметки на институциите, възстановяването за всяка календарно 
полугодие се извършва през следващото календарно полугодие. 
 
4. Когато подлежащите на възстановяване суми се определят на основата на 
еднократно плащане, възстановяването се извършва за всяка календарна година; в 
такъв случай институциите извършват авансови плащания към институциите 
кредитори на първо число от всяко календарно полугодие в съответствие с 
процедурата, определена от административната комисия. 
 
5. Компетентните органи на две или повече държави-членки могат да се договарят 
за други срокове за възстановяването на суми или за други процедури за 
извършване на авансовите плащания. 
 

 
 
 

Член 103 
 

Съставяне на статистически и счетоводни данни 
 



Компетентните органи на държавите-членки предприемат всички необходими 
мерки за прилагането на разпоредбите на настоящия дял, по-специално на онези от 
тях, които изискват съставянето на статистически или счетоводни данни. 
 

Член 104 (8) 
 

Вписване в Приложение 5 на споразумения за възстановяване на парични 
средства между държави-членки или между компетентните органи на 

държавите-членки 
 
1. Разпоредби, които са сходни на разпоредбите на член 36, параграф 3, член 63, 
параграф 3 и член 70, параграф 3 от регламента, и член 93, параграф 6, член 94, 
параграф 6 и член 95, параграф 6 от регламента за прилагане и които са действащи 
в деня преди влизането в сила на регламента, продължават да се прилагат при 
условие, че са включени в Приложение 5 към регламента за прилагане. 
 
2. Разпоредби, които са сходни на разпоредбите, посочени в параграф 1, и които с 
оглед на взаимоотношенията между две или повече държави-членки ще се прилагат 
слез влизането в сила на регламента, се вписват в Приложение 5 към регламента за 
прилагане. Същото важи за договорените разпоредби съгласно член 97, параграф 2 
от регламента за прилагане. 
 

Разходи за административни проверки и медицински прегледи 
 

Член 105 
 
1. Извършените разходи за административни проверки и медицински прегледи, 
наблюдения, лекарски прегледи и проверки от всякакво естество, необходими за 
отпускането, предоставянето или преразглеждането на обезщетения, се 
възстановяват от институцията, от чието име са извършени на институцията, която 
е отговаряла за тях, въз основа на прилаганите такси от последно споменатата 
институция. 
 
2. Въпреки това, две или повече държави-членки, или компетентните органи на 
тези държави-членки, могат да се договарят за други методи за възстановяване на 
парични средства, по-специално под формата на еднократни плащания, или могат 
да премахват всички изисквания за възстановяване на разходи между 
институциите. 
 
Такива споразумения се вписват в Приложение 5 към регламента за прилагане. 
Действащите споразумения в деня преди влизането в сила на регламента 
продължават да се прилагат при условие, че са включени в споменатото 
приложение. 
 

Общи разпоредби за изплащането на парични обезщетения 
 



Член 106 
 
Компетентните органи на всяка държава-членка уведомяват административната 
комисия, в допустимите срокове и съобразно реда, определен от комисията, за 
размера на изплатените парични обезщетения от институциите, попадащи под 
тяхна юрисдикция, на получатели, които престояват или пребивават на територията 
на която и да е друга държава-членка. 
 

Член 107 (9) (11) (12) (14) 
 

Конвертиране на валути 
 
1. По смисъла на следните разпоредби: 
 
(а) регламент: член 12, параграфи 2, 3 и 4, член 14г, параграф 1, член 19, параграф 
1, буква б), последно изречение, член 22, параграф 1, подточка (ii), последно 
изречение, член 25, параграф 1, буква б), предпоследно изречение, член 41, 
параграф 1, букви в) и г), член 46, параграф 4, член 46а, параграф 3, член 50, член 
52, буква б), последно изречение, член 55, параграф 1, подточка (ii), последно 
изречение, член 70, параграф 1, алинея първа, член 71, параграф 1, буква а), 
подточка (ii) и буква б), подточка (ii), предпоследно изречение; 
 
(б) регламент за прилагане: член 34, параграфи 1, 4 и 5; 
 
обменният курс за конвертиране в дадена валута на суми, деноминирани в друга 
валута, е изчисленият от Комисията курс на основата на месечната средно 
аритметична стойност през определения в параграф 2 референтен период на 
фиксираните обменни курсове на валутите, публикувани от Европейската 
централна банка.  
 
2. Референтният период е: 
 
- януари за приложими обменни курсове от 1 април следващата година, 
 
- април за приложими обменни курсове от 1 юли следващата година , 
 
- юли за приложими обменни курсове от 1 октомври следващата година, 
 
- октомври за приложими обменни курсове от 1 януари следващата година. 
 
 
4. Датата, която следва да се взема предвид за определяне на обменните курсове, 
които ще се прилагат в случаите по параграф 1, се определя от административната 
комисия по предложение на Одиторския съвет. 
 



5. Обменните курсове, които ще се прилагат в случаите по параграф 1, се 
публикуват в “Официален вестник” на Европейските общности през 
предпоследния месец преди месеца, от чието първо число те трябва да се прилагат. 
 
6. В случаите, които не са предвидени в параграф 1, конвертирането се извършва 
по официалния обменен курс в деня на плащането както по отношение на 
изплащането, така и по отношение на възстановяването на разходи за обезщетения. 
 
 

ДЯЛ VІ 
 

РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Член 108 
 

Доказване на статут на сезонен работник 
 
За да докаже, че е сезонен работник, наетото лице, включено в приложното поле на 
член 1, буква в) от регламента, трябва да представи трудовия си договор, 
подпечатан от службите по заетостта на държавата-членка, на чиято територия е 
отишло да работи или е работило. Ако в тази държава-членка не е сключен трудов 
договор за сезонна работа, по целесъобразност, в случай на заявление за 
обезщетения, институцията на страната на трудова заетост издава удостоверение, 
че въз основа на предоставената от съответното лице информация работата, която 
то извършва или е извършвало има сезонен характер. 
 

Член 109 
 

Споразумение за плащане на вноски 
 
Работодателят, който няма място на стопанска дейност в държавата-членка, на 
чиято територия наетото лице е наето на работа, може да се споразумее с лицето то 
да поеме задълженията на работодателя по отношение на плащането на вноски. 
 
Работодателят уведомява компетентната институция или, при необходимост, 
институцията, която е определена от компетентния орган на въпросната държава-
членка, за всяко такова споразумение. 
 

Член 110 
 

Взаимна административна помощ във връзка с възстановяването на 
обезщетения, които не са били дължими 

 
Ако институцията на държава-членка, която е предоставила обезщетения, 
възнамерява да заведе дело срещу лице, което е получило обезщетения, които не са 
му били дължими, институцията по мястото на пребиваване на въпросното лице 



или институцията, определена от компетентния орган на държавата-членка, на 
чиято територия пребивава това лице, оказва съдействие на първата институция. 
 

Член 111 
 

Възстановяване на недължими плащания от институции за социална 
сигурност, както и искания от органи за подпомагане 

 
1. Ако при отпускането или преразглеждането на обезщетения за инвалидност, 
старост или смърт (пенсии) съгласно разпоредбите на Глава 3 на Дял ІІІ от 
регламента, институцията на държава-членка е изплатила на получателя сума над 
тази, на която той има право, тази институция може да изиска от институцията на 
всяка друга държава-членка, която отговаря за изплащането на съответните 
обезщетения на въпросния получател, да приспадне надплатената сума от 
просрочените суми, които изплаща на същия получател. Последната институция 
превежда приспадната сума на институцията кредитор. Когато надплатената сума 
не може да се приспадне от просрочени плащания, се прилагат разпоредбите на 
параграф 2. 
 
2. Когато институцията на дадена държава-членка е изплатила на получател сума 
над тази, на която той има право, тази институция може, при условията и в 
сроковете, определени от прилаганото от нея законодателство, да изиска от 
институцията на всяка друга държава-членка, която отговаря за изплащането на 
обезщетения на въпросния получател, да приспадне надплатената сума от сумите, 
които изплаща на същия получател. Последната институция извършва 
приспадането при условията и в сроковете, предвидени за такова прихващане от 
прилаганото от нея законодателство, все едно, че сумите са надплатени от нея и 
превежда приспадната сума на институцията кредитор. 
 
3. Когато лице, за което се прилагат разпоредбите на регламента, е получило 
помощи на територията на държава-членка през период, през който е имало право 
на обезщетения съгласно законодателството на друга държава-членка, органът, 
който е отпуснал помощите, ако има законово право да изисква обратно дължимите 
обезщетения на въпросното лице, може да изиска от институцията на всяка друга 
държава-членка, която отговаря за изплащането на обезщетения в полза на това 
лице, да приспадне сумата на изплатените помощи от сумите, които последната 
институция изплаща на същото лице. 
 
Когато член на семейството на лице, за което се прилагат разпоредбите на 
регламента, е получил подпомагане на територията на държава-членка през период, 
през който въпросното лице имало право на обезщетения за съответния член на 
семейството съгласно законодателството на друга държава-членка, органът, който е 
отпуснал помощите, ако има законово право да изисква обратно дължимите 
обезщетения на въпросното лице за съответния член на семейството, може да 
изиска от институцията на всяка друга държава-членка, която отговаря за 
изплащането на такива обезщетения в полза на това лице, да приспадне сумата на 



изплатените помощи от сумите, които последната институция изплаща на същото 
лице за съответния член на семейството. 
 
Институцията, която отговаря за плащанията, извършва приспадането при 
условията и в сроковете, предвидени за такова прихващане от прилаганото от нея 
законодателство, и превежда приспадната сума на органа кредитор. 
 

Член 112 
 
Когато дадена институция, пряко или чрез друга институция, е извършила 
недължими плащания, чието възстановяване е станало невъзможно, в крайна 
сметка въпросните суми остават за сметка на първата институция, освен когато 
недължимото плащане е било резултат от измама. 
 

Член 113 
 

Възстановяване на предоставени, но недължими обезщетения в натура на 
лица, наети на работа в сферата на международния транспорт 

 
1. Ако правото на обезщетения в натура не бъде признато от компетентната 
институция, предоставените обезщетения в натура на лице, наето в сферата на 
международния транспорт от институцията по мястото на престой по силата на 
презумпцията по член 20, параграф 1 или член 62, параграф 1 от регламента за 
прилагане, се възстановява от компетентната институция. 
 
2. Извършените разходи от институцията по мястото на престой по отношение на 
всяко наето лице в сферата на международния транспорт, което преди това не е 
подало заявление до институцията по мястото на престой и няма право на 
обезщетения в натура, но въпреки това е получило обезщетения в натура при 
представяне на завереното удостоверение, посочено в член 20, параграф 1 или член 
62, параграф 1 от регламента за прилагане, се възстановяват от институцията, която 
е посочена като компетентна във въпросното заверено удостоверение, или от всяка 
друга институция, определена за целта от компетентния орган на съответната 
държава-членка. 
 
3. Компетентната институция или посочената като компетентна институция, в 
случая по параграф 2, или определената за целта институция дебитира сметката на 
получателя със стойността на предоставените му, но недължими обезщетения в 
натура. Въпросната институция уведомява за тези дебити Одиторския съвет, 
посочен в член 101, параграф 3 от регламента за прилагане, който изготвя справка 
за тях. 
 

Член 114 
 



Условни плащания на обезщетения в случаи на спорове относно приложимото 
законодателство или институцията, която следва да предоставя 

обезщетенията 
 
В случай на спор между институциите или компетентните органи на две или 
повече държави-членки относно приложимото законодателство съгласно 
разпоредбите на Дял ІІ от регламента или коя институция следва да предоставя 
обезщетенията на съответното лице, което при отсъствие на спор би могло да 
претендира за обезщетения, лицето условно получава обезщетенията, предвидени 
от законодателството, което се прилага от институцията по мястото на пребиваване 
или, ако съответното лице не пребивава на територията на една от 
заинтересованите държави-членки, обезщетенията, предвидени от 
законодателството, което се прилага от институцията, до която първо е подадено 
неговото заявление. 
 

Член 115 
 

Процедури за извършване на медицински прегледи в държава-членка, 
различна от компетентната държава 

 
Институцията по мястото на пребиваване или престой, която съгласно 
разпоредбите на член 87 от регламента е длъжна да извърши медицински преглед, 
извършва това в съответствие с процедурите, определени от прилаганото от нея 
законодателство. 
 
При отсъствие на такива процедури, тя отправя запитване до компетентната 
институция за информация относно процедурите, които следва да се приложат. 
 

Член 116 
 

Споразумения за възстановяването на вноски 
 
1. Сключените споразумения съгласно разпоредбите на член 92, параграф 2 от 
регламента се вписват в Приложение 5 към регламента за прилагане. 
 
2. Сключените споразумения за прилагането на разпоредбите на член 51 от 
регламента продължават да се прилагат при условие, че са включени в Приложение 
5 към регламента за прилагане. 
 

ДЯЛ VІа 
 

РАЗПОРЕДБИ УРЕЖДАЩИ ЕЛЕКТРОННАТА ОБРАБОТКА НА ДАННИ 
 

Член 117 
 

Обработка на данни 



 
1. Въз основа на проучванията и предложенията на техническата комисия, 
спомената в член 117в на регламента за прилагане, административната комисия 
следва да адаптира за нови методи на обработка на данни образците на документи, 
както и каналите за движението им и процедурите за предаване на данни, 
необходими за прилагането на регламента и регламента за прилагане. 
 
2. Административната комисия предприема необходимите мерки, за да осигури 
общото приложение на тези адаптирани образци, канали за движение и процедури 
като взема предвид разработката на новите методи за обработка на данни във всяка 
държава-членка. 

    
Член 117а 

 
Телематични услуги 

 
1. Държавите-членки следва постепенно да увеличават използването на 
телематични услуги/служби за обмена на данни между институциите, необходими 
за прилагането на регламента и регламента за прилагане. 
 
Европейската комисия подпомага дейностите от общ интерес от момента, в който 
държавите-членки въведат телематичните услуги. 
 
2. Въз основа на предложения на техническата комисия, спомената в член 117в на 
регламента за прилагане, административната комисия приема правилата за общата 
архитектура за телематичните услуги/служби, по-специално в областта на защитата 
и използването на стандарти. 
 

 Член 117б 
 

Функциониране на телематични услуги/служби 
 
1. Всяка държава-членка отговаря за управлението на собствената си част от 
телематичните услуги/служби в съответствие с разпоредбите на Общността за 
защита на физическите лица във връзка с обработката на лични данни.  
 
2. Административната комисия формулира разпоредбите за функционирането на 
общата част от телематичните услуги/служби. 
 

Член 117в 
 

Техническа комисия за обработка на данни  
  
1. Административната комисия създава техническа комисия, която представя 
доклади и мотивирано становище преди вземане на решение в съответствие с 



членове 117л 117а и 117б. Методите на действие и съставът на техническата 
комисия се определят от административната комисия.  
 
2. Техническата комисия: 
 
а) събира подходящите технически документи и осъществява проучванията и 
работата, необходими за целите на настоящия дял;   
 
б) предоставя на административната комисия докладите и мотивираните 
становища, споменати в параграф 1; 
 
в) осъществява всички други задачи и проучвания по въпроси, насочени към нея от 
административната комисия.   
  
 
 

 
ДЯЛ VІІ 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Член 118 (6) (12) 

 
Преходни разпоредби относно пенсиите за наети лица 

 
1. При възникване на осигурителния случай преди 1 октомври 1972 г. или преди 
датата на прилагане на регламента за прилагане на територията на съответната 
държава-членка, и когато заявлението за пенсия не е довело до отпускане на 
обезщетение преди тази дата, това заявление дава основание, доколкото за 
съответния осигурителен риск трябва да се отпуснат обезщетения, за двойно 
отпускане на обезщетения за период преди тази дата: 
 
(а) за периода преди 1 октомври 1972 г. или преди датата на прилагане на 
регламента за прилагане на територията на съответната държава-членка, в 
съответствие с разпоредбите на регламента или на действащи споразумения между 
съответните държави-членки; 
 
(б) за периода от 1 октомври 1972 г. нататък или от датата на прилагане на 
регламента за прилагане на територията на съответната държава-членка, в 
съответствие с разпоредбите на регламента. 
 
Въпреки това, ако изчислената сума съгласно разпоредбите на буква а) е по-голяма 
от изчислената сума съгласно разпоредбите на буква б), съответното лице 
продължава да има право на изчислената сума съгласно разпоредбите на буква а). 
 



2. Заявление за обезщетения за инвалидност, старост или заради загуба на 
източника на средства за издръжка, което е представено пред институция на 
държава-членка след 1 октомври 1972 г. или след датата на прилагане на 
регламента за прилагане на територията на съответната държава-членка, или на 
част от територията на тази държава, автоматично изисква преоценка в 
съответствие с разпоредбите на регламента на отпуснатите обезщетения за същия 
осигурителен риск преди въпросната дата от институцията или институциите на 
една или повече други държави-членки; такава преоценка не може да води до 
намаляване на размера на отпуснатите обезщетения. 
 

Член 119 (6) (12) 
 

Преходни разпоредби относно пенсиите за самостоятелно заети  лица 
 
1. При настъпване на осигурителния риск преди 1 юли 1982 г. или преди датата на 
прилагане на регламента за прилагане на територията на съответната държава-
членка, и когато заявлението за пенсия не е довело до отпускане на обезщетение 
преди тази дата, това заявление дава основание, доколкото за съответния 
осигурителен риск трябва да се отпуснат обезщетения, за двойно отпускане на 
обезщетения за период преди тази дата: 
 
(а) за периода преди 1 юли 1982 г. или преди датата на прилагане на регламента за 
прилагане на територията на съответната държава-членка, в съответствие с 
разпоредбите на регламента или на действащи споразумения между съответните 
държави-членки преди тази дата; 
 
(б) за периода от 1 юли 1982 г. нататък или от датата на прилагане на регламента за 
прилагане на територията на съответната държава-членка, в съответствие с 
разпоредбите на регламента. 
 
Въпреки това, ако изчислената сума съгласно разпоредбите на буква а) е по-голяма 
от изчислената сума съгласно разпоредбите на буква б), съответното лице 
продължава да има право на изчислената сума съгласно разпоредбите на буква а). 
 
2. Заявление за обезщетения за инвалидност, старост или за наследници, което е 
представено пред институция на държава-членка след 1 юли 1982 г. или след 
датата на прилагане на регламента за прилагане на територията на съответната 
държава-членка, или на част от територията на тази държава, автоматично изисква 
преоценка в съответствие с разпоредбите на регламента на отпуснатите 
обезщетения за същия осигурителен случай преди въпросната дата от институцията 
или институциите на една или повече други държави-членки; такава преоценка не 
може да води до намаляване на размера на отпуснатите обезщетения. 
 

Член 119а (5) 
 



Преходни разпоредби относно пенсиите с цел прилагане на последната част от 
член 15, параграф 1, буква а) от регламента за прилагане 

 
1. Когато датата на възникване на осигурителния случай предшества 1 януари 1987 
г., и когато заявлението за пенсия все още не е довело до отпускане на обезщетение 
преди тази дата, това заявление дава основание, доколкото за съответния 
осигурителен риск трябва да се отпуснат обезщетения, за двойно отпускане на 
обезщетения: 
 
(а) за периода преди 1 януари 1987 г., в съответствие с разпоредбите на регламента 
или на действащи споразумения между съответните държави-членки; 
 
(б) за периода от 1 януари 1987 г. нататък, в съответствие с разпоредбите на 
регламента. 
 
Въпреки това, ако изчислената сума съгласно разпоредбите на буква а) е по-голяма 
от изчислената сума съгласно разпоредбите на буква б), съответното лице 
продължава да има право на изчислената сума съгласно разпоредбите на буква а). 
 
2. Заявление за обезщетения за инвалидност, старост или за наследници, което е 
представено пред институция на държава-членка след 1 януари 1987 г., 
автоматично изисква преоценка в съответствие с разпоредбите на регламента на 
отпуснатите обезщетения за същия осигурителен риск преди въпросната дата от 
институцията или институциите на една или повече други държави-членки, без да 
се нарушават разпоредбите на член 3. 
 
3. Правата на съответните лица, на които са отпуснати пенсии преди 1 януари 1987 
г. на територията на въпросната държава-членка, могат да се преразглеждат по 
тяхно искане в светлината на разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕИО) № 
3811/864. 
 
4. Ако искането, посочено в параграф 3, е представено в срок от една година след 1 
януари 1987 г., правата съгласно Регламент (ЕИО) № 3811/86 се придобиват от 1 
януари 1987 г. или от датата на придобиването на право на пенсия, когато последно 
споменатата дата е след 1 януари 1987 г.; в такъв случай на съответните лица не 
могат да се противопоставят разпоредбите на законодателството на която и да е 
държава-членка относно прекратяването или ограничаването на права. 
 
5. Ако искането, посочено в параграф 3, е представено след изтичането на 
едногодишния срок след 1 януари 1987 г., придобитите права съгласно 
разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 3811/86, които не са отнети или по отношение 
на които периодът на ограничаване не е бил удължен, се придобиват от датата на 
подаване на искането, освен ако не са приложими по-благоприятни разпоредби на 
законодателството на която и да е държава-членка.  
 

Член 120  



 
Лица, които учат или получават професионална квалификация 

 
Разпоредбите на настоящия регламент, с изключение на членове 10 и 10а, се 
прилагат, по целесъобразност, по аналогия за учащи.  

 
Член 121 

 
Допълнителни споразумения за прилагане 

 
1. При необходимост, две или повече държави-членки, или компетентните органи 
на тези държави-членки, могат да сключват споразумения, чиято цел е да допълват 
административната процедура за прилагане на регламента. Тези споразумения са 
изброени в Приложение 5 към регламента за прилагане. 
 
2. Действащите споразумения в деня преди 1 октомври 1972 г., които са сходни на 
посочените в параграф 1, продължават да се прилагат при условие, че са включени 
в Приложение 5 към регламента за прилагане. 
 

Член 122 
 

Специални разпоредби относно изменението на приложенията 
 

Приложенията към регламента за прилагане могат да се изменят с регламент на 
Комисията по искане на заинтересованата държава-членка или държави-членки, 
или на техните компетентни органи, след получаване на единодушното становище 
на административната комисия. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (А) (Б) (3) (4) (9) (13) (15) 
 

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ 
 

(член 1, параграф 1 от регламента, член 4, параграф 1 и член 122 от регламента за 
прилагане) 

 
А. БЕЛГИЯ: 1. Министърът на социалните грижи, Брюксел 
 2. Министърът на земеделието и на малките и средни 

предприятия, Брюксел 
 3. Министърът за пенсиите, Брюксел  
 4. Министърът на държавната служба 
  
Б. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ: 1. Министерство на труда и социалните въпроси, Прага 
 2. Министерство на здравеопазването, Прага 
 3. Министерство на отбраната, Прага  
 4. Министерство на вътрешните работи, Прага  
 5. Министерство на правосъдието, Прага  
 6. Министерство на финансите, Прага  
  
В. ДАНИЯ: 1. Министърът на социалната политика, Копенхаген 
 2. Министерство на заетостта, Копенхаген 
 3. Министерство на вътрешните работи и 

здравеопазването, Копенхаген 
 4. Министърът на финансите, Копенхаген 
 ……  
  
Г. ГЕРМАНИЯ: Федералното министерство на здравеопазването и 

социалната политика, Бон 
  
Д. ЕСТОНИЯ: Министерство на социалните работи, Талин 
  
Е. ГЪРЦИЯ 1. Министърът на труда и социалната политика, Атина 
 2. Министърът на здравеопазването и социалната помощ, 

Атина  
 3. Министърът на търговската флота, Пирея 
 4. Министерство на националната отбрана, Атина  
 5.Министърът на образованието и регионалните въпроси, 

Атина  
 6. Министерство на икономическите работи, Атина 
  
Ж. ИСПАНИЯ:  Министърът на труда и социалната политика, Мадрид 
  
З. ФРАНЦИЯ: 1. Министърът на социалната политика за национално 

единство, Париж 
 2. Министърът на земеделието, Париж 



  
И. ИРЛАНДИЯ: 1. Министърът на социалното и семейно благосъстояние, 

Дъблин 
 2. Министърът на здравеопазването и децата, Дъблин 
  
Й. ИТАЛИЯ: 1. Министерство на труда и социалната политика, Рим 
 2. Министерство на здравеопазването, Рим 
 3. Министерство на правосъдието, Рим 
 4. Министерство на икономиката и финансите, Рим 
  
  
К. КИПЪР: 1. Министърът на труда и социалното осигуряване 
 2. Министърът на здравеопазването  
  
Л. ЛАТВИЯ: Министерство на социалните грижи, Рига  
  
М. ЛИТВА: 1. Министърът на социалната сигурност и труда, Вилнюс  
 2. Министърът на здравеопазването, Вилнюс 
  
Н. ЛЮКСЕМБУРГ: 1. Министърът на труда и социалната сигурност, 

Люксембург 
 2. Министърът на семейната политика, Люксембург 
 3. Министерство на държавната служба и 

административната реформа  
  
О. УНГАРИЯ: 1. Министерство на здравеопазването и на социалната и 

семейна политика, Будапеща 
 2. Министерство на заетостта и труда, Будапеща   
 3. Министерство на финансите, Будапеща   
  
П. МАЛТА: 1. Министърът на социалната политика, Валета 
 2. Министърът на здравеопазването, Валета 
  
Р. НИДЕРЛАНДИЯ: 1. Министърът на социалните дейности и заетостта, Хага 
 2. Министърът на здравеопазването, социалните грижи и 

спорта, Рийсвийк 
  
С. АВСТРИЯ: 1. Федералният министър на социалната сигурност и 

поколенията, Виена 
 2. Федералният министър на икономиката и труда, Виена 
 3. Специални схеми за държавни служители:  

Федералният министър на държавната администрация и 
спорта, Виена, или съответната управа на провинция  

  
Т. ПОЛША: 1. Министърът на икономиката, труда и социалната 

политика, Варшава 



 2. Министърът на здравеопазването, Варшава 
  
У. ПОРТУГАЛИЯ: 1. Министърът на труда и солидарността, Лисабон 
 2. Министърът на здравеопазването, Лисабон 
 3. Областният секретар по социалните дейности на 

автономната област Мадейра, Фунхал 
 4. Областният секретар по социалните дейности на 

автономната област Азорски острови, Ангра до Хероисмо 
 5. Министърът на финансите 
 6. Министърът на държавната реформа и на държавната 

служба 
  
Ф. СЛОВЕНИЯ: 1.Министерство на труда, семейството и социалните дела, 

Любляна  
 2. Министерство на здравеопазването,  Любляна 
  
Х. СЛОВАКИЯ: 1. Министерство на труда, социалните дела и семейството 

на Република Словакия, Братислава 
 2. Министерство на здравеопазването на Република 

Словакия, Братислава 
  
Ц. ФИНЛАДНИЯ: Министерство на социалните дейности и 

здравеопазването, Хелзинки 
  
Ч. ШВЕЦИЯ: Министерство на здравеопазването и социалните 

дейности, Стокхолм 
  
Ш. ОБЕДИНЕНО 
КРАЛСТВО: 

1. Държавен секретар по въпросите на труда и пенсиите, 
Лондон 

 1а. Държавен секретар за здравеопазването, Лондон 
 1б. Комисари на Службата по приходите или техен 

официален представител, Лондон 
 2. Държавен секретар по въпросите на Шотландия, 

Единбург 
 3. Държавен секретар по въпросите на Уелс, Кардиф 
 4. Департамент на социалното развитие, Белфаст; 

Департамент на здравеопазването, социалните услуги и 
обществената безопасност, Белфаст. 

 5. Главният секретар по социалните дейности, Гибралтар 
 6. Директорът на институцията по здравеопазване на 

Гибралтар 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (А) (Б) (2) (3) (7) (8) (9) (13) (14) (15) 
 

КОМПЕТЕНТНИ ИНСТИТУЦИИ 
 

(член 1, буква о) от регламента и член 4, параграф 2 от регламента за прилагане) 
 

А. БЕЛГИЯ 
 

1. Болест и майчинство:  
  
а) За прилагането на разпоредбите на член 
16 до 29 от регламента за прилагане: 

 

  
(i) поначало: Осигурителният орган, при който е 

осигурено наетото или самостоятелно 
заетото лице, 

  
(ii) за моряци: Фонд за подпомагане и социални грижи за 

моряци, Антверпен, 
  
(iii) за лица, включени в схемата за 
социална сигурност в отвъдморските 
територии: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските територии, Брюксел, 

  
(iv) за бивши служители на Белгийско 
Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските територии, Брюксел; 

  
б) За прилагането на разпоредбите на Дял V 
от регламента за прилагане: 

Национален осигурителен институт за 
болест и инвалидност, Брюксел, действащ 
от името на осигурителните органи или 
Фонда за подпомагане и социални грижи за 
моряци. 

  
2. Инвалидност:  
  
а) обща инвалидност (работници, 
служители и миньори) и инвалидност на 
самостоятелно заети  лица: 

Национален осигурителен институт за 
болест и инвалидност, Брюксел, заедно с 
осигурителния орган, при който е или е 
било осигурено наетото или самостоятелно 
заетото лице; 

  
б) специална схема за инвалидност за 
миньори: 

Национален пенсионен фонд за миньори, 
Брюксел; 

  
в) схема за инвалидност за моряци: Фонд за подпомагане и социални грижи за 

моряци, Антверпен; 



  
г) инвалидност на лица, включени в схемата 
за социална сигурност в отвъдморските 
територии: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските територии, Брюксел; 

  
д) инвалидност на бивши служители на 
Белгийско Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските територии, Брюксел. 

  
е) инвалидност на лица, включени в 
специална схема за държавни служители:  

Пенсионна администрация на 
Министерството на финансите или 
службата, която управлява специалната 
пенсионна схема.  

  
3. Старост, смърт (пенсии):  
  
а) обща схема (работници, служители, 
миньори и моряци): 

Национална пенсионна служба, Брюксел; 

  
б) схема за самостоятелно заети  лица: Национален социално-осигурителен 

институт за самостоятелно заети  лица, 
Брюксел; 

  
в) схема за социална сигурност в 
отвъдморските територии: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските територии, Брюксел; 

  
г) схема за бивши служители на Белгийско 
Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските територии, Брюксел. 

  
д) специална схема за държавни служители: Пенсионна администрация на 

Министерството на финансите или 
службата, която управлява специалната 
пенсионна схема. 

  
4. Трудови злополуки:  
  
а) До изтичане на срока за преразглеждане, 
предвиден в закона от 10 април 1971 г. 
(член 72): 

 

  
(i) обезщетения в натура:  
  
- подновяване и поддръжка на протези: Фонд за трудови злополуки, Брюксел, 
  
- други обезщетения, освен посочените по-
горе: 

осигурителят, при който е осигурен 
работодателят, 

  



(ii) парични обезщетения:  
  
- помощи: осигурителят, при който е осигурен 

работодателят, 
  
- допълнителни обезщетения, предвидени в 
кралски указ от 21 декември 1971 г.: 

Фонд за трудови злополуки, Брюксел; 

  
б) след изтичане на срока за 
преразглеждане, предвиден в закона от 10 
април 1971 г. (член 72): 

 

  
(i) обезщетения в натура: Фонд за трудови злополуки, Брюксел, 
  
(ii) парични обезщетения:  
  
- пенсии: надлежно определения орган за пенсиите, 
  
- допълнителни обезщетения: Фонд за трудови злополуки, Брюксел; 
  
в) схема за моряци и риболовци: Фонд за трудови злополуки, Брюксел; 
  
г) при липса на осигуряване: Фонд за трудови злополуки, Брюксел; 
  
д) схема за бивши служители на Белгийско 
Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските територии, Брюксел. 

  
е) за целия белгийски държавен сектор:  Отдел личен състав на администрацията за 

наемане на държавни служители;  
  
ж) схема за военнослужещи и 
жандармеристи: 

Пенсионна администрация на 
Министерството на финансите; 

  
5. Професионални болести:  
  
а) поначало: Фонд за професионални болести, Брюксел; 
  
б) схема за бивши служители на Белгийско 
Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските територии, Брюксел. 

  
в) за целия белгийски държавен сектор: Отдел личен състав на администрацията за 

наемане на държавни служители; 
  
г) схема за военнослужещи и 
жандармеристи: 

Пенсионна администрация на 
Министерството на финансите. 

  



6. Помощи при смърт:  
  
а) осигуряване за болест и инвалидност:  
  
(i) като цяло: Национален осигурителен институт за 

болест и инвалидност, Брюксел, заедно с 
осигурителният орган, при който е било 
осигурено наетото лице, 

  
(ii) за моряци: Фонд за подпомагане и социални грижи за 

моряци, Антверпен, 
(iii) за лица, включени в схемата за 
социална сигурност в отвъдморските 
територии: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските територии, Брюксел, 

  
(iv) за бивши служители на Белгийско 
Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските територии, Брюксел; 

  
б) трудови злополуки:  
  
(i) като цяло: осигурителят, 
  
(ii) за моряци: Фонд за трудови злополуки, Брюксел, 
  
(iii) за бивши служители на Белгийско 
Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските територии, Брюксел; 

  
(iv) за целия белгийски държавен сектор: Отдел личен състав на администрацията за 

наемане на държавни служители; 
  
(v) за военнослужещи и жандармеристи: Пенсионна администрация на 

Министерството на финансите. 
  
в) професионални болести:  
  
(i) като цяло: Фонд за професионални болести, Брюксел, 
  
(ii) за бивши служители на Белгийско Конго 
и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските територии, Брюксел. 

  
(iii) за целия белгийски държавен сектор: Отдел личен състав на администрацията за 

наемане на държавни служители; 
  
(iv) за военнослужещи и жандармеристи: Пенсионна администрация на 

Министерството на финансите; 
  



г) за лицата с право на пенсия в 
съответствие със специална схема за 
държавни служители:  

Пенсионна администрация на 
Министерството на финансите или 
службата, която управлява специалната 
пенсионна схема. 

  
7. Безработица:  
  
(i) като цяло: Национална служба за заетостта, Брюксел; 
  
(ii) за моряци: Общ фонд на търговската флота, 

Антверпен. 
8. Семейни обезщетения:  
  
а) схема за наети лица: Национална служба за семейни помощи за 

наети лица, Брюксел; 
  
б) схема за самостоятелно заети  лица: Национален социално-осигурителен 

институт за самостоятелно заети  лица, 
Брюксел; 

  
в) схема за бивши служители на Белгийско 
Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските територии, Брюксел. 

 
Б. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ 

 
1. Болест и майчинство  
  
а) обезщетения в натура: здравноосигурителното дружество, към 

което е осигурено лицето;  
  
б) парични обезщетения:  
  
(i) поначало: Чешката администрация за социална 

сигурност, Прага и регионалните й 
поделения; 

  
(ii) за личния състав на въоръжените 
сили: 

 

  
- професионални войници: Агенция за социална сигурност към 

Министерството на отбраната; 
  
- служители на полицията: Агенция за социална сигурност към 

Министерството на вътрешните работи; 
  
- персонала на службата за местата за Агенция за социална сигурност към 



лишаване от свобода: Министерството на правосъдието; 
  
- служители на митническата 
администрация: 

Агенция за социална сигурност към 
Министерството на финансите; 

  
2. Инвалидност, старост и смърт 
(пенсии): 

 

  
a) поначало: Чешка администрация за социална 

сигурност, Прага; 
  
б) за личния състав на въоръжените 
сили: 

 

  
- професионални войници: Агенция за социална сигурност към 

Министерството на отбраната; 
  
- служители на полицията: Агенция за социална сигурност към 

Министерството на вътрешните работи; 
  
- персонала на службата за местата за 
лишаване от свобода: 

Агенция за социална сигурност към 
Министерството на правосъдието; 

  
- служители на митническата 
администрация: 

Агенция за социална сигурност към 
Министерството на финансите; 

  
3. Трудови злополуки и 
професионални болести: 

 

  
а) обезщетения в натура: здравноосигурителното дружество, към 

което е осигурено лицето; 
  
б) парични обезщетения:  
  
(i) поначало:  
  
- компенсации за трудови злополуки и 
професионални болести:   

работодателят или застрахователят, 
действащ вместо него; 
 
Чешко осигурително дружество, инк. 
 
Осигурително дружество “Кооператива”, 
инк.  

  
- пенсии Чешка администрация за социална 



сигурност, Прага; 
  
- краткосрочни обезщетения: Чешка администрация за социална 

сигурност, Прага и регионалните й 
поделения; 

  
(ii) за личния състав на въоръжените 
сили: 

 

  
- професионални войници: Агенция за социална сигурност към 

Министерството на отбраната, Прага; 
  
- служители на полицията: Агенция за социална сигурност към 

Министерството на вътрешните работи, 
Прага; 

  
- персонала на службата за местата за 
лишаване от свобода: 

Агенция за социална сигурност към 
Министерството на правосъдието, Прага; 

  
- служители на митническата 
администрация: 

Агенция за социална сигурност към 
Министерството на финансите, Прага; 

  
4. Помощи при смърт: Посочените общински органи на властта 

в зависимост от мястото на пребиваване 
(престой) на лицето. 

  
5. Обезщетения за безработица:  Посочените общински органи на властта 

в зависимост от мястото на пребиваване 
(престой) на лицето. 

  
6. Семейни обезщетения: Посочените общински органи на властта 

в зависимост от мястото на пребиваване 
(престой) на лицето. 
 
 

В. ДАНИЯ 
 

(а) Болест и майчинство:  
  
(i) обезщетения в натура:  
  
1. поначало: Компетентната районна администрация. В 

община Копенхаген: общинската 
администрация. В община Фредериксборг: 
общинската администрация. За болнично 
лечение в Копенхаген или Фредериксборг: 



Болнична кооперация.  
  
2. За лица, претендиращи за пенсия и 
пенсионери и за членовете на техните 
семейства, пребиваващи в друга държава-
членка, виж разпоредбите на Дял ІІІ, Глава 
1, Раздели 4 и 5 на регламента и членове от 
28 до 30 на регламента за прилагане:  

Администрация за социална сигурност, 
Копенхаген;  

  
(ii) парични обезщетения: Местният орган на властта в селището, в 

което пребивава бенефициентът.  
  
б) Инвалидност:  
  
(i) обезщетения, които се отпускат съгласно 
законодателството за социалните пенсии: 

Администрация за социална сигурност, 
Копенхаген; 

  
(ii) обезщетения за рехабилитация: Местният орган на властта в селището, в 

което пребивава бенефициентът; 
  
(iii) пенсии, които се отпускат съгласно 
законодателството за пенсии за държавни 
служители;   

Министерство на финансите, Агенция за 
финансово управление и административни 
дела, Копенхаген; 

  
(в) Старост и смърт (пенсии):  
  
(i) пенсии, които се отпускат съгласно 
законодателството за социалните пенсии: 

Администрация за социална сигурност, 
Копенхаген; 

  
(ii) пенсии, които се отпускат съгласно 
закона за допълнителните пенсии за наети 
лица: 

Служба за допълнителните пенсии за наети 
лица, Хилерод. 

  
(iii) ) пенсии, които се отпускат съгласно 
законодателството за пенсии за държавни 
служители;   

Министерство на финансите, Агенция за 
финансово управление и административни 
дела, Копенхаген. 

  
(г) Трудови злополуки и професионални 
болести: 

 

  
(i) обезщетения в натура и пенсии: Национална служба за трудови злополуки и 

професионални болести, Копенхаген; 
  
(ii) дневни добавки: Местният орган на властта в селището, в 

което пребивава бенефициентът. 
  



(д) Помощи при смърт:  
  
(i) Осигурени лица, пребиваващи в Дания: Местният орган на властта в селището, в 

което пребивава бенефициентът. В 
Копенхаген - общинската администрация; 

  
(ii) Бенефициенти, пребиваващи в друга 
държава-членка (виж Дял ІІІ, Глава 5 на 
регламента и членове 78 и 79 на регламента 
за прилагане):   

Министерство на вътрешните работи и 
здравеопазването, Копенхаген; 

  
(е) Безработица: Дирекция по труда, Копенхаген. 
  
(ж) Семейни обезщетения (семейни 
помощи): 

Местният орган на властта в селището, в 
което пребивава бенефициентът. 

 
 
 

Г. ГЕРМАНИЯ 
 

Компетентността на германските институции се определя от разпоредбите на 
германското законодателство, освен ако по-долу е посочено друго. 

 
1. Осигуряване при болест:  
  
За прилагането на разпоредбите на член 13, 
параграф 2, буква “д” от регламента: 

 

  
а) когато съответното лице пребивава на 
територията на Федерална република 
Германия: 

Фондът за болест по пребиваване, избран от 
съответното лице; 

  
б) когато съответното лице пребивава на 
територията на друга държава-членка: 

Фондът за болест в област Бон, избран от 
съответното лице; 

  
в) когато членовете на семейството на 
съответното лице, преди да бъдат 
мобилизирани или повторно призовани на 
служба в армията или на цивилна служба, 
са били осигурени при германска 
институция в съответствие с разпоредбите 
на член 17, параграф 1 от регламента за 
прилагане: 

Институция за осигуряване при болест, при 
която са осигурени тези членове на 
семейството. 

  
За прилагането на разпоредбите на член 25, 
параграф 1 от регламента: 

Институция за осигуряване при болест, при 
която безработното лице е било осигурено 



към датата на напускане на територията на 
Федерална република Германия. 

  
За осигуряването за болест на лица, 
претендиращи за пенсия, пенсионери и 
членовете на техните семейства съгласно 
разпоредбите на Раздели 4 и 5 на Глава 1 от 
Дял ІІІ на регламента: 

Фондът за осигуряване при болест по място 
на пребиваване, избран от съответното 
лице. Ако компетентен в това отношение е 
местен фонд за общо заболяване, 
съответното лице попада в обхвата на 
Местния фонд за общо заболяване – 
Ринеланд, Областна дирекция Бон).     

  
2. Пенсионно осигуряване за работници, 
служители и миньори: 

 

  
За придобиване на право на доброволно 
осигуряване и за постановяването на 
решения по искания за обезщетения и за 
отпускането на обезщетения съгласно 
разпоредбите на регламента: 

 

  
а) За лица, които са били осигурени или се 
считат за такива или изключително 
съгласно германското законодателство, или 
съгласно германското законодателство и 
законодателството на една или повече 
други държави-членки, както и за 
преживелите наследници на такива лица, 
ако съответното лице: 

 

  
- пребивава на територията на друга 
държава-членка, или 

 

  
- е гражданин на друга държава-членка, 
който пребивава на територията на 
държава, която не членува в ЕС: 

 

  
(i) Ако последната вноска е платена в 
пенсионно-осигурителната схема за 
работници: 

 

- ако съответното лице пребивава в 
Нидерландия или е нидерландски 
гражданин, който пребивава на територията 
на държава, която не членува в ЕС: 

Регионална осигурителна служба на 
Вестфалия, Мюнстер, 

  
- ако съответното лице пребивава в Белгия 
или Испания, или е белгийски или испански 

Регионална осигурителна служба на 
провинция Рейн, Дюселдорф, 



гражданин, който пребивава на територията 
на държава, която не членува в ЕС: 
  
- ако съответното лице пребивава в Италия 
или е италиански гражданин, който 
пребивава на територията на държава, която 
не членува в ЕС: 

Регионална осигурителна служба на 
Швабия, Аугсбург, 

  
- ако съответното лице пребивава във 
Франция или Люксембург, или е френски 
или люксембургски гражданин, който 
пребивава на територията на държава, която 
не членува в ЕС: 

Регионална осигурителна служба на 
Княжество Рейнландия, Шпейер, 

  
- ако съответното лице пребивава в Дания, 
Финландия или Швеция, или е датски, 
финландски или шведски гражданин, който 
пребивава на територията на държава, която 
не членува в ЕС: 

Регионална осигурителна служба на 
Шлесвиг-Холщайн, Любек, 

  
- ако съответното лице пребивава в 
Ирландия или Обединеното кралство, или е 
ирландски или британски гражданин, който 
пребивава на територията на държава, която 
не членува в ЕС: 

Регионална осигурителна служба на 
свободния ханзейски град Хамбург 

  
- ако съответното лице пребивава в Гърция 
или е гръцки гражданин, който пребивава 
на територията на държава, която не 
членува в ЕС: 

Регионална осигурителна служба на Баден – 
Вюртемберг, Карлсруе, 

  
- ако съответното лице пребивава в 
Португалия или е португалски гражданин, 
който пребивава на територията на 
държава, която не членува в ЕС: 

Регионална осигурителна служба на Долна 
Франкония, Вюрцбург; 

  
- ако съответното лице пребивава в Австрия 
или е австрийски гражданин, който 
пребивава на територията на държава, която 
не членува в ЕС: 

Регионална осигурителна служба на Горна 
Бавария, Мюнхен. 

  
Ако обаче последната вноска е била 
платена в: 

 

  
- Регионалната осигурителна служба на 
областта Саар, Саарбрюкен  и ако 

Регионалната осигурителна служба на 
областта Саар, Саарбрюкен;   



съответното лице пребивава във Франция, 
Италия или Люксембург или е френски, 
италиански или люксембургски гражданин, 
който пребивава на територията на 
държава, която не членува в ЕС: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
- Осигурителната служба на железниците, 
Франкфурт на Майн: 

Осигурителната служба на железниците, 
Франкфурт на Майн; 

  
- Осигурителния фонд за моряци, Хамбург,  
или ако в продължение на най-малко 60 
месеца са плащани вноски в Осигурителния 
фонд за моряци (пенсионно-осигурителна 
схема за работници или служители), 
Хамбург: 

Осигурителен фонд за моряци, Хамбург; 

  
(ii) Ако последната вноска е била платена в 
пенсионно-осигурителната схема за 
служители: 

 

  
- ако няма платена вноска в Осигурителния 
фонд за моряци, или ако последната вноска 
не е платена във Федералната осигурителна 
служба на железниците, Франкурт на Майн: 

Федерална осигурителна служба за 
служители, Берлин, 

  
- ако е платена вноска в Осигурителния 
фонд за моряци (пенсионно-осигурителна 
схема за работници или служители), 
Хамбург: 

Осигурителен фонд за моряци, Хамбург, 

  
- ако последната вноска е платена в 
Осигурителната служба на железниците, 
Франкфурт на Майн: 

Осигурителна служба на железниците, 
Франкфурт на Майн; 

  
(iii) Ако е платена вноска в пенсионно-
осигурителната схема за миньори:  

Федерален осигурителен фонд за миньори, 
Бохум. 

  
б) За лица, които са били осигурени или се 
считат за осигурени съгласно германското 
законодателство и законодателството на 
една или повече други държави-членки, 
както и за наследниците на такива лица, ако 
съответното лице: 

 

  



- пребивава на територията на Германия,   
  
или  
  
- е германски гражданин, който пребивава 
на територията на държава, която не 
членува в ЕС: 

 

  
(i) Ако последната вноска съгласно 
германското законодателство е била 
платена в пенсионно-осигурителната схема 
за работници: 

 

  
- ако последната вноска съгласно 
законодателството на друга държава-членка 
е била платена в нидерландска пенсионно-
осигурителна институция: 

Регионална осигурителна служба на 
Вестфалия, Мюнстер, 

  
- ако последната вноска съгласно 
законодателството на друга държава-членка 
е била платена в белгийска или испанска 
пенсионно-осигурителна институция: 

Регионална осигурителна служба на 
провинция Рейн, Дюселдорф, 

  
- ако последната вноска съгласно 
законодателството на друга държава-членка 
е била платена в италианска пенсионно-
осигурителна институция: 

Регионална осигурителна служба на 
Швабия, Аугсбург, 

  
- ако последната вноска съгласно 
законодателството на друга държава-членка 
е била платена във френска или 
люксембургска пенсионно-осигурителна 
институция: 

Регионална осигурителна служба на 
Райнланд-Пфалц, Шпейер, 

  
- ако последната вноска съгласно 
законодателството на друга държава-членка 
е била платена в датска, финландска или 
шведска пенсионно-осигурителна 
институция: 

Регионална осигурителна служба на 
Шлесвиг-Холщайн, Любек, 

  
- ако последната вноска съгласно 
законодателството на друга държава-членка 
е била платена в ирландска или британска 
пенсионно-осигурителна институция: 

Регионална осигурителна служба на 
свободния и град от Ханзата Хамбург, 

  
- ако последната вноска съгласно Регионална осигурителна служба на Баден – 



законодателството на друга държава-членка 
е била платена в гръцка пенсионно-
осигурителна институция: 

Вюртемберг, Карлсруе, 

  
- ако последната вноска съгласно 
законодателството на друга държава-членка 
е била платена в португалска пенсионно-
осигурителна институция: 

Регионална осигурителна служба на Долна 
Франкония, Вюрцбург; 

  
- ако последната вноска съгласно 
законодателството на друга държава-членка 
е била платена в австрийска пенсионно-
осигурителна институция: 

Регионална осигурителна служба на Горна 
Бавария, Мюнхен; 

  
Ако обаче съответното лице пребивава на 
територията на Германия в областта Саар, 
или ако е германски гражданин, който 
пребивава на територията на държава, която 
не членува в ЕС, и ако последната вноска 
съгласно германското законодателство е 
била платена в пенсионно-осигурителна 
институция, която се намира в областта 
Саар: 

Регионална осигурителна служба на 
областта Саар, Саарбрюкен; 

  
Ако обаче последната вноска съгласно 
германското законодателство е била 
платена в: 

 

  
- Осигурителния фонд за моряци, Хамбург, 
или ако в продължение на най-малко 60 
месеца са плащани вноски по силата на  
заетост в германската флота или флотата на 
друга страна: 

Осигурителен фонд за моряци, Хамбург, 

  
- Осигурителната служба на железниците, 
Франкфурт на Майн: 

Осигурителна служба на железниците, 
Франкфурт на Майн; 

  
(ii) Ако последната вноска е била платена в 
пенсионно-осигурителна схема за 
служители: 

 

  
- ако няма платена вноска в Осигурителния 
фонд за моряци, или ако последната вноска 
не е платена във Федералната осигурителна 
служба на железниците, Франкурт на Майн: 

Федерална осигурителна служба за 
служители, Берлин, 

  



- ако е платена вноска в Осигурителния 
фонд за моряци (пенсионно-осигурителна 
схема за работници или служители), 
Хамбург: 

Осигурителен фонд за моряци, Хамбург, 

  
- ако последната вноска е платена в 
Осигурителната служба на железниците, 
Франкфурт на Майн: 

Осигурителна служба на железниците, 
Франкфурт на Майн; 

  
(iii) Ако е платена вноска в пенсионно-
осигурителната схема за миньори: 

Федерален осигурителен фонд за миньори, 
Бохум. 

  
в) В случай на промяна на страната на 
пребиваване след отпускането на 
обезщетения в случаите, посочени в алинея 
а), (i) и алинея б), (i), съответно се променя 
компетентната институция. 

 

  
3. Осигуряване за старост за фермери: Национална асоциация на 

селскостопанските фондове за старост, 
Касел. 

  
4. Допълнително осигуряване за 
работниците в стоманодобивната 
промишленост: 

Регионална осигурителна служба на 
областта Саар, Саарбрюкен. 

  
5. Осигуряванве за злополука (трудови 
злополуки и професионални болести): 

Институцията, която отговаря за 
осигуровяване за злополука в съответния 
случай. 

  
6. Обезщетения за безработица и семейни 
обезщетения: 

Федерална служба за труда, Нюрнберг. 

 
Д. ЕСТОНИЯ 

 
1. Болест и майчинство: Естонски здравноосигурителен фонд, 

Талин. 
  

2. Пенсии за инвалидност, старост, 
наследство: 

Съвет за социално осигуряване, Талин. 

  
3. Трудови злополуки и 
професионални болести 

 

  
а) компенсации, изплащани съгласно 
Гражданския кодекс: 

Работодателите; 



  
б) пенсии: Съвет за социално осигуряване, Талин. 
  
4. Помощи при смърт: Съвет за социално осигуряване, Талин. 
  
5. Безработица: Съвет по пазара на труда, Талин. 
  
6. Семейни обезщетения: Съвет за социално осигуряване, Талин. 
  
7. Въпроси, свързани с плащането на 
вноски в областта на социалната 
сигурност  (социален данък): 

Съвет по данъците, Талин. 

 
Е. ГЪРЦИЯ 

 
1. Болест и майчинство:  
  
а) поначало: Социално-осигурителен институт, 

Атина или осигурителният орган, при 
който е или е бил осигурен работникът; 

  
б)  за моряци: Дом на моряка, Пирея; 
  
в) схема за работниците в селското 
стопанство: 

Национален селскостопански 
осигурителен институт, Атина. 

  
г) специална схема за служители в 
държавната служба: 

 

  
(i) държавни служители: Министерство на здравеопазването и 

социалното подпомагане; 
  
(ii) служители в органи на местната 
власт: 

Здравен фонд за служители на общини и 
областни управи, Атина; 

  
(iii) военни на активна служба: Министерство на националната отбрана, 

Атина; 
  
(iv) военни на активна служба в 
пристанищната гвардия: 

Министерство на търговския флот, 
Пирея; 

  
д) Специална схема за автомобили за 
учащи във висши и технически учебни 
заведения: 

Институция за висше и техническо 
образование, при отделно разглеждане 
на всеки случай. 

  



2. Инвалидност, старост, смърт 
(пенсии): 

 

  
а) поначало: Социално-осигурителен институт, 

Атина или осигурителният орган, при 
който е или е бил осигурен работникът; 

  
б) схема за моряци: Моряшки пенсионен фонд, Пирея; 
  
в) схема за работниците в селското 
стопанство: 

Национален селскостопански 
осигурителен институт, Атина. 

  
г) Пенсионери с държавни пенсии: Главна служба по отчетите, Атина. 
  
3. Трудови злополуки, професионални 
болести: 

 

  
а) поначало: Социално-осигурителен институт, 

Атина или осигурителният орган, при 
който е или е бил осигурен работникът; 

  
б) схема за моряци: Моряшки пенсионен фонд, Пирея; 
  
в) схема за работниците в селското 
стопанство: 

Национален селскостопански 
осигурителен институт, Атина. 

  
г) Пенсионери с държавни пенсии: Главна служба по отчетите, Атина. 
  
4. Помощи при смърт (погребални 
разходи): 

 

  
а) поначало: Социално-осигурителен институт, 

Атина или осигурителният орган, при 
който е или е бил осигурен работникът; 

  
б) схема за моряци: Дом на моряка, Пирея 
  
в) схема за работниците в селското 
стопанство: 

Национален селскостопански 
осигурителен институт, Атина. 

  
5. Семейни помощи:  
  
а) схема за наети лица, включително 
схеми за предприятия: 

Служба за трудова заетост, Атина; 

  



б) схема за работниците в селското 
стопанство: 

Национален селскостопански 
осигурителен институт, Атина; 

  
в) за моряци: Дом на моряка, Пирея; 
  
г) за държавни служители и приравнени 
на тях лица:  

Главна служба по отчетите, Атина или 
осигурителният орган, при който е или е 
бил осигурен работникът; 

  
6. Безработица:  
  
а) поначало: Служба за трудова заетост, Атина; 
  
б) схема за моряци: Дом на моряка, Пирея; 
  
в) схема за служителите от 
вестникарската промишленост, 
прилагана от: 

1. Осигурителен фонд за служители от 
печата, Атина; 

 2. Пенсионен фонд за служители от 
печата в Атина и Солун, Атина. 

 
 

Ж. ИСПАНИЯ 
 
1. Всички схеми, с изключение на 
схемата за моряци: 

 

  
а) за всички осигурителни случаи, с 
изключение на безработица: 

Провинциалните дирекции на Националния 
институт за социална сигурност; 

  
б) за безработица: Провинциалните дирекции на Националния 

институт по заетостта. 
  
2. Схема за моряци: Социален институт за моряци, Мадрид. 
  
3. За пенсиите за старост и инвалидност 
независещи от вноски: 

Национален институт за социални  услуги, 
Мадрид. 

  
4. Специална схема за държавни 
служители:  

 

  
а) за пенсии за старост, смърт (включително 
пенсии за сираци) и инвалидност: 

Главна дирекция за разходи за служители и 
държавни пенсии – Министерство на 
икономическите дела и финансите; 

  
б) за отпускане на добавки за тежка Обща осигурителна схема за държавни 



инвалидност и за издържано дете с 
увреждания: 

служители с взаимни обезщетения, Мадрид.  

  
5. Специална схема за военнослужещи  
  
а) за пенсии за старост, смърт (включително 
пенсии за сираци) и инвалидност: 

Главна дирекция по персонала, 
Министерство на отбраната, Мадрид; 

  
б) за признаване на пенсии за лица, негодни 
за военна служба, обезщетения за тежка 
инвалидност и семейни обезщетения за 
издържано дете с увреждания:   

Социален институт на въоръжените сили, 
Мадрид; 

  
в) за семейни обезщетения:  Делегации на Министерството на отбраната 

по провинции.  
  
6. Специална схема за служители в 
съдилища: 

 

  
а) за пенсии за старост, смърт (включително 
пенсии за сираци) и инвалидност: 

Главна дирекция за разходи за служители и 
държавни пенсии – Министерство на 
икономиката и търговията; 

  
б) за признаване на обезщетения за тежка 
инвалидност и за издържано дете с 
увреждания: 

Общ осигурителен фонд за съдебни 
служители с взаимни обезщетения..  

 
З. ФРАНЦИЯ 

 
1. За прилагането на разпоредбите на член 
93, параграф 1, членове 94 и 95 от 
регламента за прилагане: 

 

  
А. Схема за наети лица:  
  
а) обща схема: Национален фонд за осигуряване при 

болест, Париж; 
  
б) земеделска схема: Централен селскостопански 

взаимоспомагателен фонд, Париж; 
  
в) схема за миньори: Национален независим фонд за социална 

сигурност на миньори, Париж; 
  
г) схема за моряци: Национален институт за моряци инвалиди, 

Париж. 



Б. Схема за самостоятелно заети  лица:  
  
а) схема за самостоятелно заети  лица, 
които не са заети в сферата на селското 
стопанство: 

Национален фонд за болест и майчинство за 
самостоятелно заети  лица, които не са 
заети в сферата на селското стопанство, 
Сан-Денис; 

  
б) схема за работниците в селското 
стопанство: 

Централен селскостопански 
взаимоспомагателен фонд, Париж, 

 Централен селскостопански 
взаимоспомагателен фонд, 

 Френска федерация на осигурителните 
дружества, 

 Национална федерация на френските 
взаимоспомагателни сдружения. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
96 от регламента за прилагане: 

 

  
а) обща схема: Национален осигурителен фонд за болест, 

Париж; 
  
б) схема за работниците в селското 
стопанство: 

Централен селскостопански 
взаимоспомагателен фонд, Париж; 

  
в) схема за миньори: Национален независим социално-

осигурителен фонд за миньори, Париж; 
  
г) схема за моряци: Национален институт за моряци инвалиди, 

Париж. 
  
3. Другите компетентни институции са 
онези, които са определени от френското 
законодателство, а именно: 

 

  
І. ФРАНЦИЯ без отвъдморските 
департаменти 

 

  
А. Схема за наети лица:  
  
а) обща схема:  
  
(i) болест, майчинство, смърт (помощ): Местният осигурителен фонд за болест; 
  
(ii) инвалидност:  
  



аа) като цяло, с изключение на Париж и 
района на Париж: 

Местният осигурителен фонд за болест; 

  
за Париж и района на Париж: Регионален осигурителен фонд за болест, 

Париж; 
  
бб) специалната схема, предвидена в 
членове L 365 до L 382 от Кодекса за 
социална сигурност: 

Регионален осигурителен фонд за болест, 
Страсбург; 

  
(iii) старост:  
  
аа) поначало, с изключение на Париж и 
района на Париж: 

Регионален осигурителен фонд за болест 
(клон “Старост”); 

  
за Париж и района на Париж: Национален осигурителен фонд за старост 

за наети лица, Париж; 
  
бб) специалната схема, предвидена в 
членове L 365 до L 382 от Кодекса за 
социална сигурност: 

Регионален осигурителен фонд за старост, 
Страсбург, 
 
или 
 
Регионален осигурителен фонд за болест, 
Страсбург; 

  
(iv) трудови злополуки:  
  
аа) временна неработоспособност: Местният осигурителен фонд за болест; 
  
бб) постоянно неработоспособност:  
  
- пенсии:  
  
- злополуки, настъпили след 31 декември 
1946 г.: 

Местният осигурителен фонд за болест, 

  
- злополуки, настъпили преди 1 януари  
1947 г.: 

Работодателят или действащият от негово 
име осигурител; 

  
- пенсионни увеличения:  
  
- злополуки, настъпили след 31 декември 
1946 г.: 

Местният осигурителен фонд за болест, 

  
- злополуки, настъпили преди 1 януари  Служба “Депозити и влогове”; 



1947 г.: 
  
(v) семейни обезщетения: Фонд за семейни помощи; 
  
(vi) безработица:  
  
- за регистрация като лице, търсещо работа: Местната служба за заетостта по 

местоживеене на съответното лице, 
  
- за издаването на формуляри Е 301, Е 302, 
Е 303: 

Groupment des Assedic de la région parisienne 
(GARP), 90, rue Baudin, F 92537 Levallois-
Perret; 

  
б) схема за работниците в селското 
стопанство: 

 

  
(i) болест, майчинство, смърт (помощ), 
семейни обезщетения: 

Селскостопански взаимоспомагателен 
социално-осигурителен фонд; 

  
(ii) осигуровка за инвалидност и старост и 
обезщетения за преживелия съпруг: 

Централен селскостопански 
взаимоспомагателен фонд, Париж; 

  
(iii) трудови злополуки:  
  
аа) поначало: - работодателят или действащият от негово 

име осигурител, за злополуки, настъпили 
преди 1 юли 1973 г., 

 - Селскостопански взаимоспомагателен 
социално-осигурителен фонд, за злополуки, 
настъпили след 30 юни 1973 г.; 

  
бб) за пенсионни увеличения: - Служба “Депозити и влогове”, за 

злополуки, настъпили преди 1 юли 1973 г., 
 - Селскостопански взаимоспомагателен 

социално-осигурителен фонд, за злополуки, 
настъпили след 30 юни 1973 г.; 

  
(iv) безработица:  
  
- за регистрация като лице, търсещо работа: Местната служба за заетостта по 

местоживеене на съответното лице, 
  
- за издаването на формуляри Е 301, Е 302, 
Е 303: 

Groupment des Assedic de la région parisienne 
(GARP), 90, rue Baudin, F 92537 Levallois-
Perret; 

  



в) схема за миньори:  
  
(i) болест, майчинство, смърт (помощ): Дружество за подпомагане на миньорите, 
  
(ii) инвалидност, старост, смърт (пенсии): Национален независим социално-

осигурителен фонд за миньори, Париж; 
  
(iii) трудови злополуки:  
  
аа) временна неработоспособност: Дружество за подпомагане на миньорите; 
  
бб) постоянна неработоспособност:  
  
- пенсии:  
  
- злополуки, настъпили след 31 декември 
1946 г.: 

Регионален съюз на дружествата за 
подпомагане на миньорите, 

  
- злополуки, настъпили преди 1 януари  
1947 г.: 

- работодателят или действащият от негово 
име осигурител; 

  
- пенсионни увеличения:  
  
- злополуки, настъпили след 31 декември 
1946 г.: 

Регионален съюз на дружествата за 
подпомагане на миньорите, 

  
- злополуки, настъпили преди 1 януари  
1947 г.: 

Служба “Депозити и влогове”; 

  
(iv) семейни обезщетения: Регионален съюз на дружествата за 

подпомагане на миньорите; 
  
(v) безработица:  
  
- за регистрация като лице, търсещо работа: Местната служба за заетостта по мястото на 

пребиваване на съответното лице, 
  
- за издаването на формуляри Е 301, Е 302, 
Е 303: 

Национална агенция по заетостта 
(специален отдел за социална сигурност на 
работници мигранти), 9, rue Sextius Michel, 
F-75015 Paris; 

  
г) схема за моряци:  
  
(i) болест, майчинство, инвалидност, 
трудови злополуки, смърт (помощ) и 

Отдел “Общ фонд за социални грижи за 
моряци” в поделение “Корабоплаване”; 



пенсии за наследниците на инвалиди или 
лица, претърпели трудова злополука: 
  
(ii) старост, смърт (пенсии): Отдел “Моряшки пенсионен фонд” в 

поделение “Корабоплаване”; 
  
(iii) семейни обезщетения: Национален фонд за семейни помощи за 

моряци от търговската флота или 
Национален фонд за семейни помощи за 
работниците в морската риболовна 
промишленост, в зависимост от случая; 

  
(iv) безработица:  
  
- за регистрация като лице, търсещо работа: Местната служба за заетостта по 

местоживеене или по обичайното товарно 
пристанище на Централната служба за 
моряци, 

  
- за издаването на формуляри Е 301, Е 302, 
Е 303: 

Groupment des Assedic de la région parisienne 
(GARP), 90, rue Baudin, F 92537 Levallois-
Perret. 

  
(е) специална схема за държавни служители 
(инвалидност, старост, трудови злополуки и 
професионални болести):  

 

  
(i) държавни служители на национално 
ниво:  

Пенсионен отдел, Министерство, 
отговарящо за бюджета; 

  
(ii) държавни служители в областни и 
местни органи или болнични служби:  

Служба “Депозити и влогове”, център 
Бордо. 

  
Б. Схема за самостоятелно заети  лица:  
  
(а) схема за наети лица, които не са заети в 
сферата на селското стопанство: 

 

  
(i) болест, майчинство: Регионален взаимоспомагателен фонд; 
  
(ii) старост:  
  
аа) схема за занаятчии: - Национален независим осигурителен фонд 

за старост за самостоятелно заети  лица със 
занаятчийски професии, 

 - Местният професионален или 



общопрофесионален фонд; 
  
бб) схема за производители и търговци: - Национален независим осигурителен фонд 

за старост за самостоятелно заети  лица с 
производствени или търговски професии, 

 - Местният професионален или 
общопрофесионален фонд; 

  
вв) схема за лица със свободни професии: Национален осигурителен фонд за старост 

за лица със свободни професии – 
професионални отдели; 

  
гг) схема за адвокати: Национален фонд за членове на френската 

адвокатска колегия; 
  
б) схема за работниците в селското 
стопанство: 

 

  
(i) болест, майчинство, инвалидност: Упълномощеният осигурителен орган, при 

който е осигурено самостоятелно заетото 
лице, заето в сферата на селското 
стопанство; 

  
(ii) осигуровка за старост и обезщетения за 
преживелия съпруг: 

Селскостопански взаимоспомагателен 
социално-осигурителен фонд; 

  
(iii) непромишлени злополуки, трудови 
злополуки и професионални болести: 

- определеният орган, при който е 
осигурено самостоятелно заетото лице, 
заето в сферата на селското стопанство, 

 - Национален фонд за членове на френската 
адвокатска колегия; За отвъдморските 
територии Мозел, Ба-Рен и О-Рен: 
Селскостопански осигурителен фонд за 
злополуки. 

  
ІІ. ОТВЪДМОРСКИ ДЕПАРТАМЕНТИ  
  
А. Схема за наети лица (всички схеми, с 
изключение на схемата за миньори и 
всички рискове, с изключение на 
семейни обезщетения): 

 

(i) изобщо: Общ социално-осигурителен фонд; 
  
(ii) за пенсионни увеличения за трудови 
злополуки, настъпили в отвъдморски 
департаменти преди 1 януари 1952 г.: 

Териториалната дирекция по регистрация 



  
(iii) за специалната схема за държавни 
служители (инвалидност, старост, трудови 
злополуки и професионални болести):  

 

  
aa) държавни служители на национално 
ниво: 

Пенсионен отдел, Министерство, 
отговарящо за бюджета; 

  
бб) държавни служители в областни и 
местни органи или болнични служби: 

Служба “Депозити и влогове”, център 
Бордо. 

  
Б. Схема за самостоятелно заети  лица:  
  
(i) болест и майчинство: Регионален взаимоспомагателен фонд; 
  
(ii) старост:  
  
- схема за занаятчии: Национален независим осигурителен фонд 

за старост за самостоятелно заети  лица със 
занаятчийски професии, 

  
- схема за производители и търговци: Общопрофесионален осигурителен фонд за 

старост за производители и търговци в 
Алжир и отвъдморски територии, 

  
- схема за лица със свободни професии: Национален осигурителен фонд за старост 

за лица със свободни професии – 
професионални отдели, 

  
- схема за адвокати: Национален фонд за членове на френската 

адвокатска колегия. 
  
В. Семейни обезщетения: Фонд за семейни помощи 
  
Г. Схема за моряци:  
  
(i) всички рискове, с изключение на старост 
и семейни обезщетения: 

Отдел “Общ фонд за социални грижи за 
моряци” в поделение “Корабоплаване”; 

  
(ii) старост: Отдел “Моряшки пенсионен фонд” в 

поделение “Корабоплаване”; 
  
(iii) семейни обезщетения: Фонд за семейни помощи. 
 
 

И. ИРЛАНДИЯ 



 
1. Обезщетения в натура: - Източна комисия по здравеопазване, 

Дъблин 8, 
 - Централна комисия по здравеопазване, 

Тъламор, графство Офлей, 
 - Среднозападна комисия по 

здравеопазване, Лимерик, 
 - Североизточна комисия по 

здравеопазване, Сийнанъс Мор, графство 
Мийт, 

 - Северозападна комисия по 
здравеопазване, Менърхамилтън, графство 
Лейтрим, 

 - Югоизточна комисия по здравеопазване, 
Килкени, 

 - Южна комисия по здравеопазване, Корк, 
 - Западна комисия по здравеопазване, 

Галуей. 
  
2. Парични обезщетения:  
  
(а) Обезщетения за безработица: Министерство на социалните и семейни 

дела; 
  
(б) Старост и смърт (пенсии): Министерство на социалните и семейни 

дела; 
  
(в) Семейни обезщетения: Министерство на социалните и семейни 

дела; 
  
(г) Обезщетения за инвалидност и 
обезщетения за майчинство: 

Министерство на социалните и семейни 
дела; 

  
(д) Други парични обезщетения: Министерство на социалните и семейни 

дела. 
 

Й. ИТАЛИЯ 
 

1. Болест (включително туберкулоза) и 
майчинство: 

 

  
А. Наети лица:  
  
а) обезщетения в натура:  
  
(i) като цяло: Компетентното местно здравно звено, в 



което е регистрирано съответното лице, 
  
(ii) за някои категории държавни 
служители, лица, наети в частния сектор и 
приравнени на тях лица, за пенсионери и 
членове на техните семейства: 

Министерство на здравеопазването, Рим, 

  
(iii) за моряци и членове на екипажи от 
гражданската авиация: 

Министерство на здравеопазването, 
здравната служба в съответната област за 
търговската флота или гражданската 
авиация; 

  
б) парични обезщетения:  
  
(i) като цяло: Национален институт за социално 

благосъстояние, провинциални служби, 
  
(ii) за моряци и членове на екипажи от 
гражданската авиация: 

Институцията за социална помощ в 
мореплавателния сектор; 

  
в) удостоверения за осигурителни периоди:  
  
(i) като цяло: Национален институт за социално 

благосъстояние, провинциални служби, 
  
(ii) за моряци и членове на екипажи от 
гражданската авиация: 

Институцията за социална помощ в 
мореплавателния сектор; 

  
Б.самостоятелно заети  лица:  
  
Обезщетения в натура:  
  
като цяло: Компетентното местно здравно звено, в 

което е регистрирано съответното лице. 
  
2. Трудови злополуки и професионални 
болести: 

 

  
А. Наети лица:  
  
а) обезщетения в натура:  
  
(i) като цяло: Компетентното местно здравно звено, в 

което е регистрирано съответното лице, 
  
(ii) за моряци и членове на екипажи от Министерство на здравеопазването, 



гражданската авиация: здравната служба в съответната област за 
търговската флота или гражданската 
авиация; 

  
(б) протези и скъпо струващи устройства, 
съдебно-медицински обезщетения и 
свързаните с тях прегледи и удостоверения: 

 

  
(i) като цяло: Национален осигурителен институт за 

трудови злополуки, провинциални служби, 
  
(ii) за моряци и членове на екипажи от 
гражданската авиация: 

Институцията за социална помощ в 
мореплавателния сектор;. 

  
(в) Парични обезщетения:  
  
(i) като цяло: Национален осигурителен институт за 

трудови злополуки, провинциални служби, 
  
(ii) за моряци и членове на екипажи от 
гражданската авиация: 

Морският фонд, в който е регистрирано 
съответното лице. 

  
(iii) при необходимост, и за работниците в 
селското и горското стопанство: 

Национална служба за социално 
благосъстояние и подпомагане на 
работниците в селското стопанство. 

  
Б.самостоятелно заети  лица (само за лекари 
рентгенолози): 

 

  
а) обезщетения в натура: Компетентното местно здравно звено, в 

което е регистрирано съответното лице; 
  
б) протези и скъпо струващи устройства, 
съдебно-медицински обезщетения и 
свързаните с тях прегледи и удостоверения: 

Национален осигурителен институт за 
трудови злополуки, провинциални служби; 

  
в) парични обезщетения: Национален осигурителен институт за 

трудови злополуки, провинциални служби. 
  
3. Инвалидност, старост, наследствени 
пенсии: 

 

  
А. Наети лица:  
  
а) като цяло: Национален институт за социално 

благосъстояние, провинциални служби; 



  
б) за работниците в развлекателната сфера: Национална служба за социално 

благосъстояниеи подпомагане на 
работниците в развлекателната сфера, Рим; 

  
в) за надзорния персонал в промишлени 
предприятия: 

Национален институт за социално 
благосъстояние за надзорния персонал в 
промишлеността, Рим; 

  
г) за журналисти: Национален институт за социално 

благосъстояние за италианските 
журналисти “Дж. Амендола”, Рим. 

  
Б. самостоятелно заети  лица:  
  
а) за практикуващи лекари: Национална служба за социално 

благосъстояниеи подпомагане на 
практикуващи лекари; 

  
б) за фармацевти: Национална служба за социално 

благосъстояние и подпомагане на 
фармацевти; 

  
в) за ветеринарни лекари: Национална служба за социално 

благосъстояние и подпомагане на 
ветеринарни лекари; 

  

г) за медицински сестри, помощен 
медицински персонал, акушерки: 

Национална служба за социално 
благосъстояние и подпомагане на 
акушерки; 

  
д) за инженери и архитекти: Национален фонд за социално 

благосъстояние за инженери и архитекти; 
  
е) за геодезисти: Национален фонд за социално 

благосъстояние и подпомагане на 
геодезисти; 

  
ж) за адвокати: Национален фонд за социално 

благосъстояние и подпомагане на адвокати; 
  
з) за икономисти: Национален фонд за социално 

благосъстояние и подпомагане на 



икономисти; 
  
и) за счетоводители: Национален фонд за социално 

благосъстояние и подпомагане на 
счетоводители; 

  
й) за специалисти по трудова заетост: Национален фонд за социално 

благосъстояние и подпомагане на 
специалисти по трудова заетост; 

  
к) за нотариуси: Национален фонд за нотариуси; 
  
л) за митнически служители: Фонд за социални грижи за митнически 

служители. 
  
м) за биолози:  
  
н) за техници и учени в селското 
стопанство: 

 

  
о) за търговски представители:  
  
п) за техници в промишлеността:  
  
р) за актюери, химици, агрономи, лесничеи 
и горски работници, геолози: 

 

  
4. Помощи при смърт: Национален институт за социално 

благосъстояние, провинциални служби. 
 Национален осигурителен институт за 

трудови злополуки, провинциални служби. 
 Морският фонд, в който е регистрирано 

съответното лице. 
 Институцията за социална помощ в 

мореплавателния сектор. 
  
5. Безработица (за наети лица):  
  
а) като цяло: Национален институт за социално 

благосъстояние, провинциални служби; 
  
б) за журналисти: Национален институт за социално 

благосъстояние за италианските 
журналисти “Дж. Амендола”, Рим. 

  
6. Семейни помощи (за наети лица):  



  
а) като цяло: Национален институт за социално 

благосъстояние, провинциални служби; 
  
б) за журналисти: Национален институт за социално 

благосъстояние за италианските 
журналисти “Дж. Амендола”, Рим. 

  
7. Пенсии за държавни служители:    Национален институт за социална помощ на 

лицата на издръжка на държавната 
администрация, Рим.  

 
 К. КИПЪР 

 
1. Обезщетения в натура: Министерство на здравеопазването. 

  
2. Парични обезщетения:  Отдел “Социално осигуряване, 

Министерство на труда и социалното 
осигуряване. 

 
Л. ЛАТВИЯ 

 
Компетенциите на институциите се 
регламентират в разпоредбите на 
латвийското законодателство, освен ако 
тук не е указано друго.   

 

  
1. За всички рискове с изключение на 
здравна помощ в натура: 

Държавна агенция за социално 
осигуряване, Рига; 

  
2. Здравна помощ в натура: Държавна агенция за задължително 

здравно осигуряване, Рига. 
 

М. ЛИТВА 
 

1. Болест и майчинство:  
  
а) болест:  
  
(i) обезщетения в натура:  Държавен фонд за пациенти, Вилнюс. 
  
(ii) парични обезщетения:  Съвет на Държавния фонд за социално 

осигуряване; 
  
б) майчинство:  
  



(i) обезщетения в натура: Държавен фонд за пациенти, Вилнюс. 
  
(ii) парични обезщетения: Съвет на Държавния фонд за социално 

осигуряване, Вилнюс. 
  
2. Инвалидност: Съвет на Държавния фонд за социално 

осигуряване, Вилнюс. 
  
3. Старост, смърт (пенсии): Съвет на Държавния фонд за социално 

осигуряване, Вилнюс. 
  
4. Трудови злополуки, професионални 
болести:     

 

  
a) обезщетения в натура: Държавен фонд за пациенти, Вилнюс. 
  
б) парични обезщетения: Съвет на Държавния фонд за социално 

осигуряване, Вилнюс. 
  
5. Помощ при смет: Отдели за социално подпомагане кьм 

общините. 
  
6. Безработица: Национална трудова борса, Вилнюс. 
  
7. Семейни обезщетения:  Отдели за социално подпомагане кьм 

общините. 
 

 
Н. ЛЮКСЕМБУРГ 

 
1. Болест и майчинство:  
  
а) Обезщетения в натура: компетентният фонд за болест и/или 

сдружението на фондовете за болест; 
  
б) Парични обезщетения: компетентният фонд за болест. 
  
2. Инвалидност, старост, смърт (пенсии):  
  
а) за работници: Осигурителен институт за старост и 

инвалидност, Люксембург; 
  
б) за служители исамостоятелно заети  лица 
със свободни професии: 

Пенсионен фонд за служители в частния 
сектор, Люксембург; 

  
в) засамостоятелно заети  лица, заети в Пенсионен фонд за занаятчии, търговци и 



сферата на занаятчийската промишленост, 
търговията или производството: 

производители, Люксембург; 

  
г) за самостоятелно заети  лица, заети в 
сферата на селското стопанство: 

Селскостопански пенсионен фонд, 
Люксембург. 

  
д) за специалните схеми в държавния 
сектор: 

Компетентният пенсионен орган. 

  
3. Трудови злополуки и професионални 
болести: 

 

  
а) за наети и самостоятелно заети  лица, 
заети в сферата на селското или горското 
стопанство: 

Осигурително сдружение за злополуки, 
отдел “Селско и горско стопанство”, 
Люксембург; 

  
б) за всички останали случаи на 
задължителна или незадължителна 
осигуровка: 

Осигурително сдружение за злополуки, 
отдел “Промишленост”, Люксембург. 

  
4. Безработица: Служба за заетостта, Люксембург. 
  
5. Семейни обезщетения: Национален фонд за семейни обезщетения, 

Люксембург. 
  
6. Помощи при смърт:  
  
За прилагането на разпоредбите на член 66 
от регламента: 

Сдружението на фондовете за болест, 
Люксембург. 

 
О. УНГАРИЯ 

 
1. Болест и майчинство: Национален здравноосигурителен фонд, 

Будапеща. 
  
2. Инвалидност:   
  
а) обезщетения в натура:   Национален здравноосигурителен фонд, 

Будапеща. 
  
б) парични обезщетения: Централна администрация за 

национално пенсионно осигуряване, 
Будапеща. 

  
3. Старост, смърт (пенсии):  
  



а) пенсия за старост – стълб на 
общественото осигуряване; 

Централна администрация за 
национално пенсионно осигуряване, 
Будапеща. 

  
б) пенсия за старост – частен стълб: Държавна институция за финансов 

надзор, Будапеща;  
  
в) наследствени пенсии: Централна администрация за 

национално пенсионно осигуряване, 
Будапеща. 

  
г) помощи за старост, независещи от 
вноски: 

Компетентният орган на местната власт. 

  
4. Трудови злополуки, професионални 
болести:     

 

  
а) обезщетения в натура; Национален здравноосигурителен фонд, 

Будапеща. 
  
б) парични обезщетения - трудови 
злополуки; 

Национален здравноосигурителен фонд, 
Будапеща; 

  
в) други парични обезщетения: Централна администрация за 

национално пенсионно осигуряване, 
Будапеща. 

  
5. Безработица:   
  
парични обезщетения: Служба по заетостта, Будапеща. 
  
6. Семейни обезщетения:   
  
парични обезщетения: - Служба за изплащане на семейни 

помощи, ако такава служба съществува 
кьм работодателя; 

 - Служба за публични финанси; 
 - Национален здравноосигурителен 

фонд. 
 

П. МАЛТА 
 

1. Парични обезщетения:   Министерство на социалното 
осигуряване, Валета. 

  



2. Обезщетения в натура: Здравно поделение, Валета. 
 
 

Р. НИДЕРЛАНДИЯ 
 

1. Болест и майчинство:  
  
а) обезщетения в натура: Фондът за болест, при който е осигурено 

съответното лице; 
  
б) парични обезщетения: Институция за административно 

управление на осигуряването на наети лица, 
Амстердам. 

  
2. Инвалидност:  
  
а) когато, дори и без да се прилагат 
разпоредбите на регламента, правото на 
обезщетение е налице само по силата на 
нидерландското законодателство: 

 

  
(i) за наети лица: Институция за административно 

управление на осигуряването на наети лица, 
Амстердам; 

  
(ii) за самостоятелно заети  лица: Институция за административно 

управление на осигуряването на наети лица, 
Амстердам; 

  
б) други случаи:  
  
За наети и самостоятелно заети  лица: Институция за административно 

управление на осигуряването на наети лица, 
Амстердам. 

  
3. Старост, смърт (пенсии):  
  
(а) обща схема: Социално-осигурителна банка, Postbus 

1100, 1180 Amstelveen; 
  
(б) за миньори: Общ миньорски фонд, Хеерлен. 
  
4. Безработица: Институция за административно 

управление на осигуряването на наети лица, 
Амстердам. 

  



5. Семейни обезщетения:  
  
а) когато лицето, което има право на 
обезщетения, пребивава в Нидерландия: 

Местният клон на Социално-осигурителна 
банка в района, където лицето пребивава; 

  
б) когато лицето, което има право на 
обезщетения, пребивава извън 
Нидерландия, но работодателят му 
пребивава или е установен в Нидерландия: 

Местният клон на Социално-осигурителна 
банка в района, където работодателят 
пребивава или е установен; 

  
в) други случаи: Социално-осигурителна банка, Postbus 

1100, 1180 Amstelveen. 
  
6. Професионални болести, за които се 
прилагат разпоредбите на член 57, 
параграф 5 от регламента: 

 

  
За прилагането на разпоредбите на член 57, 
параграф 5 от регламента: 

 

  
а) когато обезщетението е отпуснато, 
считано от дата преди 1 юли 1967 г.: 

Социално-осигурителна банка, Postbus 
1100, 1180 Amstelveen; 

  
б) когато обезщетението е отпуснато, 
считано от дата след 30 юни 1967 г.: 

Институция за административно 
управление на осигуряването на наети лица, 
Амстердам. 

 
С. АВСТРИЯ 

 
Компетентността на австрийските 
институции се определя от разпоредбите на 
австрийското законодателство, освен ако 
по-долу е посочено друго: 

 

  
1. Осигуряване за болест:  
  
а) Когато съответното лице пребивава на 
територията на друга държава-членка и за 
осигуряването е компетентен регионален 
осигурителен фонд за болест, а съгласно 
австрийското законодателство не може да 
се взема решение за местната 
компетентност, същата се определя, както 
следва: 

- компетентният регионален 
осигурителен фонд за болест според 
последната трудова заетост в Австрия, 
или 

- компетентният регионален 
осигурителен фонд за болест според 
последното пребиваване в Австрия, или 

- при отсъствие на заетост, за която да е 
бил компетентен регионален 
осигурителен фонд за болест или при 



липса на пребиваване в Австрия, 
Регионалният осигурителен фонд за 
болест, Виена. 

  
б) За прилагането на разпоредбите на 
Раздел 5 от Глава 1 на Дял ІІІ от 
регламента, във връзка с член 95 от 
регламента за прилагане, относно 
възстановяването на разходите за 
обезщетения на лицата, които имат право на 
пенсия съгласно Федералния закон за 
общото социално осигуряване от 9 
септември 1955 г.: 

Сдружение на австрийските социално-
осигурителни институции, Виена, като се 
подразбира, че възстановяването на 
разходите се извършва от получените от 
въпросното главно сдружение вноски за 
осигуряване за болест на пенсионерите. 

  
2. Пенсионно осигуряване:  
  
а) При определяне на институцията, която 
отговаря за изплащането на обезщетение, се 
вземат под внимание само осигурителните 
периоди съгласно австрийското 
законодателство. 

 

  
б) За прилагането на разпоредбите на член 
45, параграф 6 от регламента, ако няма 
завършен осигурителен период в Австрия, 
както и за отчитане на периоди на военна и 
гражданска служба и периоди на 
отглеждане на дете, които не се 
предшестват или следват от период на 
осигуряване в Австрия: 

Пенсионно-осигурителна институция за 
наети лица, Виена. 

  
3. Осигуряване за безработица:  
  
а) За обявяването за безработен: Местното бюро на служба “Пазар на труда” 

по мястото на постоянно или престой на 
съответното лице; 

  
б) За издаването на формуляри E 301, Е 302 
и Е 303: 

Компетентното местно бюро на служба 
“Пазар на труда” според местоработата на 
съответното лице. 

  
4. Семейни обезщетения:  
  
а) семейни обезщетения, с изключение на 
помощ при ползване на отпуск от 
родителите: 

Данъчна служба; 



  
б) помощ при ползване на отпуск от 
родителите: 

Регионалният здравноосигурителен фонд, 
отговарящ за мястото на живеене или 
мястото на престой на съответното лице.  

 
Т. ПОЛША 

 
1. Болест и майчинство:   
  
а) обезщетения в натура:  Фондът за болест, към който е осигурено 

лицето; 
  
б) парични обезщетения: (i) работодателите, отговарящи за 

изплащане на обезщетенията;  
  
 (ii) изнесените служби на Институцията 

за социално осигуряване с териториални 
правомощия по отношение на 
официалното седалище на работодателя 
на осигуреното лице или на 
самостоятелно заетото лице по време на 
осигурителния период и изнесените 
служби на Институцията за социално 
осигуряване с териториални правомощия 
по отношение на мястото на пребиваване 
или престой на осигуреното лице, след 
изтичане на срока на осигуряване; 

  
 (iii) регионалните клонове на Фонда за 

социално осигуряване на 
селскостопански работници с 
териториални правомощия по 
отношение на мястото на осигуряване на 
фермерите. 

  
2. Инвалидност, старост и смърт 
(пенсии): 

 

  
a) за наети и самостоятелно заети лица с 
изключение на самостоятелно заети 
фермери:  

Организационните звена на 
Институцията за социално осигуряване, 
определени за осъществяване на 
сътрудничество с компетентните 
институции на конкретни държави-
членки;    

  
б) за самостоятелно заети фермери: регионалните клонове на Фонда за 



социално осигуряване на 
селскостопански работници, определени 
за осъществяване на сътрудничество с 
компетентните институции на конкретни 
държави-членки;  

  
в) за професионални войници, с 
изключение на тези, постъпили на 
служба след 1 януари 1999 година: 

Специализирани органи на 
Министерството на националната 
отбрана; 

  
г) за полицейски служители, за 
служители на националните 
противопожарни служби, на службата 
за охрана на границата, на Агенцията за 
вътрешна сигурност, на Агенцията за 
външно разузнаване и на Бюрото за 
държавна сигурност, с изключение на 
тези, постъпили на служба след 1 
януари 1999 година:   

Специализирани органи на 
Министерството на вътрешните работи и 
администрацията; 

  
д) за служители на службите за охрана 
на местата за лишаване от свобода, с 
изключение на тези, постъпили на 
служба след 1 януари 1999 година: 

Специализирани органи на 
Министерството на правосъдието; 

  
е) за съдии и прокурори: Специализирани органи на 

Министерството на правосъдието; 
  
3. Трудови злополуки и 
професионални болести: 

 

  
а) обезщетения в натура:  Фондът за болест, към който е осигурено 

лицето; 
  
б) парични обезщетения:   
  
(i) в случай на болест: - работодателите, отговарящи за 

изплащане на обезщетенията; 
- изнесените служби на Институцията за 
социално осигуряване с териториални 
правомощия по отношение на 
официалното седалище на работодателя 
на осигуреното лице или на 
самостоятелно заетото лице по време на 
осигурителния период и изнесените 
служби на Институцията за социално 



осигуряване с териториални правомощия 
по отношение на мястото на пребиваване 
или престой на осигуреното лице, след 
изтичане на срока на осигуряване; 
- регионалните клонове на Фонда за 
социално осигуряване на 
селскостопански работници с 
териториални правомощия по 
отношение на мястото на осигуряване на 
фермерите. 

  
(ii) инвалидност или смърт на главата на 
семейството:  

 

  
- за наети и самостоятелно заети лица (с 
изключение на самостоятелно заети 
фермери) и за безработни висшисти, 
насочени към обучение или стаж: 

Организационните звена на 
Институцията за социално осигуряване, 
определени за осъществяване на 
сътрудничество с компетентните 
институции на конкретни държави-
членки; 

  
- за самостоятелно заети фермери: регионалните клонове на Фонда за 

социално осигуряване на 
селскостопански работници, определени 
за осъществяване на сътрудничество с 
компетентните институции на конкретни 
държави-членки; 

  
- за професионални войници, с 
изключение на тези, постъпили на 
служба след 1 януари 1999 година: 

Специализирани органи на 
Министерството на националната 
отбрана; 

  
- за полицейски служители, за 
служители на националните 
противопожарни служби, на службата 
за охрана на границата, на Агенцията за 
вътрешна сигурност, на Агенцията за 
външно разузнаване и на Бюрото за 
държавна сигурност, с изключение на 
тези, постъпили на служба след 1 
януари 1999 година: 

Специализирани органи на 
Министерството на вътрешните работи и 
администрацията; 

  
- за служители на службите за охрана на 
местата за лишаване от свобода, с 
изключение на тези, постъпили на 
служба след 1 януари 1999 година: 

Специализирани органи на 
Министерството на правосъдието; 



  
- за съдии и прокурори: Специализирани органи на 

Министерството на правосъдието; 
  
4. Помощи за погребални разходи:    
  
а) за наети и самостоятелно заети лица 
(с изключение на самостоятелно заети 
фермери) и за безработните с право на 
обезщетения за безработица: 

изнесените служби на Институцията за 
социално осигуряване с териториални 
правомощия по отношение на мястото на 
пребиваване; 

  
б) за самостоятелно заети фермери: регионалните клонове на Фонда за 

социално осигуряване на 
селскостопански работници с 
териториални правомощия по 
отношение на мястото на осигуряване на 
фермерите; 

  
в) за професионални войници, с 
изключение на тези, постъпили на 
служба след 1 януари 1999 година: 

Специализирани органи на 
Министерството на националната 
отбрана; 

  
г) за полицейски служители, за 
служители на националните 
противопожарни служби, на службата 
за охрана на границата, на Агенцията за 
вътрешна сигурност, на Агенцията за 
външно разузнаване и на Бюрото за 
държавна сигурност, с изключение на 
тези, постъпили на служба след 1 
януари 1999 година: 

Специализирани органи на 
Министерството на вътрешните работи и 
администрацията; 

  
д) за служители на службите за охрана 
на местата за лишаване от свобода, с 
изключение на тези, постъпили на 
служба след 1 януари 1999 година: 

Специализирани органи на 
Министерството на правосъдието; 

  
е) за съдии и прокурори: Специализирани органи на 

Министерството на правосъдието; 
  
ж) за пенсионери: - Организационните звена на 

Институцията за социално осигуряване, 
определени за осъществяване на 
сътрудничество с компетентните 
институции на конкретни държави-
членки; 



- регионалните клонове на Фонда за 
социално осигуряване на 
селскостопански работници, определени 
за осъществяване на сътрудничество с 
компетентните институции на конкретни 
държави-членки; 
- специализирани органи на 
Министерството на националната 
отбрана (бивши професионални 
войници, с изключение на тези, 
постъпили на служба след 1 януари 1999 
година); 
- специализирани органи на 
Министерството на вътрешните работи и 
администрацията (бивши полицейски 
служители, бивши служители на 
националните противопожарни служби, 
на службата за охрана на границата, на 
Службата за защита на държавата, на 
Агенцията за вътрешна сигурност, на 
Агенцията за външно разузнаване и на 
Бюрото за държавна сигурност, с 
изключение на тези, постъпили на 
служба след 1 януари 1999 година;  
- Специализирани органи на 
Министерството на правосъдието 
(бивши служители на службите за 
охрана на местата за лишаване от 
свобода, с изключение на тези, 
постъпили на служба след 1 януари 1999 
година); 
- Специализирани органи на 
Министерството на правосъдието 
(бивши съдии и прокурори); 

  
з) за лица, получаващи обезщетения и 
помощи преди пенсиониране:  

Бюрата по труда на воеводствата с 
териториални правомощия по 
отношение на мястото на пребиваване 
или престой; 

  
5. Безработица  
  
а) обезщетения в натура: Фондът за болест, към който е осигурено 

лицето; 
  
б) парични обезщетения: Бюрата по труда на воеводствата с 



териториални правомощия по 
отношение на мястото на пребиваване 
или престой; 

  
6. Семейни обезщетения:   
  
а) за наети и самостоятелно заети лица с 
изключение на самостоятелно заети 
фермери: 

- работодателите, отговарящи за 
изплащане на обезщетенията; 

-  изнесените служби на Институцията 
за социално осигуряване с 
териториални правомощия по 
отношение на официалното седалище 
на работодателя на осигуреното лице 
или на самостоятелно заетото лице; 

  
б) за самостоятелно заети фермери: регионалните клонове на Фонда за 

социално осигуряване на 
селскостопански работници с 
териториални правомощия по 
отношение на мястото на осигуряване на 
фермерите; 

  
в) за пенсионери: - Организационните звена на 

Институцията за социално 
осигуряване, определени за 
осъществяване на сътрудничество с 
компетентните институции на 
конкретни държави- членки; 

- регионалните клонове на Фонда за 
социално осигуряване на 
селскостопански работници, 
определени за осъществяване на 
сътрудничество с компетентните 
институции на конкретни държави-
членки; 

- специализирани органи на 
Министерството на националната 
отбрана (бивши професионални 
войници, с изключение на тези, 
постъпили на служба след 1 януари 
1999 година); 

- специализирани органи на 
Министерството на вътрешните 
работи и администрацията (бивши 
полицейски служители, бивши 
служители на националните 



противопожарни служби, на 
службата за охрана на границата, на 
Службата за защита на държавата, на 
Агенцията за вътрешна сигурност, на 
Агенцията за външно разузнаване и 
на Бюрото за държавна сигурност, с 
изключение на тези, постъпили на 
служба след 1 януари 1999 година; 

- Специализирани органи на 
Министерството на правосъдието 
(бивши служители на службите за 
охрана на местата за лишаване от 
свобода, с изключение на тези, 
постъпили на служба след 1 януари 
1999 година); 

- Специализирани органи на 
Министерството на правосъдието 
(бивши съдии и прокурори); 

  
г) за безработни лица: Бюрата по труда на воеводствата с 

териториални правомощия по 
отношение на мястото на пребиваване 
или престой; 

  
д) за други категории лица: - Центрове за социално подпомагане в 

селището по местопребиваване; 
- Областни центрове за семейно 

подпомагане с териториални 
правомощия по отношение на 
мястото на пребиваване;  

 
 

У. ПОРТУГАЛИЯ 
 

А. ПОНАЧАЛО:  
  
І. Континентална част  
  
1. Болест, майчинство и семейни 
обезщетения: 

Институт за солидарност и социална 
сигурност: Регионалният център за 
солидарност и социална сигурност, към 
който се числи съответното лице. 

  
2. Инвалидност, старост и смърт: Институт за солидарност и социална 

сигурност: Национален пенсионен център, 
Лисабон и регионалният център за 



солидарност и социална сигурност, към 
който се числи съответното лице. 

  
3. Трудови злополуки и професионални 
болести: 

Национален център за защита против 
трудови рискове. 

  
4. Обезщетения за безработица:  
  
а) приемане на заявлението и проверка на 
положението на заетост (напр., 
потвърждаване на трудов стаж, 
категоризация на тип безработица, 
проверки на положението): 

Центърът по заетостта по местоживеене на 
съответното лице; 

  
б) отпускане и изплащане на обезщетения 
за безработица (напр., проверка на 
условията за придобиване на право на 
обезщетения, определяне на размера и 
срока за отпускане на обезщетенията, 
проверки на положението с оглед запазване, 
спиране или прекратяване на плащанията): 

Институт за солидарност и социална 
сигурност: Регионалният център за 
солидарност и социална сигурност към 
който се числи съответното лице. 

  
5. Обезщетения по схема за социална 
сигурност, независеща от вноски:  

Институт за солидарност и социална 
сигурност: Регионалният център за 
солидарност и социална сигурност, по 
местоживеене на съответното лице; 

  
ІІ. Автономна област Мадейра  
  
1. Болест, майчинство и семейни 
обезщетения: 

Център за социална сигурност на Мадейра, 
Фунхал. 

  
2. а) Инвалидност, старост и смърт: Център за социална сигурност на Мадейра, 

Фунхал; 
  
б) Инвалидност, старост и смърт по 
специалната схема за социална сигурност 
на работниците в селското стопанство: 

Център за социална сигурност на Мадейра, 
Фунхал. 

  
3. Трудови злополуки и професионални 
болести: 

Национален център за защита против 
трудови рискове. 

  
4. Обезщетения за безработица:  
  
а) приемане на заявлението и проверка на 
състоянието на трудова заетост (напр., 

Регионален  институт по заетостта: 
Регионален център по заетостта, Фунхал; 



потвърждаване на трудов стаж, 
категоризация на тип безработица, 
проверки на положението): 
  
(б) отпускане и изплащане на обезщетения 
за безработица (напр., проверка на 
условията за придобиване на право на 
обезщетения, определяне на размера и 
срока за отпускане на обезщетенията, 
проверки на положението с оглед запазване, 
спиране или прекратяване на плащанията): 

Социален център на Мадейра, Фунхал. 

  
5. Обезщетения по схема за социална 
сигурност независеща от вноски: 

Център за социална сигурност на Мадейра, 
Фунхал. 

  
ІІІ. Автономна област Азорски острови  
  
1. Болест, майчинство и семейни 
обезщетения: 

Институт за управление на схеми за 
социална сигурност: Център за парични 
обезщетения, към който се числи 
съответното лице. 

  
2. а) Инвалидност, старост и смърт: Институт за управление на схеми за 

социална сигурност: Координационен 
център за отложени обезщетения, Ангра до 
Хероисмо; 

  
б) Инвалидност, старост и смърт по 
специалната схема за социална сигурност 
на работниците в селското стопанство: 

Институт за управление на схеми за 
социална сигурност: Координационен 
център за отложени обезщетения, Ангра до 
Хероисмо. 

  
3. Трудови злополуки и професионални 
болести: 

Национален център за защита против 
трудови рискове. 

  
4. Обезщетения за безработица:  
  
а) приемане на заявлението и проверка на 
положението на трудова заетост (напр., 
потвърждаване на трудов стаж, 
категоризация на тип безработица, 
проверки на положението): 

Агенция за квалификация и заетост по 
пребиваване на съответното лице; 

  
б) отпускане и изплащане на обезщетения 
за безработица (напр., проверка на 
условията за придобиване на право на 

Центърът за парични обезщетения, към 
който се числи съответното лице. 



обезщетения, определяне на размера и 
срока за отпускане на обезщетенията, 
проверки на положението с оглед запазване, 
спиране или прекратяване на плащанията): 
  
5. Обезщетения по схема за социална 
сигурност независеща от вноски: 

Институт за управление на схеми за 
социална сигурност: Център за парични 
обезщетения по пребиваване на 
съответното лице. 

  
Б. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНАТА 
СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ:  

 

  
1. Болест и майчинство:  
  
- за парични обезщетения:  Общият секретариат или негов еквивалент, 

или отделът във всяка институция, който 
отговаря за управлението и 
администрирането на човешките ресурси;  

  
- за обезщетения в натура:  Главна дирекция за социална защита на 

държавните служители и на други 
служители в държавната служба, Лисабон.   

  
2. Семейни обезщетения:  Общият секретариат или негов еквивалент, 

или отделът във всяка институция, който 
отговаря за управлението и 
администрирането на човешките ресурси, 
 
или 
 
Общ пенсионен фонд (за пенсионери), 
Лисабон. 

  
3. Инвалидност и старост: Общ пенсионен фонд, Лисабон. 
  
4. Смърт:  
  
- наследствена пенсия: Общ пенсионен фонд, Лисабон; 
  
- помощ при смърт: Общият секретариат или негов еквивалент, 

или отделът във всяка институция, който 
отговаря за управлението и 
администрирането на човешките ресурси, 
 
или 



 
Общ пенсионен фонд в случай на смърт на 
пенсионери, Лисабон. 

  
5. Трудови злополуки и професионални 
болести: 

Общият секретариат или негов еквивалент, 
или отделът във всяка институция, който 
отговаря за управлението и 
администрирането на човешките ресурси, 
 
или 
 
Общ пенсионен фонд, Лисабон. 

 
Ф. СЛОВЕНИЯ 

 
1. Парични обезщетения:   
  
а) болест и помощи при смърт: Здравноосигурителен институт на 

Словения; 
  
б) старост, инвалидност и смърт: Словенски институт за осигуряване за 

пенсия и инвалидност; 
  
в) безработица: Служба по заетостта на Словения; 
  
г) семейни обезщетения и обезщетения 
за майчинство:   

Център за социална работа – Централно 
звено – Бежиград. 

  
2. Обезщетения в натура:   
  
болест и майчинство: Здравноосигурителен институт на 

Словения. 
 

Х. СЛОВАКИЯ 
 

1. Болест и майчинство:  
  
А. Парични обезщетения:   
  
а) поначало: Агенция за социално осигуряване, 

Братислава; 
  
б) за професионални войници от 
армията на Република Словакия и 
железопътните войски: 

Служба за социална сигурност на 
въоръжените сили, Братислава; 

  



в) за професионални войници от 
войските на Министерството на 
вътрешните работи на Република 
Словакия: 

Организациите на бюджетна издръжка 
на войските на Министерството на 
вътрешните работи в рамките на 
Министерството на вътрешните работи 
на Република Словакия;    

  
г) за полицейски служители: Организациите на бюджетна издръжка и 

организациите с вноски на Служба 
“Полиция” в рамките на Министерството 
на вътрешните работи на Република 
Словакия;  

  
д) за служители на “Железопътна 
полиция”: 

Главна дирекция “Железопътна 
полиция”, Братислава;  

  
е) за служители на Словашката 
информационна служба:  

Словашка информационна служба, 
Братислава; 

  
ж) за служители на Съдебната 
охранителна служба и на Корпуса на 
надзирателите в затвори:  

Главна дирекция на Съдебната 
охранителна служба и на Корпуса на 
надзирателите в затвори, Братислава;   

  
з) за митничари: Митническа дирекция на Република 

Словакия, Братислава. 
  
Б. Обезщетения в натура:  здравноосигурителните дружества. 
  
2. Инвалидност:   
  
а) поначало: Агенция за социално осигуряване, 

Братислава; 
  
б) за професионални войници от 
армията на Република Словакия и 
железопътните войски: 

Служба за социална сигурност на 
въоръжените сили, Братислава; 

  
в) за полицейски служители и за 
професионални войници от войските на 
Министерството на вътрешните работи 
на Република Словакия: 

Министерството на вътрешните работи 
на Република Словакия; Братислава;    

  
г) за служители на “Железопътна 
полиция”: 

Главна дирекция “Железопътна 
полиция”, Братислава; 

  
д) за служители на Словашката 
информационна служба: 

Словашка информационна служба, 
Братислава; 



  
е) за служители на Съдебната 
охранителна служба и на Корпуса на 
надзирателите в затвори: 

Главна дирекция на Съдебната 
охранителна служба и на Корпуса на 
надзирателите в затвори, Братислава; 

  
ж) за митничари: Митническа дирекция на Република 

Словакия, Братислава. 
  
3. Обезщетения за старост:   
  
а) поначало: Агенция за социално осигуряване, 

Братислава; 
  
б) за професионални войници от 
армията на Република Словакия и 
железопътните войски: 

Служба за социална сигурност на 
въоръжените сили, Братислава; 

  
в) за полицейски служители и за 
професионални войници от войските на 
Министерството на вътрешните работи 
на Република Словакия: 

Министерство на вътрешните работи на 
Република Словакия; Братислава; 

  
г) за служители на “Железопътна 
полиция”: 

Главна дирекция “Железопътна 
полиция”, Братислава; 

  
д) за служители на Словашката 
информационна служба: 

Словашка информационна служба, 
Братислава; 

  
е) за служители на Съдебната 
охранителна служба и на Корпуса на 
надзирателите в затвори: 

Главна дирекция на Съдебната 
охранителна служба и на Корпуса на 
надзирателите в затвори, Братислава; 

  
ж) за митничари: Митническа дирекция на Република 

Словакия, Братислава. 
  
4. Обезщетения за наследство:  
  
а) поначало: Агенция за социално осигуряване, 

Братислава; 
  
б) за професионални войници от 
армията на Република Словакия и 
железопътните войски: 

Служба за социална сигурност на 
въоръжените сили, Братислава; 

  
в) за професионални войници от Организациите на бюджетна издръжка 



войските на Министерството на 
вътрешните работи на Република 
Словакия: 

на войските на Министерството на 
вътрешните работи в рамките на 
Министерството на вътрешните работи 
на Република Словакия; 

  
г) за служители на “Железопътна 
полиция”: 

Главна дирекция “Железопътна 
полиция”, Братислава; 

  
д) за служители на Словашката 
информационна служба: 

Словашка информационна служба, 
Братислава; 

  
е) за служители на Съдебната 
охранителна служба и на Корпуса на 
надзирателите в затвори: 

Главна дирекция на Съдебната 
охранителна служба и на Корпуса на 
надзирателите в затвори, Братислава; 

  
ж) за митничари: Митническа дирекция на Република 

Словакия, Братислава. 
  
5. Трудови злополуки и 
професионални болести:  

 

  
А. Парични обезщетения:  
  
а) поначало: Агенция за социално осигуряване, 

Братислава; 
  
б) за професионални войници от 
армията на Република Словакия и 
железопътните войски: 

Служба за социална сигурност на 
въоръжените сили, Братислава; 

  
в) за професионални войници от 
войските на Министерството на 
вътрешните работи на Република 
Словакия: 

Организациите на бюджетна издръжка 
на войските на Министерството на 
вътрешните работи в рамките на 
Министерството на вътрешните работи 
на Република Словакия; 

  
г) за полицейски служители: Организациите на бюджетна издръжка и 

организациите с вноски на Служба 
“Полиция” в рамките на Министерството 
на вътрешните работи на Република 
Словакия; 

  
д) за служители на “Железопътна 
полиция”: 

Главна дирекция “Железопътна 
полиция”, Братислава; 

  
е) за служители на Словашката Словашка информационна служба, 



информационна служба: Братислава; 
  
ж) за служители на Съдебната 
охранителна служба и на Корпуса на 
надзирателите в затвори: 

Главна дирекция на Съдебната 
охранителна служба и на Корпуса на 
надзирателите в затвори, Братислава; 

  
Б. Обезщетения в натура: здравноосигурителните дружества. 
  
6. Помощи при смърт:  
  
а) погребални разходи поначало: Областните служби/управи; 
  
б) за професионални войници от 
армията на Република Словакия и 
железопътните войски: 

Служба за социална сигурност на 
въоръжените сили, Братислава; 

  
в) за полицейски служители и 
професионални войници от войските на 
Министерството на вътрешните работи 
на Република Словакия: 

Организациите на бюджетна издръжка и 
организациите с вноски в рамките на 
Министерството на вътрешните работи 
на Република Словакия; 

  
7. Безработица: Национална служба по труда, 

Братислава; 
  
8. Семейни обезщетения:  
  
а) за наети лица: работодателите; 
  
б) за самостоятелно заети и 
пенсионирани лица: 

Агенция за социално осигуряване, 
Братислава; 

  
в) за други лица: Областните служби/управи. 

 
 

Ц. ФИНЛАНДИЯ 
 

1. Болест и майчинство:  
  
а) парични обезщетения: Социално-осигурителен институт, 

Хелзинки, или 
 Фондът за заетост, при който е осигурено 

съответното лице; 
  
б) обезщетения в натура:  
  
(i) възстановяване на парични средства по Социално-осигурителен институт, 



осигуровка за болест: Хелзинки, или 
 Фондът за заетост, при който е осигурено 

съответното лице; 
  
(ii) рехабилитация по линия на социално-
осигурителния институт: 

Социално-осигурителен институт, 
Хелзинки; 

  
(iii) обществено здравно и болнично 
обслужване: 

Местните звена, които предоставят услуги 
по схемата. 

  
2. Старост, инвалидност, смърт (пенсии):  
  
а) национални пенсии: Социално-осигурителен институт, 

Хелзинки, или 
  
б) пенсии за трудова заетост: институцията, която отпуска и изплаща 

пенсиите за заетост. 
  
3. Трудови злополуки и професионални 
болести: 

Осигурителната институция, която отговаря 
за осигуряването за злополука на 
съответното лице. 

  
4. Помощи при смърт: осигурителната институция, която отговаря 

за изплащането на обезщетенията в случай 
на осигуряване за злополука. 

  
5. Безработица:  
  
а) основна схема: Социално-осигурителен институт, 

Хелзинки и Комисията по заетостта в 
провинция Оланд, или  

  
б) схема, обвързана с доходите: компетентният фонд за безработица. 
  
6. Семейни обезщетения: Социално-осигурителен институт, 

Хелзинки. 
  
7. Специални обезщетения, независещи 
от вноски:  

Социално-осигурителен институт, 
Хелзинки. 

 
Ч. ШВЕЦИЯ 

 
1. За всички осигурителни случаи, без 
обезщетения за безработица: 

 

  
а) поначало: Службата за социално осигуряване, при 



която е осигурено съответното лице. 
  
б) за моряци, които не пребивават 
постоянно в Швеция: 

Служба за социално осигуряване, 
Гьотеборг, сектор “Моряци”. 

  
в) За прилагането на разпоредбите на 
членове 35 до 59 от регламента за 
прилагане за лица, които не пребивават 
постоянно в Швеция: 

Служба за социално осигуряване, 
Стокхолм, отдел “Чужденци”. 

  
г) За прилагането на разпоредбите на 
членове 60 до 77 от регламента за 
прилагане за лица, които не пребивават 
постоянно в Швеция, без моряци: 

- службата за социално осигуряване според 
мястото на настъпване на трудовата 
злополука или възникване на 
професионалната болест, или 

  
 - Служба за социално осигуряване, 

Стокхолм, отдел “Чужденци”. 
  
2. За обезщетения за безработица: Национален съвет по пазара на труда. 

 
Ш. ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 

 
1. Обезщетения в натура:  
  
- Великобритания и Северна Ирландия: Органите, които отпускат обезщетения от 

Националната служба за здравеопазване, 
  
- Гибралтар: Органът по здравеопазване на Гибралтар. 
  
2. Парични обезщетения (с изключение 
на семейни обезщетения): 

 

  
- Великобритания: Департамент по труда и пенсиите, Лондон; 
- Северна Ирландия: Департамент по социалното развитие, 

Белфаст; 
  
- Гибралтар: Главният секретар по социалните дейности, 

Гибралтар. 
  
3. Семейни обезщетения:   
  
- Великобритания: Служба по приходите, отдел “Детски 

обезщетения”, Нюкасъл ъпон Тайн; 
  
 Служба по приходите, Отдел “Данъчен 

кредит”, Престън. 



  
- Северна Ирландия: Служба по приходите, Отдел “Данъчен 

кредит”, Белфаст; 
  
 Служба по приходите, отдел “Детски 

обезщетения” (СИ), Белфаст 
  
- Гибралтар: Главният секретар по социалните дейности, 

Гибралтар. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (А) (Б) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15) 
 

ИНСТИТУЦИИ ПО  МЯСТО НА ПРЕБИВАВАВАНЕ И ПРЕСТОЙ 
 

(член 1, буква “п” от регламента и член 4, параграф 3 от регламента за прилагане) 
 

А. БЕЛГИЯ 
 

І. ИНСТИТУЦИИ ПО място на пребиваване  
  
1. Болест и майчинство:  
  
а) За прилагането на разпоредбите на 
членове 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 и 32 от 
регламента за прилагане: 

 

  
(i) като цяло: осигурителните органи; 
  
(ii) за лица, включени в схемата за социална 
сигурност в отвъдморските департаменти: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските територии, Брюксел; 

  
(iii) за бивши служители на Белгийско 
Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел; 

  
б) За прилагането на разпоредбите на член 
31 от регламента за прилагане: 

 

  
(i) като цяло: осигурителните органи; 
  
(ii) за моряци: Фонд за подпомагане и социални грижи за 

моряци, Антверпен, 
  
 или 
  
 осигурителните органи; 
  
(iii) за лица, включени в схемата за 
социална сигурност в отвъдморските 
департаменти: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел; 

  
(iv) за бивши служители на Белгийско 
Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел. 

  
2. Инвалидност:  
  
а) обща инвалидност (работници, Национален осигурителен институт за 



служители и миньори) и инвалидност на 
самостоятелно заети  лица: 

болест и инвалидност, Брюксел, заедно с 
осигурителните органи; 

  
За прилагането на разпоредбите на член 105 
от регламента за прилагане: 

Национален осигурителен институт за 
болест и инвалидност, Брюксел; 

б) специална схема за инвалидност за 
миньори: 

Национален пенсионен фонд за миньори, 
Брюксел; 

  
в) схема за инвалидност за моряци: Фонд за подпомагане и социални грижи за 

моряци, Антверпен; 
  
г) инвалидност на лица, включени в схемата 
за социална сигурност в отвъдморските 
департаменти: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел; 

  
д) инвалидност на бивши служители на 
Белгийско Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел; 

  
e) инвалидност на лица, включени в 
специална схема за държавни служители:  

Пенсионна администрация към 
Министерство на финансите или службата, 
която управлява специалната пенсионна 
схема.  

  
3. Старост, смърт (пенсии):  
  
а) обща схема (работници, служители, 
миньори и моряци): 

Национална пенсионна служба, Брюксел; 

  
б) схема за самостоятелно заети  лица: Национален социално-осигурителен 

институт за самостоятелно заети  лица, 
Брюксел; 

  
в) схема за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел; 

  
г) схема за бивши служители на Белгийско 
Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел. 

  
e) специална схема за държавната служба: Пенсионна администрация към 

Министерство на финансите или службата, 
която управлява специалната пенсионна 
схема. 

  
4. Трудови злополуки (обезщетения в 
натура): 

осигурителните органи; 

  



 Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел. 

  
5. Професионални болести: Фонд за професионални болести, Брюксел; 
  
 Служба за социална сигурност в 

отвъдморските департаменти, Брюксел. 
  
6. Помощи при смърт:  
  
(i) поначало: Осигурителните органи, заедно с 

Националния осигурителен институт за 
болест и инвалидност, Брюксел; 

  
(ii) за лица, включени в схемата за социална 
сигурност в отвъдморските департаменти: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел; 

  
(iii) за бивши служители на Белгийско 
Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел. 

  
7. Безработица:  
(а) като цяло: Национална служба за заетостта, Брюксел; 
  
(б) за моряци: Общ фонд на търговската флота, 

Антверпен. 
  
8. Семейни обезщетения:  
  
(а) наети лица: Национална служба за семейни 

обезщетения за наети лица, Брюксел; 
  
(б)самостоятелно заети  лица: Национален социално-осигурителен 

институт за самостоятелно заети  лица, 
Брюксел; 

  
(в) бивши служители на Белгийско Конго и 
Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел. 

  
ІІ. ИНСТИТУЦИИ ПО МЯСТО НА 
ПРЕСТОЙ 

 

  
1. Болест и майчинство: Национален осигурителен институт за 

болест и инвалидност, Брюксел, чрез 
осигурителните органи; 

  
 Служба за социална сигурност в 



отвъдморските департаменти, Брюксел. 
  
2. Трудови злополуки: Национален осигурителен институт за 

болест и инвалидност, Брюксел, чрез 
осигурителните органи; 

  
 Служба за социална сигурност в 

отвъдморските департаменти, Брюксел. 
  
3. Професионални болести: Фонд за професионални болести, Брюксел; 
  
 Служба за социална сигурност в 

отвъдморските департаменти, Брюксел. 
 

Б. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ 
 

1. Обезщетения в натура:  здравноосигурителното дружество (по 
избор); 

  
2. Парични обезщетения:   
  
а) за болест и майчинство: Чешката администрация за социална 

сигурност, Прага и регионалните й 
поделения; 

  
б) за инвалидност, старост, смърт (пенсии):   Чешката администрация за социална 

сигурност, Прага и регионалните й 
поделения; 

  
в) за трудови злополуки  и професионални 
болести:   

Чешката администрация за социална 
сигурност, Прага и регионалните й 
поделения; 

  
г) за безработица:  Службите по заетостта по място на 

пребиваване (престой) на лицето; 
  
д) семейни и други обезщетения:  Посочените общински органи на властта в 

зависимост от мястото на пребиваване 
(престой) на лицето. 

 
 

В. ДАНИЯ 
 

І. ИНСТИТУЦИИ ПО МЯСТО НА 
ПРЕБИВАВАНЕ 

 

  



а) болест и майчинство:  
  
за прилагането на разпоредбите на членове 
17, 18, 22, 25, 28, 29 и 30 от регламента за 
прилагане: 

Местният орган на властта в селището, в 
което пребивава бенефициентът;  

  
б) инвалидност (пенсии): Департамент за социална сигурност, 

Копенхаген; 
  
в) старост и смърт (пенсия):  
  
(i) пенсии, които се отпускат съгласно 
законодателството за социалните пенсии: 

Департамент за социална сигурност, 
Копенхаген; 

  
(ii) пенсии, които се отпускат съгласно 
закона за допълнителните пенсии за наети 
лица: 

Служба за допълнителните пенсии за наети 
лица, Хилерод. 

  
г) трудови злополуки и професионални 
болести: 

 

  
(i) за прилагането на разпоредбите на Дял 
ІV, Глава 4, без член 61, от регламента за 
прилагане: 

Национална служба за трудови злополуки и 
професионални болести, Копенхаген; 

  
(ii) за прилагането на разпоредбите на член 
61 от регламента за прилагане: 

Местният орган на властта в селището, в 
което пребивава бенефициентът; 

  
д) помощи при смърт:  
  
За прилагането на разпоредбите на член 78 
от регламента за прилагане: 

Министерство на вътрешните работи и 
здравеопазването, Копенхаген. 

  
ІІ. ИНСТИТУЦИИ ПО МЯСТО НА 
ПРЕСТОЙ 

 

  
а) болест и майчинство:  
  
(i) за прилагането на разпоредбите на 
членове 19а, 21 и 31 от регламента за 
прилагане: 

Компетентната районна администрация. В 
община Копенхаген: общинската 
администрация. В община Фредериксборг: 
местният орган на властта. За болнично 
лечение в Копенхаген или Фредериксборг: 
Болнична кооперация; 

  
(ii) за прилагането на разпоредбите на член Местният орган на властта в селището, в 



24 от регламента за прилагане: което пребивава бенефициентът; 
  
б) трудови злополуки и професионални 
болести: 

 

  
(i) за прилагането на разпоредбите на Дял 
ІV, Глава 4, без член 64, от регламента за 
прилагане: 

Национална служба за трудови злополуки и 
професионални болести, Копенхаген; 

  
(ii) за прилагането на разпоредбите на член 
64 от регламента за прилагане: 

Местният орган на властта в селището, в 
което пребивава бенефициентът; 

  
в) безработица:  
  
(i) за прилагането на разпоредбите на Дял 
VІ, Глава 6, без член 83, от регламента за 
прилагане: 

компетентният фонд за безработица, 

  
(ii) за прилагането на разпоредбите на член 
83 от регламента за прилагане: 

местната служба за заетостта. 

 
Г. ГЕРМАНИЯ 

 
1.Във всички случаи: Фондът за болест по пребиваване, избран от 

съответното лице; 
2. Осигуряване за злополука:  
  
Във всички случаи: Федерация на професионалните и търговски 

сдружения в промишлеността, Св. 
Аугустин; 

  
3. Пенсионно осигуряване:  
  
а) Пенсионно осигуряване за работници:  
  
(i) взаимоотношения с Белгия и Испания: Регионална осигурителна служба на 

провинция Рейн, Дюселдорф, 
(ii) взаимоотношения с Франция: Регионална осигурителна служба на 

Княжество Рейнландия, Шпейер или 
Регионална осигурителна служба на 
областта Саар, Саарбрюкен, като 
компетентна институция съгласно 
Приложение 2,  

  
(iii) взаимоотношения с Италия: Регионална осигурителна служба на 

Швабия, Аугсбург, 



  
(iv) взаимоотношения с Люксембург: Регионална осигурителна служба на 

Княжество Рейнландия, Шпейер, 
  
(v) взаимоотношения с Нидерландия: Регионална осигурителна служба на 

Вестфалия, Мюнстер, 
  
(vi) взаимоотношения с Дания, Финландия 
и Швеция: 

Регионална осигурителна служба на 
Шлесвиг-Холщайн, Любек, 

  
(vii) взаимоотношения с Ирландия и 
Обединеното кралство: 

Регионална осигурителна служба на 
свободния ханзейски град Хамбург, 

  
(viii) взаимоотношения с Гърция: Регионална осигурителна служба на Баден-

Вюртемберг, Карлсруе, 
  
(ix) взаимоотношения с Португалия: Регионална осигурителна служба на Долна 

Франкония, Вюрцбург; 
  
(х) взаимоотношения с Австрия: Регионална осигурителна служба на Горна 

Бавария, Мюнхен, 
  
б) Пенсионно осигуряване за служители: Федерална осигурителна служба за 

служители, Берлин; 
  
в) Пенсионно осигуряване за миньори: Федерален осигурителен фонд за миньори, 

Бохум. 
  
4. Осигуряване за старост за фермери: Национална асоциация на 

селскостопанските фондове за старост, 
Касел. 

  
5. Обезщетения за безработица и семейни 
обезщетения: 

Компетентната служба за заетостта по 
място на престой или местопребиваване на 
съответното лице. 

 
Д. ЕСТОНИЯ 

 
1. Болест и майчинство: Естонски здравноосигурителен фонд; 
  
2. Пенсии за инвалидност, старост и 
наследство: 

Съвет за социално осигуряване; 

  
3. Безработица: Местната служба по заетостта. 
 

E. ГЪРЦИЯ 



 
1. Безработица, семейни помощи: Служба за трудова заетост, Атина. 

  
2. Други обезщетения: Социално-осигурителен институт, Атина. 

 
 

Ж. ИСПАНИЯ 
 

1. Обезщетения в натура:  
  
а) всички схеми, с изключение на схемата 
за моряци: 

Провинциалните дирекции на Националния 
институт по здравеопазване; 

  
б) схема за моряци: Провинциалните дирекции на Социалния 

институт за моряци; 
  
2. Парични обезщетения:  
  
а) всички схеми, с изключение на схемата 
за моряци и всички осигурителни случаи, с 
изключение на безработица: 

Провинциалните дирекции на Националния 
институт за социална сигурност; 

  
б) схема за моряци, всички категории: Провинциалните дирекции на Социалния 

институт за моряци; 
  
в) безработица, без моряци: Провинциалните дирекции на Националния 

институт по заетостта. 
 

З. ФРАНЦИЯ 
 

І. ФРАНЦИЯ без отвъдморските 
департаменти: 

 

  
А. Схема за наети лица:  
  
1. Други рискове, освен безработица и 
семейни обезщетения: 

 

  
а)като цяло: Местният осигурителен фонд за болест по 

мястото на пребиваване или престой; 
  
б) за съвместното прилагане на 
разпоредбите на член 19, параграфи 1 и 2 и 
член 35, параграф 1 от регламента в случай 
на обезщетения в натура по схемата за 
миньори за осигуряване за болест, 

Дружеството за подпомагане на миньори по 
мястото на пребиваване на съответното 
лице; 



майчинство, инвалидност и смърт 
(помощи): 
  
в) за прилагането на разпоредбите на член 
35 от регламента за прилагане: 

 

  
(i) обща схема:  
  
аа) поначало, без Париж и района на 
Париж: 

Местният осигурителен фонд за болест, 

  
бб) специалната схема, предвидена в член L 
365 до L 382 от Кодекса за социална 
сигурност: 

Регионален осигурителен фонд за болест, 
Страсбург; 

  
(ii) схема за работниците в селското 
стопанство: 

Селскостопански взаимоспомагателен 
социално-осигурителен фонд; 

  
(iii) схема за миньори: Национален независим социално-

осигурителен фонд за миньори, Париж; 
  
г) за прилагането на разпоредбите на член 
36 от регламента за прилагане относно 
пенсиите за инвалидност: 

 

  
(i) като цяло, без Париж и района на Париж: Местен осигурителен фонд за болест, 

Париж; 
  
за Париж и района на Париж: Регионален осигурителен фонд за болест; 
  
(ii) специалната схема, предвидена в 
членове L 365 до L 382 от Кодекса за 
социална сигурност: 

Регионален осигурителен фонд за болест, 
Страсбург; 

  
д) за прилагането на разпоредбите на член 
36 от регламента за прилагане относно 
пенсиите за старост: 

 

  
(i) обща схема:  
  
аа) по начало, без Париж и района на 
Париж: 

Регионален осигурителен фонд за болест, 
клон “Старост”, 

  
за Париж и района на Париж: Национален осигурителен фонд за старост 

за наети лица, Париж; 
  



бб) специалната схема, предвидена в член L 
365 до L 382 от Кодекса за социална 
сигурност: 

Регионален осигурителен фонд за старост, 
Страсбург; 

  
(ii) схема за работниците в селското 
стопанство: 

Централен селскостопански 
взаимоспомагателен фонд, Париж; 

  
(iii) схема за миньори: Национален независим социално-

осигурителен фонд за миньори, Париж; 
  
е) за прилагането на разпоредбите на член 
75 от регламента за прилагане: 

Местният осигурителен фонд за болест. 

  
2. Безработица:  
  
а) за прилагането на разпоредбите на 
членове 80, 81 и 82, параграф 2 от 
регламента за прилагане: 

Териториалната Дирекция “Труд и работна 
сила” на мястото, където е упражнявана 
трудовата заетост, за която се изисква 
завереното удостоверение, 

  
 Местният клон на Националната служба за 

заетостта, 
  
 Общината по мястото на пребиваване на 

членовете на семейството; 
  
б) за прилагането на разпоредбите на 
членове 83, параграфи 1 и 2 и член 97 от 
регламента за прилагане: 

Сдружението за трудова заетост в 
промишлеността и търговията по мястото 
на пребиваване на съответното лице; 

  
в) за прилагането на разпоредбите на член 
84 от регламента за прилагане: 

 

  
(i) пълна безработица: Сдружението за трудова заетост в 

промишлеността и търговията по мястото 
на пребиваване на съответното лице, 

  
(ii) частична безработица: Териториалната Дирекция “Труд и работна 

сила” по месторабота на съответното лице; 
  
г) за прилагането на разпоредбите на член 
189 от регламента за прилагане: 

Териториалната Дирекция “Труд и работна 
сила”. 

  
Б. Схема за самостоятелно заети  лица:  
  
1. Болест и майчинство: Местният осигурителен фонд за болест по 



мястото на постоянно или престой . 
  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
35 от регламента за прилагане относно 
схемата за работниците в селското 
стопанство: 

Селскостопански взаимоспомагателен 
социално-осигурителен фонд и всички 
други надлежно упълномощени 
осигурителни органи. 

  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
36 от регламента за прилагане относно 
пенсиите за старост: 

 

  
а) схема за занаятчии: Национален независим осигурителен фонд 

за старост за самостоятелно заети  лица със 
занаятчийски професии, 

  
 Местните професионални фондове; 
  
б) схема за производители и търговци: Национален независим осигурителен фонд 

за старост за самостоятелно заети  лица с 
производствени или търговски професии, 

  
 Местните професионални или 

общопрофесионални фондове; 
  
в) схема за лица със свободни професии: Национален осигурителен фонд за старост 

за лица със свободни професии – 
професионални отдели; 

  
г) схема за адвокати: Национален фонд за членове на френската 

адвокатска колегия; 
  
д) схема за работниците в селското 
стопанство: 

Национален селскостопански 
взаимоспомагателен осигурителен фонд за 
старост. 

  
В. Схема за моряци:  
  
а) за прилагането на разпоредбите на член 
27 от регламента относно схемата за 
моряци: 

Отдел “Общ фонд за социални грижи за 
моряци” в поделение “Корабоплаване”; 

  
б) за прилагането на разпоредбите на член 
35 от регламента за прилагане: 

Отдел “Общ фонд за социални грижи за 
моряци” в поделение “Корабоплаване”. 

  
Г. Семейни обезщетения: Фондът за семейни помощи по мястото на 

пребиваване на съответното лице. 



  
ІІ. ОТВЪДМОРСКИ ДЕПАРТАМЕНТИ  
  
А. Схема за наети лица:  
  
Всички рискове, освен семейни 
обезщетения като цяло: 

Общ социално-осигурителен фонд. 

  
Б. Схема за самостоятелно заети  лица:  
  
а) болест и майчинство: Общият социално-осигурителен фонд по 

мястото на пребиваване или престой ; 
  
б) пенсии за старост:  
  
- схема за занаятчии: Национален независим осигурителен фонд 

за старост за самостоятелно заети  лица със 
занаятчийски професии, 

  
- схема за производители и търговци: Общопрофесионален осигурителен фонд за 

старост за производители и търговци в 
Алжир и отвъдморски департаменти, 

  
- схема за лица със свободни професии: Професионалните отдели, 
  
- схема за адвокати: Национален фонд за членове на френската 

адвокатска колегия. 
  
В. Моряци:  
  
(i) пенсии за инвалидност: Отдел “Общ фонд за социални грижи за 

моряци” в поделение “Корабоплаване”; 
  
(ii) пенсии за старост: Отдел “Моряшки пенсионен фонд” в 

поделение “Корабоплаване”. 
  
Г. Семейни обезщетения: Фондът за семейни помощи по мястото на 

пребиваване на съответното лице. 
 
 

И. ИРЛАНДИЯ 
 

1. Обезщетения в натура: - Източна регионална институция по 
здравеопазване, Дъблин 20, 

 - Централна комисия по здравеопазване, 
Тъламор, графство Офлей, 



 - Среднозападна комисия по 
здравеопазване, Лимерик, 

 - Североизточна комисия по 
здравеопазване, Сийнанъс Мор, графство 
Мийт, 

 - Северозападна комисия по 
здравеопазване, Менърхамилтън, графство 
Лейтрим, 

 - Югоизточна комисия по здравеопазване, 
Килкени, 

 - Южна комисия по здравеопазване, Корк, 
 - Западна комисия по здравеопазване, 

Галуей. 
  
2. Парични обезщетения:  
  
а) Обезщетения за безработица: Министерство на социалните и семейни 

дела; 
  
б) Старост и смърт (пенсии): Министерство на социалните и семейни 

дела; 
  
в) Семейни обезщетения: Министерство на социалните и семейни 

дела; 
  
г) Обезщетения за инвалидност и 
обезщетения за майчинство: 

Министерство на социалните и семейни 
дела; 

  
д) Други парични обезщетения: Министерство на социалните и семейни 

дела. 
 

 
Й. ИТАЛИЯ 

 
1. Болест (включително туберкулоза) и 
майчинство: 

 

  
А. Наети лица:  
  
а) обезщетения в натура:  
  
(i) като цяло: Компетентното местно здравно звено, 
  
(ii) за моряци и членове на екипажи от 
гражданската авиация: 

Министерство на здравеопазването -  
здравната служба в съответната област за 
търговската флота или гражданската 



авиация; 
  
б) парични обезщетения:  
  
(i) като цяло: Национален институт за социалното 

благосъстояние, провинциални служби, 
  
(ii) за моряци и членове на екипажи от 
гражданската авиация: 

Институцията за социална помощ в 
мореплавателния сектор; 

  
Б.самостоятелно заети  лица:  
  
обезщетения в натура: Компетентното местно здравно звено. 
  
2. Трудови злополуки и професионални 
болести: 

 

  
А. Наети лица:  
  
а) обезщетения в натура:  
  
(i) като цяло: Компетентното местно здравно звено, 
  
(ii) за моряци и членове на екипажи от 
гражданската авиация: 

Министерство на здравеопазването, 
здравната служба в съответната област за 
търговската флота или гражданската 
авиация; 

  
б) протези и скъпо струващи устройства, 
съдебно-медицински обезщетения и 
свързаните с тях прегледи и удостоверения, 
и парични обезщетения: 

Национален осигурителен институт за 
трудови злополуки, провинциални служби. 

  
Б.самостоятелно заети  лица (само за лекари 
рентгенолози): 

 

  
а) обезщетения в натура: Компетентното местно здравно звено; 
  
б) протези и скъпо струващи устройства, 
съдебно-медицински обезщетения и 
свързаните с тях прегледи и удостоверения: 

Национален осигурителен институт за 
трудови злополуки, провинциални служби; 

  
в) парични обезщетения: Национален осигурителен институт за 

трудови злополуки, провинциални служби. 
  
3. Инвалидност, старост, наследствени  



пенсии: 
  
А. Наети лица:  
  
а) като цяло: Национален институт за социални грижи, 

провинциални служби; 
  
б) за работниците в развлекателната сфера: Национална служба за социалното 

благосъстояние и подпомагане на 
работниците в развлекателната сфера, Рим; 

  
в) за надзорния персонал в промишлени 
предприятия: 

Национален институт за социалното 
благосъстояние за надзорния персонал в 
промишлеността, Рим; 

  
г) за журналисти: Национален институт за социалното 

благосъстояние за италианските 
журналисти “Дж. Амендола”, Рим. 

  
Б.самостоятелно заети  лица:  
  
а) за практикуващи лекари: Национална служба за социалното 

благосъстояние и подпомагане на 
практикуващи лекари; 

  
б) за фармацевти: Национална служба за социалното 

благосъстояние и подпомагане на 
фармацевти; 

  
в) за ветеринарни лекари: Национална служба за социалното 

благосъстояние и подпомагане на 
ветеринарни лекари; 

  
д) за инженери и архитекти: Национален фонд за социалното 

благосъстояние за инженери и лекари; 
  
е) за геодезисти: Национален фонд за социалното 

благосъстояние и подпомагане на 
геодезисти; 

  
ж) за адвокати: Национален фонд за социалното 

благосъстояние и подпомагане на адвокати; 
  
з) за икономисти: Национален фонд за социалното 

благосъстояние и подпомагане на 
икономисти; 



  
и) за счетоводители: Национален фонд за социалното 

благосъстояние и подпомагане на 
счетоводители; 

  
й) за специалисти по трудова заетост: Национален фонд за социалното 

благосъстояние и подпомагане на 
специалисти по трудова заетост; 

  
к) за нотариуси: Национален фонд за нотариуси; 
  
л) за митнически служители: Фонд за социалното благосъстояние за 

митнически служители. 
  
4. Помощи при смърт: Национален институт за социалното 

благосъстояние, провинциални служби. 
 Национален осигурителен институт за 

трудови злополуки, провинциални служби. 
 Морският фонд, който отговаря за областта. 
  
5. Безработица за наети лица:  
  
а) като цяло: Национален институт за социалното 

благосъстояние, провинциални служби; 
  
б) за журналисти: Национален институт за социалното 

благосъстояние за италианските 
журналисти “Дж. Амендола”, Рим. 

  
6. Семейни помощи за наети лица:  
  
а) като цяло: Национален институт за социалното 

благосъстояние, провинциални служби; 
  
б) за журналисти: Национален институт за социалното 

благосъстояние за италианските 
журналисти “Дж. Амендола”, Рим. 

 
К. КИПЪР 

 
1. Обезщетения в натура: Министерство на здравеопазването; 

  
2. Парични обезщетения:  Отдел “Социално осигуряване”, 

Министерство на труда и социалното 
осигуряване. 

 



Л. ЛАТВИЯ 
 

1. За всички рискове с изключение на 
здравна помощ в натура: 

Държавна агенция за социално осигуряване, 
Рига; 

  
2. Здравна помощ в натура: Държавна агенция за задължително здравно 

осигуряване, Рига. 
 

М. ЛИТВА 
 

1. Болест и майчинство:  
  
а) болест:  
  
(i) обезщетения в натура:  Териториални фондове за пациенти; 
  
(ii) парични обезщетения:  Съвет на Държавния фонд за социално 

осигуряване; 
  
б) майчинство:  
  
(i) обезщетения в натура: Териториални фондове за пациенти; 
  
(ii) парични обезщетения  Съвет на Държавния фонд за социално 

осигуряване, Вилнюс. 
  
2. Инвалидност: Съвет на Държавния фонд за социално 

осигуряване, Вилнюс. 
  
3. Старост, смърт (пенсии) Съвет на Държавния фонд за социално 

осигуряване, Вилнюс. 
  
4. Трудови злополуки и професионални 
болести:     

 

  
a) обезщетения в натура: Териториални фондове за пациенти; 
  
б) парични обезщетения: Съвет на Държавния фонд за социално 

осигуряване, Вилнюс. 
  
5. Помощ при смърт: Отдели за социално подпомагане кьм 

общините. 
  
6. Безработица: Национална трудова борса, Вилнюс. 
  
7. Семейни обезщетения:  Отдели за социално подпомагане кьм 



общините. 
 

 
Н. ЛЮКСЕМБУРГ 

 
1. Болест, майчинство:  
  
а) за прилагането на разпоредбите на 
членове 19, 22, 28, параграф 1, член 29, 
параграф 1 и член 31 от регламента и 
членове 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30 и 31 от 
регламента за прилагане: 

Фондът за болест за работници и/или 
сдружението на фондовете за болест; 

  
б) за прилагането на разпоредбите на член 
27 от регламента: 

Фондът за болест, който съгласно 
люксембургското законодателство е 
компетентен за люксембургската частична 
пенсия и/или сдружението на фондовете за 
болест. 

  
2. Инвалидност, старост, смърт (пенсии):  
  
а) за работници: Осигурителен институт за старост и 

инвалидност, Люксембург; 
  
б) за служители и лица със свободни 
професии: 

Пенсионен фонд за служители в частния 
сектор, Люксембург; 

  
в) за самостоятелно заети  лица, заети в 
сферата на занаятчийската промишленост, 
търговията или производството: 

Пенсионен фонд за занаятчии, търговци и 
производители, Люксембург; 

  
г) за самостоятелно заети  лица, заети в 
сферата на селското стопанство: 

Селскостопански пенсионен фонд, 
Люксембург. 

  
д) за специалните схеми в държавния 
сектор: 

Компетентният пенсионен орган. 

  
3. Трудови злополуки и професионални 
болести: 

 

  
а) за наети и самостоятелно заети  лица, 
заети в сферата на селското или горското 
стопанство: 

Осигурително сдружение за злополуки, 
отдел “Селско и горско стопанство”, 
Люксембург; 

  
б) за всички останали случаи на 
задължителна осигуровка или осигуровка 

Осигурително сдружение за злополуки, 
отдел “Промишленост”, Люксембург. 



по избор: 
  
4. Безработица: Служба за заетостта, Люксембург. 
  
5. Семейни обезщетения: Национален фонд за семейни обезщетения, 

Люксембург. 
 

О. УНГАРИЯ 
 

I. ИНСТИТУЦИИ ПО МЯСТО НА 
ПРЕБИВАВАНЕ: 

 

  
1. Болест и майчинство:  
  
Обезщетения в натура и парични 
обезщетения:  

Областна служба на Националния 
здравноосигурителен фонд. 

  
2. Инвалидност:   
  
а) обезщетения в натура:   Областна служба на Националния 

здравноосигурителен фонд; 
  
б) парични обезщетения: Централна администрация за национално 

пенсионно осигуряване. 
  
3. Старост, смърт (пенсии):  
  
а) пенсия за старост – стълб на 
общественото осигуряване: 

Централна администрация за национално 
пенсионно осигуряване; 

  
б) пенсия за старост – частен стълб: Държавна институция за финансов надзор, 

Будапеща;  
  
в) наследствени пенсии: Централна администрация за национално 

пенсионно осигуряване. 
  
г) помощи за старост, независещи от 
вноски: 

Компетентният орган на местната власт. 

  
4. Трудови злополуки и професионални 
болести:     

 

  
а) обезщетения в натура: Областна служба на Националния 

здравноосигурителен фонд; 
  
б) парични обезщетения - трудови Национален здравноосигурителен фонд, 



злополуки; Будапеща; 
  
в) други парични обезщетения: Централна администрация за национално 

пенсионно осигуряване. 
  
5. Безработица:   
  
парични обезщетения: Областно поделение на Службата по 

заетостта. 
  
6. Семейни обезщетения:   
  
парични обезщетения: - Служба за изплащане на семейни помощи, 

ако такава служба съществува кьм 
работодателя; 

 - Регионална служба за публични финанси; 
 - Национален здравноосигурителен фонд, 

Будапеща. 
  
II. ИНСТИТУЦИИ ПО МЯСТО НА 
ПРЕСТОЙ: 

 

  
1. Болест и майчинство:  
  
Обезщетения в натура и парични 
обезщетения:  

Областна служба на Националния 
здравноосигурителен фонд. 

  
2. Инвалидност:   
  
а) обезщетения в натура:   Областна служба на Националния 

здравноосигурителен фонд; 
  
б) парични обезщетения: Централна администрация за национално 

пенсионно осигуряване. 
  
3. Старост, смърт (пенсии):  
  
а) пенсия за старост – стълб на 
общественото осигуряване: 

Централна администрация за национално 
пенсионно осигуряване; 

  
б) пенсия за старост – частен стълб: Държавна институция за финансов надзор, 

Будапеща;  
  
в) наследствени пенсии: Централна администрация за национално 

пенсионно осигуряване. 
  



г) помощи за старост, независещи от 
вноски: 

Компетентният орган на местната власт. 

  
4. Трудови злополуки и професионални 
болести:     

 

  
а) обезщетения в натура: Областна служба на Националния 

здравноосигурителен фонд. 
  
б) парични обезщетения – плащания за 
болест при злополука: 

Национален здравноосигурителен фонд, 
Будапеща; 

  
в) други парични обезщетения: Централна администрация за национално 

пенсионно осигуряване. 
  
5. Безработица:   
  
парични обезщетения: Областно поделение на Службата по 

заетостта. 
  
6. Семейни обезщетения:   
  
Парични обезщетения: - Служба за изплащане на семейни помощи, 

ако такава служба съществува кьм 
работодателя; 

 - Регионална служба за публични финанси; 
 - Национален здравноосигурителен фонд, 

Будапеща. 
 
 
 

П. МАЛТА 
 

1. Парични обезщетения:   Министерство на социалното осигуряване, 
Валета. 

  
2. Обезщетения в натура: Здравно поделение, Валета. 

 
 

Р. НИДЕРЛАНДИЯ 
 

1. Болест, майчинство, трудови 
злополуки, професионални болести: 

 

  
а) обезщетения в натура:  
  



(i) институции по мястото на пребиваване: Един от компетентните фондове за болест 
по мястото на пребиваване, по избор на 
заинтересованото лице, 

  
(ii) институции по мястото на престой: Взаимоспомагателно сдружение за 

осигуряване за болест, Утрехт.  
  
б) парични обезщетения: Институция за административно 

управление на осигуряването на наети лица, 
Амстердам. 

  
2. Инвалидност:  
  
а) когато, дори и без да се прилагат 
разпоредбите на регламента, правото на 
обезщетение е налице само по силата на 
нидерландското законодателство: 

Институция за административно 
управление на осигуряването на наети лица, 
Амстердам; 

  
б) във всички други случаи: Институция за административно 

управление на осигуряването на наети лица, 
Амстердам. 

  
3. Старост и смърт (пенсии):  
  
За прилагането на разпоредбите на член 36 
от регламента за прилагане: 

 

  
а) поначало: Социално-осигурителна банка, Postbus 

1100, 1180 BH Amstelveen; 
  
б) взаимоотношения с Белгия: Отдел по белгийски въпроси, Бреда; 
  
в) взаимоотношения с Германия: Отдел по германски въпроси, Ниймеген. 
  
4. Безработица: Институция за административно 

управление на осигуряването на наети лица, 
Амстердам. 

  
5. Семейни помощи:  
  
За прилагането на разпоредбите на членове 
73 и 74 от регламента: 

Местният клон на Социално-осигурителна 
банка в района, където пребивават 
членовете на семейството. 

 
 
 



 
С. АВСТРИЯ 

 
1. Осигуряване за болест:  
  
а) за прилагането на:   
  
(i) член 27 от регламента : компетентната институция; 
  
(ii) член 31 от регламента и член 31, 
параграф 1 от регламента за прилагане във 
връзка с институцията по мястото на 
пребиваване на пенсионер, споменат в член 
27 от регламента: 

компетентната институция; 

  
(iii) член 31 от регламента и член 31, 
параграф 1 от регламента за прилагане във 
връзка с институцията по мястото на 
пребиваване на член на семейството, 
живеещ в компетентната държава:  

Компетентната институция. 

  
б) Във всички други случаи:  (i) регионалният осигурителен фонд за 

болест, компетентен по отношение на 
мястото на пребиваване или мястото на 
престой на съответното лице, освен ако не е 
указано друго в следващите алинеи; 

  
 (ii) при лечение в болница, за което 

отговаря регионален фонд – регионалният 
фонд, компетентен по отношение на 
мястото на пребиваване или мястото на 
престой на съответното лице; 

  
 (iii) при лечение в друга болница, включена 

в споразумението между Главното 
сдружение на австрийските социално-
осигурителни институции и Австрийската 
търговска палата,  прилагащо се от 31 
декември 2000 г., фондът, определен за тези 
болници;   

   
 (iv) при оплождане по метода “ин витро”,  

Фонд за съфинансиране на оплождане по 
метода “ин витро”, Виена. 

  
2. Пенсионно осигуряване:  



  
а) Ако съответното лице е било подчинено 
на австрийското законодателство, с 
изключение на прилагането на 
разпоредбите на член 53 от регламента за 
прилагане: 

Компетентната институция; 

  
б) Във всички други случаи, с изключение 
на прилагането на разпоредбите на член 53 
от регламента за прилагане: 

Пенсионно-осигурителна институция за 
наети лица, Виена; 

  
в) За прилагането на разпоредбите на член 
53 от регламента за прилагане: 

Главно сдружение на австрийските 
социално-осигурителни институции, Виена. 

  
3. Осигуряване за злополука:  
  
а) Обезщетения в натура:  (i) регионалният осигурителен фонд за 

болест, компетентен по отношение на 
мястото на пребиваване или мястото на 
престой на съответното лице, освен ако не е 
указано друго в следващите алинеи; 

  
 (ii) при лечение в болница, за което 

отговаря регионален фонд – регионалният 
фонд, компетентен по отношение на 
мястото на пребиваване или мястото на 
престой на съответното лице; 

  
 (iii) при лечение в друга болница, включена 

в споразумението между Основното 
сдружение на австрийските социално-
осигурителни институции и Австрийската 
търговска палата,  прилагащо се от 31 
декември 2000 г., фондът, определен за тези 
болници; 

  
 (iv) Институт за общо осигуряване за 

злополука, Виена, който може да отпуска 
обезщетения във всички случаи;  

  
б) Парични обезщетения:  
  
(i) Във всички случаи, освен прилагането на 
разпоредбите на член 53 във връзка с член 
77 от регламента за прилагане: 

Институт за общо осигуряване за 
злополука, Виена; 

  



(ii) За прилагането на разпоредбите на член 
53 във връзка с член 77 от регламента за 
прилагане: 

Главно сдружение на австрийските 
социално-осигурителни институции, Виена. 

  
4. Осигуряване за безработица: Компетентното местно бюро на служба 

“Пазар на труда” според местоработата на 
съответното лице. 

  
5. Семейни обезщетения:  
  
а) семейни обезщетения, с изключение на 
помощ при ползване на отпуск от 
родителите: 

Компетентната данъчна служба по място на 
пребиваване или престой на съответното 
лице; 

  
б) помощ при ползване на отпуск от 
родителите: 

Компетентният Регионален 
здравноосигурителен фонд по място на 
пребиваване или престой на съответното 
лице. 

 
Т. ПОЛША 

 
1. Болест и майчинство:  
  
а) обезщетения в натура:  Фондът за болест, към който е осигурено 

или регистрирано лицето; 
  
б) парични обезщетения:  
  
(i) за наети и самостоятелно заети лица с 
изключение на самостоятелно заети 
фермери: 

изнесените служби на Институцията за 
социално осигуряване с териториални 
правомощия по отношение на мястото на 
пребиваване или престой; 

  
(ii) за самостоятелно заети фермери: регионалните клонове на Фонда за социално 

осигуряване на селскостопански работници 
с териториални правомощия по отношение 
на мястото на пребиваване или престой; 

  
2. Инвалидност, старост и смърт 
(пенсии): 

 

  
a) за наети и самостоятелно заети лица с 
изключение на самостоятелно заети 
фермери: 

Организационните звена на Институцията за 
социално осигуряване, определени за 
осъществяване на сътрудничество с 
компетентните институции на конкретни 
държави-членки; 



  
б) за самостоятелно заети фермери: регионалните клонове на Фонда за социално 

осигуряване на селскостопански работници, 
определени за осъществяване на 
сътрудничество с компетентните 
институции на конкретни държави-членки; 

  
в) за професионални войници, с изключение 
на тези, постъпили на служба след 1 януари 
1999 година: 

Специализирани органи на Министерството 
на националната отбрана; 

  
г) за полицейски служители, за служители 
на националните противопожарни служби, 
на службата за охрана на границата, на 
Агенцията за вътрешна сигурност, на 
Агенцията за външно разузнаване и на 
Бюрото за държавна сигурност, с 
изключение на тези, постъпили на служба 
след 1 януари 1999 година: 

Специализирани органи на Министерството 
на вътрешните работи и администрацията; 

  
д) за служители на службите за охрана на 
местата за лишаване от свобода, с 
изключение на тези, постъпили на служба 
след 1 януари 1999 година: 

Специализирани органи на Министерството 
на правосъдието; 

  
е) за съдии и прокурори: Специализирани органи на Министерството 

на правосъдието; 
  
3. Трудови злополуки и професионални 
болести: 

 

  
а) обезщетения в натура:  Фондът за болест, към който е осигурено 

или регистрирано лицето; 
  
б) парични обезщетения:   
  
(i) в случай на болест: - изнесените служби на Институцията за 

социално осигуряване с териториални 
правомощия по отношение на мястото на 
пребиваване или престой; 
- регионалните клонове на Фонда за 
социално осигуряване на селскостопански 
работници с териториални правомощия по 
отношение на мястото на пребиваване или 
престой; 

  



(ii) инвалидност или смърт на главата на 
семейството:  

 

  
- за наети и самостоятелно заети лица (с 
изключение на самостоятелно заети 
фермери) и за безработни висшисти, 
насочени към обучение или стаж: 

Организационните звена на Институцията за 
социално осигуряване, определени за 
осъществяване на сътрудничество с 
компетентните институции на конкретни 
държави-членки; 

  
- за самостоятелно заети фермери: регионалните клонове на Фонда за социално 

осигуряване на селскостопански работници, 
определени за осъществяване на 
сътрудничество с компетентните 
институции на конкретни държави-членки; 

  
- за професионални войници, с изключение 
на тези, постъпили на служба след 1 януари 
1999 година: 

Специализирани органи на Министерството 
на националната отбрана; 

  
- за полицейски служители, за служители на 
националните противопожарни служби, на 
службата за охрана на границата, на 
Агенцията за вътрешна сигурност, на 
Агенцията за външно разузнаване и на 
Бюрото за държавна сигурност, с 
изключение на тези, постъпили на служба 
след 1 януари 1999 година: 

Специализирани органи на Министерството 
на вътрешните работи и администрацията; 

  
д) за служители на службите за охрана на 
местата за лишаване от свобода, с 
изключение на тези, постъпили на служба 
след 1 януари 1999 година: 

Специализирани органи на Министерството 
на правосъдието; 

  
е) за съдии и прокурори: Специализирани органи на Министерството 

на правосъдието; 
  
4. Помощи за погребални разходи:    
  
а) за наети и самостоятелно заети лица (с 
изключение на самостоятелно заети 
фермери) и за безработните с право на 
обезщетения за безработица: 

изнесените служби на Институцията за 
социално осигуряване с териториални 
правомощия по отношение на мястото на 
пребиваване; 

  
б) за самостоятелно заети фермери: регионалните клонове на Фонда за социално 

осигуряване на селскостопански работници 
с териториални правомощия по отношение 



на мястото на осигуряване на фермерите; 
  
в) за професионални войници, с изключение 
на тези, постъпили на служба след 1 януари 
1999 година: 

Специализирани органи на Министерството 
на националната отбрана; 

  
г) за полицейски служители, за служители 
на националните противопожарни служби, 
на службата за охрана на границата, на 
Агенцията за вътрешна сигурност, на 
Агенцията за външно разузнаване и на 
Бюрото за държавна сигурност, с 
изключение на тези, постъпили на служба 
след 1 януари 1999 година: 

Специализирани органи на Министерството 
на вътрешните работи и администрацията; 

  
д) за служители на службите за охрана на 
местата за лишаване от свобода, с 
изключение на тези, постъпили на служба 
след 1 януари 1999 година: 

Специализирани органи на Министерството 
на правосъдието; 

  
е) за съдии и прокурори: Специализирани органи на Министерството 

на правосъдието; 
  
ж) за пенсионери: - Организационните звена на Институцията 

за социално осигуряване, определени за 
осъществяване на сътрудничество с 
компетентните институции на конкретни 
държави-членки; 
- регионалните клонове на Фонда за 
социално осигуряване на селскостопански 
работници, определени за осъществяване на 
сътрудничество с компетентните 
институции на конкретни държави-членки; 
- специализирани органи на Министерството 
на националната отбрана (бивши 
професионални войници, с изключение на 
тези, постъпили на служба след 1 януари 
1999 година); 
- специализирани органи на Министерството 
на вътрешните работи и администрацията 
(бивши полицейски служители, бивши 
служители на националните 
противопожарни служби, на службата за 
охрана на границата, на Службата за защита 
на държавата, на Агенцията за вътрешна 
сигурност, на Агенцията за външно 



разузнаване и на Бюрото за държавна 
сигурност, с изключение на тези, постъпили 
на служба след 1 януари 1999 година);  
- Специализирани органи на 
Министерството на правосъдието (бивши 
служители на службите за охрана на местата 
за лишаване от свобода, с изключение на 
тези, постъпили на служба след 1 януари 
1999 година); 
- Специализирани органи на 
Министерството на правосъдието (бивши 
съдии и прокурори); 

  
з) за лица, получаващи обезщетения и 
помощи преди пенсиониране: 

Бюрата по труда на воеводствата с 
териториални правомощия по отношение на 
мястото на пребиваване или престой; 

  
5. Безработица  
  
а) обезщетения в натура: Фондът за болест, към който е осигурено 

или регистрирано лицето; 
  
б) парични обезщетения: Бюрата по труда на воеводствата с 

териториални правомощия по отношение на 
мястото на пребиваване или престой; 

  
6. Семейни обезщетения:   
  
а) за наети и самостоятелно заети лица с 
изключение на самостоятелно заети 
фермери: 

изнесените служби на Институцията за 
социално осигуряване с териториални 
правомощия по отношение на мястото на 
пребиваване или престой; 

  
б) за самостоятелно заети фермери: регионалните клонове на Фонда за социално 

осигуряване на селскостопански работници 
с териториални правомощия по отношение 
на мястото на пребиваване или престой; 

  
в) за пенсионери: - Организационните звена на 

Институцията за социално осигуряване, 
определени за осъществяване на 
сътрудничество с компетентните 
институции на конкретни държави- 
членки; 

 
 регионалните клонове на Фонда за социално 



осигуряване на селскостопански работници, 
определени за осъществяване на 
сътрудничество с компетентните 
институции на конкретни държави-членки; 
 

 специализирани органи на Министерството 
на националната отбрана (бивши 
професионални войници, с изключение на 
тези, постъпили на служба след 1 януари 
1999 година); 
 

 специализирани органи на Министерството 
на вътрешните работи и администрацията 
(бивши полицейски служители, бивши 
служители на националните 
противопожарни служби, на службата за 
охрана на границата, на Службата за защита 
на държавата, на Агенцията за вътрешна 
сигурност, на Агенцията за външно 
разузнаване и на Бюрото за държавна 
сигурност, с изключение на тези, постъпили 
на служба след 1 януари 1999 година); 
 

 - Специализирани органи на 
Министерството на правосъдието (бивши 
служители на службите за охрана на 
местата за лишаване от свобода, с 
изключение на тези, постъпили на 
служба след 1 януари 1999 година); 

 
 Специализирани органи на Министерството 

на правосъдието (бивши съдии и 
прокурори); 

  
г) за безработни лица: Бюрата по труда на воеводствата с 

териториални правомощия по отношение на 
мястото на пребиваване или престой; 

  
д) за други категории лица: - Центрове за социално подпомагане в 

селището по местопребиваване; 
Областни центрове за семейно подпомагане 
с териториални правомощия по отношение 
на мястото на пребиваване; 

 
 
 



У. ПОРТУГАЛИЯ 
 

І. Континентална част  
  
1. Болест, майчинство и семейни 
обезщетения (за обезщетения в натура за 
болест и майчинство, виж също 
Приложение 10): 

Институт за солидарност и социална 
сигурност: Регионалният център за 
солидарност и социална сигурност по 
мястото на пребиваване или престой на 
съответното лице. 

  
2. Инвалидност, старост и смърт: Институт за солидарност и социална 

сигурност: Национален пенсионен център, 
Лисабон и регионалният център за 
солидарност и социална сигурност по 
мястото на пребиваване или мястото на 
престой на съответното лице. 

  
3. Трудови злополуки и професионални 
болести: 

Национален център за защита против 
трудови рискове. 

  
4. Обезщетения за безработица:  
  
а) приемане на заявлението и проверка на 
състоянието на трудова заетост (напр., 
потвърждаване на периоди на трудова 
заетост, категоризация на тип безработица, 
проверки на положението): 

Центърът по заетостта по мястото на 
пребиваване на съответното лице; 

  
б) отпускане и изплащане на обезщетения 
за безработица (напр., проверка на 
условията за придобиване на право на 
обезщетения, определяне на размера и 
срока за отпускане на обезщетенията, 
проверки на положението с оглед запазване, 
спиране или прекратяване на плащанията): 

Институт за солидарност и социална 
сигурност: Регионалният център за 
солидарност и социална сигурност по 
мястото на пребиваване на съответното 
лице. 

  
5. Обезщетения по схема за социална 
сигурност, независещи от вноски: 

Институт за солидарност и социална 
сигурност: Регионалният център за 
солидарност и социална сигурност по 
мястото на пребиваване на съответното 
лице. 

  
ІІ. Автономна област Мадейра  
  
1. Болест, майчинство и семейни 
обезщетения (за обезщетения в натура за 

Център за социална сигурност на Мадейра, 
Фунхал. 



болест и майчинство, виж също 
Приложение 10): 
  
2. а) Инвалидност, старост и смърт: Център за социална сигурност на Мадейра, 

Фунхал; 
  
б) Инвалидност, старост и смърт по 
специалната схема за социална сигурност 
на работниците в селското стопанство: 

Център за социална сигурност на Мадейра, 
Фунхал. 

  
3. Трудови злополуки и професионални 
болести: 

Национален център за защита против 
трудови рискове. 

  
4. Обезщетения за безработица:  
  
а) приемане на заявлението и проверка на 
състоянието на трудова заетост (напр., 
потвърждаване на периоди на трудова 
заетост, категоризация на тип безработица, 
проверки на положението): 

Регионален  институт по заетостта: 
Регионален център по заетостта, Фунхал; 

  
б) отпускане и изплащане на обезщетения 
за безработица (напр., проверка на 
условията за придобиване на право на 
обезщетения, определяне на размера и 
срока за отпускане на обезщетенията, 
проверки на положението с оглед запазване, 
спиране или прекратяване на плащанията): 

Център за социална сигурност на Мадейра, 
Фунхал; 

  
5. Обезщетения по схема за социална 
сигурност независеща от вноски: 

Център за социална сигурност на Мадейра, 
Фунхал. 

  
ІІІ. Автономна област Азорски острови  
  
1. Болест, майчинство и семейни 
обезщетения (за обезщетения в натура за 
болест и майчинство, виж също 
Приложение 10): 

Институт за управление на схеми за 
социална сигурност: Център за парични 
обезщетения по място на пребиваване или 
място на престой на съответното лице.  

  
2. а) Инвалидност, старост и смърт: Институт за управление на схеми за 

социална сигурност: Координационен 
център за отложени обезщетения, Ангра до 
Хероисмо; 

  
б) Инвалидност, старост и смърт по 
специалната схема за социална сигурност 

Институт за управление на схеми за 
социална сигурност: Координационен 



на работниците в селското стопанство: център за отложени обезщетения,, Ангра до 
Хероисмо. 

  
3. Трудови злополуки и професионални 
болести: 

Национален център за защита против 
трудови рискове. 

  
4. Обезщетения за безработица:  
  
а) приемане на заявлението и проверка на 
състоянието на трудова заетост (напр., 
потвърждаване на периоди на трудова 
заетост, категоризация на тип безработица, 
проверки на положението): 

Агенция за квалификация и заетост по 
пребиваване на съответното лице; 

  
б) отпускане и изплащане на обезщетения 
за безработица (напр., проверка на 
условията за придобиване на право на 
обезщетения, определяне на размера и 
срока за отпускане на обезщетенията, 
проверки на положението с оглед запазване, 
спиране или прекратяване на плащанията): 

Центърът за парични обезщетения по 
пребиваване на съответното лице. 

  
5. Обезщетения по схема за социална 
сигурност независеща от вноски: 

Институт за управление на схеми за 
социална сигурност: Център за парични 
обезщетения по пребиваване на 
съответното лице.. 

 
 

Ф. СЛОВЕНИЯ 
 

1. Парични обезщетения:  
  
а) болест и помощи при смърт: Регионална служба на 

Здравноосигурителния институт на 
Словения; 

  
б) старост, инвалидност и смърт: Словенски институт за осигуряване за 

пенсия и инвалидност, Любляна; 
  
в) безработица: Регионална служба на Службата по 

заетостта на Словения; 
  
г) семейни обезщетения и обезщетения за 
майчинство:   

Център за социална работа – Централно 
звено – Бежиград. 

  
2. Обезщетения в натура   



  
болест и майчинство: Регионална служба на 

Здравноосигурителния институт на 
Словения; 

 
Х. СЛОВАКИЯ 

 
1. Болест и майчинство:  
  
А. Парични обезщетения:   
  
а) поначало: Агенция за социално осигуряване, 

Братислава; 
  
б) за професионални войници от армията на 
Република Словакия и железопътните 
войски: 

Служба за социална сигурност на 
въоръжените сили, Братислава; 

  
в) за професионални войници от войските 
на Министерството на вътрешните работи 
на Република Словакия: 

Организациите на бюджетна издръжка на 
войските на Министерството на вътрешните 
работи в рамките на Министерството на 
вътрешните работи на Република Словакия; 

  
г) за полицейски служители: Организациите на бюджетна издръжка и 

организациите с вноски на Служба 
“Полиция” в рамките на Министерството на 
вътрешните работи на Република Словакия; 

  
д) за служители на “Железопътна полиция”: Главна дирекция “Железопътна полиция”, 

Братислава; 
  
е) за служители на Словашката 
информационна служба:  

Словашка информационна служба, 
Братислава; 

  
ж) за служители на Съдебната охранителна 
служба и на Корпуса на надзирателите в 
затвори:  

Главна дирекция на Съдебната охранителна 
служба и на Корпуса на надзирателите в 
затвори, Братислава;   

  
з) за митничари: Митническа дирекция на Република 

Словакия, Братислава. 
  
Б. Обезщетения в натура:  здравноосигурителните дружества. 
  
2. Инвалидност:  
  
а) поначало: Агенция за социално осигуряване, 



Братислава; 
  
б) за професионални войници от армията на 
Република Словакия и железопътните 
войски: 

Служба за социална сигурност на 
въоръжените сили, Братислава; 

  
в) за полицейски служители и за 
професионални войници от войските на 
Министерството на вътрешните работи на 
Република Словакия: 

Министерството на вътрешните работи на 
Република Словакия; Братислава;    

  
г) за служители на “Железопътна полиция”: Главна дирекция “Железопътна полиция”, 

Братислава; 
  
д) за служители на Словашката 
информационна служба: 

Словашка информационна служба, 
Братислава; 

  
е) за служители на Съдебната охранителна 
служба и на Корпуса на надзирателите в 
затвори: 

Главна дирекция на Съдебната охранителна 
служба и на Корпуса на надзирателите в 
затвори, Братислава; 

  
ж) за митничари: Митническа дирекция на Република 

Словакия, Братислава. 
  
3. Обезщетения за старост:  
  
а) поначало:  Агенция за социално осигуряване, 

Братислава; 
  
б) за професионални войници от армията на 
Република Словакия и железопътните 
войски: 

Служба за социална сигурност на 
въоръжените сили, Братислава; 

  
в) за полицейски служители и за 
професионални войници от войските на 
Министерството на вътрешните работи на 
Република Словакия: 

Министерство на вътрешните работи на 
Република Словакия; Братислава; 

  
г) за служители на “Железопътна полиция”: Главна дирекция “Железопътна полиция”, 

Братислава; 
  
д) за служители на Словашката 
информационна служба: 

Словашка информационна служба, 
Братислава; 

  
е) за служители на Съдебната охранителна 
служба и на Корпуса на надзирателите в 

Главна дирекция на Съдебната охранителна 
служба и на Корпуса на надзирателите в 



затвори: затвори, Братислава; 
  
ж) за митничари: Митническа дирекция на Република 

Словакия, Братислава. 
  
4. Обезщетения за наследство:  
  
а) поначало: Агенция за социално осигуряване, 

Братислава; 
  
б) за професионални войници от армията на 
Република Словакия и железопътните 
войски: 

Служба за социална сигурност на 
въоръжените сили, Братислава; 

  
в) за професионални войници от войските 
на Министерството на вътрешните работи 
на Република Словакия: 

Организациите на бюджетна издръжка на 
войските на Министерството на вътрешните 
работи в рамките на Министерството на 
вътрешните работи на Република Словакия; 

  
г) за служители на “Железопътна полиция”: Главна дирекция “Железопътна полиция”, 

Братислава; 
  
д) за служители на Словашката 
информационна служба: 

Словашка информационна служба, 
Братислава; 

  
е) за служители на Съдебната охранителна 
служба и на Корпуса на надзирателите в 
затвори: 

Главна дирекция на Съдебната охранителна 
служба и на Корпуса на надзирателите в 
затвори, Братислава; 

  
ж) за митничари: Митническа дирекция на Република 

Словакия, Братислава. 
  
5. Трудови злополуки и професионални 
болести:  

 

  
А. Парични обезщетения:  
  
а) поначало: Агенция за социално осигуряване, 

Братислава; 
  
б) за професионални войници от армията на 
Република Словакия и железопътните 
войски: 

Служба за социална сигурност на 
въоръжените сили, Братислава; 

  
в) за професионални войници от войските 
на Министерството на вътрешните работи 

Организациите на бюджетна издръжка на 
войските на Министерството на вътрешните 



на Република Словакия: работи в рамките на Министерството на 
вътрешните работи на Република Словакия; 

  
г) за полицейски служители: Организациите на бюджетна издръжка и 

организациите с вноски на Служба 
“Полиция” в рамките на Министерството на 
вътрешните работи на Република Словакия; 

  
д) за служители на “Железопътна полиция”: Главна дирекция “Железопътна полиция”, 

Братислава; 
  
е) за служители на Словашката 
информационна служба: 

Словашка информационна служба, 
Братислава; 

  
ж) за служители на Съдебната охранителна 
служба и на Корпуса на надзирателите в 
затвори: 

Главна дирекция на Съдебната охранителна 
служба и на Корпуса на надзирателите в 
затвори, Братислава; 

  
ж) за митничари: Митническа дирекция на Република 

Словакия, Братислава. 
  
6. Помощи при смърт:  
  
а) погребални разходи поначало: Областните служби/управи; 
  
б) за професионални войници от армията на 
Република Словакия и железопътните 
войски: 

Служба за социална сигурност на 
въоръжените сили, Братислава; 

  
в) за полицейски служители и 
професионални войници от войските на 
Министерството на вътрешните работи на 
Република Словакия: 

Организациите на бюджетна издръжка и 
организациите с вноски в рамките на 
Министерството на вътрешните работи на 
Република Словакия; 

  
7. Безработица: Национална служба по труда – Областни 

служби по труда.  
  
8. Семейни обезщетения:  
  
а) за наети лица: работодателите; 
  
б) за самостоятелно заети и пенсионирани 
лица: 

Агенция за социално осигуряване, 
Братислава; 

  
в) за други лица: Областните служби/управи. 
 



Ц. ФИНЛАНДИЯ 
 

1. Болест и майчинство:  
  
а) парични обезщетения: Социално-осигурителен институт; 
  
б) обезщетения в натура:  
  
(i) възстановяване на парични средства по 
осигуровка за болест и рехабилитация по 
линия на социално-осигурителния 
институт: 

Социално-осигурителен институт,  

  
(ii) обществено здравно и болнично 
обслужване: 

Местните звена, които предоставят услуги 
по схемата. 

  
2. Старост, инвалидност, смърт (пенсии):  
  
а) национални пенсии: Социално-осигурителен институт, или 
  
б) пенсии за трудова заетост: Централен институт за пенсионно 

осигуряване, Хелзинки. 
  
3. Промишлени злополуки и 
професионални болести    

Федерация на институциите за осигуряване 
срещу злополука, Хелзинки.    

  
4. Безработица:  
  
а) основна схема: Социално-осигурителен институт; 
  
б) схема, обвързана с доходите:  
  
(i) в случай по член 69: Социално-осигурителен институт. 
  
(ii) в други случаи: Компетентният фонд за безработица, при 

който е осигурено съответното лице. 
  
5. Семейни обезщетения: Социално-осигурителен институт. 
 

Ч. ШВЕЦИЯ 
 

1. За всички осигурителни рискове, без 
обезщетения за безработица: 

Службата за социална сигурност по мястото 
на пребиваване или престой. 

  
2. За обезщетения за безработица: Окръжният съвет по труда по мястото на 

пребиваване или престой. 



 
Ш. ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 

 
1. Обезщетения в натура:  
  
- Великобритания и Северна Ирландия: Органите, които отпускат обезщетения от 

Националната служба за здравеопазване, 
  
- Гибралтар: Органът по здравеопазване на Гибралтар, 

“Джонстънс ресидж” №17р Гибралтар. 
  
2. Парични обезщетения (без семейни 
обезщетения): 

 

  
- Великобритания: Департамент по труда и пенсиите, 

Пенсионна служба, Международен 
пенсионен център, “Тайнвю парк”, Нюкасъл 
на Тайн, NE98 1 BA, 

- Северна Ирландия: Департамент по социалното развитие, 
Агенция за социална сигурност в Северна 
Ирландия, Звено за поддръжка на мрежата, 
отдел  “Отвъдморски обезщетения”, блок 2, 
Стормънт Естейт, Белфаст, ВT4 3SJ, 

  
- Гибралтар: Департамент за социални услуги, площад 

Макинтош” № 23, Гибралтар. 
  
3. Семейни обезщетения:  
  
За прилагането на разпоредбите на членове 
73 и 74 от регламента: 

 

  
- Великобритания: Служба по приходите, отдел “Детски 

обезщетения за Великобритания”, Нюкасъл 
на Тайн; NE98 1ВА, 
 
Служба по приходите, Отдел “Данъчен 
кредит”, Престън PR1 0SB, 

  
- Северна Ирландия: Служба по приходите, Отдел “Данъчен 

кредит”, Дорчестър Хаус, ул. “Грейт 
Виктория”, Белфаст ВT2 7WF, 
 
Служба по приходите, отдел “Обезщетения 
за деца” (СИ), Уиндзър Хаус, ул. “Бедфорд” 
№ 9-15, Белфаст ВT2 7UW, 



 
  
- Гибралтар: Департамент за социални услуги, площад 

Макинтош” № 23, Гибралтар. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (А) (Б) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15) 
 

ОРГАНИ ЗА ВРЪЗКА 
 

(член 3, параграф 1, член 4, параграф 4 и член 122 от регламента за прилагане) 
 

А. БЕЛГИЯ 
 

1. Болест и майчинство:  
  
а) като цяло: Национален осигурителен институт за 

болест и инвалидност, Брюксел; 
  
б) за моряци: Фонд за подпомагане и социални грижи за 

моряци, Антверпен; 
  
в) за лица, включени в схемата за социална 
сигурност в отвъдморските департаменти: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел; 

  
г) за бивши служители на Белгийско Конго 
и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел. 

  
2. Инвалидност:  
  
а) обща инвалидност: Национален осигурителен институт за 

болест и инвалидност, Брюксел; 
  
б) специална схема за инвалидност за 
миньори: 

Национален пенсионен фонд за миньори, 
Брюксел; 

  
в) схема за инвалидност за моряци: Фонд за подпомагане и социални грижи за 

моряци, Антверпен; 
  
г) инвалидност на лица, включени в схемата 
за социална сигурност в отвъдморските 
департаменти: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел; 

  
д) инвалидност на бивши служители на 
Белгийско Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел. 

  
3. Старост, смърт (пенсии):  
  
а) За прилагането на разпоредбите на 
членове 41 до 43 и членове 45 до 50 от 
регламента за прилагане: 

 

  



(i) за работници, служители, миньори и 
моряци: 

Национална пенсионна служба, Брюксел, 

  
(ii) за самостоятелно заети  лица: Национален социално-осигурителен 

институт за самостоятелно заети  лица, 
Брюксел, 

(iii) за лица, включени в схемата за 
социална сигурност в отвъдморските 
департаменти: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел, 

  
(iv) за бивши служители на Белгийско 
Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел; 

  
б) За прилагането на разпоредбите на член 
45 (разплащателна институция), член 53, 
параграф 1, членове 110 и 111, параграфи 1 
и 2 от регламента за прилагане: 

 

  
(i) за работници, служители, миньори, 
моряци и самостоятелно заети  лица: 

Национална пенсионна служба, Брюксел, 

  
(ii) за лица, включени в схемата за социална 
сигурност в отвъдморските департаменти: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел, 

  
(iii) за бивши служители на Белгийско 
Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел. 

  
4. Трудови злополуки и професионални 
болести: 

 

  
а) трудови злополуки: Фонд за трудови злополуки, Брюксел, 
  
 Служба за социална сигурност в 

отвъдморските департаменти, Брюксел; 
  
б) професионални болести: Министерство на социалните дейности, 

здравеопазването и околната среда, 
Брюксел, 

  
 Служба за социална сигурност в 

отвъдморските департаменти, Брюксел. 
  
5. Помощи при смърт:  
  
а) като цяло: Национален осигурителен институт за 

болест и инвалидност, Брюксел; 



  
б) за моряци: Фонд за подпомагане и социални грижи за 

моряци, Антверпен; 
в) за лица, включени в схемата за социална 
сигурност в отвъдморските департаменти: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел; 

  
г) за бивши служители на Белгийско Конго 
и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел. 

  
6. Безработица:  
  
а) като цяло: Национална служба за заетостта, Брюксел; 
  
б) за моряци: Общ фонд на търговската флота, 

Антверпен. 
  
7. Семейни обезщетения:  
  
а) за наети лица: Национална служба за семейни помощи за 

наети лица, Брюксел; 
  
б) за самостоятелно заети  лица: Национален социално-осигурителен 

институт за самостоятелно заети  лица, 
Брюксел; 

  
в) схема за бивши служители на Белгийско 
Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел. 

 
Б. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ 

 
1. Обезщетения в натура: Център за възстановяване на международни 

плащания, Прага. 
  
2. Парични обезщетения:   
  
а) за болест и майчинство: Чешка администрация за социална 

сигурност, Прага; 
  
б) за инвалидност, старост, смърт (пенсии):  Чешка администрация за социална 

сигурност, Прага; 
  
в) за трудови злополуки и професионални 
болести, изплащани от работодателя:  

Министерство на труда и социалните 
въпроси, Прага; 

  
г) за безработица:  Министерство на труда и социалните 

въпроси – Администрация на службите по 



заетостта, Прага; 
  
д) семейни и други обезщетения:  Министерство на труда и социалните 

въпроси, Прага; 
 

В. ДАНИЯ 
 

1. а) Обезщетения в натура за болест, 
майчинство и раждане на дете: 

Министерство на вътрешните работи и 
здравеопазването, Копенхаген; 

  
б) Парични обезщетения за болест, 
майчинство и раждане на дете: 

Дирекция “Социална сигурност”, 
Копенхаген. 

  
2. Пенсии и обезщетения, които се 
предоставят съгласно законодателството 
за социалните пенсии: 

Дирекция “Социална сигурност”, 
Копенхаген. 

  
2а. Пенсии, които се предоставят 
съгласно законодателството за пенсии за 
държавни служители: 

Министерство на финансите, Агенция за 
финансово управление и административни 
дела, Копенхаген; 

  
3. Обезщетения за рехабилитация: Дирекция “Социална сигурност”, 

Копенхаген. 
  
4. Обезщетения за трудови злополуки и 
професионални болести: 

Национална служба за трудови злополуки и 
професионални болести, Копенхаген. 

  
5. Семейни обезщетения (семейни 
помощи): 

Дирекция “Социална сигурност”, 
Копенхаген. 

  
6. Помощи при смърт: Министерство на вътрешните работи и 

здравеопазването, Копенхаген. 
  
7. Пенсии, които се отпускат съгласно 
закона за допълнителните пенсии за 
наети лица: 

Институт за социална сигурност, 
Копенхаген. 

  
8. Безработица: Дирекция по труда, Копенхаген. 
 

Г. ГЕРМАНИЯ 
 

1. Осигуряване за болест: Германски център за връзка за осигуряване 
за болест – чужбина, Бон. 

  
2. Осигуряване за злополука: Федерация на професионалните и търговски 

сдружения, Св. Аугустин. 



  
3. Пенсионно осигуряване за работници:  
  
а) за прилагането на разпоредбите на член 
3, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Федерация на германските пенсионно-
осигурителни институции, Франкфурт на 
Майн; 

  
б) за прилагането на разпоредбите на 
членове 51 и 53, параграф 1 от регламента 
за прилагане, и разпоредбите в заглавието 
“Разплащателен орган”, посочено в член 55 
от регламента за прилагане: 

 

  
(i) взаимоотношения с Белгия и Испания: Регионална осигурителна служба на 

провинция Рейн, Дюселдорф, 
  
(ii) взаимоотношения с Дания, Финландия и 
Швеция: 

Регионална осигурителна служба на 
Шлесвиг-Холщайн, Любек, 

  
(iii) взаимоотношения с Франция: Регионална осигурителна служба на  

Рейнландия, Шпейер или Регионална 
осигурителна служба на областта Саар, 
Саарбрюкен, като компетентна институция 
съгласно Приложение 2,  

  
(iv) взаимоотношения с Гърция: Регионална осигурителна служба на Баден – 

Вюртемберг, Карлсруе, 
  
(v) взаимоотношения с Италия: Регионална осигурителна служба на 

Швабия, Аугсбург, 
  
(vi) взаимоотношения с Люксембург: Регионална осигурителна служба на  

Рейнландия, Шпейер, 
  
(vii) взаимоотношения с Нидерландия: Регионална осигурителна служба на 

Вестфалия, Мюнстер, 
  
(viii) взаимоотношения с Ирландия и 
Обединеното кралство: 

Регионална осигурителна служба на 
свободния ханзейски град Хамбург, 

  
(ix) взаимоотношения с Португалия: Регионална осигурителна служба на Долна 

Франкония, Вюрцбург. 
  
(х) взаимоотношения с Австрия: Регионална осигурителна служба на Горна 

Бавария, Мюнхен. 
  



4. Пенсионно осигуряване за служители: Федерална осигурителна служба за 
служители, Берлин 

  
5. Пенсионно осигуряване за миньори: Федерален осигурителен фонд за миньори, 

Бохум. 
  
5а. Пенсии за държавни служители:  Федерална осигурителна служба за 

служители, Берлин; 
  
6. Осигуряване за старост за фермери: Национална асоциация на 

селскостопанските фондове за старост, 
Касел 

  
7. Допълнително осигуряване за 
работниците в стоманодобивната 
промишленост: 

Регионална осигурителна служба на 
областта Саар, отдел “Пенсионно 
осигуряване за работниците в 
стоманодобивната промишленост”, 
Саарбрюкен. 

  
8. Обезщетения за безработица и семейни 
обезщетения: 

Главно управление на федералния институт 
по труда, Нюрнберг. 

 
Д. ЕСТОНИЯ 

 
1. Болест и майчинство: Естонски здравноосигурителен фонд, Талин. 
  
2. Пенсии за инвалидност, старост и 
наследство, помощи при смърт и семейни 
обезщетения: 

Съвет за социално осигуряване. 

  
3. Безработица: Съвет по пазара на труда. 

 
Е. ГЪРЦИЯ 

 
1. Като цяло: Социално-осигурителен институт, Атина. 
  
2. Безработица, семейни помощи: Служба за трудова заетост, Атина. 
  
3. За моряци: Моряшки пенсионен фонд, Пирея. 

  
4. за пенсионери с държавни пенсии: Главна служба по отчетите, Атина. 

 
 

Ж. ИСПАНИЯ 
 

1. За всички схеми, които са част от Национален институт за социална 



системата за социална сигурност, без 
схемата за моряци, и за всички 
осигурителни рискове, без безработица: 

сигурност, Мадрид. 

  
2. За специалната схема за моряци и за 
всички осигурителни рискове: 

Социален институт за моряци, Мадрид. 

  
3. За обезщетения за безработица, без 
моряци: 

Национален институт по заетостта, Мадрид. 

  
4. За пенсии за старост и инвалидност без   
вноски: 

Национален институт за социално 
обслужване, Мадрид. 

  
5. Специална схема за държавни 
служители: 

 

  
а) за пенсии за старост, смърт (включително 
пенсии за сираци) и инвалидност: 

Главна дирекция за разходи за служители и 
държавни пенсии – Министерство на 
икономическите дела и финансите; 

  
б) за признаване на добавки за тежка 
инвалидност и за издържано дете с 
увреждания: 

Обща осигурителна схема за държавни 
служители с взаимни обезщетения, Мадрид.  

  
6. Специална схема за военнослужещи:  
  
а) за пенсии за старост, смърт (включително 
пенсии за сираци) и инвалидност: 

Главна дирекция по персонала, 
Министерство на отбраната, Мадрид; 

  
б) за признаване на пенсии за лица, негодни 
за военна служба, обезщетения за тежка 
инвалидност и семейни обезщетения за 
издържано дете с увреждания:   

Социален институт на въоръжените сили, 
Мадрид; 

  
в) за семейни обезщетения: Главна дирекция по персонала, 

Министерство на отбраната, Мадрид; 
  
7. Специална схема за служители в 
съдилища: 

 

  
а) за пенсии за старост, смърт (включително 
пенсии за сираци) и инвалидност: 

Главна дирекция за разходи за служители и 
държавни пенсии – Министерство на 
икономиката и търговията; 

  
б) за признаване на обезщетения за тежка 
инвалидност и за издържано дете с 

Общ осигурителен фонд за съдебни 
служители с взаимни обезщетения.  



увреждания: 
 

З. ФРАНЦИЯ 
 

1. Като цяло: Център за социална сигурност на работници 
мигранти, Париж. 

  
2. За схемата за инвалидност, старост и 
смърт (пенсии) за миньори: 

Национален независим социално-
осигурителен фонд за миньори, Париж. 

 
 
 

И. ИРЛАНДИЯ 
 

1. Обезщетения в натура: Министерство на здравеопазването и 
децата, Дъблин. 

  
2. Парични обезщетения:  
  
а) Старост и смърт (пенсии): Министерство на социалните и семейни 

дела; 
  
б) Семейни обезщетения: Министерство на социалните и семейни 

дела; 
  
в) Обезщетения за инвалидност и 
обезщетения за майчинство: 

Министерство на социалните и семейни 
дела; 

  
г) Други парични обезщетения: Министерство на социалните и семейни 

дела. 
 

Й. ИТАЛИЯ 
 

1. Болест (включително туберкулоза) и 
майчинство: 

 

  
А. Наети лица:  
  
а) обезщетения в натура: Министерство на здравеопазването, Рим, 
  
б) парични обезщетения: Главна дирекция на Националния институт 

за социално благосъстояние, Рим; 
  
Б.самостоятелно заети  лица:  
  
обезщетения в натура: Министерство на здравеопазването, Рим. 



  
2. Трудови злополуки и професионални 
болести: 

 

  
А. Наети лица:  
  
а) обезщетения в натура: Министерство на здравеопазването, Рим; 
  
б) протези и скъпо струващи устройства, 
съдебно-медицински обезщетения и 
свързаните с тях прегледи и удостоверения, 
и парични обезщетения: 

Главна дирекция на Националния 
осигурителен институт за трудови 
злополуки, Рим. 

  
Б.самостоятелно заети  лица (само за лекари 
рентгенолози): 

 

  
а) обезщетения в натура: Министерство на здравеопазването, Рим; 
  
б) протези и скъпо струващи устройства, 
съдебно-медицински обезщетения и 
свързаните с тях прегледи и удостоверения, 
и парични обезщетения: 

Главна дирекция на Националния 
осигурителен институт за трудови 
злополуки, Рим; 

  
в) парични обезщетения: Главна дирекция на Националния 

осигурителен институт за трудови 
злополуки, Рим. 

  
3. Инвалидност, старост, наследствени 
пенсии, безработица, семейни помощи: 

Главна дирекция на Националния институт 
за социално благосъстояние, Рим. 

  
3а. Инвалидност, старост, наследствени 
пенсии – специална схема за държавни 
служители и приравнени на тях лица:  

Национален институт за социално 
подпомагане на държавни служители, Рим.  

 
К. КИПЪР 

 
1. Обезщетения в натура: Министерство на здравеопазването, 

Медицински услуги. 
  
2. Парични обезщетения:  Отдел “Социално осигуряване”, 

Министерство на труда и социалното 
осигуряване. 

 
Л. ЛАТВИЯ 

 
1. За всички рискове с изключение на Държавна агенция за социално осигуряване, 



здравна помощ в натура: Рига; 
  
2. Здравна помощ в натура: Държавна агенция за задължително здравно 

осигуряване, Рига. 
 

М. ЛИТВА 
 

1. Болест и майчинство:  
  
а) обезщетения в натура: Държавен фонд за пациенти, Вилнюс; 
  
б) парични обезщетения: Съвет на Държавния фонд за социално 

осигуряване, Вилнюс; 
  
2. Инвалидност, старост, смърт (пенсии): Съвет на Държавния фонд за социално 

осигуряване, Вилнюс. 
  
3. Трудови злополуки, професионални 
болести: 

Съвет на Държавния фонд за социално 
осигуряване, Вилнюс. 

  
4. Помощ при смърт: Министърът на социалната сигурност и 

труда, Вилнюс.   
  
5. Безработица: Национална трудова борса, Вилнюс. 
  
6. Семейни обезщетения: Министърът на социалната сигурност и 

труда, Вилнюс. 
 

 
Н. ЛЮКСЕМБУРГ 

 
І. ЗА ОТПУСКАНЕТО НА 
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

 

  
1. Болест и майчинство: Сдружение на фондовете за болест, 

Люксембург. 
  
2. Инвалидност, старост, смърт (пенсии):  
  
а) за работници: Осигурителен институт за старост и 

инвалидност, Люксембург; 
  
б) за служители и лица със свободни 
професии: 

Пенсионен фонд за служители в частния 
сектор, Люксембург; 

  
в) за самостоятелно заети  лица, заети в Пенсионен фонд за занаятчии, търговци и 



сферата на занаятчийската промишленост, 
търговията или производството: 

производители, Люксембург; 

  
г) за самостоятелно заети  лица, заети в 
сферата на селското стопанство: 

Селскостопански пенсионен фонд, 
Люксембург. 

  
д) за специалните схеми в държавния 
сектор: 

Компетентният пенсионен орган. 

  
3. Трудови злополуки и професионални 
болести: 

 

  
а) за наети и самостоятелно заети  лица, 
заети в сферата на селското или горското 
стопанство: 

Осигурително сдружение за злополуки, 
отдел “Селско и горско стопанство”, 
Люксембург; 

  
б) за всички останали случаи на 
задължително осигуряване или осигуряване 
по избор: 

Осигурително сдружение за злополуки, 
отдел “Промишленост”, Люксембург. 

  
4. Безработица: Служба за заетостта, Люксембург. 
  
5. Семейни обезщетения: Национален фонд за семейни обезщетения, 

Люксембург. 
  
6. Помощи при смърт:  
  
а) за прилагането на разпоредбите на член 
66 от регламента: 

Сдружение на фондовете за болест, 
Люксембург; 

  
б) в други случаи: Институциите, посочени в точка 1 или 3, в 

зависимост от това кой осигурителен клон 
отговаря за изплащането на обезщетението. 

  
ІІ. ДРУГИ СЛУЧАИ: Главен инспекторат за социална сигурност, 

Люксембург. 
 

О. УНГАРИЯ 
 

1. Болест и майчинство:  
  
Обезщетения в натура и парични 
обезщетения: 

Национален здравноосигурителен фонд, 
Будапеща. 

  
2. Инвалидност:   
  



а) обезщетения в натура:   Национален здравноосигурителен фонд, 
Будапеща. 

  
б) парични обезщетения: Централна администрация за национално 

пенсионно осигуряване, Будапеща. 
  
3. Старост, смърт (пенсии):  
  
а) пенсия за старост – стълб на 
общественото осигуряване; 

Централна администрация за национално 
пенсионно осигуряване, Будапеща; 

  
б) пенсия за старост – частен стълб: Държавна институция за финансов надзор, 

Будапеща;  
  
в) наследствени пенсии: Централна администрация за национално 

пенсионно осигуряване, Будапеща. 
  
4. Трудови злополуки, професионални 
болести:     

 

  
а) обезщетения в натура: Национален здравноосигурителен фонд, 

Будапеща; 
  
б) парични обезщетения – плащания за 
болест при злополука: 

Национален здравноосигурителен фонд, 
Будапеща; 

  
в) други парични обезщетения: Централна администрация за национално 

пенсионно осигуряване, Будапеща. 
  
5. Безработица:   
  
парични обезщетения: Службата по заетостта, Будапеща. 
  
6. Семейни обезщетения:   
  
Парични обезщетения: Служба за публични финанси, Будапеща; 
  
- обезщетение за майчинство и помощ за 
майчинство: 

Национален здравноосигурителен фонд, 
Будапеща. 

 
 

 
П. МАЛТА Министерство на социалното осигуряване, 

Валета. 
 
 



 
 

Р. НИДЕРЛАНДИЯ 
 

1. Болест, майчинство, инвалидност, 
трудови злополуки, професионални 
болести и безработица: 

 

  
а) обезщетения в натура: Съвет за осигуряване за полагане на грижи, 

Амстелвеен; 
  
б) парични обезщетения: Институция за административно 

управление на осигуряването на наети лица, 
Амстердам. 

  
2. Старост, смърт (пенсии), семейни 
обезщетения: 

 

  
а) поначало: Социално-осигурителна банка, Postbus 

1100, 1180 BH Amstelveen; 
  
б) взаимоотношения с Белгия: Отдел по белгийски въпроси, Бреда; 
  
в) взаимоотношения с Германия: Отдел по германски въпроси, Ниймеген. 
 

С. АВСТРИЯ 
 

1. Осигуряване за болест и злополука, и 
пенсионно осигуряване: 

Главно сдружение на австрийските 
социално-осигурителни институции, Виена. 

  
2. Осигуряване за безработица: Регионално бюро на служба “Пазар на 

труда”, Виена. 
  
3. Семейни обезщетения:  
  
а) семейни обезщетения, с изключение на 
помощ при ползване на отпуск от 
родителите: 

Федерално министерство на социалната 
сигурност и поколенията, Виена; 

  
б) помощ при ползване на отпуск от 
родителите: 

Федерално министерство на икономиката и 
труда, Виена 

  
 

Т. ПОЛША 
 

1. Обезщетения в натура:  Министерство на здравеопазването – 



Служба за международни разплащания,  
Варшава  

  
2. Парични обезщетения:   
  
a) за болест, майчивство, инвалидност, 
старост, смърт, трудови злополуки и 
професионални болести:        

- Институция за социално осигуряване – 
Централно управление, Варшава; 
- Фонд за социално осигуряване на 
селскостопански работници, Централно 
управление, Варшава;  

  
б) за безработица: Министерство на икономиката, труда и 

социалната политика, Варшава; 
  
в) семейни обезщетения и други 
обезщетения независещи от вноски:   

Министерство на икономиката, труда и 
социалната политика, Варшава; 

 
 

У. ПОРТУГАЛИЯ 
 

По отношение на всички законодателства, 
схеми и клонове на социална сигурност, 
посочени в член 4 от регламента: 

Управление “Международни отношения в 
областта на социалната сигурност”, 
Лисабон. 

 
Ф. СЛОВЕНИЯ 

 
1. Болест и  майчивство: Здравноосигурителен институт на Словения, 

Любляна. 
  
2. Старост, инвалидност и смърт: Словенски институт за осигуряване за 

пенсия и инвалидност, Любляна; 
  
3. Безработица:  Служба по заетостта на Словения, Любляна. 
  
4. Семейни обезщетения и обезщетения за 
майчивство:     

Министерство на труда, семейството и 
социалните дела, Любляна. 

  
5. Помощи при смърт: Здравноосигурителен институт на Словения, 

Любляна. 
 

Х. СЛОВАКИЯ 
 

1. Парични обезщетения:  
  
а) Болест и майчинство: Агенция за социално осигуряване, 

Братислава; 



  
б) Обезщетения за инвалидност:  Агенция за социално осигуряване, 

Братислава; 
  
в) Обезщетения за старост:  Агенция за социално осигуряване, 

Братислава; 
  
г) Обезщетения за наследство: Агенция за социално осигуряване, 

Братислава; 
  
д) Трудови злополуки  и професионални 
болести:   

Агенция за социално осигуряване, 
Братислава; 

  
е) Помощ при смърт:  Министерство на труда, социалните дела и 

семейството на Република Словакия, 
Братислава; 

  
ж) Безработица:  Национална служба на труда, Братислава; 
  
з) Семейни обезщетения:  Министерство на труда, социалните дела и 

семейството на Република Словакия, 
Братислава; 

  
2. Обезщетения в натура: Дружество за общо здравно осигуряване, 

Братислава. 
 
 

Ц. ФИНЛАНДИЯ 
 

1. Осигуряване за болест и майчинство, 
национални пенсии, семейни 
обезщетения, обезщетения за безработица 
и пенсии за трудова заетост: 

Социално-осигурителен институт, 
Хелзинки. 

  
3. Трудови злополуки, професионални 
болести: 

Федерация на осигурителните институции 
за злополуки, Хелзинки. 

 
Ч. ШВЕЦИЯ 

 
1. За всички осигурителни рискове, без 
обезщетения за безработица: 

Национален съвет за социално осигуряване. 

  
2. За обезщетения за безработица: Национален съвет по пазара на труда. 
 

Ш. ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 



Великобритания:  
  
а) вноски и обезщетения в натура за 
командировани работници: 

Служба по приходите, Център за лица, 
които не пребивават постоянно, Бентън 
Парк Вю, Нюкасъл на Тайн, NE98 1 ZZ. 

  
б) всички други въпроси: Департамент по труда и пенсиите, 

Пенсионна служба, Международен 
пенсионен център, “Тайнвю парк”, Нюкасъл 
на Тайн, NE98 1 BA, 

  
Северна Ирландия: Министерство на здравното и социално 

обслужване, Агенция за социална сигурност 
в Северна Ирландия, отдел  “Отвъдморски 
департаменти”, Белфаст, ВT1 1DX. 

а) вноски и обезщетения в натура за 
командировани работници: 

Служба по приходите, Център за лица, 
които не пребивават постоянно, Бентън 
Парк Вю, Нюкасъл на Тайн, NE98 1 ZZ. 

  
б) всички други въпроси:  
  
 Департамент по социалното развитие, 

Агенция за социална сигурност в Северна 
Ирландия, Звено за поддръжка на мрежата, 
отдел  “Отвъдморски обезщетения”, блок 2, 
Стормънт Естейт, Белфаст, ВT4 3SJ, 

  
Гибралтар: Департамент по труда и пенсиите, 

Пенсионна служба, Международен 
пенсионен център, “Тайнвю парк”, Нюкасъл 
на Тайн, NE98 1 BA. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (А) (Б) (4) (7) (9) (12) (13) (14) (15) 
 

РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДВУСТРАННИ КОНВЕНЦИИ, КОИТО 
ОСТАВАТ В СИЛА 

 
(член 4, параграф 5, членове 5, 53, параграф 3, членове 104, 105, параграф 2, 

членове 116, 121 и 122 от регламента за прилагане) 
 

Общи коментари 
 
І. Когато разпоредбите, посочени в настоящото приложение, препращат към 
разпоредбите на конвенции или на Регламенти № 3, № 4 или № 36/63/ЕИО, тези 
препратки се заменят с препратки към съответните разпоредби на регламента или 
на регламента за прилагане, освен ако разпоредбите на тези конвенции остават в 
сила, поради факта, че са включени в Приложение ІІ към регламента. 
 
ІІ. Клаузата за денонсиране, предвидена в конвенция, някои от чиито разпоредби са 
включени в настоящото приложение, остава в сила по отношение на тези 
разпоредби. 
 
1. БЕЛГИЯ-РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
2. БЕЛГИЯ-ДАНИЯ 
 
Споразумението от 23 ноември 1978 година за взаимно премахване на изискването 
за възстановяване на разходи съгласно член 36, параграф 3 (обезщетения в натура 
за болест и майчинство) от регламента и член 105, параграф 2 (разходи за 
административни проверки и медицински прегледи) от регламента за прилагане. 
 
3. БЕЛГИЯ-ГЕРМАНИЯ 
 
а) Административно споразумение № 2 от 20 юли 1965 година за прилагане на 
Допълнително споразумение № 3 към общата конвенция от 7 декември 1957 г. 
(изплащане на пенсии за периода преди влизането в сила на конвенцията). 
 
б) Член 9, параграф 1 от споразумението от 20 юли 1965 година относно 
прилагането на Регламенти № 3 и № 4 на Съвета на Европейската икономическа 
общност за социалното осигуряване на работници мигранти. 
 
в) Споразумението от 6 октомври 1964 година за възстановяването на обезщетения 
в натура, предоставени на пенсионери, които преди това са били трансгранични 
работници, с което се прилагат разпоредбите на член 14, параграф 3 от Регламент 
№ 36/63/ЕИО и член 73, параграф 4 от Регламент № 4 на Съвета на Европейската 
икономическа общност. 



 
г) Споразумението от 29 януари 1969 година за възстановяването на осигурителни 
вноски. 
 
д) Споразумението от 4 декември 1975 година за премахване на изискването за 
възстановяване на сумата на предоставените обезщетения на безработни лица. 
 
4. БЕЛГИЯ-ЕСТОНИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
5. БЕЛГИЯ-ГЪРЦИЯ 
 
Няма. 
 
6. БЕЛГИЯ-ИСПАНИЯ 
 
Няма. 
 
7. БЕЛГИЯ-ФРАНЦИЯ 
а) Споразумението от 22 декември 1951 година за прилагане на разпоредбите на 
член 23 от допълнителното споразумение от 17 януари 1948 г. (работници в мини и 
сходни предприятия). 
 
б) Административното споразумение от 21 декември 1951 година за допълнение на 
административното споразумение от 22 декември 1951 г., сключено съгласно член 
23 от допълнителното споразумение от 17 януари 1948 г. (работници в мини и 
сходни предприятия). 
 
в) Споразумението от 8 юли 1964 година за възстановяването на обезщетения в 
натура, предоставени на пенсионери, които преди това са били трансгранични 
работници, с което се прилагат разпоредбите на член 14, параграф 3 от Регламент 
№ 36/63/ЕИО и член 73, параграф 4 от Регламент № 4 на Съвета на Европейската 
икономическа общност. 
 
г) Споразумението от 4 юли 1984 година относно медицинските прегледи на 
трансгранични работници, които пребивават в една страна, а работят в друга 
страна. 
 
д) Споразумението от 14 май 1976 година за премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за административни проверки и медицински 
прегледи, прието съгласно член 105, параграф 2 от регламента за прилагане. 
 
е) Споразумението от 3 октомври 1977 година за прилагане на разпоредбите на 
член 92 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 (възстановяване на вноски за социално 
осигуряване). 



 
ж) Споразумението от 29 юни 1979 година за взаимно премахване на изискването 
за възстановяване на разходи, предвидено в член 70, параграф 3 от регламента 
(разходи за обезщетения за безработица). 
 
з) Административното споразумение от 6 март 1979 година за реда за прилагане на 
допълнителната конвенция от 12 октомври 1978 г. за социална сигурност между 
Белгия и Франция по отношение на разпоредбите й за самостоятелно заети  лица. 
 
и) Размяната на писма от 21 ноември 1994 г. и 8 февруари 1995 г. относно 
процедурите за уреждане на взаимни искания съгласно членове 93, 94, 95 и 96 от 
регламента за прилагане. 
 
 
8. БЕЛГИЯ-ИРЛАНДИЯ 
 
Размяната на писма от 19 май и 28 юли 1981 г. относно член 36, параграф 3 и член 
70, параграф 3 от регламента (взаимно премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за обезщетения в натура и за обезщетения за 
безработица съгласно разпоредбите на Дял ІІІ, Глави 1 и 6 от регламента) и член 
105, параграф 2 от регламента за прилагане (взаимно премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за административни проверки и медицински 
прегледи). 
 
9. БЕЛГИЯ-ИТАЛИЯ 
 
а) Членове 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24, параграф втори и трети и член 28, 
параграф 4 от административното споразумение от 20 октомври 1950 г., изменено 
със Списък от грешки № 1 от 10 април 1952 г., Списък от грешки № 2 от 9 
декември 1957 г. и Списък от грешки № 3 от 21 февруари 1963 г. 
 
б) Членове 6, 7, 8 и 9 от споразумението от 21 февруари 1963 г., доколкото 
разпоредбите им касаят прилагането на Регламенти № 3 и № 4 на Съвета на 
Европейската икономическа общност за социалното осигуряване на работници 
мигранти. 
 
в) Споразумението от 12 януари 1974 година за прилагане на разпоредбите на член 
105, параграф 2 от регламента за прилагане. 
 
г) Споразумението от 21 октомври 1979 година по смисъла на член 18, параграф 9 
от регламента за прилагане. 
 
д) Размяната на писма от 10 декември 1991 г. и 10 февруари 1992 г. относно 
възстановяването на разходи по взаимни искания съгласно член 93 от регламента за 
прилагане. 
 



10. БЕЛГИЯ-КИПЪР 
 
Няма конвенция. 
 
11. БЕЛГИЯ-ЛАТВИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
12. БЕЛГИЯ-ЛИТВА 
 
Няма конвенция. 
 
13. БЕЛГИЯ-ЛЮКСЕМБУРГ 
 
а) … 
 
б) … 
 
в) Споразумението от 28 януари 1961 година за възстановяване на вноски за 
социално осигуряване. 
 
г) Споразумението от 1 август 1975 година за премахване на изискването за 
възстановяване на разходи, предвидено в член 36, параграф 3 от Регламент на 
Съвета (ЕИО) № 1408/71 от 14 юни 1971 г., в случай на разходи за обезщетения в 
натура, предоставени по осигуровка за болест и майчинство на членове на 
семейството на работник, които не пребивават постоянно в същата страна, в която 
пребивава работникът. 
 
д) Споразумението от 16 април 1976 година за премахване на изискването за 
възстановяване на разходи за административни проверки и медицински прегледи, 
прието съгласно 105, параграф 2 от регламента за прилагане. 
 
е) … 
 
14. БЕЛГИЯ-УНГАРИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
15. БЕЛГИЯ-МАЛТА 
 
Няма конвенция. 
 
16. БЕЛГИЯ-НИДЕРЛАНДИЯ 
 
 



а) Споразумението от 21 март 1968 година за събирането и възстановяването на 
вноски за социално осигуряване и административното споразумение от 25 ноември 
1970 г., сключено съгласно посоченото споразумение. 
 
б) Споразумението от 24 декември 1980 година за осигуряването за болест (здравно 
обслужване), съгласно направените изменения. 
 
в) Споразумението от 12 август 1982 г. за осигуряването за болест, майчинство и 
инвалидност. 
 
17. БЕЛГИЯ-АВСТРИЯ 
 
Няма. 
 
18. БЕЛГИЯ-ПОЛША 
 
Няма. 
 
19. БЕЛГИЯ-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Няма. 
 
20. БЕЛГИЯ-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма. 
 
21. БЕЛГИЯ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
22. БЕЛГИЯ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Размяната на писма на 18 август и 15 септември 1994 г. относно член 36, параграф 
3 и член 63, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 (възстановяване или 
премахване на изискването за възстановяване на разходи за обезщетения в натура) 
и член 105, параграф 2 от  Регламент (ЕИО) №  574 (премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за административни проверки и медицински 
прегледи).      
 
23. БЕЛГИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
Не се прилага. 
 
24. БЕЛГИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 



а) Размяната на писма от 4 май и 14 юни 1976 г. във връзка с член 105, параграф 2 
от регламента за прилагане (премахване на изискването за възстановяване на 
разходи за административни проверки и медицински прегледи). 
 
б) Размяната на писма от 18 януари и 14 март 1977 г. във връзка с член 36, 
параграф 3 от регламента (разпоредба за възстановяване или за премахване на 
изискването за възстановяване на разходите за обезщетения в натура, предоставени 
съгласно разпоредбите на Дял ІІІ, Глава 1 от регламента), изменена с размяната на 
писма от 4 май и 23 юли 1982 г. (споразумение за възстановяване на направените 
разходи съгласно член 22, параграф 1, буква а) от регламента). 
 
25. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-ДАНИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
26. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-ГЕРМАНИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
27. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-ЕСТОНИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
28. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-ГЪРЦИЯ 
 
Няма. 
 
29. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-ИСПАНИЯ 
 
Няма. 
 
30. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-ФРАНЦИЯ 
 
Няма. 
 
31. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-ИРЛАНДИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
32. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-ИТАЛИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
33. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-КИПЪР 
 
Няма конвенция. 



 
34. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-ЛАТВИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
35. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-ЛИТВА 
 
Няма. 
 
36. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-ЛЮКСЕМБУРГ 
 
Няма. 
 
37. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-УНГАРИЯ 
 
Няма. 
 
38.РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-МАЛТА 
 
Няма конвенция. 
 
39. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-НИДЕРЛАНДИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
40. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-АВСТРИЯ 
 
Няма. 
 
41. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-ПОЛША 
 
Няма. 
 
42. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
43. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма. 
 
44. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма. 
 
45. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-ФИНЛАНДИЯ 



 
Няма конвенция. 
 
46. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
47. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Няма. 
 
48. ДАНИЯ-ГЕРМАНИЯ  
 
а) Членове 8 до 14 от споразумението от 4 юни 1954 г. за прилагане на конвенцията 
от 14 август 1953 г. 
 
б) Споразумението от 27 април 1979 г. относно: 
 
(i) частичното взаимно премахване на изискването за възстановяване на разходи, 
предвидено в член 36, параграф 3 и член 63, параграф 3 от регламента и взаимното 
премахване на изискването за възстановяване на разходи, предвидено в член 70, 
параграф 3 от регламента и член 105, параграф 2 от регламента за прилагане 
(частично премахване на изискването за възстановяване на разходи по отношение 
на обезщетенията в натура за болест, майчинство, трудови злополуки и 
професионални болести, и премахване на изискването за възстановяване на разходи 
по отношение на обезщетенията за безработица и разходите за административни 
проверки и медицински прегледи); 
 
(ii) Член 93, параграф 6 от регламента за прилагане (метод за определяне на 
размера на подлежащата на възстановяване сума за обезщетения в натура за болест 
и майчинство). 
 
49. ДАНИЯ-ЕСТОНИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
50. ДАНИЯ-ГЪРЦИЯ 
 
Споразумение от 8 май 1986 година за частично взаимно премахване на 
изискването за възстановяване на разходи, предвидено в член 36, параграф 3 и член 
63, параграф 3 от регламента и за взаимно премахване на изискването за 
възстановяване на разходи, предвидено в член 105, параграф 2 от регламента за 
прилагане. (Частично премахване на изискването за възстановяване на разходи за 
обезщетения в натура за болест, майчинство, трудови злополуки и професионални 
болести, и за премахване на изискването за възстановяване на разходи за 
административни проверки и медицински прегледи). 



 
51. ДАНИЯ-ИСПАНИЯ 
Споразумение от 1 юли 1980 година за частично взаимно премахване на 
изискването за възстановяване на разходи, предвидено в член 36, параграф 3 и член 
63, параграф 3 от регламента и за взаимно премахване на изискването за 
възстановяване на разходи, предвидено в член 105, параграф 2 от регламента за 
прилагане. (Частично премахване на изискването за възстановяване на разходи за 
обезщетения в натура за болест, майчинство, трудови злополуки и професионални 
болести, и за премахване на изискването за възстановяване на разходи за 
административни проверки и медицински прегледи). 
 
52. ДАНИЯ-ФРАНЦИЯ 
 
Споразумението от 29 юни 1979 година и допълнителното споразумение от 2 юни 
1993 г. за частично премахване на изискването за възстановяване на разходи, 
предвидено в член 36, параграф 3 и член 63, параграф 3 от регламента и за взаимно 
премахване на изискването за възстановяване на разходи, предвидено в член 105, 
параграф 2 от регламента за прилагане. (Частично премахване на изискването за 
възстановяване на разходи за обезщетения в натура за болест, майчинство, трудови 
злополуки и професионални болести, и за премахване на изискването за 
възстановяване на разходи за административни проверки и медицински прегледи). 
 
53. ДАНИЯ-ИРЛАНДИЯ 
 
Размяната на писма от 22 декември 1980 г. и 11 февруари 1981 г. за взаимно 
премахване на изискването за възстановяване на разходите за отпуснатите 
обезщетения в натура по осигуровка за болест, майчинство, трудови злополуки и 
професионални болести, разходите за обезщетения за безработица и разходите за 
административни проверки и медицински прегледи (член 36, параграф 3, член 63, 
параграф 3 и член 70, параграф 3 от регламента и член 105, параграф 2 от 
регламента за прилагане). 
 
54. ДАНИЯ-ИТАЛИЯ  
 
а) Размяната на писма от 12 ноември 1982 г. и 12 януари 1983 г. относно член 36, 
параграф 3 от регламента (взаимно премахване на изискването за възстановяване 
на разходите за обезщетения в натура за болест и майчинство, отпуснати съгласно 
разпоредбите на Дял ІІІ, Глава 1 от регламента, с изключение на разпоредбите на 
член 22, параграф 1, буква в) от регламента). 
 
б) Споразумение от 18 ноември 1998 г. за възстановяване на разходи, предвидени в 
членове 36 и 63 на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (обезщетения в натура в случай на 
осигуряване за болест, майчинство, трудови злополуки и професионални болести) 
и член 105 от  Регламент (ЕИО) №  574/72 (разходи за административни проверки и 
медицински прегледи).  
 



55. ДАНИЯ-КИПЪР 
 
Няма конвенция. 
 
56. ДАНИЯ-ЛАТВИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
57. ДАНИЯ-ЛИТВА 
 
Няма конвенция. 
 
58. ДАНИЯ-ЛЮКСЕМБУРГ 
 
Споразумението от 19 юни 1978 година за взаимно премахване на изискването за 
възстановяване на разходи, предвидено в член 36, параграф 3, член 63, параграф 3 и 
член 70, параграф 3 от регламента и член 105, параграф 2 от регламента за 
прилагане (разходи за обезщетения в натура за болест, майчинство, трудови 
злополуки и професионални болести, разходи за обезщетения за безработица и 
разходи за административни проверки и медицински прегледи). 
 
59. ДАНИЯ-УНГАРИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
60. ДАНИЯ-МАЛТА 
 
Няма конвенция. 
 
61. ДАНИЯ-НИДЕРЛАНДИЯ 
 
а) Размяната на писма от 30 март и 25 април 1979 г. във връзка с член 36, параграф 
3 и член 63, параграф 3 от регламента (частично взаимно премахване на 
изискването за възстановяване на разходите за обезщетения в натура за болест, 
майчинство, трудови злополуки и професионални болести). 
 
б) Размяната на писма от 30 март и 25 април 1979 г. във връзка с член 70, параграф 
3 от регламента и член 105, параграф 2 от регламента за прилагане (премахване на 
изискването за възстановяване на разходите за изплатени обезщетения съгласно 
член 69 от регламента и на разходите за административни проверки и медицински 
прегледи). 
 
62. ДАНИЯ-АВСТРИЯ 
 
Споразумение от 13 февруари 1995 година за възстановяване на извършените 
разходи в областта на социалното осигуряване. 



 
63. ДАНИЯ-ПОЛША 
 
Няма конвенция. 
 
64. ДАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Споразумението от 17 април 1998 г. за частично премахване на възстановяването 
на разходи, предвидено в членове 36 и 63 на Регламент (ЕИО) № 1408/71 
(обезщетения в натура в случай на осигуряване за болест, майчинство, трудови 
злополуки и професионални болести) и член 105 от  Регламент (ЕИО) №  574/72 
(разходи за административни проверки и медицински прегледи). 
 
65. ДАНИЯ-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма. 
 
66. ДАНИЯ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
67. ДАНИЯ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Член 23 от Скандинавската конвенция за социална сигурност от 15 юни 1992 г.: 
споразумение за взаимно премахване на изискването за възстановяване на парични 
средства съгласно член 36, параграф 3, член 63, параграф 3 и член 70, параграф 3 от 
регламента (разходи за обезщетения в натура за болест, майчинство, трудови 
злополуки и професионални болести, и обезщетения за безработица) и член 105, 
параграф 2 от регламента за прилагане (разходи за административни проверки и 
медицински прегледи). 
 
68. ДАНИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
Член 23 от Скандинавската конвенция за социална сигурност от 15 юни 1992 г.: 
споразумение за взаимно премахване на изискването за възстановяване на парични 
средства съгласно член 36, параграф 3, член 63, параграф 3 и член 70, параграф 3 от 
регламента (разходи за обезщетения в натура за болест, майчинство, трудови 
злополуки и професионални болести, и обезщетения за безработица) и член 105, 
параграф 2 от регламента за прилагане (разходи за административни проверки и 
медицински прегледи). 
 
69. ДАНИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
1. Размяната на писма от 30 март и 19 април 1977 г., изменена с размяна на писма 
от 8 ноември 1989 г. и 10 януари 1990 г., във връзка с член 36, параграф 3, член 63, 
параграф 3 и член 70, параграф 3 от регламента и член 105, параграф 2 от 



регламента за прилагане (премахване на изискването за възстановяване на 
разходите за: 
 
а) предоставени обезщетения в натура съгласно разпоредбите на Дял ІІІ, Глави 1 
или 4 от регламента; 
 
б) ... 
 
в) административни проверки и медицински прегледи, посочени в член 105 от 
регламента за прилагане). 
 
2. Размяната на писма от 5 март и 10 септември 1984 г. за неприлагането за 
самостоятелно заети  лица на споразуменията за премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за изплатени обезщетения за безработица съгласно 
член 69 от регламента при взаимоотношенията с Гибралтар. 
 
70. ГЕРМАНИЯ-ЕСТОНИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
71. ГЕРМАНИЯ-ГЪРЦИЯ 
 
а) Член 1 и 3 от административното споразумение от 19 октомври 1962 г. и второто 
административно споразумение от 23 октомври 1972 г. относно конвенцията за 
осигуряване за безработица от 31 май 1961 г. 
 
б) Споразумението от 11 май 1981 година за възстановяване на разходите за 
семейни помощи. 
 
в)  Споразумението от 11 май 1982 година за възстановяване на разходите за 
обезщетения в натура за болест. 
 
72. ГЕРМАНИЯ-ИСПАНИЯ 
 
Не се прилага. 
 
73. ГЕРМАНИЯ-ФРАНЦИЯ 
 
а) Членове 2 до 4 и членове 22 до 28 от Административно споразумение № 2 от 31 
януари    1952 г. за прилагане на общата конвенция от 10 юли 1950 г. 
 
б) Член 1 от споразумението от 27 юни 1963 г. за прилагане на разпоредбите на 
член 74, параграф 5 от Регламент № 4 (възстановяване на разходите за 
предоставени обезщетения в натура на членовете на семействата на осигурени 
лица). 
 



в) Споразумението от 14 октомври 1977 година за премахване на изискването за 
възстановяване на разходи, предвидено в член 70, параграф 3 от регламента 
(разходи за обезщетения за безработица). 
 
г) Споразумението от 26 май 1981 година относно член 36, параграф 3 от 
регламента (взаимно премахване на изискването за възстановяване на разходите за 
обезщетения в натура за болест, предоставени съгласно член 32 от регламента на 
пенсионери, които преди това са били трансгранични работници, на членове на 
техните семейства или на техни наследници). 
 
д) Споразумението от 26 май 1981 година за прилагане на разпоредбите на член 92 
от регламента (събиране и възстановяване на вноски за социално осигуряване). 
 
е) Споразумението от 26 май 1981 година за прилагане на разпоредбите на член 
105, параграф 2 от регламента за прилагане (взаимно премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за административни проверки и медицински 
прегледи). 
 
 
74. ГЕРМАНИЯ-ИРЛАНДИЯ 
 
Споразумението от 20 март 1981 година относно член 36, параграф 3, член 63, 
параграф 3 и член 70, параграф 3 (взаимно премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за обезщетения в натура за болест, майчинство, 
трудови злополуки и професионални болести, и на разходите за обезщетения за 
безработица) и член 105, параграф 2 от регламента за прилагане (взаимно 
премахване на изискването за възстановяване на разходите за административни 
проверки и медицински прегледи). 
 
75. ГЕРМАНИЯ-ИТАЛИЯ 
 
а) Членове 14, 17, параграф 1, членове 18, 42 и член 45, параграф 1 и член 46 от 
административното споразумение от 6 декември 1953 г. за прилагане на 
конвенцията от 5 май 1953 г. (изплащане на пенсии). 
 
б) Членове 1 и 2 от споразумението от 27 юни 1963 г. за прилагане на разпоредбите 
на член 73, параграф 4 и член 74, параграф 5 от Регламент № 4 (възстановяване на 
разходите за предоставени обезщетения в натура на членове на семействата на 
осигурени лица). 
 
в) Споразумението от 5 ноември 1968 година за възстановяване от компетентните 
германски институции на извършените разходи при предоставянето на 
обезщетения в натура в Италия от италиански осигурителни институции за болест 
на членовете на семействата на италиански работници, които са осигурени във 
Федерална република Германия. 
 



г) Споразумението от 3 април 2000 г. за събиране и възстановяване на вноски в 
областта на социалната сигурност. 
 
76. ГЕРМАНИЯ-КИПЪР 
 
Няма конвенция. 
 
77. ГЕРМАНИЯ-ЛАТВИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
78. ГЕРМАНИЯ-ЛИТВА 
 
Няма конвенция. 
 
79. ГЕРМАНИЯ-ЛЮКСЕМБУРГ 
 
а) Членове 1 и 2 от споразумението от 27 юни 1963 г. за прилагане на разпоредбите 
на член 73, параграф 4 и член 74, параграф 5 от Регламент № 4 (възстановяване на 
разходите за предоставени обезщетения в натура на членове на семействата на 
осигурени лица). 
 
б) Споразумението от 9 декември 1969 година за премахване на изискването, 
предвидено в член 14, параграф 2 от Регламент № 36/63/ЕИО, за възстановяване на 
извършените разходи при предоставянето на обезщетения в натура за болест на 
пенсионер, който или преди това е бил трансграничен работник, или е преживелият 
съпруг на трансграничен работник, и на членовете на неговото семейство. 
 
в) Споразумението от 14 октомври 1975 година за премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за административни проверки и медицински 
прегледи, прието съгласно разпоредбите на член 105, параграф 2 от регламента за 
прилагане.  
 
г) Споразумението от 14 октомври 1975 година за събирането и възстановяването 
на вноски за социално осигуряване. 
 
д) Споразумението от 25 януари 1990 година във връзка с прилагането на членове 
20 и 22, параграф 1, букви б) и в) от регламента. 
 
80. ГЕРМАНИЯ-УНГАРИЯ 
 
Няма. 
 
81. ГЕРМАНИЯ-МАЛТА 
 
Няма конвенция. 



 
82. ГЕРМАНИЯ-НИДЕРЛАНДИЯ 
 
а) Членове 9, 10, параграфи 2 до 5, членове 17, 18, 19 и 21 от Административно 
споразумение № 1 от 18 юни 1954 г. относно конвенцията от 29 март 1951 г. 
(осигуровка за болест и изплащане на пенсии). 
 
б) Споразумението от 27 май 1964 година за премахване на изискването за 
възстановяване на извършените разходи при медицински прегледи и 
административни проверки във връзка с осигуровката за инвалидност, старост и 
наследници (пенсионно осигуряване). 
 
в) Споразумението от 21 януари 1969 година за възстановяването на вноски за 
социално осигуряване. 
 
г) Споразумението от 3 септември 1969 година за премахване на изискването, 
предвидено в член 14, параграф 2 от Регламент № 36/63/ЕИО, за възстановяване на 
извършените разходи при предоставянето на обезщетения в натура за болест на 
пенсионер, който или преди това е бил трансграничен работник, или е преживелият 
съпруг на трансграничен работник , и на членовете на неговото семейство. 
 
д) Споразумението от 22 юли 1976 година за премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за обезщетения за безработица. 
 
е) Споразумението от 11 октомври 1979 година за прилагане на разпоредбите на 
член 92 от регламента (определени минимални суми за възстановяването на вноски 
за социално осигуряване). 
 
ж) Споразумението от 1 октомври 1981 година за възстановяване на разходите за 
обезщетения в натура, посочени в членове 93, 94 и 95 от регламента за прилагане. 
 
з) Споразумението от 15 февруари 1982 година за прилагане на разпоредбите на 
член 20 от регламента по отношение на членове на семействата на  трансгранични 
работници. 
 
83. ГЕРМАНИЯ-АВСТРИЯ 
 
а) Раздел ІІ, точка 1 и Раздел ІІІ от споразумението от 2 август 1979 г. за прилагане 
на конвенцията за осигуряване за безработица от 19 юли 1978 година; 
 
б) Споразумението от 21 април 1999 г. за възстановяване на разходи в областта на 
социалната сигурност. 
 
 
 
84. ГЕРМАНИЯ-ПОЛША 



 
а) Споразумението от 11 януари 1977 г. за прилагане на конвенцията от 9 октомври 
1975 г. за пенсии за старост и обезщетения за трудови злополуки.    
 
б) Член 5 от споразумението от 19 декември  1995 г. за прилагане на разпоредбите 
на Конвенцията за социална сигурност от 8 декември 1990 г. за изплащане на 
пенсии от органи за връзка. 
 
в) Член 26 от споразумението от 24 октомври 1996 г. за премахване на 
разплащанията по разходи за медицински прегледи, за наблюдение и пътните 
разноски на лекари и осигурени лица във връзка с парични обезщетения в случай 
на болест или майчинство.       
 
85. ГЕРМАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Конвенцията от 10 февруари 1998 г. за възстановяване на разходите за обезщетения 
в натура за болест. 
 
86. ГЕРМАНИЯ-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма. 
 
87. ГЕРМАНИЯ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
88. ГЕРМАНИЯ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Няма. 
 
89. ГЕРМАНИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
Няма. 
 
90. ГЕРМАНИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
а) Членове 8, 9, 25 до 27 и членове 29 до 32 от споразумението от 10 декември 1964 
г. за прилагане на споразумението от 20 април 1960 г. 
 
б) Споразумението от 29 април 1977 година за премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за обезщетения в натура за болест, майчинство, 
трудови злополуки и професионални болести, разходите за обезщетения за 
безработица и разходите за административни проверки и медицински прегледи. 
 
в) Размяната на писма от 18 юли и 28 септември 1983 г. за неприлагането за 
самостоятелно заети  лица на споразуменията за премахване на изискването за 



възстановяване на разходите за изплатени обезщетения за безработица съгласно 
член 69 от регламента при взаимоотношенията с Гибралтар. 
 
91. ЕСТОНИЯ-ГЪРЦИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
92. ЕСТОНИЯ-ИСПАНИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
93. ЕСТОНИЯ-ФРАНЦИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
94. ЕСТОНИЯ-ИРЛАНДИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
95. ЕСТОНИЯ-ИТАЛИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
96. ЕСТОНИЯ-КИПЪР 
 
Няма конвенция. 
 
97. ЕСТОНИЯ-ЛАТВИЯ 
 
Няма. 
 
98. ЕСТОНИЯ-ЛИТВА 
 
Няма. 
 
99. ЕСТОНИЯ-ЛЮКСЕМБУРГ 
 
Няма конвенция. 
 
100. ЕСТОНИЯ-УНГАРИЯ  
 
Няма конвенция. 
 
101. ЕСТОНИЯ-МАЛТА 
 
Няма конвенция. 



 
102. ЕСТОНИЯ-НИДЕРЛАНДИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
103. ЕСТОНИЯ-АВСТРИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
104. ЕСТОНИЯ-ПОЛША 
 
Няма конвенция. 
 
105.ЕСТОНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
106. ЕСТОНИЯ-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
107. ЕСТОНИЯ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
108. ЕСТОНИЯ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Няма. 
 
109. ЕСТОНИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
Няма. 
 
110. ЕСТОНИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Няма конвенция. 
 
111. ГЪРЦИЯ-ИСПАНИЯ 
 
Не се прилага 
 
112. ГЪРЦИЯ-ФРАНЦИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
113. ГЪРЦИЯ-ИРЛАНДИЯ 



 
Няма конвенция. 
 
114. ГЪРЦИЯ-ИТАЛИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
115. ГЪРЦИЯ-КИПЪР 
 
Няма. 
 
116. ГЪРЦИЯ-ЛАТВИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
117. ГЪРЦИЯ-ЛИТВА 
 
Няма конвенция. 
 
118. ГЪРЦИЯ-ЛЮКСЕМБУРГ 
 
Няма конвенция. 
 
119. ГЪРЦИЯ-УНГАРИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
120. ГЪРЦИЯ-МАЛТА 
 
Няма конвенция. 
 
121. ГЪРЦИЯ-НИДЕРЛАНДИЯ 
 
Размяната на писма от 8 септември 1992 г. и 30 юни 1993 г. относно методите за 
възстановяване на разходи между институциите. 
 
122. ГЪРЦИЯ-АВСТРИЯ 
 
Споразумението за премахване на изискването за възстановяване  на разходите за 
административни проверки и медицински прегледи, съгласно разпоредбите на член 
105, параграф 2 от регламента за прилагане под формата на писмен запис от 29 
април 1999 година.  
 
123.ГЪРЦИЯ-ПОЛША 
 
Няма. 



 
124.ГЪРЦИЯ-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Не се прилага. 
 
125. ГЪРЦИЯ-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
126. ГЪРЦИЯ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма. 
 
127. ГЪРЦИЯ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Няма. 
 
128. ГЪРЦИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
Няма. 
 
129. ГЪРЦИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Няма конвенция. 
 
130. ИСПАНИЯ-ФРАНЦИЯ 
 
Няма. 
 
131. ИСПАНИЯ-ИРЛАНДИЯ 
 
Не се прилага. 
 
132. ИСПАНИЯ-ИТАЛИЯ 
 
Споразумението за нова процедура за подобряване и опростяване на 
възстановяването на разходите за здравеопазване от 21 ноември 1997 г. съгласно 
член 36, параграф 3 от регламента (обезщетения в натура за болест и майчинство) и 
членове  93, 94, 95, 100 и 102, параграф 5 от регламента за прилагане (процедури за 
възстановяване на осигурителни обезщетения за болест и майчинство и забавени 
искания).    
 
133. ИСПАНИЯ-КИПЪР 
 
Няма конвенция. 
 



134. ИСПАНИЯ-ЛАТВИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
135. ИСПАНИЯ-ЛИТВА 
 
Няма конвенция. 
 
136. ИСПАНИЯ-ЛЮКСЕМБУРГ 
 
Няма. 
 
137. ИСПАНИЯ-УНГАРИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
138. ИСПАНИЯ-МАЛТА 
 
Няма конвенция. 
 
139. ИСПАНИЯ-НИДЕРЛАНДИЯ 
 
Споразумението от 21 февруари 2000 г. между Нидерландия и Испания за 
улесняване разплащанията по взаимни искания, свързани с осигурителни 
обезщетения за болест и майчинство при прилагане на разпоредбите на регламенти  
(ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72.  
 
140. ИСПАНИЯ-АВСТРИЯ 
 
Няма. 
 
141. ИСПАНИЯ-ПОЛША 
 
Няма. 
 
142. ИСПАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Членове 42, 43 и 44 от административното споразумение от 22 май 1970 г. 
 
143. ИСПАНИЯ-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
144. ИСПАНИЯ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма конвенция. 



 
145. ИСПАНИЯ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Няма. 
 
146. ИСПАНИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
Няма. 
 
147. ИСПАНИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Споразумението от 18 юни 1999 г. за възстановяване на разходите за обезщетения в 
натура, отпуснати съгласно разпоредбите на регламенти  (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) 
№ 574/72.     
 
 
148. ФРАНЦИЯ-ИРЛАНДИЯ 
 
Размяната на писма от 30 юли и 26 септември 1980 г. за взаимно премахване на 
изискването за възстановяване на разходите за обезщетения за безработица (член 
70, параграф 3 от регламента). 
 
149. ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ 
 
а) Членове 2 до 4 от административното споразумение от 12 април 1950 г. за 
прилагане на общата конвенция от 31 март 1948 г. (увеличаване на френските 
пенсии за трудови злополуки). 
 
б) Размяната на писма от 14 май и 2 август 1991 г. относно условията за уреждане 
на взаимни искания съгласно член 93 от регламента за прилагане. 
 
в) Допълнителната размяна на писма от 22 март и 15 април 1994 г. относно 
процедурите за уреждане на взаимните задължения съгласно разпоредбите на 
членове 93, 94, 95 и 96 от регламента за прилагане. 
 
г) Размяната на писма от 2 април 1997 г. и 20 октомври 1998 г. за изменение на 
размяната на писма, споменати в букви б) и в), относно процедурите за уреждане 
на взаимните задължения съгласно разпоредбите на членове 93, 94, 95 и 96 от 
регламента за прилагане. 
 
д) Споразумението от 28 юни 2000 г. за премахване за възстановяването на 
разходи, споменато в член 105, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 574/72 за 
административни проверки и медицински прегледи, за които е отправено искане 
съгласно член 51 от гореспоменатия регламент.   
 
150. ФРАНЦИЯ-КИПЪР 



 
Няма конвенция. 
 
151. ФРАНЦИЯ-ЛАТВИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
152. ФРАНЦИЯ-ЛИТВА 
 
Няма конвенция. 
 
153. ФРАНЦИЯ-ЛЮКСЕМБУРГ 
 
а) Споразумението от 24 февруари 1962 година, сключено съгласно член 51 от 
Регламент № 3, и административното споразумение от същата дата, сключено 
съгласно споменатото споразумение. 
 
б) Споразумението от 2 юли 1976 година за премахване на изискването, 
предвидено в член 36, параграф 3 от Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 от 14 
юни 1971 г., за възстановяване на разходите за предоставените обезщетения в 
натура за болест или майчинство на членове на семейството на работник, които не 
пребивават постоянно в същата страна, в която пребивава работникът. 
 
в) Споразумението от 2 юли 1976 година за премахване на изискването, 
предвидено в член 36, параграф 3 от Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 от 14 
юни 1971 г., за възстановяване на разходите за предоставените обезщетения в 
натура за болест или майчинство на бивши трансгранични работници, членовете на 
техните семейства или техните наследници. 
 
г) Споразумението от 2 юли 1976 г. за премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за административни проверки и медицински 
прегледи, предвидено в член 105, параграф 2 от Регламент на Съвета (ЕИО) № 
574/72 от 21 март 1972 г. 
 
д) Размяната на писма от 17 юли и 20 септември 1995 г. относно условията за 
уреждане на взаимни искания съгласно членове 93, 95 и 96 от регламента за 
прилагане.    
 
154. ФРАНЦИЯ-УНГАРИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
155. ФРАНЦИЯ-МАЛТА 
 
Няма конвенция. 
 



156. ФРАНЦИЯ-НИДЕРЛАНДИЯ 
 
а) Споразумението от 28 април 1977 година за премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за административни проверки и медицински прегледи 
съгласно член 105 от регламента за прилагане.     
 
б) Споразумението от 29 септември 1978 г., уреждащо специалните условия за 
определяне на сумите, които следва да се възстановяват съгласно разпоредбите на  
регламенти  (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72. 
    
в) Споразумението от 3 февруари 1999 г. уреждащо специалните условия за 
администриране и уреждане на взаимните задължения по обезщетения за болест 
съгласно разпоредбите на  регламенти  (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72.      
 
157. ФРАНЦИЯ-АВСТРИЯ 
 
Няма. 
 
158. ФРАНЦИЯ-ПЛОША 
 
Няма. 
 
 
159. ФРАНЦИЯ-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Споразумението от 28 април 1999 г., уреждащо специалните подробни правила, 
регламентиращи администрирането и уреждането на взаимните искания за 
медицинско лечение съгласно регламенти  (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72    
 
160. ФРАНЦИЯ-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма. 
 
161. ФРАНЦИЯ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма. 
 
162. ФРАНЦИЯ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Не се прилага. 
 
163. ФРАНЦИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
Няма. 
 
164. ФРАНЦИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 



 
а) Размяната на писма от 25 март и 28 април 1977 г. във връзка с член 105, параграф 
2 от регламента за прилагане (премахване на изискването за възстановяване на 
разходите за административни проверки и медицински прегледи). 
 
б) Споразумението от 8 декември 1998 г. за специфичните методи за определяне на 
сумите, които следва да се възстановяват за обезщетения в натура съгласно 
регламенти  (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72.     
 
 
165. ИРЛАНДИЯ-ИТАЛИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
166. ИРЛАНДИЯ-КИПЪР 
 
Няма конвенция. 
 
167. ИРЛАНДИЯ-ЛАТВИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
168. ИРЛАНДИЯ-ЛИТВА 
 
Няма конвенция. 
 
169. ИРЛАНДИЯ-ЛЮКСЕМБУРГ 
 
Размяната на писма от 26 септември 1975 г. и 5 август 1976 г. относно член 36, 
параграф 3 и член 63, параграф 3 от регламента, и член 105, параграф 2 от 
регламента за прилагане (премахване на изискването за възстановяване на 
разходите за предоставени обезщетения в натура съгласно Дял ІІІ, Глави 1 или 4 от 
регламента, и на разходите за административни проверки и медицински прегледи, 
посочени в член 105 от регламента за прилагане). 
 
170. ИРЛАНДИЯ-УНГАРИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
171. ИРЛАНДИЯ-МАЛТА 
 
Няма конвенция. 
 
172. ИРЛАНДИЯ-НИДЕРЛАНДИЯ 
 



а) Размяната на писма от 28 юли и 10 октомври 1978 г. във връзка с член 36, 
параграф 3 и член 63, параграф 3 от регламента (частично взаимно премахване на 
изискването за възстановяване на разходите за обезщетения в натура за болест, 
майчинство, трудови злополуки и професионални болести). 
 
б) Размяната на писма от 22 април и 27 юли 1987 г. относно член 70, параграф 3 от 
регламента (премахване на изискването за възстановяване на разходите за 
отпуснати обезщетения съгласно член 69 от регламента) и член 105, параграф 2 от 
регламента за прилагане (премахване на изискването за възстановяване на 
разходите за административни проверки и медицински прегледи, посочени в член 
105 от регламента за прилагане). 
 
173. ИРЛАНДИЯ-АВСТРИЯ 
 
Споразумението от 25 април 2000 г. за възстановяването на разходите в областта на 
социалната сигурност.   
 
174. ИРЛАНДИЯ-ПОЛША 
 
Няма конвенция. 
 
175. ИРЛАНДИЯ-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Не се прилага. 
 
176. ИРЛАНДИЯ-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
177. ИРЛАНДИЯ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
178. ИРЛАНДИЯ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Не се прилага. 
 
179. ИРЛАНДИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
 Споразумението от  8 ноември 2000 г. за премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за обезщетения в натура за болест, майчинство, 
трудови злополуки и професионални болести, както и разходите за 
административен и медицински контрол.     
 
180. ИРЛАНДИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 



Размяната на писма от 9 юли 1975 г. във връзка с член 36, параграф 3 и член 63, 
параграф 3 от регламента (споразумение за възстановяване или за премахване на 
изискването за възстановяване на разходите за предоставени обезщетения в натура 
съгласно разпоредбите на Дял ІІІ, Глави 1 или 4 от регламента) и член 105, 
параграф 2 от регламента за прилагане (премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за административни проверки и медицински 
прегледи). 
 
181. ИТАЛИЯ-КИПЪР 
 
Няма конвенция. 
 
182. ИТАЛИЯ-ЛАТВИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
183. ИТАЛИЯ-ЛИТВА 
 
Няма конвенция. 
 
184. ИТАЛИЯ-ЛЮКСЕМБУРГ 
 
Член 4, параграфи 5 и 6 от административното споразумение от 19 януари 1955 г. 
относно разпоредбите за прилагане на общата конвенция за социална сигурност 
(осигуряване при болест за работниците в селското стопанство). 
 
185. ИТАЛИЯ-УНГАРИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
186. ИТАЛИЯ-МАЛТА 
 
Няма конвенция. 
 
187. ИТАЛИЯ-НИДЕРЛАНДИЯ 
 
а) Член 9, параграф трети и член 11, параграф трети от административното 
споразумение от 11 февруари 1955 г. за прилагане на общата конвенция от 28 
октомври 1952 г. (осигуряване за болест). 
 
б) Споразумението от 27 юни 1963 година за прилагане на разпоредбите на член 75, 
параграф 3 от Регламент № 4 (възстановяване на разходите за отпуснати 
обезщетения в натура на пенсионери и на членове на техните семейства). 
 
в) Споразумението от 24 декември 1996 г. / 27 февруари 1997 г. относно член 36, 
параграф 3 и член 63, параграф 3 от регламента.     



 
188. ИТАЛИЯ-АВСТРИЯ 
 
Няма. 
 
189. ИТАЛИЯ-ПОЛША 
 
Няма конвенция. 
 
190. ИТАЛИЯ-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Не се прилага. 
 
191. ИТАЛИЯ-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма. 
 
192. ИТАЛИЯ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
193. ИТАЛИЯ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Не се прилага. 
 
194. ИТАЛИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
Няма. 
 
195. ИТАЛИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Размяната на писма от 1 и 16 февруари 1995 г. относно член 36, параграф 3 и член 
63, параграф 3 от регламента (възстановяване или премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за обезщетения в натура) и член 105, параграф 2 от 
регламента за прилагане (премахване на изискването за възстановяване на 
разходите за административни проверки и медицински прегледи). 
 
196. КИПЪР-ЛАТВИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
197. КИПЪР-ЛИТВА 
 
Няма конвенция. 
 
198. КИПЪР-ЛЮКСЕМБУРГ 



 
Няма конвенция. 
 
199. КИПЪР-УНГАРИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
200. КИПЪР-МАЛТА 
 
Няма конвенция. 
 
201. КИПЪР-НИДЕРЛАНДИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
202. КИПЪР-АВСТРИЯ 
 
Няма. 
 
203. КИПЪР-ПОЛША 
 
Няма конвенция. 
 
204. КИПЪР-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
205. КИПЪР-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
206. КИПЪР-СЛОВАКИЯ 
 
Няма. 
 
207. КИПЪР-ФИНЛАНДИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
208. КИПЪР-ШВЕЦИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
209. КИПЪР-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Няма. 



 
210. ЛАТВИЯ-ЛИТВА 
 
Няма. 
 
211. ЛАТВИЯ-ЛЮКСЕМБУРГ 
 
Няма конвенция. 
 
212. ЛАТВИЯ-УНГАРИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
213. ЛАТВИЯ-МАЛТА 
 
Няма конвенция. 
 
214. ЛАТВИЯ-НИДЕРЛАНДИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
215. ЛАТВИЯ-АВСТРИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
216. ЛАТВИЯ-ПОЛША 
 
Няма конвенция. 
 
217. ЛАТВИЯ-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
218. ЛАТВИЯ-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
219. ЛАТВИЯ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
220. ЛАТВИЯ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Няма. 
 
221. ЛАТВИЯ-ШВЕЦИЯ 



 
Няма. 
 
222. ЛАТВИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Няма конвенция. 
 
223. ЛИТВА-ЛЮКСЕМБУРГ 
 
Няма конвенция. 
 
224. ЛИТВА-УНГАРИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
225. ЛИТВА-МАЛТА 
 
Няма конвенция. 
 
226. ЛИТВА-НИДЕРЛАНДИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
227. ЛИТВА-АВСТРИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
228. ЛИТВА-ПОЛША 
 
Няма конвенция. 
 
229. ЛИТВА-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
230. ЛИТВА-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
231. ЛИТВА-СЛОВАКИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
232. ЛИТВА-ФИНЛАНДИЯ 
 
Няма. 



 
233. ЛИТВА-ШВЕЦИЯ 
 
Няма 
 
234. ЛИТВА-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Няма конвенция. 
 
235. ЛЮКСЕМБУРГ-УНГАРИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
236. ЛЮКСЕМБУРГ-МАЛТА 
 
Няма конвенция. 
 
237. ЛЮКСЕМБУРГ-НИДЕРЛАНДИЯ 
 
а) Споразумението от 1 ноември 1976 година за премахване на разходите за 
административни проверки и медицински прегледи, прието съгласно член 105, 
параграф 2 от регламента за прилагане. 
 
б) Споразумението от 3 февруари 1977 година за премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за предоставени осигурителни обезщетения в натура 
за болест или майчинство съгласно член 19, параграф 2, членове 26, 28 и 29, 
параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 от 14 юни 1971 г. 
 
в) Споразумението от 20 декември 1978 година за събирането и възстановяването 
на вноски за социално осигуряване. 
 
238. ЛЮКСЕМБУРГ-АВСТРИЯ 
 
Споразумение от 22 юни 1995 година за възстановяването на разходи в областта на 
социалното осигуряване. 
 
239. ЛЮКСЕМБУРГ-ПОЛША 
 
Няма. 
 
240. ЛЮКСЕМБУРГ-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Няма. 
 
241. ЛЮКСЕМБУРГ-СЛОВЕНИЯ 
 



Няма. 
 
242. ЛЮКСЕМБУРГ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
243. ЛЮКСЕМБУРГ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Възстановяване на разходи – споразумение от 24 февруари 1994 година съгласно 
член 36, параграф 3 и член 63, параграф 3 от регламента. 
 
244. ЛЮКСЕМБУРГ-ШВЕЦИЯ 
 
Споразумението от 27 ноември 1996 г. за възстановяването на разходи в областта 
на социалната сигурност.    
 
245. ЛЮКСЕМБУРГ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
а) Размяната на писма от 28 ноември и 18 декември 1975 г. във връзка с член 70, 
параграф 3 от регламента (премахване на изискването за възстановяване на 
разходите за изплатени обезщетения съгласно член 69 от регламента). 
 
б) Размяната на писма от 18 декември 1975 г. и 20 януари 1976 г. във връзка с член 
36, параграф 3 и член 63, параграф 3 от регламента, и член 105, параграф 2 от 
регламента за прилагане (премахване на изискването за възстановяване на 
разходите за предоставени обезщетения в натура съгласно разпоредбите на Дял ІІІ 
или Глави 1 или 4 от регламента, както и на извършените разходи при 
административни проверки и медицински прегледи, посочени в член 105 от 
регламента за прилагане). 
 
в) Размяната на писма от 18 юли и 27 октомври 1983 г. относно неприлагането на 
разпоредбите на подробно описаното в буква а) споразумение по отношение на 
самостоятелно заети  лица, които се движат между Люксембург и Гибралтар. 
 
246. УНГАРИЯ-МАЛТА 
 
Няма конвенция. 
 
247. УНГАРИЯ-НИДЕРЛАНДИЯ 
 
Няма. 
 
248. УНГАРИЯ-АВСТРИЯ 
 
Няма. 
 



249.УНГАРИЯ-ПОЛША 
 
Няма. 
 
250. УНГАРИЯ-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
251. УНГАРИЯ-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма. 
 
252. УНГАРИЯ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма. 
 
253. УНГАРИЯ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Няма. 
 
254. УНГАРИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
Няма. 
 
255. УНГАРИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Няма. 
 
256. МАЛТА-НИДЕРЛАНДИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
257. МАЛТА-АВСТРИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
258. МАЛТА-ПОЛША 
 
Няма конвенция. 
 
259. МАЛТА-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
260. МАЛТА-СЛОВЕНИЯ 
 



Няма конвенция. 
 
261. МАЛТА-СЛОВАКИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
262. МАЛТА-ФИНЛАНДИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
263. МАЛТА-ШВЕЦИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
264. МАЛТА-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Няма. 
 
265. НИДЕРЛАНДИЯ-АВСТРИЯ 
 
Споразумение от 17 ноември 1993 година за възстановяването на разходи за 
социална сигурност. 
 
266. НИДЕРЛАНДИЯ-ПОЛША 
 
Няма конвенция. 
 
267. НИДЕРЛАНДИЯ-ПОРТУГАЛИЯ 
 
а) Членове 33 и 34 от административното споразумение от 9 май 1980 г. 
 
б) Споразумението от 11 декември 1987 година относно възстановяването на 
разходите за обезщетения в натура за болест и майчинство. 
 
268. НИДЕРЛАНДИЯ-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма. 
 
269. НИДЕРЛАНДИЯ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма. 
 
270. НИДЕРЛАНДИЯ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Възстановяване на разходи – споразумение от 26 януари 1994 година съгласно член 
36, параграф 3 и член 63, параграф 3 от регламента. 



 
271. НИДЕРЛАНДИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
Споразумението от 28 юни 2000 г. за възстановяването на разходи за обезщетения в 
натура, предоставени съгласно Дял ІІІ, Глава І от регламента.    
 
272. НИДЕРЛАНДИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
а) Второто изречение на член 3 от административното споразумение от 12 юни 
1956 г. за прилагане на конвенцията от 11 август 1954 г. 
 
б) Размяната на писма от 25 април и 26 май 1986 г. относно член 36, параграф 3 от 
регламента (възстановяване или премахване на изискването за възстановяване на 
разходите за обезщетения в натура), съгласно направените изменения. 
 
273. АВСТРИЯ-ПОЛША 
 
Няма. 
 
274. АВСТРИЯ-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Няма. 
 
275. АВСТРИЯ-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма. 
 
276. АВСТРИЯ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
277. АВСТРИЯ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Споразумение от 23 юни 1994 година за възстановяването на разходи в областта на 
социалното осигуряване. 
 
278. АВСТРИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
Споразумение от 22 декември 1993 година за възстановяването на разходи в 
областта на социалното осигуряване. 
 
279. АВСТРИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
а) Член 18, параграфи 1 и 2 от споразумението от 10 ноември 1980 г. за прилагане 
на конвенцията за социална сигурност от 22 юли 1980 г., изменена с Допълнителни 
споразумения № 1 от 26 март 1986 г. и № 2 от 4 юни 1993 г. за лицата, които не 



могат да претендират за обезщетения съгласно разпоредбите на Дял ІІІ, Глава 1 от 
регламента. 
 
б) Член 18, параграф 1 от посоченото споразумение за лицата, които могат да 
претендират за обезщетения съгласно разпоредбите на Дял ІІІ, Глава 1 от 
регламента с уговорката, че за австрийски граждани, които пребивават на 
територията на Австрия и за граждани на Обединеното кралство, които пребивават 
на територията на Обединеното кралство (с изключение на Гибралтар), 
съответният паспорт замества формуляр Е 111 за всички включени в този 
формуляр обезщетения. 
 
в) Споразумение от 30 ноември 1994 година за възстановяването на разходи в 
областта на социалното осигуряване. 
 
280. ПОЛША-ПОРТУГАЛИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
281. ПОЛША-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма. 
 
282. ПОЛША-СЛОВАКИЯ 
 
Няма. 
 
283. ПОЛША-ФИНЛАНДИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
284. ПОЛША-ШВЕЦИЯ 
 
Няма. 
 
285. ПОЛША-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Няма. 
 
286. ПОРТУГАЛИЯ-СЛОВЕНИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
287. ПОРТУГАЛИЯ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма конвенция. 
 



288. ПОРТУГАЛИЯ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Не се прилага. 
 
289. ПОРТУГАЛИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
Няма. 
 
290. ПОРТУГАЛИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Членове 3 и 4 от приложението към административното споразумение от 31 
декември 1981 г. за прилагане на разпоредбите на протокола за медицинското 
лечение от 15 ноември 1978 г. 
 
291. СЛОВЕНИЯ-СЛОВАКИЯ 
 
Няма. 
 
292. СЛОВЕНИЯ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
293. СЛОВЕНИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
Няма. 
 
294. СЛОВЕНИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Няма. 
 
295. СЛОВАКИЯ-ФИНЛАНДИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
296. СЛОВАКИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
Няма конвенция. 
 
297. СЛОВАКИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Няма. 
 
298. ФИНЛАНДИЯ-ШВЕЦИЯ 
 
Член 23 от Скандинавската конвенция за социална сигурност от 15 юни 1992 г.: 
споразумение за взаимно премахване на изискването за възстановяване на парични 



средства съгласно член 36, параграф 3, член 63, параграф 3 и член 70, параграф 3 от 
регламента (разходи за обезщетения в натура за болест, майчинство, трудови 
злополуки и професионални болести, и обезщетения за безработица) и член 105, 
параграф 2 от регламента за прилагане (разходи за административни проверки и 
медицински прегледи). 
 
299. ФИНЛАНДИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Размяната на писма от 1 и 20 юни 1995 г. относно член 36, параграф 3 и член 63, 
параграф 3 от регламент (ЕИО) № 1408/71 (възстановяване или премахване на 
изискването за възстановяване на разходите за обезщетения в натура) и член105, 
параграф 2 от Регламент  (ЕИО) № 574/72 (премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за административни проверки и медицински 
прегледи).  
 
300. ШВЕЦИЯ-ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Споразумението от 15 април 1997 г. относно член 36, параграф 3 и член 63, 
параграф 3 от регламента (възстановяване или премахване на изискването за 
възстановяване на разходите за обезщетения в натура) и член105, параграф 2 от 
регламента за прилагане (премахване на изискването за възстановяване на 
разходите за административни проверки и медицински прегледи).  
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (А) (Б) (4) (7) (9) (13) 
 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
 

(член 4, параграф 6, член 53, параграф 1 и член 122 от регламента за прилагане) 
 

Общ коментар 
 
Изплащането на просрочени задължения и други единични плащания поначало се 
извършва чрез органите за връзка. Текущите и разни плащания се извършват в 
съответствие с процедурата, посочена в настоящото приложение. 
 
А. БЕЛГИЯ 
 
Пряко плащане. 
 
Б. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ 
 
Пряко плащане. 
 
В. ДАНИЯ 
 
Пряко плащане. 
 
Г. ГЕРМАНИЯ 
 
1. Пенсионно осигуряване за работници (инвалидност, старост, смърт): 
 
а) взаимоотношения с Белгия, Дания, Гърция, Испания, Франция, Ирландия, 
Италия, Люксембург, Португалия, Обединеното кралство, Австрия, Финландия и 
Швеция: пряко плащане; 
 
б) взаимоотношения с Нидерландия: плащане чрез органите за връзка (съвместно 
прилагане на разпоредбите на членове 53 до 58 от регламента за прилагане и на 
разпоредбите, посочени в Приложение 5). 
 
2. Пенсионно осигуряване за служители и миньори (инвалидност, старост, 
смърт): 
 
а) взаимоотношения с Белгия, Дания, Гърция, Испания, Франция, Ирландия, 
Италия, Люксембург, Португалия, Обединеното кралство, Австрия, Финландия и 
Швеция: пряко плащане; 
 
б) взаимоотношения с Нидерландия: плащане чрез органите за връзка (съвместно 
прилагане на разпоредбите на членове 53 до 58 от регламента за прилагане и на 
разпоредбите, посочени в Приложение 5). 



 
3. Осигуряване за старост за работниците в селското стопанство: пряко 
плащане. 
 
4. Осигуряване за злополука: 
 
а) взаимоотношения с Италия, Нидерландия и Португалия: плащане чрез органите 
за връзка на компетентната държава и държавата по пребиваване  (съвместно 
прилагане на разпоредбите на членове 53 до 58 от регламента за прилагане и на 
разпоредбите, посочени в Приложение 5); 
 
б) взаимоотношения с Белгия, Гърция, Испания, Франция и Австрия: пряко 
плащане, чрез органа за връзка или компетентната държава;  
 
в) взаимоотношения с Дания, Финландия, Ирландия, Люксембург, Обединеното 
кралство и Швеция, освен ако е предвидено друго. 
 
 
Д. ЕСТОНИЯ 
 
1. като цяло: пряко плащане. 
 
2. взаимоотношения с Латвия и Литва: плащане, чрез органи за връзка. 
 
Е. ГЪРЦИЯ 
 
Пряко плащане. 
 
Ж. ИСПАНИЯ 
 
Пряко плащане. 
 
З. ФРАНЦИЯ 
 
1. Всички схеми, освен схемата за моряци: пряко плащане. 
 
2. Схема за моряци: плащане чрез органа по изплащането на държавите-членки, в 
които пребивава лицето, което има право на обезщетения. 
 
И. ИРЛАНДИЯ 
 
Пряко плащане. 
 
Й. ИТАЛИЯ 
 
а) Наети лица: 



 
1. Пенсии за инвалидност, старост и наследствени пенсии: 
 
а) взаимоотношения с Белгия, Дания, Испания, Франция (без френските миньорски 
фондове), Гърция, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и 
Обединеното кралство: пряко плащане; 
 
б) взаимоотношения с Федерална република Германия и френските миньорски 
фондове: плащане чрез органите за връзка. 
 
2. Пенсии за трудови злополуки и професионални болести: пряко плащане. 
 
б) самостоятелно заети  лица: пряко плащане. 
 
К. КИПЪР 
 
Пряко плащане. 
 
Л. ЛАТВИЯ 
 
1. Пряко плащане. 
 
2. Взаимоотношения с Република Естония  и Република Литва: плащане чрез 
органи за връзка.  
 
М. ЛИТВА 
 
1. Взаимоотношения с Белгия, Република Чехия, Дания, Германия, Гърция, 
Испания, Франция, Ирландия, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария, Малта, 
Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Словения, Словакия, Финландия, 
Швеция и Обединеното кралство: пряко плащане;  
 
2. Взаимоотношения с Естония и Латвия: плащане чрез органите за връзка 
(съвместно прилагане на членове 53 до 58 от регламента за прилагане.   
 
Н. ЛЮКСЕМБУРГ 
 
Пряко плащане. 
 
О. УНГАРИЯ 
 
Пряко плащане. 
 
П. МАЛТА 
 
Пряко плащане. 



 
Р. НИДЕРЛАНДИЯ 
 
1. Взаимоотношения с Белгия, Дания, Испания, Франция, Гърция, Ирландия, 
Италия, Люксембург, Португалия и Обединеното кралство: пряко плащане. 
 
2. Взаимоотношения с Федерална република Германия: плащане чрез органите за 
връзка (прилагане на разпоредбите, посочени в Приложение 5). 
 
С. АВСТРИЯ 
 
Пряко плащане. 
 
Т. ПОЛША 
 
1.Общ принцип: пряко плащане на обезщетения;  
 
2. Взаимоотношения с Германия въз основа на сключени споразумения: плащания 
от институции по място на пребиваване на бенефициента (едновременно прилагане 
на членове 53-58 и член 77 от регламента за прилагане и на разпоредбите, изброени 
в Приложение 5).       
 
У. ПОРТУГАЛИЯ 
 
Пряко плащане. 
 
Ф. СЛОВЕНИЯ 
 
Пряко плащане. 
 
Х. СЛОВАКИЯ 
 
Пряко плащане. 
 
Ц. ФИНЛАНДИЯ 
 
Пряко плащане. 
 
Ч. ШВЕЦИЯ 
 
Пряко плащане. 
 
Ш. ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Пряко плащане. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (А) (Б) 
 

БАНКИ 
 

(член 4, параграф 7, член 55, параграф 3 и член 122 от регламента за прилагане) 
 
А. БЕЛГИЯ: Няма. 
  
Б. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ Чешка национална бака, Прага. 
  
В. ДАНИЯ: Национална банка на Дания, Копенхаген. 
  
Г. ГЕРМАНИЯ: Федерална банка на Германия, Франкфурт на Майн. 
  
Д. ЕСТОНИЯ Хансабанк, Талин 
  
Е. ГЪРЦИЯ Банка на Гърция, Атина. 
  
Ж. ИСПАНИЯ: Външна банка на Испания, Мадрид. 
  
З. ФРАНЦИЯ: Банка на Франция, Париж. 
  
И. ИРЛАНДИЯ: Централна банка на Ирландия, Дъблин. 
  
Й. ИТАЛИЯ: Национална банка на труда, Рим. 
  
К. КИПЪР Централна банка на Кипър. 
  
Л. ЛАТВИЯ Няма. 
  
М. ЛИТВА Ханса-ЛТБ, Вилнюс. 
  
Н. ЛЮКСЕМБУРГ: Спестовна банка, Люксембург. 
  
О. УНГАРИЯ Няма. 
  
П. МАЛТА Централна банка на Малта, Валета. 
  
Р. НИДЕРЛАНДИЯ: Няма. 
  
С. АВСТРИЯ: Национална банка на Австрия, Виена. 
  
Т. ПОЛША Национална банка на Полша, Варшава 
  
У. ПОРТУГАЛИЯ: Банка на Португалия, Лисабон. 
  



Ф. СЛОВЕНИЯ Банка на Словения, Любляна. 
  
Х. СЛОВАКИЯ Национална банка на Словакия, Братислава. 
  
Ц. ФИНЛАНДИЯ: Пощенска банка, Хелзинки. 
  
Ч. ШВЕЦИЯ: Няма. 
  
Ш. ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО: Великобритания: Банка на Англия, Лондон 
 Северна Ирландия: Северна банка лимитид, Белфаст 
 Гибралтар: Банка Барклейс, Гибралтар. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
 

ОТПУСКАНЕ НА СЕМЕЙНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
 

(член 4, параграф 8, член 10а, буква г) и член 122 от регламента за прилагане) 
 
Разпоредбите на член 10а, буква г) от регламента за прилагане се прилагат за: 
 
А. Наети и самостоятелно заети  лица 
 
а) с отправен период от един календарен месец при взаимоотношенията между: 

- Белгия и Република Чехия, 
- Белгия и Германия, 
- Белгия и Гърция, 
- Белгия и Испания, 
- Белгия и Франция, 
- Белгия и Ирландия, 
- Белгия и Литва, 
- Белгия и Люксембург, 
- Белгия и Австрия, 
- Белгия и Полша, 
- Белгия и Португалия, 
- Белгия и Словакия, 
- Белгия и Финландия, 
- Белгия и Швеция, 
- Белгия и Обединеното кралство, 
- Република Чехия и Дания, 
- Република Чехия и Германия, 
- Република Чехия и Гърция, 
- Република Чехия и Испания, 
- Република Чехия и Франция, 
- Република Чехия и Ирландия, 
- Република Чехия и Латвия, 
- Република Чехия и Литва, 
- Република Чехия и Люксембург, 
- Република Чехия и Унгария, 
- Република Чехия и Малта, 
- Република Чехия и Нидерландия, 
- Република Чехия и Австрия, 
- Република Чехия и Полша, 
- Република Чехия и Португалия, 
- Република Чехия и Словения, 
- Република Чехия и Словакия, 
- Република Чехия и Финландия, 
- Република Чехия и Швеция, 
- Република Чехия и Обединеното Кралство, 



- Дания и Литва, 
- Дания и Полша, 
- Дания и Словакия, 
- Германия и Гърция, 
- Германия и Испания, 
- Германия и Франция, 
- Германия и Ирландия, 
- Германия и Литва, 
- Германия и Люксембург, 
- Германия и Австрия, 
- Германия и Полша, 
- Германия и Португалия, 
- Германия и Словакия, 
- Германия и Финландия, 
- Германия и Швеция, 
- Германия и Обединеното кралство, 
- Гърция и Литва, 
- Гърция и Полша, 
- Гърция и Словакия, 
- Испания и Литва, 
- Испания и Австрия, 
- Испания и Полша, 
- Испания и Словения, 
- Испания и Словакия, 
- Испания и Финландия, 
- Испания и Швеция, 
- Франция и Литва, 
- Франция и Люксембург, 
- Франция и Австрия, 
- Франция и Полша, 
- Франция и Португалия, 
- Франция и Словения, 
- Франция и Словакия, 
- Франция и Финландия, 
- Франция и Швеция, 
- Ирландия и Литва, 
- Ирландия и Австрия, 
- Ирландия и Полша, 
- Ирландия и Португалия, 
- Ирландия и Словакия, 
- Ирландия и Швеция, 
- Латвия и Литва, 
- Латвия и Люксембург, 
- Латвия и Унгария, 
- Латвия и Полша, 
- Латвия и Словения, 



- Латвия и Словакия, 
- Латвия и Финландия, 
- Литва и Люксембург, 
- Литва и Унгария, 
- Литва и Нидерландия, 
- Литва и Австрия, 
- Литва и Португалия, 
- Литва  и Словения, 
- Литва и Словакия, 
- Литва  и Финландия, 
- Литва  и Швеция, 
- Литва и Обединеното Кралство, 
- Люксембург и Австрия, 
- Люксембург и Полша, 
- Люксембург и Португалия, 
- Люксембург и Словения, 
- Люксембург и Словакия, 
- Люксембург и Финландия, 
- Люксембург и Швеция, 
- Унгария и Полша, 
- Унгария и Словения, 
- Унгария и Словакия, 
- Малта и Словакия 
- Нидерландия и Австрия, 
- Нидерландия и Полша, 
- Нидерландия и Словакия 
- Нидерландия и Финландия, 
- Нидерландия и Швеция, 
- Австрия и Полша, 
- Австрия и Португалия, 
- Австрия и Словения, 
- Австрия и Словакия, 
- Австрия и Финландия, 
- Австрия и Швеция, 
- Австрия и Обединеното кралство, 
- Полша и Португалия, 
- Полша и Словения, 
- Полша и Словакия, 
- Полша и Финландия, 
- Полша и Швеция, 
- Полша и Обединеното Кралство, 
- Португалия и Словения, 
- Португалия и Словакия, 
- Португалия и Финландия, 
- Португалия и Швеция, 
- Португалия и Обединеното кралство, 



- Словения и Словакия, 
- Словения и Финландия, 
- Словения и Обединеното Кралство, 
- Словакия и Финландия, 
- Словакия и Швеция, 
- Словакия и Обединеното Кралство, 
- Финландия и Швеция, 
- Финландия и Обединеното кралство, 
- Швеция и Обединеното кралство. 

 
б) с отправен период от едно календарно тримесечие при взаимоотношенията 
между: 
 

- Дания и Германия, 
- Нидерландия и Германия, Дания, Франция, Люксембург, Португалия. 

 
Б. самостоятелно заети  лица 
 
С отправен период от едно календарно тримесечие при взаимоотношенията между: 
 

- Белгия и Нидерландия. 
 
В. Наети лица 
 
С отправен период от един календарен месец при взаимоотношенията между: 
 

- Белгия и Нидерландия. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (А) (Б) (2) (12) (14) 
 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНИТЕ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА 
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ  В НАТУРА 

 
(член 4, параграф 9, член 94, параграф 3, буква а) и член 95, параграф 3, буква а) от 

регламента за прилагане) 
 
А. БЕЛГИЯ 
 
При изчисляване на средните годишни разходи за обезщетения в натура се 

взема предвид общата схема за социална сигурност. 
 
Въпреки това, с цел прилагане на разпоредбите на членове 94 и 95 от регламента за 
прилагане в случаите, в които се прилагат разпоредбите на член 35, параграф 2 от 
регламента, при изчисляване на средните годишни разходи за обезщетения в 
натура се взема предвид схемата за задължително здравно осигуряване за 
самостоятелно заети  лица. 
 
Б. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ 
 
При изчисляване на средните годишни разходи за обезщетения в натура се взема 
предвид общата схема за здравно осигуряване. 
 
В. ДАНИЯ 
 
Средните годишни разходи за обезщетения в натура се изчисляват като се вземат 
предвид схемите, установени със закона за общественото здравно обслужване, 
закона за болничните заведения и закона за социалното подпомагане, по отношение 
на разходите за рехабилитация. 
 
Г. ГЕРМАНИЯ 
 
При изчисляване на средните годишни разходи за обезщетения в натура се взема 
предвид общата схема. 
 
Д. ЕСТОНИЯ 
 
При изчисляване на средните годишни разходи за обезщетения в натура се вземат 
предвид медицинските услуги, финансирани от Естонския здравноосигурителен 
фонд.  
 
Е. ГЪРЦИЯ 
 



При изчисляване на средните годишни разходи за обезщетения в натура се взема 
предвид прилаганата от Социално-осигурителния институт обща схема за социална 
сигурност. 
 
Ж. ИСПАНИЯ 
 
Средните годишни разходи за обезщетения в натура се изчисляват като се вземат 
предвид отпуснатите обезщетения от Националната здравна служба на Испания. 
 
З. ФРАНЦИЯ 
 
При изчисляване на средните годишни разходи за обезщетения в натура се взема 
предвид общата схема за социална сигурност. 
 
И. ИРЛАНДИЯ 
 
Средните годишни разходи за обезщетения в натура се изчисляват като се вземат 
предвид обезщетенията в натура (здравни услуги), предоставени от 
съветите/институцията по здравеопазване, споменати в Приложение 2, в 
съответствие с разпоредбите на законите за здравеопазването от 1947 г. до 1970 г. 
 
Й. ИТАЛИЯ 
 
Средните годишни разходи за обезщетения в натура се изчисляват като се вземат 
предвид отпуснатите обезщетения в натура от националната здравна служба в 
Италия. 
 
К. КИПЪР 
 
Средните годишни разходи за обезщетения в натура се изчисляват като се вземат 
предвид обезщетенията, отпуснати от държавните здравни служби в Кипър. 
 
Л. ЛАТВИЯ 
 
Средните годишни разходи за обезщетения в натура се изчисляват като се вземат 
предвид обезщетенията в натура (здравни услуги), които се прилагат от 
Държавната агенция за задължително здравно осигуряване  
 
М. ЛИТВА 
 
Изчислението на средните годишни разходи за обезщетения в натура се основава 
на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване.  
 
Н. ЛЮКСЕМБУРГ 
 



При изчисляване на средните годишни разходи за обезщетения в натура се вземат 
предвид всички фондове за болест и сдружението на фондовете за болест. 
 
О. УНГАРИЯ 
 
При изчисляване на средните годишни разходи за обезщетения в натура се взема 
предвид общата схема за здравно осигуряване и здравните разходи за обезщетения, 
отпуснати в съответствие с разпоредбите на Закона за здравеопазването.   
 
П. МАЛТА 
 
При изчисляване на средните годишни разходи за обезщетения в натура се вземат 
предвид обезщетенията, отпуснати в съответствие с Националната здравна схема. 
 
Р. НИДЕРЛАНДИЯ 
 
При изчисляване на средните годишни разходи за обезщетения в натура се взема 
предвид общата схема за социална сигурност. 
Въпреки това се извършва намаление с оглед отчитане на: 
1. осигуровката за инвалидност; 
2. осигуровката за специални разходи за болест. 
 
С. АВСТРИЯ 
 
Средните годишни разходи за обезщетения в натура се изчисляват като се вземат 
предвид: 
 
1. предоставените обезщетения от регионалните осигурителни фондове за болест; 
 
2.обезщетенията, предоставени от болниците, за които отговаря регионален фонд;  
 
3. обезщетенията, предоставени от други болници, включени в споразумението 
между Основното сдружение на австрийските социално-осигурителни институции 
и Австрийската търговска палата,  прилагащо се от 31 декември 2000 г., и 
 
4. обезщетенията, предоставени от Фонда за съфинансиране на оплождане по 
метода “ин витро”, Виена. 
 
Т. ПОЛША 
 
При изчисляване на средните годишни разходи за медицински обезщетения в 
натура се вземат предвид обезщетенията, предоставени в съответствие с общата 
схема за здравно осигуряване.  
 
У. ПОРТУГАЛИЯ 
 



Средните годишни разходи за обезщетения в натура се изчисляват като се вземат 
предвид предоставените обезщетения от официалните здравни служби. 
 
Ф. СЛОВЕНИЯ 
 
При изчисляване на средните годишни разходи за обезщетения в натура се взема 
предвид общата програма за здравеопазване. 
 
Х. СЛОВАКИЯ 
 
При изчисляване на средните годишни разходи за обезщетения в натура се вземат 
предвид разходите за целите на здравеопазването в рамките на схемата за здравно 
осигуряване. 
 
Ц. ФИНЛАНДИЯ 
 
Средните годишни разходи за обезщетения в натура се изчисляват като се вземат 
предвид схемите за обществено здравно и болнично обслужване и възстановените 
парични средства по осигуровката за болест и рехабилитационните услуги, 
предоставени от Социално-осигурителен институт, Хелзинки. 
 
Ч. ШВЕЦИЯ 
 
Средните годишни разходи за обезщетения в натура се изчисляват като се вземат 
предвид предоставените обезщетения по националната схема за социално 
осигуряване. 
 
Ш. ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Средните годишни разходи за обезщетения в натура се изчисляват като се вземат 
предвид предоставените обезщетения от Националната служба по здравеопазване 
на Обединеното кралство. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 (А) (Б) (2) (3) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (15) 
 

ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ 
ОРГАНИ 

 
(член 4, параграф 10 от регламента за прилагане) 

 
А. БЕЛГИЯ 

 
За прилагането на разпоредбите на член 10б от регламента за прилагане: 
  
Наети лица: Осигурителната институция, при която е 

било осигурено наетото лице; 
  
Самостоятелно заети лица: Национален социално-осигурителен 

институт за самостоятелно заети  лица, 
Брюксел. 

  
1. За прилагането на разпоредбите на член 
14 от регламента и член 11, параграф 1, 
буква а) и параграф 2, и членове 12а, 13 и 
14 от регламента за прилагане: 

Национална служба за социална сигурност, 
Брюксел. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
14б, параграф 1 от регламента и член 11 от 
регламента за прилагане: 

Фонд за подпомагане и социални грижи за 
моряци, Антверпен. 

  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
14а от регламента и член 11а, параграф 1, 
буква а) и член 12а от регламента за 
прилагане: 

Национален социално-осигурителен 
институт за самостоятелно заети  лица, 
Брюксел. 

  
3а. За прилагането на разпоредбите на член 
14в от регламента и член 12а от регламента 
за прилагане: 

 

  
Наети лица: Национална служба за социална сигурност, 

Брюксел; 
  
Самоосигуряващи се лица: Национален социално-осигурителен 

институт за самостоятелно заети  лица, 
Брюксел. 

3б. За прилагането на разпоредбите на 
членове 14д и 14е от регламента и член 12б 
от регламента за прилагане:     

Министерството на социалните грижи. 

  



  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
17 от регламента и: 

 

  
- член 11, параграф 1, буква б) от 
регламента за прилагане: 

Министерство на социалните грижи, 
Генерален секретариат, отдел 
“Международни отношения”, Брюксел; 

  
- член 11а, параграф 1, буква ) от 
регламента за прилагане: 

Министерство на малките фирми и 
дребните търговци – Социални въпроси, 
Брюксел. 

  
4а. За прилагането на разпоредбите на 
член17 от регламента, когато участва 
специална схема за държавни служители:  

Министерство на социалните грижи, заедно 
с институцията, компетентна за съответната 
специална схема за държавни служители.  

  
5. За прилагането на разпоредбите на член 
80, параграф 2, членове 81, 82, параграф 2, 
член 85, параграф 2 и член 88 от регламента 
за прилагане: 

 

  
а) като цяло: Национална служба по заетостта, Брюксел; 
  
б) за моряци: Общ фонд на търговската флота, 

Антверпен. 
  
6. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане: 

 

  
а) болест, майчинство и трудови злополуки:  
  
(i) като цяло: Национален осигурителен институт за 

болест и инвалидност, Брюксел, 
  
(ii) за лица, включени в схемата за социална 
сигурност в отвъдморските департаменти: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел, 

  
(iii) за бивши служители на Белгийско 
Конго и Руанда-Урунди: 

Служба за социална сигурност в 
отвъдморските департаменти, Брюксел; 

  
б) Професионални болести: Фонд за професионални болести, Брюксел; 
  
в) Безработица:  
  
(i) като цяло: Национална служба по заетостта, Брюксел, 
  



(ii) за моряци: Общ фонд на търговската флота, 
Антверпен. 

  
7. За прилагането на разпоредбите на член 
113, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Национален осигурителен институт за 
болест и инвалидност, Брюксел. 

 
Б. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ 

 
1. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграф 1, буква б) и член 17 от 
регламента и член 10, буква б), член11, 
параграф 1, член 11а, параграф 1, член 12, 
буква а), член 13, параграфи 2 и 3, член 14, 
параграфи 1, 2 и 3, член 80, параграф 2, 
член 81 и член 85, параграф 2 от регламента 
за прилагане:     

Чешка администрация за социална 
сигурност, Прага. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
38, параграф 1, член 70, параграф 1, член 
82, параграф 2 и член 86, параграф 2 от 
регламента за прилагане: 

Общинският орган на властта 
(административен орган) по местоживеене 
на членовете на семейството; 

  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане 
(във връзка с възстановяването на разходи 
за обезщетения в натура, предвидено в 
членове 36 и 63 от регламента:   

Център за възстановяване на разходи по 
международни случаи, Прага; 

  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане 
(във връзка с възстановяването на 
обезщетения за безработица,  предвидено в 
член 70 от регламента):   

Министерство на труда и социалните 
въпроси – Администрация на службите по 
заетостта, Прага. 

 
В. ДАНИЯ 

 
1. За прилагането на разпоредбите на член 
11, параграф 1, член 11а, параграф 1, член 
12а, член 13, параграфи 2 и 3 и член 14, 
параграфи 1, 2 и 3 от регламента за 
прилагане: 

Дирекция за социална сигурност, 
Копенхаген. 

  
За прилагането на разпоредбите на член 
113, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Министерство на вътрешните работи и 
здравеопазването, Копенхаген. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член Дирекция за социална сигурност, 



14, параграф 1, буква б) и параграф 2 буква 
а),  член 14а, параграф 1, буква б) и член 
14б, параграфи 1 и 2 от регламента: 

Копенхаген. 

  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
17 от регламента и член 10б от регламента 
за прилагане: 

Дирекция за социална сигурност, 
Копенхаген. 

  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
38, параграф 1, член 70, параграф 1 и член 
82, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Местният орган на властта в селището, в 
което пребивава бенефициентът. 

  
5. За прилагането на разпоредбите на член 
80, параграф 2, членове 81 и 84, параграф 2 
от регламента за прилагане: 

Фондът за безработица, в който най-скоро е 
участвало съответното лице, Дирекцията по 
труда, Копенхаген, ако съответното лице не 
е участвало във фонд за безработица.    

  
6. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане: 

 

  
а) възстановяване на разходи съгласно 
членове 36 и 63 от регламента: 

Министерство на вътрешните работи и 
здравеопазването, Копенхаген. 

  
б) възстановяване на парични средства 
съгласно член 70, параграф 2 от регламента: 

Дирекция по труда, Копенхаген. 

  
7. За прилагането на разпоредбите на член 
110 от регламента за прилагане: 

 

  
а) обезщетения съгласно Глави 1 и 5 на Дял 
ІІІ от регламента: 

Министерство на вътрешните работи и 
здравеопазването, Копенхаген. 

  
б) парични обезщетения съгласно Дял ІІІ, 
Глава 1 от регламента и обезщетения 
съгласно Дял ІІІ, Глави 2, 3, 7 и 8 от 
регламента: 

Дирекция за социална сигурност, 
Копенхаген. 

  
в) обезщетения съгласно Глава 4 на Дял ІІІ 
от регламента: 

Национална служба за трудови злополуки и 
професионални болести, Копенхаген. 

  
г) обезщетения съгласно Глава 6 на Дял ІІІ 
от регламента: 

Дирекция по труда, Копенхаген. 

 
Г. ГЕРМАНИЯ 

 
1. За прилагането на разпоредбите на член  



6, параграф 1 от регламента за прилагане: 
  
а) в зависимост от естеството на последната 
упражнявана дейност: 

Пенсионно-осигурителните институции за 
работници и служители, посочени в 
Приложение 2 за различните държави-
членки; 

  
б) когато е невъзможно да се определи 
естеството на последната дейност: 

Пенсионно-осигурителните институции за 
работници, посочени в Приложение 2 за 
различните държави-членки; 

  
в) лица, които съгласно нидерландското 
законодателство са били осигурени по 
общата схема за осигуряване за старост, 
като същевременно са упражнявали 
дейност, която съгласно германското 
законодателство не е била обект на 
задължително осигуряване: 

Федерална осигурителна служба за 
служители, Берлин. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на:  
  
а) член 14, параграф 1, буква а), член 14б, 
параграф 1 от регламента и в случай на 
споразумения съгласно член 17 от 
регламента, във връзка с член 11 от 
регламента за прилагане, 

 

  
б) член 14а, параграф 1, буква а) и член 14б, 
параграф 2, и в случай на споразумения 
съгласно член 17 от регламента, във връзка 
с член 11а от регламента за прилагане, 

 

  
в) член 14, параграф 2, буква б), член 14, 
параграф 3, член 14а, параграфи 2 до 4 и 
член 14в, буква а), и в случай на 
споразумения съгласно член 17 от 
регламента, във връзка с член 12а от 
регламента за прилагане: 

 

  
(i) лица, които са осигурени за болест: Институцията, при която е осигурено 

лицето; 
  
(ii) лица, които не са осигурени за болест:  
  
- наети лица: Федерална осигурителна служба за 

служители, Берлин, 



  
- работници: Компетентната пенсионно-осигурителна 

институция за работници. 
  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграф 1, буква б), член 14а, параграф 
1, буква б) и член 14б, параграф 1 (във 
връзка с член 14, параграф 1, буква б), член 
14б, параграф 2 (във връзка с член 14а, 
параграф 1, буква б) и член 17 от 
регламента: 

Германски център за връзка за осигуряване 
за болест – чужбина, Бон. 

  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
13, параграфи 2, 3 и 4 и член 14 от 
регламента за прилагане: 

Фондът за болест в района на Бон, избран 
от съответното лице; 

  
5. За прилагането на разпоредбите на член 
80, параграф 2, членове 81 и 82, параграф 2 
от регламента за прилагане: 

Службата по заетостта в района в Германия, 
където работникът последно е пребивавал 
постоянно или временно, или когато 
работникът нито постоянно, нито временно 
е пребивавал в Германия, като 
същевременно е работил там, службата по 
заетостта в района в Германия, където 
работникът последно е бил нает на работа.  

  
6. За прилагането на разпоредбите на член 
85, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Службата по заетостта в района в Германия, 
където работникът последно е бил нает на 
работа. 

  
7. За прилагането на разпоредбите на член 
91, параграф 2 от регламента за прилагане: 

 

  
а) семейни помощи, които се изплащат 
съгласно разпоредбите на членове 77 и 78 
от регламента: 

Служба по заетостта, Нюрнберг; 

  
б) пенсионни добавки за деца, които се 
изплащат съгласно законни схеми за 
пенсионно осигуряване: 

Пенсионно-осигурителните институции за 
работници, служители и миньори, които са 
определени за компетентни институции в 
параграф 2 на Раздел В от Приложение 2. 

  
8. За прилагането на разпоредбите на:  
  
а) член 36 от регламента и член 102, 
параграф 2 от регламента за прилагане: 

Национална федерация на местните 
фондове за болест, Бон 2; 

  



б) член 63 от регламента и член 102, 
параграф 2 от регламента за прилагане: 

Федерация на професионалните и търговски 
сдружения, Св. Аугустин; 

  
в) член 75 от регламента и член 102, 
параграф 2 от регламента за прилагане: 

Федерална служба по труда, Нюрнберг. 

  
9. За прилагането на разпоредбите на член 
113, параграф 2 от регламента за прилагане: 

 

  
а) възстановяване на неправилно 
предоставени обезщетения в натура на 
работници при представяне на завереното 
удостоверение, предвидено в член 20, 
параграф 2 от регламента за прилагане: 

Германски център за връзка за осигуряване 
за болест – чужбина, Бон чрез 
компенсационния фонд, предвиден в 
параграф 5 на Раздел В от Приложение VІ 
към регламента; 

  
б) възстановяване на неправилно 
предоставени обезщетения в натура на 
работници при представяне на завереното 
удостоверение, предвидено в член 62, 
параграф 2 от регламента за прилагане: 

Федерация на професионалните и търговски 
сдружения, Св. Аугустин. 

  
10. За прилагането на разпоредбите на член 
14г, параграф 3 от регламента: 

Институцията, на която са плащани 
пенсионно-осигурителни вноски или, ако 
искането е отправено едновременно с или 
след искането за пенсия, институцията, 
която проучва искането. 

 
Д. ЕСТОНИЯ 

 
1. За прилагането на разпоредбите на член 
14в и член 14г, параграф 3 от регламента и 
член 6, параграф 1, член 10б, член 11, 
параграф 1, член 11а, параграф 1, член 12а, 
член13, параграф 2, член 13, параграф 3, 
член 14, параграфи 1, 2 и 3, член 38, 
параграф 1, член 70, параграф 1, член 82, 
параграф 2 и член 86, параграф 2 от 
регламента за прилагане:      

Съвет за социално осигуряване, Талин 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член17 
от регламента и членове 8 и 113, параграф 2 
от регламента за прилагане:       

Естонски здравноосигурителен фонд, Талин. 

  
3. За прилагането на разпоредбите на 
член102, параграф 2 от регламента за 
прилагане: 

 



  
а) Болест, майчинство, трудови злополуки и 
професионални болести: 

Естонски здравноосигурителен фонд, Талин; 

  
б) Безработица: Естонски фонд за осигуряване за безработица, 

Талин.  
  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
109 от регламента за прилагане: 

Съвет по данъците, Талин. 

 
Е. ГЪРЦИЯ 

 
1. За прилагането на разпоредбите на член 6, 
параграф 1 от регламента за прилагане: 

Социално-осигурителен институт, Атина. 

  
2. За прилагането на:   
  
а) разпоредбите на член 14, параграф 1, член 
14б, параграф 1 и споразуменията в 
съответствие с член 17 от регламента, във 
връзка с член 11 от регламента за прилагане: 

 

  
б) разпоредбите на член 14, параграф 2, буква 
б) и споразуменията в съответствие с член 17 
от регламента, във връзка с член 12а от 
регламента за прилагане: 

 

  
(i) като цяло: Социално-осигурителен институт, Атина; 
  
(ii) за моряци: Моряшки пенсионен фонд, Пирея. 
  
3. За прилагането на:  2, буква б), подточка (i) 
от регламента и член 12а, параграф 1 от 
регламента за прилагане: 

Социално-осигурителен институт, Атина. 

  
a) разпоредбите на член 14а, параграф 1, член 
14б, параграф 2 и споразуменията в 
съответствие с член 17 от регламента, във 
връзка с член 11 от регламента за прилагане: 

 

  
б) разпоредбите на член 14а, параграф 2, член 
14в и споразуменията в съответствие с член 
17 от регламента, във връзка с член 12а от 
регламента за прилагане: 

 

  
в) разпоредбите на член 13, параграфи 2 и 3 и  



член 14, параграфи 1 и 2 от регламента за 
прилагане:    
  
(i) за наети лица: Социално-осигурителен институт, Атина. 
  
(ii) за самостоятелно наети лица: 
 
(съответният им осигурителен орган) 
 
и по-конкретно: 

 

  
- собственици на транспортни средства за 
обществено ползване: 

Шофьорски пенсионен фонд, Атина; 

  
- занаятчии и дребни търговци: Осигурителен фонд за занаятчии и дребни 

търговци, Атина; 
  
- търговци: Осигурителен фонд на търговците, Атина; 
  
- представители на туристически и параходни 
дружества: 

Осигурителен фонд за представители на 
параходни дружества и служители, Пирея; 

  
- юрисконсулти, адвокати и нотариуси: Фонд на юристите, Атина;  
  
- лекари, зъболекари, ветеринари и 
фармацевти: 

Осигурителен и пенсионен фонд за 
медицински работници, Атина;  

  
- инженери и архитекти: Пенсионен фонд за инженери и строители в 

областта на благоустройството, Атина; 
  
- служители в редакции на ежедневници в 
Атина и Солун: 

Пенсионен фонд за прес-служители в Атина и 
Солун, Атина;  

  
- собственици на местни ежедневници и 
периодични издания, както и журналисти:  

Осигурителен фонд за собственици, 
редактори и служители в редакциите на 
периодични печатни издания, Атина;  

  
- хотелиери: Взаимоспомагателен фонд на хотелиерите, 

Атина; 
  
- продавачи на вестници Пенсионен фонд на продавачите на вестници, 

Атина-Солун; 
  
(iii) за моряци: Моряшки пенсионен фонд, Пирея. 
  
4. За прилагането на разпоредбите на член  



14в, параграф 2 от регламента за прилагане::  
  
а) като цяло: Социално-осигурителен институт, Атина; 
  
б) за моряци: Моряшки пенсионен фонд, Пирея. 
  
5. За прилагането на разпоредбите на член 80, 
параграф 2, член 82, параграф 2 и член  85, 
параграф 2 от регламента за прилагане: 

Организацията за трудова заетост, Глифада. 

  
6. За прилагането на разпоредбите на член 81 
от регламента за прилагане: 

Социално-осигурителен институт, Атина. 

  
7. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане: 

 

  
a) семейни помощи, обезщетения за  
безработица: 

Организацията за трудова заетост, Глифада. 

  
б) обезщетения за моряци: Дом на моряка, Пирея; 
  
в) други обезщетения:  
  
(i) за наети лица, самостоятелно заети лица и 
служители в държавни предприятия:  

Социално-осигурителен институт, Атина. 

  
(ii) за държавни служители: Министърът на здравеопазването и 

социалната помощ, Атина; 
  
(iii) за военнослужещи на активна служба:  Министерство на националната отбрана, 

Атина; 
  
(iv) за военнослужещи на активна служба в 
Пристанищната гвардия: 

Министерство на търговската флота, Пирея 

  
(v) за учащи в AEI и TEI: Министърът на образованието и 

регионалните въпроси, Атина. 
  
8. За прилагането на разпоредбите на член 110 
от регламента за прилагане: 

 

  
a) семейни помощи, обезщетения за  
безработица: 

Организацията за трудова заетост, Глифада; 

  
б) обезщетения за моряци: Моряшки пенсионен фонд, Пирея; 
  



в) други обезщетения: Социално-осигурителен институт, Атина. 
  
9. За прилагането на разпоредбите на член 
113, параграф 2 от регламента за прилагане: 

 

  
а) обезщетения за моряци: Моряшки пенсионен фонд, Пирея; 
  
б) други обезщетения: Социално-осигурителен институт, Атина. 

 
 

Ж. ИСПАНИЯ 
 

1. За прилагането на разпоредбите на член 17 
от регламента в отделни случаи и член 6, 
параграф 1 (с изключение на специалното 
споразумение между морските лица и  
Социалния институт за моряци относно 
моряците), член 11, параграф 1, член 11а, 
член 12а, член 13, параграфи 2 и 3, член 14, 
параграфи 1, 2 и 3 и член 109 от регламента 
за прилагане: 

Общ фонд за социална сигурност. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 (освен по отношение на 
моряците и обезщетенията за безработица), 
членове 110 и 113, параграф 2 от регламента 
за прилагане: 

Национален институт за социална сигурност, 
Мадрид. 

  
3. За прилагането на разпоредбите на член 38, 
параграф 1, член 70, параграф 1, член 85, 
параграф 2 и член 86, параграф 2 от 
регламента за прилагане, освен по отношение 
на моряците, а за последно споменатите два 
члена, освен по отношение на лицата, 
включени в специалната схема за 
военнослужещи: 

Провинциалните дирекции на Националния 
институт за социална сигурност. 

  
4. За прилагането на разпоредбите на член 6, 
параграф 1 (специално споразумение за 
моряците), член 38, параграф 1 (по 
отношение на моряците), член 70, параграф 1, 
член 80, параграф 2, член 81, член 82, 
параграф 2, член 85, параграф 2, член 86, 
параграф 2 и член 102, параграф 2 (без 
обезщетенията за безработица) от регламента 
за прилагане: 

Провинциалните дирекции на Социалния 
институт за моряци. 



  
5. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 по отношение на 
обезщетенията за безработица: 

Национален институт по заетостта, Мадрид. 

  
6. За прилагането на разпоредбите на член 80, 
параграф 2, членове 81 и 82, параграф 2 от 
регламента за прилагане по отношение на 
обезщетенията за безработица, без моряците: 

Провинциалните дирекции на Националния 
институт по заетостта. 

  
7. За прилагането на разпоредбите на член 85, 
параграф 2 и член 85, параграф 2 от 
регламента за прилагане по отношение на 
семейните обезщетения за лица, включени в 
специалната схема за военнослужещи          

Главна дирекция по персонала, Министерство 
на отбраната, 

  
8. Специални схеми за държавни служители: 
 
 За прилагането на разпоредбите на член 14д, 
14е и 17 от регламента и член 12б от 
регламента за прилагане:  

Обща взаимо-осигурителна схема за държавни 
служители, централни служби, Мадрид.   

  
9. Специална схема за висши служители от 
въоръжените сили: 
 
За прилагането на разпоредбите на член 14д, 
14е и 17 от регламента и член 12б от 
регламента за прилагане: 

Социално-осигурителен институт на 
въоръжените сили, Мадрид 

  
10. Специална схема за висши служители от 
администрацията на съдебната система: 
 
За прилагането на разпоредбите на член 14д, 
14е и 17 от регламента и член 12б от 
регламента за прилагане: 

Обща взаимо-осигурителна схема за 
съдебната система, Мадрид. 

 
З. ФРАНЦИЯ 

 
1. За прилагането на разпоредбите на член 6, 
параграф 1 от регламента за прилагане: 

Регионалната дирекция за социална 
сигурност. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 11, 
параграф 1, буква а) и член 12а от регламента 
за прилагане: 

 

  
а) Франция без отвъдморските департаменти:  



  
(i) като цяло: Местният осигурителен фонд за болест, 
  
(ii) схема за работниците в селското 
стопанство: 

Селскостопански взаимоспомагателен 
социално-осигурителен фонд, 

  
(iii) схема за миньори: Дружество за подпомагане на миньорите, 
  
(iv) схема за моряци: Моряшки пенсионен фонд, отдел в 

поделение “Корабоплаване”; 
  
б) Отвъдморски департаменти:  
  
(i) като цяло: Общ социално-осигурителен фонд; 
  
(ii) за моряци: Моряшки пенсионен фонд, отдел в 

поделение “Корабоплаване”. 
  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
11а, параграф 1 и член 12а от регламента за 
прилагане: 

Регионалните взаимоспомагателни фондове. 

  
4. За прилагането на разпоредбите на член 13, 
параграфи 2 и 3 и член 14, параграф 3 от 
регламента за прилагане: 

Местният осигурителен фонд за болест за 
района на Париж. 

  
4а. За прилагането на разпоредбите на член 
14в от регламента и член 12а, параграфи 7 и 8 
от регламента за прилагане: 

 

  
а) член 12а, параграф 7 от регламента за 
прилагане: 

 

  
(i) трудова заетост във Франция и 
самостоятелна заетост извън сферата на 
селското стопанство в друга държава-членка: 

Регионалният взаимоспомагателен фонд, 

(ii) трудова заетост във Франция и 
самостоятелна заетост в сферата на селското 
стопанство в друга държава-членка: 

Селскостопански взаимоспомагателен 
социално-осигурителен фонд; 

  
б) член 12а, параграф 8 от регламента за 
прилагане: 

 

  
(i) самостоятелна заетост извън сферата на 
селското стопанство във Франция: 

Регионалният взаимоспомагателен фонд, 

  



(ii) самостоятелна заетост в сферата на 
селското стопанство във Франция: 

Селскостопански взаимоспомагателен 
социално-осигурителен фонд; 

  
в) в случай на самостоятелна заетост извън 
сферата на селското стопанство във Франция 
и трудова заетост в Люксембург: 

На съответното лице се издава формуляр Е 
101, който то представя на регионалния 
взаимоспомагателен фонд. 

  
5. За прилагането на разпоредбите на член 14, 
параграф 1, буква а) и член 17 от регламента: 

Център за социална сигурност на работници 
мигранти, Париж.   

  
(i) други схеми, освен схеми за работниците в 
селското стопанство: 

Регионалната дирекция по здравеопазване и 
социални грижи; 

  
(ii) схеми за работниците в селското 
стопанство: 

Регионална дирекция по селско и горско 
стопанство – Регионална служба за 
инспекция, труд, заетост и селскостопанска 
социална политика, Париж. 

  
6. За прилагането на разпоредбите на членове 
80, 81, 82, параграф 2 и член 85, параграф 2 
от регламента за прилагане: 

Териториалната Дирекция “Труд и работна 
сила” на мястото, където се упражнява 
трудовата заетост, за която се изисква 
завереното удостоверение; 

  
 Местният клон на Националната служба по 

заетостта; 
  
 Общината по мястото на пребиваване на 

членовете на семейството. 
  
7. За прилагането на разпоредбите на член 84 
от регламента за прилагане: 

 

  
а) пълна безработица: Сдружението за трудова заетост в 

промишлеността и търговията по мястото на 
пребиваване на съответното лице, 

  
б) частична безработица: Териториалната Дирекция “Труд и работна 

сила” по месторабота на съответното лице. 
8. За съвместното прилагане на разпоредбите 
на членове 36 и 63 от регламента и член 102 
от регламента за прилагане:  

Център за социална сигурност на работници 
мигранти, Париж; 

  
 Сдружение за трудова заетост в 

промишлеността и търговията. 
  
9. За прилагането на разпоредбите на член Център за социална сигурност на работници 



113, параграф 2 от регламента за прилагане: мигранти, Париж. 
 

И. ИРЛАНДИЯ 
 

1. За прилагането на разпоредбите на член 
14в и член 17 от регламента и член 6, 
параграф 1, член 11, параграф 1, член 11а, 
параграф 1, член 12а, член 13, параграфи 2 и 
3, член 14, параграфи 1, 2 и 3, член 38, 
параграф 1, член 70, параграф 1, член 85, 
параграф 2, член 86, параграф 2 и член 91, 
параграф 2 от регламента за прилагане: 

Министерство на социалните и семейни 
дела; 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 80, 
параграф 2, членове 81 и 82, параграф 2 от 
регламента за прилагане: 

Министерство на социалните и семейни 
дела; 

  
3. а) За прилагането на разпоредбите на 
членове 36 и 63 от регламента и член 102, 
параграф 2 от регламента за прилагане: 

Министерство на здравеопазването и децата, 
Дъблин; 

  
б) За прилагането на разпоредбите на член 70 
от регламента и член 102, параграф 2 от 
регламента за прилагане: 

Министерство на социалните и семейни 
дела. 

  
4. а) За прилагането на разпоредбите на член 
110 от регламента за прилагане (за парични 
обезщетения): 

Министерство на социалните и семейни 
дела; 

  
б) За прилагането на разпоредбите на член 
110 (за обезщетения в натура) и член 113, 
параграф 2 от регламента за прилагане: 

Източна регионална комисия по 
здравеопазване, Дъблин 20, 

 Централна комисия по здравеопазване, 
Тъламор, графство Офлей, 

 Среднозападна комисия по здравеопазване, 
Лимерик, 

 Североизточна комисия по здравеопазване, 
Сийнанъс Мор, графство Мийт, 

 Северозападна комисия по здравеопазване, 
Менърхамилтън, графство Лейтрим, 

 Югоизточна комисия по здравеопазване, 
Килкени, 

 Южна комисия по здравеопазване, Корк, 
 Западна комисия по здравеопазване, Галуей. 
 

Й. ИТАЛИЯ 



 
1. За прилагането на разпоредбите на член 
6, параграф 1 от регламента за прилагане: 

Министерство на труда и социалното 
благосъстояние, Рим. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
11, параграф 1, член 13, параграфи 2 и 3 и 
член 14, параграфи 1, 2 и 3 от регламента за 
прилагане: 

Национален институт за социалното 
благосъстояние, провинциални служби. 

  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
11а и 12а от регламента за прилагане: 

 

  
за практикуващи лекари: Национална служба за социалното 

благосъстояние и подпомагане на 
практикуващи лекари, 

  
за фармацевти: Национална служба за социалното 

благосъстояние и подпомагане на 
фармацевти, 

  
за ветеринарни лекари: Национална служба за социалното 

благосъстояние и подпомагане на 
ветеринарни лекари, 

  
за инженери и архитекти: Национален фонд за социалното 

благосъстояние за инженери и лекари, 
  
за геодезисти: Национален фонд за социалното 

благосъстояние и подпомагане на 
геодезисти, 

  
за адвокати: Национален фонд за социалното 

благосъстояние и подпомагане на адвокати, 
  
за икономисти: Национален фонд за социалното 

благосъстояние и подпомагане на 
икономисти, 

  
за счетоводители: Национален фонд за социалното 

благосъстояние и подпомагане на 
счетоводители, 

  
за специалисти по трудова заетост: Национален фонд за социалното 

благосъстояние и подпомагане на 
специалисти по трудова заетост, 

  



за нотариуси: Национален фонд за нотариуси, 
  
за митнически служители: Фонд за социалното благосъстояние за 

митнически служители. 
  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
38, параграф 1 от регламента за прилагане: 

Национален институт за социалното 
благосъстояние, провинциални служби. 

  
5. За прилагането на разпоредбите на член 
80, параграф 2, членове 81, 82, параграф 2, 
член 85, параграф 2, членове 88 и 91, 
параграф 2 от регламента за прилагане: 

Национален институт за социалното 
благосъстояние, провинциални служби. 

  
6. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане: 

 

  
а) възстановяване на парични средства 
съгласно член 36 от регламента: 

Министерство на здравеопазването, Рим; 

  
б) възстановяване на парични средства 
съгласно член 63 от регламента: 

 

  
(i) обезщетения в натура: Министерство на здравеопазването, Рим, 
  
(ii) протези и скъпо струващи устройства: Национален осигурителен институт за 

трудови злополуки, Рим; 
  
в) възстановяване на разходи съгласно член 
70 от регламента: 

Национален институт за социалното 
благосъстояние, Рим. 

7. За прилагането на разпоредбите на член 
113, параграф 2 от регламента за прилагане: 

 

  
а) болест (включително туберкулоза): Министерство на здравеопазването, Рим; 
  
б) трудови злополуки и професионални 
болести: 

 

  
(i) обезщетения в натура: Министерство на здравеопазването, Рим, 
  
(ii) протези и скъпо струващи устройства: Национален осигурителен институт за 

трудови злополуки, Рим; 
 

К. КИПЪР 
 

1. За прилагането на разпоредбите на член 
14в, член 14г, параграф 3 и член 17 от 

Отдел “Социално осигуряване”, 
Министерство на труда и социалното 



регламента и член 6, параграф 1, член 10б, 
член 11, параграф 1, член 11а, параграф 1, 
член 12а, член 13, параграфи 2 и 3, член 14, 
параграфи 1, 2 и 3, член 38, параграф 1, 
член 80, параграф 2, член 81, член 82, 
параграф 2, член 85, параграф 2, член 86, 
параграф 2 член 91, параграф 2 и член 109 
от регламента за прилагане:     

осигуряване. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
8, член 102, параграф 2 и член 110 от 
регламента за прилагане (за парични 
обезщетения):  

Отдел “Социално осигуряване”, 
Министерство на труда и социалното 
осигуряване. 

  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
8, член 102, параграф 2 и член 110 от 
регламента за прилагане (за обезщетения в 
натура) и членове 36 и 63 от регламента: 

Министерство на здравеопазването. 

 
Л. ЛАТВИЯ 

 
За прилагането на разпоредбите на:  
  
а) член 14, параграф 1, член 14а, параграфи 
1 и 4, член 14б, параграф 1, член 14г, 
параграф 3 и член 17 от регламента:   

Държавна агенция за социално 
осигуряване, Рига; 

  
б) член 11б, член 11, параграф 1, член 11а, 
параграф 1, член13, параграфи 2 и 3, член 
14, параграфи 1, 2 и 3, член 82, параграф 2 и 
член 109 от регламента за прилагане: 

Държавна агенция за социално 
осигуряване, Рига; 

  
в) член 102, параграф 2 от регламента за 
прилагане (във връзка с членове 36 и 63 от 
регламента):  

Държавна агенция за задължително 
здравно осигуряване, Рига. 

  
г) член 70, параграф 2  от регламента: Държавна агенция за социално 

осигуряване, Рига; 
 

М. ЛИТВА 
 

1. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграф 1, буква б), член 14а, параграф 
1, буква б), член 14б, параграфи 1 и 2, член 
14г, параграф 3 и член 17 от регламента и 
член 6, параграф 1, член 10б, член 11, 

Съвет на Държавния фонд за социално 
осигуряване, Вилнюс; 



параграф 1, член 11а, член 12а, член 13, 
параграфи 2 и 3, член 14, параграфи 1 и 2, 
член 85, параграф 2 и член 91, параграф 2 от 
регламента за прилагане:                
  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
38, параграф 1, член 70, параграф 1 и член 
86, параграф 2 от регламента за прилагане:   

Общински служби по 
местопребиваване на лицето.  

  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
80, параграф 2, член 81 и член 82, параграф 
2 от регламента за прилагане:      

Национална трудова борса, Вилнюс. 

  
4. За прилагането на разпоредбите на 
член102, параграф 2 от регламента за 
прилагане: 

 

  
а) възстановяване на разходи съгласно 
членове 36 и 63 от регламента: 

Държавен фонд за пациенти, Вилнюс. 

  
б) възстановяване на разходи съгласно член 
70, параграф 2:  

Национална трудова борса, Вилнюс. 

  
5. За прилагането на разпоредбите на 
член110 от регламента за прилагане: 

 

  
а) обезщетения в натура съгласно глави 1 и 
4 от Дял ІІІ на регламента:   

Държавен фонд за пациенти, Вилнюс; 

  
б) парични обезщетения в изпълнение на 
глави от 1 до 4 и 8 от Дял ІІІ на регламента:    

Съвет на Държавния фонд за социално 
осигуряване, Вилнюс; 

  
в) парични обезщетения в изпълнение на 
глава 6 от Дял ІІІ на регламента:  

Национална трудова борса, Вилнюс; 

  
г) парични обезщетения в изпълнение на 
глави 5 и 7 от Дял ІІІ на регламента:      

Отдели за социално подпомагане към 
общините. 

  
6. За прилагането на разпоредбите на член 
113, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Държавен фонд за пациенти, Вилнюс; 

 
 

Н. ЛЮКСЕМБУРГ 
 

1. За прилагането на разпоредбите на член 
14г, параграф 3 от регламента: 

Компетентният орган за съответния вид 
упражнявана дейност. 



  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
6, параграф 1 от регламента за прилагане: 

Компетентната схема за съответния вид 
последно упражнявана във Великото 
херцогство трудова или самостоятелна 
заетост. 

  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
11, параграф 1, членове 11а, 13, параграфи 2 
и 3 и член 14, параграфи 1, 2 и 3 от 
регламента за прилагане: 

Общ център за социална сигурност, 
Люксембург. 

  
4. За прилагането на разпоредбите на 
членове 10б и 12а от регламента за 
прилагане: 

Общ център за социална сигурност, 
Люксембург. 

  
5. За прилагането на разпоредбите на член 
80, параграф 2, членове 81 и 82, параграф 2 
от регламента за прилагане: 

Служба по заетостта, Люксембург. 

  
6. За прилагането на разпоредбите на член 
85, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Фондът за болест, при който последно е 
било осигурено съответното лице. 

   
7. За прилагането на разпоредбите на член 
91, параграф 2 от регламента за прилагане: 

 

  
а) Инвалидност, старост, смърт (пенсии):  
  
(i) за работници: Осигурителен институт за старост и 

инвалидност, Люксембург; 
  
(ii) за служители и самостоятелно заети  
лица със свободни професии: 

Пенсионен фонд за служители и 
самостоятелно заети  лица със свободни 
професии, Люксембург; 

  
(iii) за самостоятелно заети  лица, заети в 
сферата на занаятчийската промишленост, 
търговията или производството: 

Пенсионен фонд за занаятчии, търговци и 
производители, Люксембург; 

  
(iv) за самостоятелно заети  лица, заети в 
сферата на селското стопанство: 

Селскостопански пенсионен фонд, 
Люксембург; 

  
(v) за специалните схеми в държавния 
сектор: 

Компетентният пенсионен орган. 

  
б) Семейни обезщетения: Национален фонд за семейни обезщетения, 

Люксембург. 



  
8. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане: 

 

  
а) болест и майчинство: Сдружение на фондовете за болест, 

Люксембург; 
  
б) трудови злополуки: Осигурително сдружение за злополуки, 

отдел “Промишленост”, Люксембург; 
  
в) безработица: Служба по заетостта, Люксембург. 
  
9. За прилагането на разпоредбите на член 
113, параграф 2 от регламента за прилагане: 

 

  
а) болест и майчинство: Сдружение на фондовете за болест, 

Люксембург; 
  
б) трудови злополуки: Осигурително сдружение за злополуки, 

отдел “Промишленост”, Люксембург; 
 

O. УНГАРИЯ 
 

1. За прилагането на разпоредбите на член 
14в, член14г, параграф 3 и член 17 от 
регламента: 

Национален здравноосигурителен фонд, 
Будапеща. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
6, параграф 1 от регламента за прилагане:       

 

  
а) болест, майчинство, трудови злополуки: Национален здравноосигурителен фонд, 

Будапеща; 
  
б) старост, инвалидност: Централна администрация за национално 

пенсионно осигуряване, Будапеща;  
  
в) безработица: Служба по заетостта; 
  
г) частен пенсионно-осигурителен фонд, 
доброволен пенсионно-осигурителен фонд: 

Унгарска институция за финансов надзор, 
Будапеща; 

  
3. За прилагането на разпоредбите на 
членове 8, 10б, член 11, параграф 1, член 
11а, параграф 1, член 12а, член 13, 
параграфи 3 и 4 и член 14, параграфи 1, 2 и 
3 от регламента за прилагане:                         

Национален здравноосигурителен фонд, 
Будапеща. 



  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
38, параграф 1 от регламента за прилагане:     

Централна администрация за национално 
пенсионно осигуряване, Будапеща.  

  
5. За прилагането на разпоредбите на член 
70, параграф 1 от регламента за прилагане:     

 

  
а) плащания за болест при злополука и 
анюитет за злополука: 

Национален здравноосигурителен фонд, 
Будапеща. 

  
б) други обезщетения:  Централна администрация за национално 

пенсионно осигуряване, Будапеща. 
  
6. За прилагането на разпоредбите на член 
80, параграф 2, член 81 и член 82, параграф 
2 от регламента за прилагане:   

Служба по заетостта, Будапеща. 

  
7. За прилагането на разпоредбите на член 
85, параграф 2 и член 86, параграф 2 от 
регламента за прилагане 

 

  
а) Обезщетение за майчинство и помощ за 
майчинство:  

Национален здравноосигурителен фонд, 
Будапеща; 

  
б) други семейни обезщетения:  Служба за публични финанси, Будапеща; 
  
8. За прилагането на разпоредбите на член 
91, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Централна администрация за национално 
пенсионно осигуряване, Будапеща. 

  
9. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане: 

 

  
а) болест, майчинство, трудови злополуки: Национален здравноосигурителен фонд, 

Будапеща; 
  
б) безработица:  Служба по заетостта, Будапеща. 
  
10. За прилагането на разпоредбите на 
член109 от регламента за прилагане:       

Национален здравноосигурителен фонд, 
Будапеща. 

  
11. За прилагането на разпоредбите на 
член110 от регламента за прилагане: 

 

  
а) болест, майчинство, трудови злополуки: Национален здравноосигурителен фонд, 

Будапеща; 
  



б) старост, инвалидност: Централна администрация за национално 
пенсионно осигуряване, Будапеща; 

  
в) обезщетения за безработица:   Служба по заетостта, Будапеща;  
  
г) семейни обезщетения:  Служба за публични финанси, Будапеща. 
  
12. За прилагането на разпоредбите на член 
113, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Национален здравноосигурителен фонд, 
Будапеща. 

 
 

П  МАЛТА 
 

За прилагането на разпоредбите на член 
14в, член14г, параграф 3 и член 17 от 
регламента и член 6, параграф 1, член 8, 
параграфи 1 и 2, член10б, член 11, параграф 
1, член 11а, параграф 1, член 12, буква а), 
член 13, параграфи 2 и 3, член 14, 
параграфи 1, 2 и 3, член 38, параграф 1, 
член 70, параграф 1, член 80, параграф 2, 
член 81, член 82, параграф 2, член 85, 
параграф 2, член 86, параграф 2, член 89, 
параграф 1, член102, параграф 2, член109 и 
член110 от регламента за прилагане:                

Департамент за социална сигурност, Валета; 

  
За прилагането на разпоредбите на член 8, 
параграф 3 и член 113, параграф 2 от 
регламента за прилагане: 

Здравно поделение, Валета. 

 
 

 
Р. НИДЕРЛАНДИЯ 

 
1. За прилагането на разпоредбите на член 
17 от регламента и член 6, параграф 1, 
членове 10б, 11, параграфи 1 и 2, член 11а, 
параграфи 1 и 2, членове 12а, 13, параграфи 
2 и 3 и член 14, параграфи 1 и 2 от 
регламента за прилагане: 

Социално-осигурителна банка, Амстелвеен. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграф 3 от регламента за прилагане 
по отношение на служителите от помощния 
персонал на Европейските общности, които 
не пребивават постоянно в Нидерландия 

Фондът за здравно осигуряване, в който 
участва съответното лице; 



(само за обезщетения в натура): 
  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
82, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Институция за административно 
управление на осигуряването на наети лица, 
Амстердам. 

  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане: 

 

  
а) възстановяване на парични средства, 
предвидено в членове 36 и 63 от 
регламента: 

Съвет за осигуряване за грижи, Амстелвеен; 

  
б) възстановяване на парични средства, 
предвидено в член 70 от регламента: 

Институция за административно 
управление на осигуряването на наети лица, 
Амстердам.. 

 
С. АВСТРИЯ 

 
1. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграф 1, буква б)  и член 17 от 
регламента: 

Федералният министър на социалната 
сигурност и поколенията, съгласувано със 
съответната държавна администрация по 
отношение на специалните схеми за 
държавни служители.   

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
11, член 11а, член 12а, член 13 и член 14 от 
регламента: 

 

  
а) когато съответното лице е подчинено на 
австрийското законодателство:   

Компетентната схема за осигуряване за 
болест;  

  
б) във всички други случаи: Централно сдружение на австрийските 

социално-осигурителни институции, Виена. 
  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
14г, параграф 3 от регламента: 

Компетентната институция. 

  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
38, параграф 1 и член 70, параграф 1 от 
регламента за прилагане: 

Компетентният регионален осигурителен 
фонд за болест по мястото на пребиваване 
на членовете на семейството.  

  
5. За прилагането на разпоредбите на член 
80, параграф 2, членове 81 и 82, параграф 2 
от регламента за прилагане: 

Компетентният здравноосигурителен фонд 
според последното място на пребиваване 
или престой на съответното лице.  

  



6. За прилагането на разпоредбите на член 
85, параграф 2 и член 86, параграф 2 от 
регламента за прилагане във връзка със 
специалната помощ за майчинство: 

Компетентното регионално бюро на служба 
“Пазар на труда” по последното място на 
пребиваване или престой  на наетото лице 
или според последната му месторабота. 

  
7. За прилагането на разпоредбите на:  
  
а) член 102, параграф 2 от регламента за 
прилагане във връзка с членове 36 и 63 от 
регламента: 

Главно сдружение на австрийските 
социално-осигурителни институции, Виена. 

  
б) член 102, параграф 2 от регламента за 
прилагане във връзка с член 70 от 
регламента: 

Регионално бюро на служба “Пазар на 
труда”, Виена. 

  
8. За прилагането на разпоредбите на член 
110 от регламента за прилагане: 

- компетентната институция, или 

 - ако няма компетентна австрийска 
институция, институцията по мястото на 
пребиваване. 

  
9. За прилагането на разпоредбите на член 
113, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Сдружение на австрийските социално-
осигурителни институции, Виена, като се 
подразбира, че възстановяването на 
разходите за обезщетения в натура се 
извършва от получените от въпросното 
главно сдружение вноски за осигуряване за 
болест на пенсионерите. 

 
Т. ПОЛША 

 
1. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграф 1, буква а)  и член 17 от 
регламента, във връзка с член 11 от 
регламента за прилагане, член 14, 
параграфи 2 и 3 от регламента, във връзка с 
член 12а от регламента за прилагане, член 
14а, параграф 1, буква а)  и член 17 от 
регламента, във връзка с член 11а от 
регламента за прилагане, член 14а, 
параграфи 2, 3 и 4 от регламента, във връзка 
с член 12а от регламента за прилагане, член 
14б, параграфи 1 и 2, във връзка с член14, 
параграф 1, буква а) от регламента, член 14в 
от регламента, във връзка с член 12а от 
регламента за прилагане и член14г, 

Изнесените служби на Институцията за 
социално осигуряване с териториални 
правомощия по отношение на официалното 
седалище на работодателя на осигуреното 
лице (или на самостоятелно заетото лице). 



параграф 3 от регламента:                      
  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграф 1, буква б) и член 17 от 
регламента, във връзка с член 11 от 
регламента за прилагане, член14а, параграф 
1, буква б) и член 17 от регламента, във 
връзка с член11а от регламента за 
прилагане, член14б, параграфи 1 и 2, във 
връзка с член14, параграф 1, буква б) и член 
17 от регламента: 

Институцията за социално осигуряване, 
Централно управление, Варшава. 

  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
6, параграф 1,  член10б, член 13, параграфи 
2 и 3, член 14 и член 109 от регламента за 
прилагане:  

Институцията за социално осигуряване, 
Централно управление, Варшава. 

  
а) обезщетения за здравна помощ:  Фондът за болест, към който е осигурено 

лицето; 
  
б) други обезщетения:   
  
(i) за наети и самостоятелно заети лица с 
изключение на самостоятелно заети 
фермери: 

изнесените служби на Институцията за 
социално осигуряване с териториални 
правомощия по отношение на официалното 
седалище на работодателя на осигуреното 
лице (или на самостоятелно заетото лице); 

  
(ii) за самостоятелно заети фермери: регионалните клонове на Фонда за социално 

осигуряване на селскостопански работници, 
с териториални правомощия по отношение 
на мястото на пребиваване на фермера.  

  
4. За прилагането на разпоредбите на член 8 
от регламента за прилагане:  

 

  
а) обезщетения за здравна помощ:  Фондът за болест, към който е осигурено 

лицето; 
  
б) други обезщетения:  - изнесените служби на Институцията за 

социално осигуряване с териториални 
правомощия по отношение на официалното 
седалище на работодателя на осигуреното 
лице (или на самостоятелно заетото лице) по 
време на осигурителния период, по 
отношение на наети и самостоятелно заети 



лица с изключение на самостоятелно заети 
фермери; 
- изнесените служби на Институцията за 
социално осигуряване с териториални 
правомощия по отношение на мястото на 
пребиваване или престой по отношение на 
наети и самостоятелно заети лица с 
изключение на самостоятелно заети фермери 
за периода след изтичане на срока на 
осигуряване; 
- регионалните клонове на Фонда за 
социално осигуряване на селскостопански 
работници с териториални правомощия по 
отношение на мястото на осигуряване на 
самостоятелно заетите фермери. 

  
5. За прилагането на разпоредбите на член 
38, параграф 1, от регламента за прилагане:  

 

  
а) за наети и самостоятелно заети лица с 
изключение на самостоятелно заети 
фермери: 

организационните звена на Институцията за 
социално осигуряване, определени за 
осъществяване на сътрудничество с 
компетентните институции на конкретни 
държави-членки; 

  
б) за самостоятелно заети фермери: регионалните клонове на Фонда за социално 

осигуряване на селскостопански работници, 
определени за осъществяване на 
сътрудничество с компетентните 
институции на конкретни държави-членки; 

  
в) за професионални войници: Специализирани органи на Министерството 

на националната отбрана; 
  
г) за полицейски служители, за служители 
на националните противопожарни служби, 
на службата за охрана на границата, на 
Агенцията за вътрешна сигурност, на 
Агенцията за външно разузнаване и на 
Бюрото за държавна сигурност: 

Специализирани органи на Министерството 
на вътрешните работи и администрацията; 

  
д) за служители на службите за охрана на 
местата за лишаване от свобода: 

Специализирани органи на Министерството 
на правосъдието; 

  
е) за съдии и прокурори: Специализирани органи на Министерството 

на правосъдието; 



  
6. За прилагането на разпоредбите на член 
70, параграф 1 от регламента за прилагане:  

 

  
а) дългосрочни обезщетения:   
  
(i) за наети и самостоятелно заети лица с 
изключение на самостоятелно заети 
фермери: 

организационните звена на Институцията за 
социално осигуряване, определени за 
осъществяване на сътрудничество с 
компетентните институции на конкретни 
държави-членки; 

  
(ii) за самостоятелно заети фермери: регионалните клонове на Фонда за социално 

осигуряване на селскостопански работници, 
определени за осъществяване на 
сътрудничество с компетентните 
институции на конкретни държави-членки; 

  
(iii) за професионални войници: Специализирани органи на Министерството 

на националната отбрана; 
  
(iv) за полицейски служители, за служители 
на националните противопожарни служби, 
на службата за охрана на границата, на 
Агенцията за вътрешна сигурност, на 
Агенцията за външно разузнаване и на 
Бюрото за държавна сигурност: 

Специализирани органи на Министерството 
на вътрешните работи и администрацията; 

  
(v) за служители на службите за охрана на 
местата за лишаване от свобода: 

Специализирани органи на Министерството 
на правосъдието; 

  
(vi) за съдии и прокурори: Специализирани органи на Министерството 

на правосъдието; 
  
б) краткосрочни обезщетения:   
  
(i) за наети и самостоятелно заети лица с 
изключение на самостоятелно заети 
фермери: 

изнесените служби на Институцията за 
социално осигуряване с териториални 
правомощия по отношение на мястото на 
пребиваване или престой на членовете на 
семействата на осигурените лица; 

  
(ii) за самостоятелно заети фермери: регионалните клонове на Фонда за социално 

осигуряване на селскостопански работници, 
с териториални правомощия по отношение 
на мястото на пребиваване или престой на 



членовете на семейството на фермера. 
  
7. За прилагането на разпоредбите на член 
80, параграф 1, член 81, член 82, параграф 
2, член 83, параграф 1 и член 84, параграф 2 
от регламента за прилагане:      

Бюрата по труда на воеводствата с 
териториални правомощия по отношение на 
мястото на пребиваване или престой; 

  
8. За прилагането на разпоредбите на член 
85, параграф 2 от регламента за прилагане:  

 

  
a) за наети и самостоятелно заети лица с 
изключение на самостоятелно заети 
фермери: 

изнесените служби на Институцията за 
социално осигуряване с териториални 
правомощия по отношение на официалното 
седалище на работодателя на осигуреното 
лице (или на самостоятелно заетото лице); 

  
б) за самостоятелно заети фермери: регионалните клонове на Фонда за социално 

осигуряване на селскостопански работници 
с териториални правомощия по отношение 
на мястото на осигуряване на фермера; 

  
в) за безработни: Бюрата по труда на воеводствата с 

териториални правомощия по отношение на 
мястото на пребиваване или престой; 

  
9. За прилагането на разпоредбите на член 
86, параграф 2 от регламента за прилагане: 

 

  
а) за наети и самостоятелно заети лица с 
изключение на самостоятелно заети 
фермери: 

изнесените служби на Институцията за 
социално осигуряване с териториални 
правомощия по отношение на мястото на 
пребиваване или престой на членовете на 
семейството на осигуреното лице; 

  
б) за самостоятелно заети фермери: регионалните клонове на Фонда за социално 

осигуряване на селскостопански работници 
с териториални правомощия по отношение 
на мястото на пребиваване или престой на 
членовете на семейството на фермера; 

  
в) за професионални войници: Специализирани органи на Министерството 

на националната отбрана; 
  
г) за полицейски служители, за служители 
на националните противопожарни служби, 
на службата за охрана на границата, на 

Специализирани органи на Министерството 
на вътрешните работи и администрацията; 



Агенцията за вътрешна сигурност, на 
Агенцията за външно разузнаване и на 
Бюрото за държавна сигурност: 
  
д) за служители на службите за охрана на 
местата за лишаване от свобода: 

Специализирани органи на Министерството 
на правосъдието; 

  
е) за съдии и прокурори: Специализирани органи на Министерството 

на правосъдието; 
  
10. За прилагането на разпоредбите на член 
91, параграф 2 от регламента за прилагане: 

 

  
а) за наети и самостоятелно заети лица с 
изключение на самостоятелно заети 
фермери: 

организационните звена на Институцията за 
социално осигуряване, определени за 
осъществяване на сътрудничество с 
компетентните институции на конкретни 
държави-членки; 

  
б) за самостоятелно заети фермери: регионалните клонове на Фонда за социално 

осигуряване на селскостопански работници, 
определени за осъществяване на 
сътрудничество с компетентните 
институции на конкретни държави-членки; 

  
в) за професионални войници, с изключение 
на тези, постъпили на служба след 1 януари 
1999 година: 

Специализирани органи на Министерството 
на националната отбрана;  

  
г) за полицейски служители, за служители 
на националните противопожарни служби, 
на службата за охрана на границата, на 
Агенцията за вътрешна сигурност, на 
Агенцията за външно разузнаване и на 
Бюрото за държавна сигурност, с 
изключение на тези, постъпили на служба 
след 1 януари 1999 година: 

Специализирани органи на Министерството 
на вътрешните работи и администрацията; 

  
д) за служители на службите за охрана на 
местата за лишаване от свобода, с 
изключение на тези, постъпили на служба 
след 1 януари 1999 година: 

Специализирани органи на Министерството 
на правосъдието; 

  
е) за бивши съдии и прокурори: Специализирани органи на Министерството 

на правосъдието; 
  



11. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане, 
във връзка с членове 36 и 63 от регламента: 

Министерство на здравеопазването, Служба 
за международни разплащания, Варшава. 

  
12. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане, 
във връзка с член 70 от регламента: 

Министерство на икономиката, труда и 
социалната политика, Варшава. 

 
У. ПОРТУГАЛИЯ 

 
А. ПОНАЧАЛО:  
  
І. КОНТИНЕНТАЛНА ЧАСТ  
  
1. За прилагането на разпоредбите на член 
17 от регламента: 

Департамент за международни отношения в 
областта на социалната сигурност,  
Лисабон. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
11, параграф 1 и член 11а от регламента за 
прилагане: 

Институт за солидарност и социална 
сигурност: Регионалният център за 
солидарност и социална сигурност, при 
който е осигурен съответният 
командирован работник. 

  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
12а от регламента за прилагане: 

Институт за солидарност и социална 
сигурност: Регионалният център за 
солидарност и социална сигурност по 
мястото на пребиваване или място на 
осигуряване на работника, което от двете е 
приложимо. 

  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
13, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Департамент за международни отношения в 
областта на социалното осигуряване, 
Лисабон. 

  
5. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграфи 1 и 2 от регламента за 
прилагане: 

Департамент за международни отношения в 
областта на социалното осигуряване, 
Лисабон. 

  
6. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграф 3 от регламента за прилагане: 

Институт за солидарност и социална 
сигурност: Регионалният център за 
солидарност и социална сигурност, 
Лисабон. 

  
7. За прилагането на разпоредбите на член 
28, параграф 1, член 29, параграфи 2 и 5, 

Институт за солидарност и социална 
сигурност: Регионалният център за 



член 30, параграфи 1 и 3 и член 31, 
параграф 1 (второ изречение) от регламента 
за прилагане (във връзка с издаването на 
удостоверения): 

солидарност и социална сигурност на 
мястото на пребиваване на съответното 
лице. 

8. За прилагането на разпоредбите на член 
25, параграф 2, член 38, параграф 1, член 
70, параграф 1, член 82, параграф 2 и член 
86, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Административният орган по местоживеене 
на членовете на семейството. 

  
9. За прилагането на разпоредбите на член 
17, параграфи 6 и 7, член 18, параграфи 3, 4 
и 6, членове 20, 21, параграф 1, членове 22, 
31, параграф 1 (първо изречение) и член 34, 
параграфи 1 и 2 (алинея първа) от 
регламента за прилагане (относно 
институцията по мястото на пребиваване 
или на престой, което от двете е 
приложимо): 

Регионалната здравна администрация по 
мястото на пребиваване или на престой на 
съответното лице. 

  
10. За прилагането на разпоредбите на член 
80, параграф 2, членове 81 и 85, параграф 2 
от регламента за прилагане: 

Институт за солидарност и социална 
сигурност: Регионалният център за 
солидарност и социална сигурност, при 
който последно е било осигурено 
съответното лице. 

  
11. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Департамент за международни отношения в 
областта на социалното осигуряване, 
Лисабон. 

  
ІІ. АВТОНОМНА ОБЛАСТ МАДЕЙРА  
  
1. За прилагането на разпоредбите на член 
17 от регламента: 

Департамент за международни отношения в 
областта на социалното осигуряване, 
Лисабон. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
11, параграф 1 и член 11а от регламента за 
прилагане: 

Център за социална сигурност на Мадейра, 
Фунхал. 

  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
12а от регламента за прилагане: 

Център за социална сигурност на Мадейра, 
Фунхал. 

  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
13, параграфи 2 и 3 от регламента за 
прилагане: 

Департамент за международни отношения в 
областта на социалното осигуряване, 
Лисабон. 

  



5. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграфи 1 и 2 от регламента за 
прилагане: 

Департамент за международни отношения в 
областта на социалното осигуряване, 
Лисабон. 

  
6. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграф 3 от регламента за прилагане: 

Център за социална сигурност на Мадейра, 
Фунхал. 

  
7. За прилагането на разпоредбите на член 
28, параграф 1, член 29, параграфи 2 и 5, 
член 30, параграфи 1 и 3 и член 31, 
параграф 1 (второ изречение) от регламента 
за прилагане (във връзка с издаването на 
удостоверения): 

Център за социална сигурност на Мадейра, 
Фунхал. 

  
8. За прилагането на разпоредбите на член 
25, параграф 2, член 38, параграф 1, член 
70, параграф 1, член 82, параграф 2 и член 
86, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Административният орган по мястото на 
пребиваване на членовете на семейството. 

  
9. За прилагането на разпоредбите на член 
17, параграфи 6 и 7, член 18, параграфи 3, 4 
и 6, членове 20, 21, параграф 1, членове 22, 
31, параграф 1 (първо изречение) и член 34, 
параграфи 1 и 2 (алинея първа) от 
регламента за прилагане (относно 
институцията по мястото на пребиваване 
или местожителство, което от двете е 
приложимо): 

Регионален здравен център, Фунхал. 

  
10. За прилагането на разпоредбите на член 
80, параграф 2, членове 81 и 85, параграф 2 
от регламента за прилагане: 

Център за социална сигурност на Мадейра, 
Фунхал. 

  
11. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Департамент за международни отношения в 
областта на социалното осигуряване, 
Лисабон. 

  
ІІІ. АВТОНОМНА ОБЛАСТ АЗОРСКИ 
ОСТРОВИ 

 

  
1. За прилагането на разпоредбите на член 
17 от регламента: 

Регионална дирекция за солидарност и 
социална сигурност, Ангра до Хероисмо. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
11, параграф 1 и член 11а от регламента за 
прилагане: 

Институт за управление на схеми за 
социална сигурност: Центърът за парични 
обезщетения, към който се числи 



съответния командирован работник. 
  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
12а от регламента за прилагане: 

Институт за управление на схеми за 
социална сигурност: Центърът за парични 
обезщетения по място на пребиваване или 
престой на работника, в зависимост от 
случая.  

  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
13, параграфи 2 и 3 от регламента за 
прилагане: 

Департамент за международни отношения в 
областта на социалното осигуряване, 
Лисабон. 

  
5. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграфи 1 и 2 от регламента за 
прилагане: 

Департамент за международни отношения в 
областта на социалното осигуряване, 
Лисабон. 

  
6. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграф 3 от регламента за прилагане: 

Институт за управление на схеми за 
социална сигурност: Център за парични 
обезщетения, Ангра до Хероисмо. 

  
7. За прилагането на разпоредбите на член 
28, параграф 1, член 29, параграфи 2 и 5, 
член 30, параграфи 1 и 3 и член 31, 
параграф 1 (второ изречение) от регламента 
за прилагане (във връзка с издаването на 
удостоверения): 

Институт за управление на схеми за 
социална сигурност: Център за парични 
обезщетения по място на пребиваване на 
съответното лице.  

  
8. За прилагането на разпоредбите на член 
25, параграф 2, член 38, параграф 1, член 
70, параграф 1, член 82, параграф 2 и член 
86, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Административният орган по мястото на 
пребиваване на членовете на семейството. 

  
9. За прилагането на разпоредбите на член 
17, параграфи 6 и 7, член 18, параграфи 3, 4 
и 6, членове 20, 21, параграф 1, членове 22, 
31, параграф 1 (първо изречение) и член 34, 
параграфи 1 и 2 (алинея първа) от 
регламента за прилагане (относно 
институцията по място на пребиваване или 
на престой, което от двете е приложимо): 

Здравен център по място на пребиваване 
или на престой на съответното лице.  

  
10. За прилагането на разпоредбите на член 
80, параграф 2, членове 81 и 85, параграф 2 
от регламента за прилагане7 

Институт за управление на схеми за 
социална сигурност: Центърът за 
финансови обезщетения, към който 
последно е било регистрирано съответното 
лице.  



  
11. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Департамент за международни отношения в 
областта на социалното осигуряване, 
Лисабон. 

  
Б. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНАТА 
СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ: 

 

  
1. За прилагането на разпоредбите на член 
17 от регламента: 

Департамент за международни отношения в 
областта на социалното осигуряване, 
Лисабон. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
11, параграф 1 и член 11а от регламента за 
прилагане: 

Главният секретариат или негов еквивалент, 
или отделът, който отговаря за 
управлението и администрирането на 
човешките ресурси в органа, към който е 
прикрепен командирования държавен 
служител.   

  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
12а от регламента за прилагане: 

Главният секретариат или негов еквивалент, 
или отделът, който отговаря за 
управлението и администрирането на 
човешките ресурси в органа, към който е 
прикрепен командирования държавен  
служител. 

  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
13, параграфи 2 и 3 от регламента за 
прилагане: 

Департамент за международни отношения в 
областта на социалното осигуряване, 
Лисабон. 

  
5. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграф 3 от регламента за прилагане: 

Главният секретариат или негов еквивалент, 
или отделът, който отговаря за 
управлението и администрирането на 
човешките ресурси в органа, към който е 
прикрепен командирования държавен 
служител. 

  
6. За прилагането на разпоредбите на член 
28, параграф 1, член 29, параграфи 2 и 5, 
член 30, параграфи 1 и 3 и член 31, 
параграф 1 (второ изречение) от регламента 
за прилагане (във връзка с издаването на 
удостоверения): 

Генералната дирекция за социална защита 
на държавни служители и други служители 
в държавната служба, Лисабон.  

  
7. За прилагането на разпоредбите на член 
25, параграф 2, член 38, параграф 1, член 

Административният орган по мястото на 
пребиваване на членовете на семейството. 



70, параграф 1, и член 86, параграф 2 от 
регламента за прилагане: 
  
8. За прилагането на разпоредбите на член 
17, параграфи 6 и 7, член 18, параграфи 3 и 
6, членове 20, 21, параграф 1, членове 22, 
31, параграф 1 (първо изречение) и член 34, 
параграфи 1 и 2 (алинея първа) от 
регламента за прилагане (относно 
институцията по мястото на пребиваване 
или местожителство, което от двете е 
приложимо): 

Регионален здравен център по мястото на 
пребиваване или местожителство на 
съответното лице. 

  
9. За прилагането на разпоредбите на член 
85, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Главният секретариат или негов еквивалент, 
или отделът на последния орган, към който 
е било прикрепено съответното лице и 
който отговаря за управлението и 
администрирането на човешките ресурси.  

  
10. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Департамент за международни отношения в 
областта на социалното осигуряване, 
Лисабон. 

 
 

Ф. СЛОВЕНИЯ 
 

1. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграф 1, буква б), член 14а, параграф 
1, буква б) и член 17 от регламента:  

Министерство на труда, семейството и 
социалните дела. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
10б от регламента за прилагане:                   

Здравноосигурителен институт на Словения. 

  
3. За прилагането на разпоредбите на 
членове 11, 11а, 12а, 12б, 13 и 14 от 
регламента за прилагане: 

Здравноосигурителен институт на Словения. 

  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
38, параграф 1 от регламента за прилагане: 

Министерство на труда, семейството и 
социалните дела. 

  
5. За прилагането на разпоредбите на член 
70, параграф 1от регламента за прилагане: 

Министерство на труда, семейството и 
социалните дела. 

  
6. За прилагането на разпоредбите на член 
80, параграф 1, член 81 и член 82, параграф 
2 от регламента за прилагане: 

Служба по заетостта на Словения. 



  
7. За прилагането на разпоредбите на член 
85, параграф 2 и член 86, параграф 2 от 
регламента за прилагане: 

Министерство на труда, семейството и 
социалните дела. 

  
8. За прилагането на разпоредбите на член 
91, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Министерство на труда, семейството и 
социалните дела. 

  
9. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане 
във връзка с членове 36 и 63 от регламента: 

Здравноосигурителен институт на Словения. 

  
10. За прилагането на разпоредбите на 
член102, параграф 2 от регламента за 
прилагане във връзка с член 70 от 
регламента: 

Служба по заетостта на Словения. 

  
11. За прилагането на разпоредбите на член 
110 от регламента за прилагане: 

компетентните институции. 

 
Х. СЛОВАКИЯ 

 
1. За прилагането на разпоредбите на член 
17 от регламента 

Министерство на труда, социалните дела и 
семейството на Република Словакия, 
Братислава. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
6, параграф 1 от регламента за прилагане: 

Агенция за социално осигуряване, 
Братислава. 

  
3. За прилагането на разпоредбите на член 8 
от регламента за прилагане: 

 

  
а) Парични обезщетения: Агенция за социално осигуряване, 

Братислава. 
  
б) Обезщетения в натура: Компетентното здравноосигурително 

дружество. 
  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
10в от регламента за прилагане: 

 

  
а) обезщетения за болест, майчинство, 
инвалидност, старост, трудови злополуки и 
професионални болести:   

Агенция за социално осигуряване, 
Братислава. 

  
б) семейни обезщетения:  компетентната институция, изплащаща 



семейни обезщетения;  
  
в) обезщетения за безработица:  Национална служба по труда – регионални 

служби по труда. 
  
г) обезщетения в натура:  Компетентното здравноосигурително 

дружество. 
  
5. За прилагането на разпоредбите на член 
11 параграф 1 от регламента за прилагане: 

Агенция за социално осигуряване, 
Братислава. 

  
6. За прилагането на разпоредбите на член 
11а, параграф 1, член 12а, член 13, параграф 
3, член 14, параграфи 1, 2 и 3    от 
регламента за прилагане: 

Агенция за социално осигуряване, 
Братислава; за обезщетения в натура - 
компетентното здравноосигурително 
дружество 

  
7. За прилагането на разпоредбите на член 
38, параграф 1 и член 70, параграф 1 от 
регламента за прилагане: 

Агенция за социално осигуряване, 
Братислава. 

  
8. За прилагането на разпоредбите на член 
80, параграф 2, член 81 и член 82, параграф 
2 от регламента за прилагане: 

Национална служба по труда, Братислава.  

  
9. За прилагането на разпоредбите на член 
85, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Агенция за социално осигуряване, 
Братислава. 

  
10. За прилагането на разпоредбите на член 
86, параграф 2 от регламента за прилагане: 

Общинската служба по място на 
пребиваване на членовете на семейството, 
компетентна по въпросите на гражданското 
състояние.  

  
11. За прилагането на разпоредбите на член 
91, параграф 2 от регламента за прилагане 
във връзка с изплащането на обезщетения 
съгласно членове 77 и 78 от регламента:    

 

  
а) за наети лица: работодателите; 
  
б) за самостоятелно заети лица: Агенция за социално осигуряване, 

Братислава. 
  
в) за други лица: Областните служби/управи. 
  
12. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2 от регламента за прилагане: 

 



  
а) във връзка с възстановяването на разходи 
съгласно членове 36 и 63 от регламента:  

Главно здравноосигурително дружество, 
Братислава; 

  
б) във връзка с възстановяването на разходи 
съгласно член 70 от регламента:   

Национална служба по труда, Братислава.  

  
13. За прилагането на разпоредбите на 
членове 109 и 110 от регламента за 
прилагане: 

 

  
а) обезщетения за болест, майчинство, 
инвалидност, старост, трудови злополуки и 
професионални болести:   

Агенция за социално осигуряване, 
Братислава. 

  
б) обезщетения в натура:  компетентното здравноосигурително 

дружество; 
  
в) обезщетения за безработица: Национална служба по труда – регионални 

служби по труда. 
  
14. За прилагането на разпоредбите на член 
113 от регламента за прилагане: 

компетентното здравноосигурително 
дружество. 

 
 

Ц. ФИНЛАНДИЯ 
 

1. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграф 1, буква б), член 14а, параграф 
1, буква б) от регламента и член 11, 
параграф 1, член 11а, параграф 1, член 12а, 
13, параграфи 2 и 3 и член 14, параграфи 1 и 
2 от регламента за прилагане: 

Централен пенсионно-осигурителен 
институт, Хелзинки. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
10б от регламента за прилагане: 

Социално-осигурителен институт, 
Хелзинки. 

  
3. За прилагането на разпоредбите на 
членове 36 и 90 от регламента за прилагане: 

Социално-осигурителен институт, 
Хелзинки, и 

 Трудово-пенсионните институции и 
 Централен пенсионно-осигурителен 

институт, Хелзинки. 
  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
37, буква б), член 38, параграф 1, член 70, 
параграф 1, член 82, параграф 2, член 85, 

Социално-осигурителен институт, 
Хелзинки. 



параграф 2 и член 86, параграф 2 от 
регламента за прилагане:  
  
5. За прилагането на разпоредбите на член 
41 от регламента за прилагане: 

Централен пенсионно-осигурителен 
институт, Хелзинки. 

  
7. За прилагането на разпоредбите на 
членове 80 и 81 от регламента за прилагане: 

Компетентният фонд за безработица, в 
случай на обезщетения за безработица, 
обвързани с доходите. 

 Социално-осигурителен институт, 
Хелзинки, в случай на основни обезщетения 
за безработица. 

  
8. За прилагането на разпоредбите на 
членове 102 и 113 от регламента за 
прилагане: 

Социално-осигурителен институт, 
Хелзинки. 

 Федерация на осигурителните институции 
за злополука, Хелзинки, в случай на 
осигуровка за злополука. 

  
9. За прилагането на разпоредбите на член 
110 от регламента за прилагане: 

 

  
а) Пенсии за трудова заетост: Централен пенсионно-осигурителен 

институт, Хелзинки, в случай на пенсии за 
трудова заетост; 

  
б) Трудови злополуки, професионални 
болести: 

Федерация на осигурителните институции 
за злополука, Хелзинки, в случай на 
осигуровка за злополука; 

  
в) в други случаи: Социално-осигурителен институт, 

Хелзинки. 
 

Ч. ШВЕЦИЯ 
 

1. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграф 1, член 14а, параграф 1, член 
14б, параграфи 1 и 2 от регламента и член 
11, параграф 1, буква а) и член 11а, 
параграф 1 от регламента за прилагане: 

Службата за социално осигуряване, при 
която е осигурено съответното лице. 

  
2. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграф 1, буква б) и член 14а, 
параграф 1, буква б) в случай на 
командировано в Швеция лице: 

Службата за социално осигуряване на 
мястото, където се извършва работата. 



  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
14б, параграфи 1 и 2 в случаи на 
командировано в Швеция лице за срок 
повече от 12 месеца: 

Служба за социално осигуряване, 
Гьотеборг, сектор “Моряци”. 

  
4. За прилагането на разпоредбите на член 
14, параграфи 2 и 3 и член 14а, параграфи 2 
и 3 от регламента: 

Службата за социално осигуряване по 
мястото на пребиваване. 

  
5. За прилагането на разпоредбите на член 
14а, параграф 4 от регламента и член 11, 
параграф 1, буква б), член 11а, параграф 1, 
буква б) и член 12а, параграфи 5, 6 и 7, 
буква б) от регламента за прилагане: 

Службата за социално осигуряване на 
мястото, където се извършва работата. 

  
6. За прилагането на разпоредбите на член 
17 от регламента: 

а) Службата за социално осигуряване на 
мястото, където се или ще се извършва 
работата, а когато работата се изпълнява в 
друга държава-членка  - службата  за 
социално осигуряване, към която е 
осигурено лицето към момента на 
сключване на споразумението, и 

  
 б) Национален съвет за социално 

осигуряване за категориите наети или 
самостоятелно заети  лица. 

  
7. За прилагането на разпоредбите на член 
102, параграф 2: 

а) Национален съвет за социално 
осигуряване; 

  
 б) Национален съвет на пазара на труда, за 

обезщетения за безработица. 
 

Ш. ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 

1. За прилагането на разпоредбите на 
членове 14в, 14г, параграф 3 и член 17 от 
регламента и член 6, параграф 1, член 11, 
параграф 1, член 11а, параграф 1, член 12а, 
13, параграфи 2 и 3, член 14, параграфи 1, 2 
и 3, член 80, параграф 2, членове 81, 82, 
параграф 2 и член 109 от регламента за 
прилагане: 

 

  
Великобритания: Служба по приходите, Център за лица, 



които не пребивават постоянно, Бентън 
Парк Вю, Нюкасъл на Тайн, NE98 1 ZZ. 

  
Северна Ирландия: Департамент по социалното развитие, 

Агенция за социална сигурност в Северна 
Ирландия, Звено за поддръжка на мрежата, 
отдел  “Отвъдморски обезщетения”, блок 2, 
Стормънт Естейт, Белфаст, ВT4 3SJ, 

  
2. За прилагането на разпоредбите на 
членове 36 и 63 от регламента и членове 8, 
38, параграф 1, член 70, параграф 1, член 
91, параграф 2, член 102, параграф 2, член 
110 и 113, параграф 2 от регламента за 
прилагане: 

 

  
Великобритания: Департамент по труда и пенсиите, 

Пенсионна служба, Международен 
пенсионен център, “Тайнвю парк”, Нюкасъл 
на Тайн, NE98 1 BA, 

  
Северна Ирландия: 
 

Департамент по социалното развитие, 
Агенция за социална сигурност в Северна 
Ирландия, Звено за поддръжка на мрежата, 
отдел  “Отвъдморски обезщетения”, блок 2, 
Стормънт Естейт, Белфаст, ВT4 3SJ, 

  
3. За прилагането на разпоредбите на член 
85, параграф 2, член 86, параграф 2 и член 
89, параграф 1 от регламента за прилагане: 

 

  
Великобритания: Служба по приходите, отдел “Детски 

обезщетения за Великобритания”, Нюкасъл 
на Тайн, NE88 1АА. 
 
Служба по приходите, Отдел “Данъчен 
кредит”, Престън PR1 0SB. 

  
Северна Ирландия: Служба по приходите, Отдел “Данъчен 

кредит”, Дорчестър Хаус, ул. “Грейт 
Виктория”, Белфаст ВT2 7WF, 
 
Служба по приходите, отдел “Обезщетения 
за деца” (СИ), Уиндзър Хаус, ул. “Бедфорд” 
№ 9-15, Белфаст ВT2 7UW. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 (А) (Б) (7) 
 

СХЕМИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 35, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТА 
 

(член 4, параграф 11 от регламента за прилагане) 
 
А. БЕЛГИЯ 
 
Схема, която разширява осигуряването за медицинско лечение (обезщетения в 
натура), включвайки самостоятелно заети  лица. 
 
Б. ЧЕХИЯ 
 
Няма. 
 
В. ДАНИЯ 
 
Няма. 
 
Г. ГЕРМАНИЯ 
 
Няма. 
 
Д. ЕСТОНИЯ 
 
Няма. 
 
Е. ГЪРЦИЯ 
 
Ж. ИСПАНИЯ  
 
Няма. 
 
З. ФРАНЦИЯ 
 
Няма. 
 
Е. ГЪРЦИЯ 
 
1. Осигурителен фонд за занаятчии и дребни търговци. 
 
2. Търговски осигурителен фонд. 
 
3. Осигурителен фонд за болест за адвокати: 
а) Взаимоспомагателен фонд, Атина; 
б) Взаимоспомагателен фонд, Пирея; 



в) Взаимоспомагателен фонд, Солун; 
г) Здравен фонд за провинциални адвокати. 
 
4. Осигурителен и пенсионен фонд за медицински персонал. 
 
И. ИРЛАНДИЯ 
 
Няма. 
 
Й. ИТАЛИЯ 
 
Няма. 
 
К. КИПЪР 
 
Няма. 
 
Л. ЛАТВИЯ 
 
Няма. 
 
М. ЛИТВА 
 
Няма. 
 
Н. ЛЮКСЕМБУРГ 
 
Няма. 
 
О. УНГАРИЯ 
 
Няма. 
 
П. МАЛТА 
 
Няма. 
 
Р. НИДЕРЛАНДИЯ 
 
Няма. 
 
С. АВСТРИЯ 
 
Няма. 
 
Т. ПОЛША 



 
Няма. 
 
У. ПОРТУГАЛИЯ 
 
Няма. 
 
Ф. СЛОВЕНИЯ 
 
Няма. 
 
Х. СЛОВАКИЯ 
 
Няма. 
 
Ц. ФИНЛАНДИЯ 
 
Няма. 
 
Ч. ШВЕЦИЯ 
 
Няма. 
 
Ш. ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
 
Няма. 
 



Допълнение1 
 

Член 95 (14) 
 

Възстановяване на обезщетения в натура, предоставени от осигуряване 
за болест и майчинство на пенсионери и членове на техните семейства, които 
не пребивават в държава-членка, съгласно чието законодателство получават 

пенсия и имат право на обезщетения 
 

1. Сумата на обезщетенията в натура, предоставени съгласно разпоредбите на член 
28, параграф 1 и член 28а и член 29, параграф 1 от регламента, се възстановява от 
компетентните институции на институциите, които са предоставили въпросните 
обезщетения, на основата на еднократно плащане, което е възможно най-близко по 
размер до действително направените разходи. 
 
2. Размерът на еднократното плащане се определя чрез умножаване на средните 
годишни разходи за пенсионер по средния годишен брой на пенсионерите и 
членовете на техните семейства, които следва да бъдат взети предвид, и чрез 
намаляване на получения резултат с 20%. 
 
3. Необходимите коефициенти за изчисляване на посоченото еднократно плащане 
се определят, както следва: 
 
а) за всяка държава-членка, средните годишни разходи за пенсионер се получават 
чрез разделяне на годишните разходи за всички предоставени обезщетения в 
натура от институциите на съответната държава-членка на всички пенсионери, 
чиито пенсии са дължими съгласно законодателството на въпросната държава-
членка по схемите за социална сигурност, които следва да бъдат взети предвид, и 
на членовете на техните семейства, на средния годишен брой на пенсионерите; 
схемите за социална сигурност, които следва да бъдат взети предвид за целта, са 
посочени в Приложение 9; 
 
б) при взаимоотношения между институциите на две държави-членки, средният 
годишен брой на пенсионерите и на членовете на техните семейства, които следва 
да бъдат взети предвид, е равен на средния годишен брой на пенсионерите и/или на 
членовете на техните семейства, посочени в член 28, параграф 2 или член 29, 
параграф 1 от регламента, които докато пребивават на територията на една от 
държавите-членки, имат право на обезщетения в натура за сметка на институцията 
на другата държава-членка. 
 
4. Броят на пенсионерите и на членовете на техните семейства, които следва да 
бъдат взети предвид в съответствие с разпоредбите на параграф 3, буква б), се 
определя по списък, който се води за целта от институцията по мястото на 

                                                 
1 Разпоредбите на този член се прилагат от 1 януари 1998 г. Въпреки това, при взаимоотношенията с 
Република Франция разпоредбите му се прилагат от 1 януари 2002 г. 
 



пребиваване въз основа на предоставени от компетентната институция 
документални доказателства за правата на съответните лица. В случай на спор, 
съответните институции представят съображенията си на Одиторския съвет, 
предвиден в член 101, параграф 3 от регламента за прилагане. 
 
5. Административната комисия определя методите и реда за определяне на 
посочените в параграфи 3 и 4 коефициенти за изчисляване. 
 
6. Две или повече държави-членки, или компетентните органи на тези държави-
членки, могат, след като са получили становището на административната комисия, 
да договарят други методи за оценка на подлежащите на възстановяване суми. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

СПИСЪК НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕИО) № 1408/71 
И (ЕИО) № 574/72 

 
А. Акт за присъединяване на Испания и Португалия (ОВ, № L 302, 15.11.1985 г., 
стр. 23) 
 
Б. Акт за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (ОВ, № С 241, 
29.8.1994 г., стр. 9), коригиран с Решение на Съвета 95/1/ЕО (ОВ, № L 1, 1.1.1995 
г., стр. 1) 
 
1. Актуализиран с Регламент на Съвета (ЕИО) № 2001/83 от 2 юни 1983 година 
(ОВ, № L 230, 22.8.1983 г., стр. 6) 
 
2. Регламент на Съвета (ЕИО) № 1660/85 от 13 юни 1985 година за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на 
наети лица,самостоятелно заети  лица и членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на 
процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ, № L 160, 20.6.1985 
г., стр. 1; текст на испански език: DO Edicíon especial, 1985 (05.04), стр. 142; текст 
на португалски език: OJ DO Edição Especial, 1985 (05.04), стр. 142; текст на 
шведски език: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), стр. 61; текст на 
финландски език: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), стр. 61) 
 
3. Регламент на Съвета (ЕИО) № 1661/85 от 13 юни 1985 година за определяне на 
техническите адаптации към правилата на Общността за социална сигурност на 
работниците мигранти по отношение на Гренландия (ОВ, № L 160, 20.6.1985 г., 
стр. 7; текст на испански език: DO Edicíon especial, 1985 (05.04), стр. 148; текст на 
португалски език: OJ DO Edição Especial, 1985 (05.04), стр. 148; текст на шведски 
език: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), стр. 67; текст на финландски език: 
EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), стр. 67) 
 
4. Регламент на Комисията (ЕИО) № 513/86 от 26 февруари 1986 година за 
изменение на Приложения 1, 4, 5 и 6 към Регламент на Съвета (ЕИО) № 574/72 за 
определяне на процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за 
прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица,самостоятелно заети  
лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността 
(ОВ, № L 51, 28.2.1986 г., стр. 44; текст на шведски език: EGT, Specialutgåva 1994, 
område 05 (04), стр. 73; текст на финландски език: EYVL:n erityispainos 1994, alue 
05 (04), стр. 73) 
 
5. Регламент на Съвета (ЕИО) № 3811/86 от 11 декември 1986 година за изменение 
на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на 
наети лица,самостоятелно заети  лица и членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на 



процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ, № L 355, 16.12.1986 
г., стр. 5; текст на шведски език: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), стр. 86; 
текст на финландски език: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), стр. 86) 
 
6. Регламент на Съвета (ЕИО) № 1305/89 от 11 май 1989 година за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на 
наети лица,самостоятелно заети  лица и членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на 
процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ, № L 131, 13.5.1985 
г., стр. 1; текст на шведски език: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), стр. 143; 
текст на финландски език: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), стр. 143) 
 
7. Регламент на Съвета (ЕИО) № 2332/89 от 18 юли 1989 година за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на 
наети лица,самостоятелно заети  лица и членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на 
процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ, № L 224, 2.8.1989 г., 
стр. 1; текст на шведски език: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), стр. 154; 
текст на финландски език: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), стр. 154) 
 
8. Регламент на Съвета (ЕИО) № 3427/89 от 30 октомври 1989 година за изменение 
на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на 
наети лица,самостоятелно заети  лица и членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на 
процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ, № L 331, 16.11.1989 
г., стр. 1; текст на шведски език: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), стр. 165; 
текст на финландски език: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), стр. 165) 
 
9. Регламент на Съвета (ЕИО) № 2195/91 от 25 юни 1991 година за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на 
наети лица,самостоятелно заети  лица и членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на 
процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ, № L 206, 29.7.1991 
г., стр. 2; текст на шведски език: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), стр. 46; 
текст на финландски език: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), стр. 46) 
 
10. Регламент на Съвета (ЕИО) № 1247/92 от 30 април 1992 година за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на 
наети лица,самостоятелно заети  лица и членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на 
процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ, № L 136, 19.5.1992 
г., стр. 1; текст на шведски език: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), стр. 124; 
текст на финландски език: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), стр. 124) 
 
11. Регламент на Съвета (ЕИО) № 1248/92 от 30 април 1992 година за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на 



наети лица,самостоятелно заети  лица и членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на 
процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ, № L 136, 19.5.1992 
г., стр. 7; текст на шведски език: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), стр. 130; 
текст на финландски език: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), стр. 130) 
 
12. Регламент на Съвета (ЕИО) № 1249/92 от 30 април 1992 година за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на 
наети лица,самостоятелно заети  лица и членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на 
процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ, № L 136, 19.5.1992 
г., стр. 28; текст на шведски език: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), стр. 151; 
текст на финландски език: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), стр. 151) 
 
13. Регламент на Съвета (ЕИО) № 1945/93 от 30 юни 1993 година за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на 
наети лица,самостоятелно заети  лица и членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността, Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на 
процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 
1247/92 за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ, № L 181, 23.7.1993 г., 
стр. 1; текст на шведски език: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06), стр. 63; 
текст на финландски език: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (06), стр. 63) 
 
14. Регламент на Съвета (ЕИО) № 3095/95 от 22 декември 1995 година за 
изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална 
сигурност на наети лица,самостоятелно заети  лица и членове на техните 
семейства, които се движат в рамките на Общността, Регламент (ЕИО) № 574/72 за 
определяне на процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71, Регламент 
(ЕИО) № 1247/92 за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) 
№ 1945/93 за изменение на Регламент (ЕИО) № 1247/92 (ОВ, № L 335, 30.12.1995 
г.,   стр. 1) 
 
15. Регламент на Съвета (ЕИО) № 3096/95 от 22 декември 1995 година за 
изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална 
сигурност на наети лица,самостоятелно заети  лица и членове на техните 
семейства, които се движат в рамките на Общността и Регламент (ЕИО) № 574/72 
за определяне на процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ, № 
L 335, 30.12.1995 г., стр. 10) 
 
 

 
 

 
 
 
 


	ПРИЛОЖЕНИЯ
	ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
	Член 1

	Определения
	Член 2

	Печатни типови образци – Информация за законодателствата – Ръководства
	Приложения
	ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА РЕГЛАМЕНТА
	Прилагане на разпоредбите на членове 6 и 7 от регламента
	Член 5

	Замяна на споразуменията за прилагане на конвенции с регламента за прилагане
	Прилагане на разпоредбите на член 9 от регламента
	Член 6

	Придобиване на право на доброволно или продължено по избор осигуряване
	Прилагане на разпоредбите на член 12 от регламента
	Общи правила за прилагане на разпоредбите за избягване на натрупване
	Член 8а
	Член 9а

	Формалности съгласно член 13, параграф 2, буква е) от регламента
	Член 11
	Член 11а`
	Член 12
	Член 12б
	Член 13
	Член 14

	ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА СУМИРАНЕТО НА ПЕРИОДИ

	КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ
	КОМПЕТЕНТНИ ИНСТИТУЦИИ
	А. ПОНАЧАЛО:
	І. Континентална част
	ІІ. Автономна област Мадейра
	ІІІ. Автономна област Азорски острови
	І. Континентална част
	ІІ. Автономна област Мадейра
	ІІІ. Автономна област Азорски острови

	ОРГАНИ ЗА ВРЪЗКА
	Общи коментари
	ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
	Общ коментар
	БАНКИ
	ОТПУСКАНЕ НА СЕМЕЙНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
	ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ
	СХЕМИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 35, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТА

