На основание чл. 28 от Спогодбата за социална сигурност между Република
България и Република Сърбия от 19.09.2011 г. (по-нататък за краткост: Спогодбата) и чл. 2
от Административното споразумение за прилагането на Спогодбата за социална сигурност
между Република България и Република Сърбия от 19.09.2011 г.
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
И
ИНСТИТУТЪТ ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
Сключиха следния
ДОГОВОР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
Член 1
Лице, което съгласно законодателството на Република България е задължително
здравноосигурено (по-нататък: осигурено лице), и на което е издадена Европейска
здравноосигурителна карта (по-нататък: ЕЗОК) или „Удостоверение за временно
заместване на ЕЗОК (по-нататък: Временно Удостоверение) с цел упражняване правото на
здравни услуги на територията на държавите-членки на Европейския Съюз, държавите от
Европейското икономическо пространство и Швейцария, има право да ползва здравни
услуги на основание Европейската здравноосигурителна карта, съответно Временното
Удостоверение, по време на престоя си на територията на Република Сърбия, в
съответствие с разпоредбите на Спогодбата и законодателствата на двете държави.
Член 2
Европейската здравноосигурителна карта или Временното Удостоверение имат
същата валидност, съответно заменят формуляр BG/SRB 111 – „Потвърждение за право на
обезщетения в натура за периода на престой в Сърбия“.
Член 3
(1) Въз основа на Европейската здравноосигурителна карта или на Временното
Удостоверение, през периода на временен престой на територията на Република Сърбия,
осигуреното лице от Република България има право на здравни услуги в лечебните
заведения, включени в Плана за мрежата от здравни заведения и в частните здравни
заведения, с които Републиканският фонд за здравно осигуряване е сключил договор за
оказване на здравна помощ.
(2) При ползване на здравните услуги по ал. 1 от този член осигуреното лице се
задължава да спазва процедурите, предвидени от законодателството на Република Сърбия,
т.е. преди настъпване на осигурително събитие да заяви пред компетентното звено на
Републиканския фонд за здравно осигуряване по мястото на престой да му бъде издаден
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образец ИНО – 1 – „Здравен лист за чуждестранно осигурено лице и членовете на
неговото семейство“, който да представи на заведението, извършващо здравната услуга.
(3) По изключение, когато здравните услуги вече са били предоставени на
осигуреното лице въз основа на Европейска здравноосигурителна карта или Временно
Удостоверение, лечебното заведение изисква издаване на образеца по ал. 2 от този член.
(4) По отношение на обхвата на здравните услуги се прилагат разпоредбите на
Спогодбата.
Член 4
(1) При изчисляване и възстановяване на разходите за предоставени здравни
услуги, във формуляр SRB/BG 125 – „Индивидуална справка за действителните разходи“
се вписват данните от Европейската здравноосигурителна карта или Временното
Удостоверение.
(2) Българската компетентна институция поема разходите за здравни услуги за
своите осигурени лица, предоставени в периода на валидност, съответно до датата, която е
отразена на притежаваните от тях Европейска здравноосигурителна карта или Временно
Удостоверение.
Член 5
(1) Настоящият договор се сключва за неопределен срок и влиза в сила от
01.06.2014 г.
(2) Настоящият договор може да се прекрати от последния ден на текущата година,
като срокът на прекратяването не може да е по-кратък от 60 дни от датата на получаването
на съобщението за прекратяване.
Изготвено в Белград, на 20.03.2014 г. в два оригинални екземпляра, на български и
сръбски език, като и двата текста имат еднаква сила.
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