
ДОГОВОР 

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В НАТУРА

На основание на чл. 8. ал. 2. от Административното споразумение за прилагане на 

Спогодбата  между Република България и Република Сърбия за  социална сигурност, 

подписана на  19 септември  2011  година  в  Белград (по-нататък  в  текста: 

Административното  споразумение),  Националната  здравноосигурителна  каса като 

орган за връзка на Република България и Институтът за социално осигуряване,  като 

орган за връзка на Република Сърбия, сключиха следния договор: 

ЧАСТ  I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1

(1)  Разходите,  възникнали въз връзка с обезщетенията от здравното осигуряване 

съгласно  разпоредбите  на  чл.  12,  13  и  17,  ал.  3.  от  Спогодбата  между  Република 

България и Република Сърбия за социална сигурност (по-нататък в текста: Спогодбата), 

компетентните  институции ще възстановяват  помежду си чрез  заплащане на  реално 

извършените разходи.

(2) Под разходи по ал 1. от настоящия член се разбират разходите за обезщетения в 

натура.

Чл. 2

       (1) Институцията, която предоставя обезщетенията по здравното осигуряване, чрез 

органа за връзка представя на компетентната институция искове за възстановяване на 

разходите по чл. 1. ал. 1. от настоящия договор чрез формуляри BG/SRB 125, съответно 

SRB/BG 125.

       

(2)  Разходите  се  отразяват  в  националната  валута  на  Договарящата  държава,  в 

която е предоставено обезщетение от здравното осигуряване. 
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(3) Институцията, предоставила обезщетението, преизчислява сумите по ал. 2. от 

настоящия  член  в  евро  по  валутния  курс  в  деня  на  изпращане  на  иска,  съгласно 

информацията от Централната банка на Договарящата държава, която изпраща иска..

ЧАСТ II

ИЗПРАЩАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ 

Чл. 3

       (1) Институцията, която е предоставила обезщетенията, подава иск, по чл. 2. ал. 1. 

от настоящия договор, към компетентната институция два пъти годишно, принципно, 

както следва:

- до края на м.август за разходи, възникнали в периода от 01 януари до 30 юни на 

тещкущата година и 

- до края на м.февруари за разходи, възникнали в периода от 01 юли до 31 декември 

на предходната година. 

(2) Възстановяване на разходи по обезщетения може да се предявява, съответно да 

се подават искове за възстановяването им, най-много за три години назад, в това число 

и текущата година. 

Чл. 4

(1) Компетентните институции на  Договарящите държави директно възстановяват 

помежду  си  безспорните  разходи  в  евро,  в  срок  от  шест  месеца  от  получаване  на 

съответния иск. 

       

(2) Компетентните  институции,  чрез органите  за  връзка,  подават оспорвания по 

исковете от чл. 3. ал. 1. от настоящия договор най-късно в срок от шест месеца от деня 

на получаване на съответния иск.

       

(3) Ако  осигурителната  институция,  предоставила  обезщетението,  не  отговори 

чрез органа за връзка на изпратено оспорване по ал. 2 от настоящия член, в срок от 

шест месеца от деня на неговото получаване, то оспорването се счита за прието.
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ЧАСТ  III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 5

              Настоящият договор влиза в сила в деня, в който влизат в сила Спогодбата и 

Административното споразумение.

Съставено в София на 22.11.2012 година, в два оригинални екземпляра, съответно 

на сръбски и на български език, като всеки от двата текста е автентичен.

Национална здравноосигурителна каса

                   

Институт за социално осигуряване

                Пламен Цеков, с.р.                  Зоран Панович, с.р.    
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