
РЕШЕНИЕ № S6 

от 22 декември 2009 година 

относно регистрацията в държавата-членка на пребиваване съгласно член 24 от Регламент (ЕО) 
№ 987/2009 и съставянето на списъците, предвидени в член 64, параграф 4 от Регламент (ЕО) 

№ 987/2009 

(текст от значение за ЕИП и за Споразумението между ЕО и Швейцария) 

(2010/C 107/04) 

АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА 
СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, 

като взе предвид член 72, буква а) от Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. за координация на системите за социална 
сигурност ( 1 ), съгласно който тя е натоварена с разглеждането 
на всички административни въпроси и въпросите, свързани с 
тълкуването, произтичащи от разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 ( 2 ), 

като взе предвид член 35, параграф 2 от посочения по-горе 
Регламент (ЕО) № 883/2004, 

като взе предвид член 24 и член 64, параграфи 4 и 6 от 
Регламент (ЕО) № 987/2009 и член 74 от Регламент (ЕО) № 
883/2004, 

като предприе действия в съответствие с условията, заложени в 
член 71, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004, 

РЕШИ: 

Правилата за регистрацията в съответствие с член 24 от 
Регламент (ЕО) № 987/2009 (наричан по-нататък „Регламентът 
по прилагането“) и за воденето на списък, предвидено в член 64, 
параграф 4 от Регламента по прилагането, са както следва: 

I. Регистрация, предвидена в член 24 от Регламента по 
прилагането 

1. За целите на прилагането на член 24 от Регламента по 
прилагането, се определя следната процедура. 

При поискване от засегнатото лице компетентната институция 
изпраща на същото съответния документ съгласно член 17, 22, 
24, 25 или 26 от Регламент (ЕО) № 883/2004 (наричан по- 
нататък „основният регламент“) и член 24, параграф 1 от 
Регламента по прилагането, (наричан по-нататък „документ, пред 
оставящ правото на обезщетение“), като засегнатото лице трябва 
да изпрати посочения документ на институцията по мястото си 
на пребиваване, когато се регистрира за предоставяне на 
обезщетения в натура. 

При поискване от институцията по местопребиваване компе- 
тентната институция ѝ изпраща документа, предоставящ 
правото на обезщетение. 

Компетентната институция информира институцията по место 
пребиваване за всяко изменение или отмяна на документа, пред 
оставящ правото на обезщетение. Институцията получател трябва 
или да потвърди на институцията подател въпросното изменение 
или отмяна, или да го оспори. 

Институцията по местопребиваване информира компетентната 
институция за регистрацията на засегнатото лице, както и за 
всяко изменение или отмяна на въпросната регистрация. Инфор 
мацията се предоставя веднага щом институцията по местопре 
биваване получи достъп до информацията от значение за целта. 
Институцията получател трябва или да потвърди на инсти 
туцията подател въпросното изменение или отмяна, или да го 
оспори. 

2. Дата, считано от която е възможно възстановяването на 
разходите за обезщетения в натура в съответствие с членове 35 
и 41 от основния регламент и членове 62 и 63 от Регламента по 
прилагането, е: 

а) датата, на която е придобито правото на обезщетения в 
натура съгласно законодателството на компетентната 
държава-членка, записана в документа, предоставящ правото 
на обезщетение; 

б) датата на промяна на местопребиваването или регистрацията, 
в случаите, в които тя е по-късна от датата, посочена в буква 
а) по-горе и е записана в документа, издаден от институцията 
по местопребиваване в съответствие с член 24, параграф 2 от 
Регламента по прилагането. 

Ако членовете на семейството на дадено осигурено лице, пенсио 
нираното лице или един или няколко членове на неговото 
семейство все още се ползват с право на обезщетения във 
връзка с упражнявана професионална дейност или получаван 
заместващ доход по силата на законодателството на държавата 
по местопребиваване или друга държава-членка, в съответствие с 
регламентите регистрацията започва приоритетно в деня след 
датата, на която изтича периодът на валидност на въпросното 
право. 

3. Датата, считано от която спира изплащането на разходите 
за обезщетения в натура в съответствие с членове 35 и 41 от 
основния регламент и членове 62 и 63 от Регламента по прила 
гането, е датата на отмяна на регистрацията, нотифицирана от 
институцията по местопребиваване на компетентната институция 
или датата на отмяна на документа, предоставящ правото на 
обезщетение, нотифицирана от компетентната институция на 
институцията по местопребиваване.

BG C 107/6 Официален вестник на Европейския съюз 27.4.2010 г. 

( 1 ) ОВ L 166, 30.4.2004 г., стp. 1. 
( 2 ) ОВ L 284, 30.10.2009 г., стp. 1.



Тази дата трябва да бъде заявена в документа за отмяна и е 
датата, на която се прекратява действието на документа, пре- 
доставящ правото на обезщетение, а именно: 

i) датата на смъртта или датата, на която засегнатото лице е 
сменило държавата-членка на пребиваване; 

ii) датата, на която е придобито правото на обезщетения в 
натура, по силата на законодателството на държавата на 
пребиваване или на друга държава-членка, в съответствие с 
регламентите, във връзка с упражняването на професионална 
дейност или във връзка с придобиването на право на пенсия; 

iii) датата, на която членовете на семейството престават да 
отговарят на условията за предоставяне на право на обез 
щетения в натура в качеството си на членове на семейството 
съгласно законодателството на държавата-членка на преби 
ваване. 

Националните институции се задължават да действат така, че 
периодът между крайната дата на валидност на правото или 
регистрацията и датата, на която е предаден документът за 
отмяна, да е възможно най-кратък. Определянето на местопре 
биваването на дадено осигурено лице следва да се основава по- 
специално на надлежна преценка съгласно член 11 от 
Регламента по прилагането. 

II. Списък, предвиден в член 64, параграф 4 от Регламента 
по прилагането 

Членове на семействата на осигурени лица, пенсионери и/или 
членове на техните семейства 

1. Институцията по местопребиваване на държавата-членка, 
посочена в приложение 3 към Регламента по прилагането, 
изчислява фиксирания размер на обезщетенията в натура, пред 
оставяни на членовете на семейството на осигурените лица в 
съответствие с член 17 от основния регламент и на пенсионерите 
и/или членовете на техните семейства в съответствие с членове 
24, 25 или 26 от основния регламент, въз основа на воден за 
целта актуален списък, като се базира на своя собствена 
информация или на предоставената от компетентната институция 

информация относно придобиването на права, тяхното 
прекъсване или оттегляне. 

Списъците, упоменати в член 64, параграф 4 от Регламента по 
прилагането, указват броя на месечните фиксирани суми, 
дължими за дадена година за всеки един от членовете на семей 
ството на дадено осигурено лице, пенсионер и/или член на 
неговото семейство. 

2. За целите на изчисляването на броя на месечните 
плащания под формата на фиксирани суми, периодът, през 
който засегнатите лица могат да подават заявления за 
изплащане на обезщетения, се брои в месеци. 

Броят на месеците се изчислява като календарният месец, през 
който е извършено плащането на фиксираните суми, се брои 
като цял. 

Календарният месец, през който е прекратено правото, не се 
брои, освен ако той не е пълен месец. 

Ако целият период е по-кратък от месец, той се брой като един 
месец. 

В случай, че дадено лице е преместено от една възрастова група в 
друга в течение на периода, за който е подадено заявлението, 
месецът, през който се е състояла промяната във възрастовата 
група, се брои изцяло като спадащ към периода на класиране 
в следващата възрастова група. 

III. Заключителни разпоредби 

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз. То се прилага от датата на влизане в сила 
на Регламента по прилагането. 

Председател на Административната 
комисия 

Lena MALMBERG

BG 27.4.2010 г. Официален вестник на Европейския съюз C 107/7


