
                           Обща  информация 

 

Доказателство за здравно осигуряване на лицето 
в страната на произход 

CPAS или болниците могат да се свържат със 
Спомагателната каса за осигуряване срещу болести 
и инвалидност (CAAMI), за да получат тази 
информация. Срокът за отговор е различен за 
различните страни и може да стигне до няколко 
месеца. Вие можете също да се свържете директно 
със здравноосигурителната каса в страната Ви и да 
поискате доказателство за Вашето осигуряване или 
липса на такова.  
Забележка: Според SPP за социална 
интеграция, “ако едно лице пребивава нелегално в 
Белгия повече от една година, може да се счете, че 
лицето не е (вече) осигурено и не е необходимо 
доказателство за това.”
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Задължение да се декларира 

Ако не сте настанени в хотел или почивен дом, е 
необходимо в качеството си на европейски 
гражданин да подадете декларация за пристигане в 
кметството, където сте отседнали. Този документ е 
необходим, за да удостовери началото на 
пребиваването ви. CPAS може също да признае 
други доказателства за пристигането Ви в Белгия 
(напр. фактури на Ваше име, датирани писма от 
официални институции и т.н.) 
Европейски граждани, искащи убежище 
(изключителна ситуация)  

Ако като европеец сте в процедура за даване на 
убежище и не получавате материална помощ в 
приемателен център, Вие имате принципно право на 
медицинска помощ, отпусната от  Fedasil. За да 
получите тази помощ, трябва да се обърнете към 
Отдел „Медицински разходи” във Fedasil.  
Социално осигуряване и самоосигуряващи се 
лица 

Ако сте със статут самоосигуряващо се лице 
(indépendant), е необходимо да плащате вноски на 
съответната осигурителна каса (съществуват много 
такива в Белгия: Zenito, Partena и т.н). Тези вноски са 
много важно условие, защото при спиране на 
плащането им, рискувате да загубите здравно- 
осигурителните си права. 
 
  

 
 

                                                           
1 SPP IS Информационен документ. Медицински 
доказателствени  документи  според  закона от  02/04/1965 
и министерско постановление от 30/01/1995, стр. 15. 

ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ 

 
Здравноосигурителни каси в                     
Белгия 
На интернет страниците по-долу ще намерите най- близкия 
за Вас клон: 

 Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes- 
www.mc.be  

 Union Nationale des Mutualités Neutres  
www.mutualites-neutres.be  

 Union Nationale des Mutualités Socialistes  
www.mutsoc.be/Mutsoc/Prehome.htm  

 Union Nationale des Mutualités Libérales  
www.mutualiteliberale.be  

 Union Nationale des Mutualités Libres  www.mloz.be  
La CAAMI (Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité, 
HZIV на нидерландски език) : www.caami-hziv.fgov.be  
Служба CPAS В Брюксел 
Ще намерите информация за различните брюкселски 
клонове на служба CPAS, както и техните координати на 
сайта: www.ocmw-info-cpas.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С подкрепата на Комисията на фламандската общност  

          и на Общата Комисия на общностите 

 
 asbl Medimmigrant, 164 rue Gaucheret, 1030 Bruxelles 

 

 

Достъп на европейските 

граждани до медицинска 

помощ в Белгия   
 

 

 

 
 

 

 
Информация по електронна поща и по телефон 

Дежурен телефон 

Понеделник 10-13 ч., Вторник:  14-18 ч., Петък:    10-13 ч. 

Тел. 02/2741433/34, Факс 02/274 14 48 

Електронна поща: info@medimmigrant.be 

www.medimmigrant.be 

Пощенски адрес: 

( ! Консултации на място не се правят) 

 

164, rue Gaucheret ▪ 1030 Bruxelles 

Банка Fortis: 001-2389649-33 
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(БГ) 

Добре е да знаете 
 
 

 

Настоящата листовка се разпространява на езици 

като френски, английски, нидерландски, испански, 

руски, португалски, китайски, български и т.н. Бихте 

могли да я намерите и на нашата интернет страница. 

 

 Спешна медицинска помощ за лица без разрешение 

за законно пребиваване 

 Бременност, раждане & следродилни грижи за жени 

без разрешение за законно пребиваване 

 Здравно осигуряване за лица, пребиваващи 

нелегално или с неизяснен статут. 

 (Краткосрочно) пребиваване по медицински причини 

 Медицински грижи за психично болни без 

разрешение за законно пребиваване 

 Виза по медицински причини+ поемане на разходи 

 Какво да правим в случай на трудова злополука при 

липса на официално сключен договор? 

 Медицинско подпомагане в случай на доброволно 

връщане 

 Достъп на европейските граждани до медицинска 

помощ в Белгия 

 Убежище и здравни грижи 

 Medimmigrant - Представяне 

 

http://www.mc.be/
http://www.mutualites-neutres.be/
http://www.mutsoc.be/Mutsoc/Prehome.htm
http://www.mutualiteliberale.be/
http://www.mloz.be/
http://www.caami-hziv.fgov.be/
http://www.ocmw-info-cpas.be/
mailto:info@medimmigrant.be


Ако имате здравна осигуровка във Вашата 

страна – членка на Европейския съюз (ЕС) 

 

Преди да дойдете в Белгия, е необходимо да 

вземете от вашата здравноосигурителна каса 

европейска здравноосигурителна карта. На тази 

карта са написани името, фамилията, датата на 

раждане и ЕГН. Тази карта  доказва, че имате 

здравноосигурителни права във Вашата страна. Ако 

сте забравили или загубили картата, чрез факс или 

електронна поща може да поискате удостоверение, 

което да я замести. Валидността на картата е 

различна в различните страни. За повече 

информация се обърнете към Вашата здравно- 

осигурителна каса. 

 

Заплащане/обезщетение в случай на: 

 

Необходима медицинска помощ 

В случай на престой в болница с преспиване, 

фактурата се заплаща от институцията в страната – 

членка на ЕС, осигуряваща лицето. Болницата 

изисква дължимата сума от нея.  

За амбулаторни грижи, Вие заплащате фактурата. 

След това : 

- изисквате възстановяване на сумата от 

здравната каса във Вашата страна – членка или 

- се обръщате за обезщетение към здравна 

организация в Белгия (осигурителна каса или 

CAAMI). Тази белгийска осигурителна 

институция ще изиска възстановяване на 

сумата от здравната каса във Вашата страна -   

членка. 

Обезщетението е по белгийски ценоразпис на 

услугите. Пациентът заплаща стойността на личното 

участие.   

 

Планирано лечение (= лечението е причината за 

престоя ви в Белгия) 

В случай на болнично лечение предварително 

трябва да се поиска от здравната каса в страната Ви 

разрешение ( =формуляр S2). Обезщетението ще се 

извърши по белгийски ценоразпис на услугите.  

За амбулаторно лечение разрешение не се 

изисква, но без него обезщетението ще бъде по 

условията във Вашата страна.  

 

 

 

Ако нямате здравна осигуровка във вашата 

страна – членка на ЕС 

Трябва да се знае, че преди да се пристъпи към 

накаква процедура, ще бъде направена проверка 

дали имате валидна осигуровка във Вашата 

страна. 

 

                 Здравно осигуряване в Белгия 

Влизането в здравноосигурителната система на 

Белгия е възможно за различни категории лица - 

както за лица на собствена издръжка, така и лица на 

издръжка на друго лице.  

> Повече информация в листовката „Здравно 

осигуряване за лица с неизяснен статут”, която 

можете да намерите на нашата интернет 

страница www.medimmigrant.be (Справочни 

материали и публикации). 

Забележки: 

- Срок на изчакване: няма такъв, ако лицето се 

записва за пръв път (по- сложна е процедурата, 

ако лицето вече е било записано в Белгия)  

- Продължение на здравноосигурителните 

права : при наличие на здравно- осигурителни 

права, те остават в сила поне до 31 декември 

на следващата година. Спират се след тази 

дата, ако лицето не е уредило здравно 

осигурителния си статут за референтната 

година (= X-2) или ако то работи или има 

доходи в друга страна – членка на ЕС. 

                          

Подпомагане от CPAS
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Подпомагането от CPAS има за цел да позволи на 

всеки гражданин да води достоен живот (Основен 

закон за CPAS). Тази помощ може да включва 

заплащането на здравните грижи. Предвид факта, че 

участието на CPAS е частично,  CPAS ще се 

съобрази с съществуването или не на: 

 

- здравно осигуряване в страната от ЕС, от която 

лицето идва;  

- право на здравно осигуряване в Белгия; 

- частно здравно осигуряване; 

- налични финансови средства за заплащане на 

медицинските услуги. 

                                                           
2 Социалната интеграция включва интеграционния доход, 

помощта за обучение и за трудова заетост и е в 

съответствие със законовите разпоредби. Социална 

помощ е форма на подпомагане, която CPAS може да 

отпусне, за да гарантира достоен живот. 

Внимание : В някои случаи Вие (или Вашето семейство) 

може да загубите правото си на пребиваване като 

европейски гражданин, ако сте в тежест на социалната 

система на Белгия. 

Различни примери според категорията европейско 

гражданство и статута на пребиваване
3
: 

Европейци, работещи на трудов договор, или 

самоосигуряващи се лица (+ членове на 

семействата им) 

- Анекс19(ter): право на социална помощ 

- Карта E, F или E+ и F+ : право на социална 

интеграция и на социална помощ 

(допълнителна) 

Европейски граждани, търсещи работа (+ членове на 

семействата им) 

- Анекс 19(ter): право на AMU (= спешна 

медицинска помощ) като за лицата без 

документи за законно пребиваване 

- Карта E и  F: право на социална интеграция - 

ако са  минали  3 месеца от издаването на 

анекс 19(ter) и  лицето е изключено от социална 

помощ (допълнителна) 

- Карти E+ и  F+ : право на социална интеграция 

и на социална помощ (допълнителна)  

Учащи от европейски страни, икономически 

неактивни европейски граждани, (+ членове на 

семействата им)  и европейски граждани – членове 

на белгийски семейства 

- анекс19(ter), карти E и F: изключване от 

социална помощ през 3-те месеца след 

получаването на документ за пребиваване, с 

право на AMU (= спешна медицинска помощ), 

както при лицата без документи за законно 

пребиваване 

- след периода на изключване, право на : право 

на социална интеграция и на социална помощ 

(допълнителна) или само на социална помощ, 

ако лицето още разполага с анекс 19(ter) 

‘Европейски туристи (без молба за пребиваване, по- 

дълго от 3 месеца и законно пребиваване) 

Без право на социална помощ или на AMU (= спешна 

медицинска помощ)  . Евентуално право на спешна 

помощ за осигуряване на възможно най-бързо 

отпътуване от страната 

Граждани на ЕС без документи за законно 

пребиваване  

Право на AMU (= спешна медицинска помощ)  

                                                           
3 Източник: циркулярно писмо от 5 август 2014 на SPP IS 

според решение n° 95/2014 на Конституционния Съд, 

отменящо частично член 57quinquies на закона CPAS.  

http://www.medimmigrant.be/

