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ВЪВЕДЕНИЕ 

Датата 1 януари 2007 г. бележи началото на пълноправното членство на 
България в Обединена Европа. Това е петото разширяване на Европейския 
съюз, с което държавите членки стават 27 с общо население 493 милиона 
души. Така общността се разпростира до две нови външни граници – Молдова 
и Черно море. 

С присъединяването България вече има свои представители в институциите 
и органите на ЕС и участва в процеса на вземане на решения, а 
цялата нормативна база, въз основа на която функционира ЕС, става 
задължителна за страната ни. От 1 януари 2007 г. всеки български 
гражданин получава статут на европейски гражданин, но пълноценната 
интеграцията в ЕС е процес, който зависи в много голяма степен от личната 
инициатива на всеки да се възползва от правата и възможностите, които 
членството носи. Необходимо условие за това е познаването на тези права 
и възможности. 

Тази информационна брошура е изработена от Министерството на 
държавната администрация и административната реформа, за да 
послужи на българските граждани като справочник за техните нови права и 
задължения, както и за възможностите, които членството в ЕС предоставя. 
Изданието е систематизирано в няколко тематични раздела, посочени са и 
допълнителни източници на информация по всяка от темите. 

Първият раздел очертава правата и възможностите, произтичащи от 
европейското гражданство. Тук ще намерите информация за това как може да 
участвате активно в демократичния политически процес в общоевропейското 
пространство, както и за редица улеснения при търсенето на защита и права в 
трети страни. 

Вторият раздел описва правата, произтичащи от превръщането на България 
в част от вътрешния пазар на ЕС. Акцентът е върху възможностите, които 
предоставя свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали, правата 
на потребителите и правата на земеделските производители. 

Третият раздел носи условно заглавието “Социални права”, тъй като дава 
информация за правата и възможностите със социална насоченост на 
българските граждани след 1 януари 2007 г. 

Четвъртият раздел дава информация за правата, произтичащи от политиката 
на сближаване на ЕС. Описани са възможностите за България, свързани със 
средствата от структурните фондове и други финансови инструменти на ЕС. 

Европейският съюз означава възможности. От инициативността на всеки от 
нас зависи да ги реализираме. 



ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

БЗР – безопасност и здраве при работа 

ЕК – Европейска комисия 

ЕО – Европейски общности 

ЕП – Европейски парламент 

ЕС – Европейски съюз 

ЕСФ – Европейски социален фонд 

ЕСФРСР –  Европейски селскостопански фонд за развитие на селските 
райони 

ЕФР – Европейски фонд за рибарство 

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие 

EPSO – Служба за подбор на европейски служители 

ИКТ – Информационни и комуникационни технологии

ИСАК – интегрирана система за администриране и контрол 

ИСК – Икономически и социален комитет 

КОСАК –  Конференция на специализираните органи по европейски 
въпроси. Форум за сътрудничество между комитетите 
(комисиите) по европейските въпроси на националните 
парламенти на държавите членки на ЕС 

КР – Комитет на регионите 

КФ – Кохезионен фонд 

НЗОК – Национална здравноосигурителна каса 

ОСП – Обща селскостопанска политика 

ПИС – Първоинстанционен съд 

РЗОК – Районна здравноосигурителна каса 

СФ – Структурни фондове 

ФИОР – Финансов инструмент за ориентиране на рибарството 
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ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ГРАЖДАНСТВО 

Европейското гражданство е регламентирано с Договора за ЕС от 1992 г. 
Европейското гражданство: 

• цели да приближи гражданите до “европейските дела” 
•  осигурява по-ефективно участие на гражданите във формирането и 

осъществяването на европейските политики 
•  не заменя, а допълва националното гражданство с редица права, 

произтичащи от членството на държавата в ЕС 
•  получава се автоматично, без да са необходими никакви допълнителни 

процедури 
•  губи се автоматично, ако по някакви причини даден човек изгуби 

гражданството на държава членка 

От 1 януари 2007 г. всеки български гражданин е и европейски 
гражданин. 

ПРАВО НА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ И ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ 

 Всеки български гражданин може да преминава през границите на 
държавите членки при безвизов режим, без задграничен паспорт и 
само с документ за самоличност (лична карта), без митнически контрол. 
Държавите могат да ограничават тази свобода само в изключителни 
случаи, когато съществуват рискове за обществения ред и сигурност или за 
общественото здраве. 
 
За допълнителна информация: 

1.  Процедури при влизане в държава от ЕС: 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/travelling/entry-procedures/index.html 

2.  Право на пребиваване в друга страна от ЕС: 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/living/right-residence/index.html 

3.  Съвети при преместване в друга страна от ЕС: 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/travelling/before-departure/index.html 
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ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА ЗА ЕП И ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

След 1 януари 2007 г. всеки български гражданин, който живее в друга 
държава членка, може да се ползва от избирателни права в нея при 
провеждането на избори за Европейски парламент и за местни органи на 
управление. В националното законодателство на всяка държава членка 
се определя минималният период на пребиваване, който позволява 
упражняването на това избирателно право. 

Избирателното право означава, че: 

•  можете да гласувате в изборите за евродепутати в държавата на трайното 
си установяване и да бъдете избирани за евродепутати от квотата на 
същата държава 

Ако това е Германия, българин може да гласува в изборите за германските 
евродепутати или да заеме едно от 99-те места на германската квота. 
Българската квота е 18 и за нея се гласува в България от всички трайно 
установени в страната граждани на държави членки на ЕС. 

•  имате право да участвате в изборите за местни органи на управление 
в държава членка, в която сте се установили, и да бъдете избирани в 
състава на тези органи. Възможни са ограничения

Българин може да бъде избран за заместник-кмет, но не и за кмет във 
Франция. 

За Ваша информация: 
•  В изборите за национален парламент и за президент участват само 

гражданите на съответната държава членка на ЕС. 
•  Избори за ЕП се провеждат на всеки пет години. Последните бяха през 

2004 г. Първите избори за ЕП в България се провеждат през пролетта 
на 2007 г. Те са само за България и Румъния, тъй като двете страни се 
присъединяват в средата на мандата на ЕП. Избраните депутати ще са в 
състава на ЕП до 2009 г., когато ще се състоят редовните всеобщи избори 
на територията на ЕС. 

За допълнителна информация:
 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/living/election-rights/index.html 
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ПРАВО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКА И КОНСУЛСКА ЗАЩИТА В ТРЕТИ 
СТРАНИ (ИЗВЪН ЕС) 

Европейското гражданство Ви дава правото да потърсите дипломатическа 
и консулска защита от представителствата на всяка държава членка на 
ЕС, ако се намирате на територията на трета страна, с която България не е 
установила дипломатически и консулски отношения. 
Представителствата на държавите членки са длъжни да Ви защитят в 
същата степен и със същата грижа, с която биха се отнесли към собствените 
си граждани. 

За допълнителна информация: 

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/citizenship/outside-eu-protection/index.html 

ПРАВО НА ПЕТИЦИИ ДО ЕП 

Петициите са: 
•  начин европейските граждани да предизвикват и участват в дебати по 

определянето на общностните политики на ЕС 
•  инструмент за пряко гражданско участие във формирането и 

осъществяването на европейските политики 
•  средство за осъществяване на извънсъдебен контрол върху институциите 

на ЕС 
•  писмено обръщение, което се адресира до Постоянната комисия по 

петициите към ЕП 

Важно е да знаете, че: 
•  съдържанието на петициите трябва да се отнася до сферите на дейност 

на ЕС, чиито теми са социалната политика, опазването на околната среда, 
свободното движение на хора, прилагането на общностното право и др. 

•  петициите не могат да задължат институциите на ЕС да предприемат 
определено действие, но чрез тях може да се предизвикват дебати в ЕП 

За допълнителна информация: 

1.  Постоянна комисия по петициите към ЕП: 
www.europarl.europa.eu/committees/peti_home_en.htm 

2.  Петиция до ЕП по електронен път може да подадете на адрес: 
www.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/submit.do?language=BG 
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ПРАВО НА ЖАЛБИ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН 

Европейският омбудсман: 

•  се избира от ЕП с петгодишен мандат и е независим от институциите на ЕС 
или на държавите членки 

•  получава и разследва жалби от граждани на ЕС, от предприятия и 
организации в държавите членки, както и от физически или юридически 
лица, живеещи или регистрирани в някоя от държавите членки 

•  разглежда жалби за лошо администриране от страна на европейските 
институции. “Лошо администриране” има, когато официален орган на ЕС не 
действа в съответствие с правило или принцип, задължителни за него 

•  не се произнася по спорове от компетентността на съда и по трудови 
правоотношения между институциите на ЕС и техните служители 

• стреми се към постигане на “приятелско разрешаване” на спора 
•  отправя проектопрепоръки за предприемането на определени действия 

от страна на атакуваната институция, когато не се постигне “приятелско 
разрешаване” на спора 

•  изпраща доклад до ЕП, който може да бъде основание ЕП да предприеме 
определени действия 

Всеки български гражданин или българско юридическо лице може да 
подаде жалба до Европейския омбудсман, която: 
•  трябва да е индивидуална, в писмена форма на един от официалните 

езици в ЕС, следователно и на български език 
•  трябва да съдържа данни за подателя, да носи неговия подпис или 

подписа на негов представител (адвокат). Анонимни жалби са недопустими 
• може да бъде подадена и чрез депутат в ЕП, както и по електронен път 
•  трябва да се отправи в срок до 24 месеца от датата, когато предметът на 

жалбата е привлякъл вниманието на жалбоподателя 

Жалби срещу работата на българските институции се отправят към 
българския национален омбудсман. 

За допълнителна информация: 

1.  Европейски омбудсман: 
www.ombudsman.europa.eu 

2.  Формуляр за жалби до Европейския омбудсман: 
www.ombudsman.europa.eu/form/bg/form2.htm 

3.  Български омбудсман: 
www.ombudsman.bg 
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ПРАВО ДА БЪДЕМ ИНФОРМИРАНИ И ДА КОНТАКТУВАМЕ С 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

От 1 януари 2007 г. имате право да се обръщате към европейските 
институции на български език и да търсите информация по всякакви 
въпроси, свързани с дейността на ЕС, чрез: 

•  Европа Директ (http://ec.europa.eu/europedirect) – услуга, предоставяна от 
Центъра за контакти на ЕС по запитвания от по-общ характер. Услугата 
е безплатна – по електронната поща или на телефон 00 800 6789 10 11 от 
територията на която и да е държава членка 

•  безплатен телефон 0800 1 2007 – на него можете да задавате въпроси, 
свързани с членството на България в ЕС. Обаждането Ви се записва и 
до 10 дни получавате отговор на посочен от Вас телефонен номер или 
пощенски адрес

•   онлайн портал на ЕС за обществени услуги – “Твоята Европа” 
(http://ec.europa.eu/youreurope) 

•  електронна поща, като ползвате списъка с контакти на европейските 
институции 
(http://europa.eu/geninfo/mailbox/inst_en.htm) 

•  компетентната дирекция на Европейската комисия (ЕК), ползвайки 
подробния списък с контакти на Комисията 
(http://ec.europa.eu/contact/dg_en.htm) 

•  реален достъп до документи на ЕС в регистрите с документи на ЕП, ЕК и 
Съвета на ЕС (http://europa.eu/documents/registers/index_en.htm). Текстовете на 
решенията на Съда на ЕО са публикувани на неговия сайт 
(www.curia.europa.eu) 

•  запитвания към европейския комисар, отговарящ за връзките с 
институциите и комуникационната стратегия. В момента това е комисар 
Марго Валстрьом 
(http://blogs.ec.europa.eu/wallstrom) 

Ако смятате, че някоя от институциите на ЕС е нарушила правото Ви на 
личен живот, например чрез неправомерна употреба на личните Ви данни, 
можете да подадете жалба пред Европейския супервайзър за защита на 
данните (www.edps.eu.int). 
Ако уважи жалбата, той може да изиска от институцията да поправи, 
блокира или заличи личните данни, които са били неправилно обработени 
или използвани. 
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ПРАВО НА СЪДЕБНА ЗАЩИТА ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ОБЩНОСТИ 

Съдебната система на Европейските общности се състои от три съдилища. 
Това са: Съдът, създаден през 1952 г., Първоинстанционният съд (ПИС), 
създаден през 1989 г., и Съдът на публичната служба, създаден през 2004 г. 
И трите съдилища се намират в Люксембург. 
Съдът на публичната служба гледа само дела на служители в институциите 
на ЕС по трудови и административни спорове. 

Съдът и ПИС гледат дела за: 

•  отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕО (регламенти, 
директиви, решения) 

•  неправомерно бездействие на институциите на ЕО. Ако искът бъде 
уважен, Съдът/ПИС установява бездействието, обявява го за 
неправомерно и налага на институцията да предприеме нужните мерки 

•  обезщетения за вреди, причинени на гражданин или юридическо лице от 
институциите или от служители на ЕО в изпълнение на функциите им 

Всички останали спорове, които могат да възникнат във връзка с 
прилагането на европейското законодателство на национално ниво, се 
гледат от националните съдилища. 

Ако на български гражданин му откажат назначаване на работа, защото е 
българин, той ще търси правата си не в Люксембург пред ПИС, а ще заведе 
дело пред националния съд на държавата, където му е отказано да бъде 
назначен. 

От 1 януари 2007 г. всеки български гражданин или юридическо лице може 
да заведе дело пред ПИС по изброените искове, но трябва да докаже, че е 
лично засегнат. Решенията на ПИС могат да се обжалват в 2-месечен срок 
пред Съда. 
Съдът и ПИС в Люксембург не са висша инстанция по отношение на 
националните съдилища и решенията на националния съд не могат да 
се обжалват пред тях. Единствената форма на сътрудничество между 
националните съдилища и Съда в Люксембург е свързана с тълкувателната 
компетентност на Съда. 
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Съдът тълкува общностното право и гледа дела срещу държави членки, 
нарушили ангажиментите си по Учредителните договори. За да се гарантира 
еднаквото приложение на общностното право на територията на ЕС, 
националните съдии нямат правомощията да го тълкуват.

Ако по време на процес, свързан с приложението на общностното право, 
който се гледа от български съд, възникне необходимост от тълкуване 
на общностна норма, съдията спира производството и отправя искане 
за тълкуване до Съда в Люксембург. Тълкувателното решение на Съда е 
задължително за българския съд. 

Ако искате да се обърнете към ПИС, е важно да знаете, че: 
•  трябва да изпратите до секретаря на ПИС писмена искова молба със 

следната информация: имена и адреси на страните по делото; предмет на 
спора; основания за иска; доказателства в полза на ищеца 

•  трябва да бъдете представлявани по делото от правоспособен адвокат 
•  исковата молба може да е на един от официалните езици на ЕС, 

включително и на български език. На същия език ще се разглежда и 
делото 

•  самото производство пред ПИС е освободено от съдебни такси. 
Гражданите, които не могат да покрият другите разноски по делото, могат 
да поискат безплатна правна помощ 

За допълнителна информация: 

1.  Съд на ЕО: 
www.curia.europa.eu 

2.  ПИС: 
www.curia.europa.eu/bg/instit/presentationfr/index_tpi.htm 
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ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА СЪДЕБНИ 
РЕШЕНИЯ 

Принципът на взаимното признаване на съдебни решения Ви дава 
възможност да се ползвате от процедура за прилагане на решенията на 
българските съдилища от съдилищата на другите държави членки на ЕС и 
обратното. 

Български съд постановява решение за разтрогване на брак между 
съпрузи, единият от които живее в България, а другият – в Германия. 
Решението на българския съд ще има пряко действие спрямо съпруга, 
живеещ в Германия (по отношение на родителски права над децата, 
издръжка и др.), без да е необходимо признаването му от германския съд. 

За допълнителна информация: 

1.  На адрес www.eur-lex.europa.eu  
 Регламент № 44/2001 на Съвета на ЕС – признаване и прилагане на 
съдебни решения по граждански и търговски дела 
 Регламент № 2201/2003 на Съвета на ЕС – по дела в областта на 
семейното право (брачни отношения и родителска отговорност) 
 Регламент № 805/2004 на Европейския парламент и Съвета на ЕС – за 
въвеждането на Европейски изпълнителен лист за безспорни вземания  

2.  Съобщение на ЕК до Съвета на ЕС и до ЕП от 19 май 2005 г. за взаимното 
признаване на съдебни решения по наказателно-правни въпроси: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/criminal/doc/com_2005_195_en.pdf 
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ПРАВО НА УЧАСТИЕ (ЧРЕЗ КОНСУЛТАТИВНИ МЕХАНИЗМИ) В ПРОЦЕСА 
НА ФОРМИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ 

Основна роля в процедурата по изготвяне и приемане на законодателните 
и други правни актове в ЕС имат ЕК, Съветът на ЕС и ЕП. Институциите 
могат, а в някои случаи са длъжни да се консултират с Икономическия 
и социален комитет (ИСК)1 и с Комитета на регионите (КР)2, които 
представляват интересите на различни групи на европейските граждани. 

Като европейски гражданин можете да се включите в процеса на 
формиране на политики чрез: 

•  ИСК1 и КР2. ИСК представлява групи на европейските граждани по 
интереси (напр. група на работодателите, на работниците), които 
съставляват “организираното гражданско общество” в ЕС. КР 
представлява и защитава интересите на регионалните и местните власти в 
ЕС. 

•  ЕП. Към ЕП функционира звено за връзка с гражданите3, чрез което те 
могат да контактуват с ЕП. 

•  Националните парламенти. Те представляват гражданите на национално 
равнище и упражняват контрол над съответните правителства. 
Националните парламенти получават всички консултативни документи 
(зелени книги, бели книги, съобщения) на ЕК и всички проекти за 
европейски законодателни актове. Сметната палата на ЕС им изпраща за 
сведение годишния си доклад. 

За да се засилва ролята на националните парламенти в процеса на вземане 
на решения по европейските въпроси, е създадена КОСАК (Конференция 
на специализираните органи по европейски въпроси). Това е форум за 
сътрудничество между комитетите (комисиите) по европейските въпроси на 
националните парламенти на държавите членки на ЕС. 

За допълнителна информация:  

1.  Икономически и социален комитет: 
www.eesc.europa.eu 

2.  Комитет на регионите: 
www.cor.europa.eu 

3.  Звено за връзка с гражданите към ЕП: 
www.europarl.europa.eu 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

Ако желаете да кандидатствате за работа в европейска институция, трябва 
да сте наясно със следните принципи: 
•  От 2003 г. функционира Европейската служба за подбор на персонал 

(EPSO), която организира конкурси за предварителен подбор на 
висококвалифицирани служители в институциите и органите на ЕС. 

•  Не можете да кандидатствате изобщо или по принцип за работа в 
европейските институции, например чрез изпращане на CV до EPSO, тъй 
като постоянните служители се наемат само чрез конкурси. Обявите за 
свободни работни места се публикуват в Официалния вестник на ЕО и на 
интернет сайта на EPSO. 

•  При подбора на европейски служители не се прилагат национални квоти 
и няма график за конкурси, определяща е потребността на институцията 
от служители. 

•  Водещ е принципът на равните възможности, т.е. всички, които 
отговарят на условията за дадена длъжност, могат да кандидатстват. 
В някои случаи обаче конкурсите могат да се отнасят за граждани на 
отделни държави членки или за конкретни езици. Например, до края 
на 2011 г. ще бъдат организирани конкурси специално за български и 
румънски граждани. 

•  Общите условия, на които трябва да отговаря кандидатът, са следните: 
да е гражданин на ЕС и да владее отлично поне два от официалните езици 
на ЕС. Например, това означава български и още един от езиците на ЕС. 

Принципно конкурсите, които EPSO организира, преминават през следните 
фази: 

•  предварителен подбор чрез тест от три части: въпроси за логическо 
мислене, въпроси за математическо мислене и въпроси относно ЕС 

• писмен изпит, често под формата на казус 
• устен изпит 

Накрая EPSO изготвя списък на най-добре представилите се кандидати, 
който важи за известен период (обикновено 2 години) и играе ролята на 
“листа на чакащите”. Когато се открие свободно работно място в институция 
на ЕС, тя провежда интервюта с подходящите кандидати от листата. 
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Ако решите да кандидатствате за работа в европейски институции, 
имайте предвид следното: 

•  Участието в конкретен конкурс отнема около година – от публикуването 
на обявата до съставянето на списъка на успелите кандидати. 

•  Запознайте се подробно със съдържанието на сайта на EPSO 
(http://europa.eu/epso). Там си създайте свой EPSO профил – той е Вашата 
регистрация и чрез него ще получавате цялата информация за етапите на 
конкурса, в който участвате. 

•  Запознайте се с Наръчника на кандидата 
(http://europa.eu/epso/on-line-applications/guide_en.htm). 

•  Запознайте се с разпоредбите относно служителите на Европейските 
общности, за да сте наясно с конкретните условия на работа, включително 
със заплатите. Разпоредбите можете да намерите на сайта на EPSO под 
наименованието Staff Regulations of Officials of the European Communities. 

•  Не забравяйте периодично да проверявате в EPSO за планираните 
конкурси, за да знаете какво предстои. 

За Ваша информация:

•  На сайта на EPSO можете да намерите примерни тестове за 
предварителната фаза на подбор. 

• От май 2003 г. за по-голямата част от конкурсите се кандидатства онлайн. 
•  В ЕС има голямо търсене на преводачи, които освен майчиния си 

език трябва да владеят поне още два от езиците на Съюза. За повече 
информация се обърнете към Генералната дирекция за писмени преводи 
или Генералната дирекция за устни преводи на ЕК на адрес 
www.ec.europa.eu. 

•  Можете да работите и като помощник национален експерт към Комисията 
(SNE). Пълна информация – на адрес 
http://ec.europa.eu/civil_service/job/sne/index_en.htm. 
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ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ 
ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА ЕС 

СВОБОДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 

Свободата на предоставяне на услуги означава, че от 1 януари 2007 г. 
българските граждани, работещи на свободна практика, и юридическите 
лица могат да извършват стопанска дейност на територията на други 
държави членки, без да е необходимо да се установяват трайно в тях. 

Имате право: 
•  да осъществявате дейност като самонаети лица в която и да е държава 

членка на ЕС 
•  да създавате предприятия (дружества или фирми) в друга държава членка 

при условията, предвидени от нейните закони за собствените и граждани и 
предприятия

•  да се ползвате от принципа на недискриминация и равно третиране на 
местните и чуждестранните граждани и предприятия и от принципа на 
единната лицензия в сферата на финансовите услуги 

За допълнителна информация: 

  1.  Министерство на финансите: 
www.minfin.government.bg

  2.  Комисия за финансов надзор: 
www.fsc.bg 

  3.    За Общия пазар на услуги: 
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_19_en.htm 

  4.  Закон за Комисията за финансов надзор 
  5.  Закон за застраховането 
  6.  Закон за публичното предлагане на ценни книжа 
  7.  Закон за кредитните институции 
  8.  Закон за гарантиране на влоговете в банките 
  9.  Закон за защита на личните данни 
10.  Закон за електронния документ и електронния подпис 
11.  Закон за адвокатурата 
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СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ 

Реализирането на свободното движение на капитали означава липса на 
каквито и да било ограничения за: 

•  движението на капитали на физически и юридически лица между две 
държави членки и между държава членка и трета страна и извършването 
на плащания между тях 

•  прехвърлянето на собственост върху активи и задължения (инвестиции в 
компании/недвижимо имущество или портфейлни инвестиции) 

От 1 януари 2007 г.: 

•  Самонаетите фермери от ЕС, установени на територията на България, 
могат да закупуват земеделска земя за целите на осъществяваната от тях 
стопанска дейност. 

•  Фирми и граждани от ЕС, които желаят да се установят в страната, 
съгласно правото на установяване (клонове на чуждестранни юридически 
лица и физически лица на свободна практика) могат да купуват земя за 
нуждите на извършваната от тях стопанска дейност или упражняваната от 
тях професия (за основно жилище, административни и индустриални цели). 

В хода на преговорите България е договорила два преходни периода 
по отношение придобиването на земя от чужденци. Това означава, че не 
е разрешено: 

•  придобиването на собственост от физически и юридически лица от 
Общността и Европейското икономическо пространство върху земеделска 
и горска земя в страната за 7 години от датата на присъединяване (до 31 
декември 2013 г.) 

•  придобиването на собственост от физически и юридически лица от 
Общността и Европейското икономическо пространство върху земя за 
второ жилище за 5 години от датата на присъединяване (до 31 декември 
2011 г.). Понятието “земя за второ жилище” се разбира като място за 
живеене, различно от основното 

За допълнителна информация: 

1.  Действащи норми за свободното движение на капитали в ЕС: 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s70001.htm 

2.  Пълен списък на понятието “капитали”: 
http://ec.europa.eu/internal_market/capital/docs/nomenclature_en.pdf 

3. Министерство на финансите: 
    www.minfin.government.bg 
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СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ 

Свободното движение на стоки: 

•  означава, че стоките, които отговарят на уеднаквените европейски 
изисквания за пускане на пазара, могат да се движат свободно в рамките 
на ЕС 

•  важи еднакво за индустриалните и селскостопанските продукти, 
произвеждани от държавите членки, както и за стоките, внесени от трети 
страни на територията на ЕС 

•  дава възможност на всеки производител да заведе иск за вреди и 
пропуснати ползи от всяка държава членка, ако тя е въвела национална 
мярка, която затруднява или възпрепятства свободното движение на 
стоки 

Ако стоката отговаря на европейските стандарти, тя носи знака СЕ. 
Знакът СЕ означава, че продуктът има ниво на защита, определено от 
европейските директиви. 

За да бъде поставен знакът СЕ, производителят трябва: 
• да декларира, че продуктът отговаря на съществените изисквания или 
•  да се обърне към оторизираните органи за пускане на пазара, които ще 

направят проби или ще сертифицират продукта 

За определени групи продукти (т. нар. рискови стоки), които имат 
съществено значение за живота и здравето на хората и животните, 
се поставят задължителни изисквания за сигурност и етикетиране. 
Съответствието с тези изисквания се установява от органите за надзор на 
пазара. Такива продукти са храни, лекарства, козметика, химикали, МПС, 
строителни продукти, машини, играчки, асансьори, газови уреди и др.

За стоките, за които няма задължителни изисквания в ЕС, водещ е 
принципът, че ако един продукт може да бъде законно продаден на пазара 
на една държава от Съюза, то той може да бъде продаван във всички 
държави от ЕС. 

Производителят носи пълната отговорност за съответствието на своята 
стока с изискванията за безопасност за срок до 10 години от пускането й на 
пазара.

За допълнителна информация:

  1.  Министерство на икономиката и енергетиката: 
www.mee.government.bg/integration/eu.html 

  2.  Списък с полезни сайтове с информация за свободното движение на 
стоки: 
www.cemark-bg.org/links.htm 
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СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ 

Реализацията на тази свобода Ви дава от 1 януари 2007 г. следните права: 

• право да приемате предложения за наемане на работа в рамките на ЕС
• право на свободно движение с цел постъпване на работа 
•  право на свободно пребиваване в приемащата държава членка с цел 

упражняване на заетост съгласно нейното законодателство 
•  право да останете на територията на приемащата държава членка след 

прекратяване на трудовото правоотношение 

Страните от ЕС могат да ограничат достъпа на български граждани до 
трудовия си пазар за период най-много от 7 години (по схема 2+3+2 години). 
Ограничаването на трудовия пазар означава, че българските граждани не
могат да постъпват на работа при условията, които важат за гражданите на 
съответната държава членка.

От 1 януари 2007 г. българите имат свободен достъп до трудовия пазар 
на 10 страни: Финландия, Швеция, Полша, Чехия, Естония, Кипър, Латвия, 
Литва, Словения и Словакия.
В останалите държави има различни ограничения и режими за различните 
професии.

Равното третиране на българските граждани с гражданите на страната-
домакин означава: 

•  при постъпване на работа да не се допуска въвеждане на специални 
процедури за подбор или прилагането на изисквания, различни от тези за 
гражданите на приемащата страна 

•  при самото упражняване на трудовата дейност – еднакво третиране с 
гражданите на приемащата държава по отношение на всички условия 
на труд, възнаграждение, прекратяване на трудовото правоотношение, 
възстановяване, ако е неправомерно прекратено; същите социални и 
данъчни предимства и облекчения, както за работниците на приемащата 
държава; еднакъв достъп до обучение в професионални училища 
и центрове за преквалификация; право на участие в профсъюзни 
организации и право на работника да избира и да бъде избиран за член на 
представителните органи на предприятието 

•  право на пребиваване на наети и самонаети лица, на студенти, на 
придобили право на пенсия след заетост в дадена държава членка и право 
на пребиваване и предоставяне достъп до пазара на труда на членовете 
на техните семейства (съпруг/съпруга на работника и ненавършили 21-
годишна възраст деца или зависими лица) 
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В страните от ЕС се прилага обща система за признаване на дипломи 
и други документи за придобита квалификация или успешно завършен 
цикъл на обучение, освен при т. нар. регулирани професии като адвокати, 
архитекти, лекари, стоматолози, медицински сестри, акушерки, фармацевти 
и ветеринарни лекари. За тях съществуват специфични правила относно 
взаимното признаване на квалификация и дипломи. За тези професии 
държавите членки могат да налагат и допълнителни условия за започване 
на работа. 
 
За допълнителна информация: 

1.  Европейски служби по заетостта (EURES): 
www.europa.eu.int/eures 

2.  Националната агенция за оценяване и акредитация: 
www.neaa.government.bg 

3.  Национална агенция за професионално образование и обучение: 
www.navet.government.bg 

4. За регулираните професии: 
    http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/specific-sectors_en.htm

6.  Сайтове на международни организации на някои регулирани професии: 
www.ace-cae.org 
www.ccbe.org 
www.fve.org 
www.eudental.eu

i

пр
ава, пр

оизтичащ
и от участието на Б

ъ
л

гар
ия въ

в въ
тр

еш
ния пазар

 на Е
С



20

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА ЕС 

СОЛВИТ (SOLVIT) е онлайн мрежа, чрез която държавите членки на ЕС 
си сътрудничат за разрешаването без съдебни процедури на проблеми, 
причинени от неправилно прилагане от страна на администрациите на 
правото на ЕС в областта на вътрешния пазар. 

Във всяка държава членка на ЕС (включително в България) е създаден 
национален СОЛВИТ център. СОЛВИТ разглежда жалби на граждани и 
фирми и предлага решения на следните проблеми в 10-седмичен срок: 

Граждани 

Разрешителни за пребиваване

Признаване на професионални квалификации

Регистрация на моторни превозни средства

Трудови права

Социално осигуряване

Данъчно облагане

Свидетелства за управление на моторни превозни средства

Фирми

Пазарен достъп за продукти

Предоставяне на услуги

Установяване като самостоятелно заето лице

Обществени поръчки

Възстановяване на ДДС

Свободно движение на капитали

Граничен контрол

Услугата е безплатна. СОЛВИТ не може да помогне при ситуации, когато 
вече са в ход съдебни процедури. СОЛВИТ не участва при решаването на 
проблеми между фирми и между потребители и фирми, където се прилагат 
други помирителни процедури. 

За повече информация: 

1. СОЛВИТ на ЕК: 
    www.ec.europa.eu/solvit 

2. Български СОЛВИТ център: 
    solvit@government.bg 
    тел.: (02) 940 28 67, 940 20 30, 940 24 85 
    факс: (02) 980 77 07 
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ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

От 1 януари 2007 г. можете да се ползвате от правата си на потребители 
във всички страни от ЕС в следните области: 

• регламентиране на подвеждащата/заблуждаваща реклама 
• обща безопасност на стоките 
• отговорност за вреди, причинени от дефектни стоки 
•  договори за продажба извън мястото на основна търговска дейност – 

продажба по домовете, амбулантна търговия, продажби от разстояние 
• потребителски кредити 
• опасни имитации 
• групови пътувания, пакетни почивки и ваканционни пътувания 
•  неравноправни клаузи, включени в договорите, предлагани на 

потребителите 
• система за информация за домашни и битови злополуки 
•  защита на купувачите при договори за закупуване правото за ползване на 

недвижима собственост за определен период от време (договори за наем) 
• продажби от разстояние 
• сравнителна реклама 
• обозначаване на цените 
•  предоставяне на ефикасни средства за достъп на потребителите до 

правосъдие 
• гаранции при продажба на потребителски стоки и предписания 

Първият български комисар в ЕК Меглена Кунева отговаря за защита на 
потребителите
(http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm). 

За повече информация: 

1.  Комисия за защита на потребителите: 
www.ktzp.bg 

2.  Българска национална асоциация на потребителите: 
www.bnap.org 

3.  Международна мрежа за защита на потребителите: 
www.icpen.org 

4.  Европейска база данни със съдебна практика по отношение на нелоялни 
договорни условия: 
www.ec.europa.eu/clab 

5.  FIN-NET (мрежа, подпомагаща извънсъдебното разрешаване на 
финансови спорове): 
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm 
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ПРАВА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 
ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА 

Функционирането и развитието на общия пазар за селскостопански 
продукти в ЕС е свързано със създаването на обща селскостопанска 
политика (ОСП) на държавите членки. 

Всички финансови средства, отпускани от ЕС за селско стопанство, 
се предоставят на специализираната национална Разплащателна 
агенция, която е упълномощена да ги разпределя по строго определени 
критерии сред българските фермери. Плащанията се осъществяват на 
базата на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), 
която съдържа данни за земеделското стопанство, за земите, които 
се обработват, и за животните, които се отглеждат от земеделските 
производители. 

Ако искате да кандидатствате за финансова подкрепа, трябва да 
се регистрирате в системата ИСАК. С регистрацията ще получите 
уникалния си код, с който имате достъп до три вида финансова 
подкрепа: 

• директни плащания 
• пазарна подкрепа 
• средства за развитие на селските райони 

Ако сте земеделски производител, който иска да има достъп до 
директните плащания от ЕС в рамките на ОСП, е необходимо: 

•  да се регистрирате в службите “Земеделие и гори” по местонахождение на 
имотите, които ще се обработват 

•  да очертаете имотите си на изготвените ортофотокарти (цифрова карта на 
имотите, по която собствениците на земи извършват идентификацията на 
парцелите си) 

•  да попълните заявление и да представите документите, на основание на 
които ползвате земеделските земи 

По график регистрацията на земеделските производители в ИСАК трябва 
да приключи до края на февруари 2007 г., когато и стопаните трябва да 
са представили в областните дирекции “Земеделие и гори” декларациите 
си с обработваемите площи и културите, които ще отглеждат през 2007 г. 

Директните плащания ще се разпределят по схемата за единно плащане 
на хектар обработваема площ, т.е. фиксирана сума за обработката на 
1 хектар земя. Заявленията за получаване на средства по схемата за 
единно плащане на площ се подават между 1 март и 15 май 2007 г. до 
Разплащателната агенция. 
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Средствата, насочени към пазарна подкрепа, служат за намеса на 
пазара чрез: 

•  изкупуване на фиксирана цена на земеделски продукти от специална 
Интервенционна агенция на страната. По този начин се осигурява 
реализацията на продукцията на земеделските производители на 
приемлива цена, в случай че има голямо предлагане на ниска цена 

•  режим на вноса и износа на ЕС, който защитава производителите и пазара 
на Съюза. Към този вид подпомагане се отнасят експортните субсидии 

Финансовата подкрепа за развитието на селските райони Ви дава 
достъп до четири типа финансова помощ, за всяка от които има 
набелязани мерки: 
•  “Конкурентоспособност на земеделски и горски сектор” – включва 

инвестиции в селско и горско стопанство с цел подобряване на човешките 
ресурси, насърчаване на производството на екологично чисти продукти, 
на нововъведенията при преработката и добавянето на стойност на 
продукцията 

•  “Околна среда и селска природа” – отнася се до опазване на околната 
среда и устойчиво използване на земята 

•  “Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската 
икономика” – целта е създаване на заетост и подобряване на 
инфраструктурата и услугите в селските райони 

•  “ЛИДЕР подход” – инвестиции в участието на местните общности в 
развитието на селските райони, изграждане на капацитет и местни 
стратегии за развитие 

За допълнителна информация: 

1.  Министерство на земеделието и горите: 
www.mzgar.government.bg 

2.  Държавен фонд “Земеделие”, Разплащателна агенция: 
www.dfz.bg 

3.  Глава “Земеделие – Обща селскостопанска политика и развитие на 
селските райони”: 
www.mzgar.government.bg/EU/eu.htm 

4.  Структурни фондове на ЕС: 
www.eufunds.bg 
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СОЦИАЛНИ ПРАВА 

ПРАВО НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Работодателят в държава членка на ЕС е длъжен да осигури и поддържа 
здравословни и безопасни условия на труд за работниците с цел: 
• предотвратяване на риска за живота и здравето 
• оценка на риска, който не може да бъде предотвратен 
• борба с риска при източника на възникването му 
• приспособяване на условията на труд към индивида 
• въвеждане на техническия прогрес 
•  замяна на опасните с безопасни или с по-малко опасни производства, 

работно оборудване, инструменти, вещества, суровини и материали 
• прилагане на единна обща политика за превантивност 
•  използване на колективните средства за защита с предимство пред 

личните предпазни средства 
•  обозначаване на съществуващите опасности и източниците на вредни за 

здравето и безопасността фактори 

За повече информация относно: 

1.  упражняване правото на безопасност и здраве при работа (БЗР) от 
българските граждани на територията на България: 

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, Център за 
информация и услуги: 
1000 София, бул. “Дондуков” 3 
тел./факс: (02) 988 49 24 горещ телефон на ИА “ГИТ”: (02) 986 18 88 
e-mail: priemna-git@mlsp.government.bg 

2.  актове на ЕС в областта на БЗР и тяхното въвеждане в българското 
законодателство: 

Министерство на труда и социалната политика – рубрика “Въпроси и 
отговори”: 
www.mlsp.government.bg 

3.  инициативи на България в областта на БЗР: 
Национална фокусна точка: 
http://osha.mlsp.government.bg 
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ПРАВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

От 1 януари 2007 г. всеки редовно здравноосигурен български гражданин 
има право да получи медицинска помощ, когато той и/или семейството му 
пребивават в държавите членки на ЕC. 
•  При временно пребиваване (ако сте в командировка или сте турист) 

имате право на достъп до спешна и неотложна медицинска помощ, за 
което задължително Ви трябва европейска здравноосигурителна карта. 
Тя се издава от НЗОК в срок до 30 дни от подаване на заявлението и Ви 
гарантира, че касата ще заплати оказаната помощ.

•  Ако работите в държава членка на ЕС или сте студент, имате право да 
ползвате пакет медицински услуги, както гражданите на тази държава. За 
целта трябва да попълните в РЗОК формуляр Е-112 преди пътуването си. 

•  Спешността, видовете медицинска помощ и продължителността на 
престой в лечебно заведение се определят от медицинските лица, които 
Ви оказват помощта. 

Като европейски гражданин имате право на извънболнична медицинска 
помощ в държава членка при временен престой. 
При предварително разрешение от НЗОК услугата се заплаща от здравната 
каса в България. Ако няма предварително съгласие, касата заплаща за 
оказаната услуга в другата държава толкова, колкото би заплатила за 
същата услуга в България, а разликата се поема от пациента. 

Ако преглед при специалист “Уши, нос, гърло” в Белгия струва 30 евро, 
а в България е 15 евро, пациентът ще заплати 30, а при завръщането си 
в България ще получи от НЗОК 15 евро, ако не е поискал предварително 
разрешение. 

Можете да ползвате и специализирана или болнична медицинска помощ, 
която не изисква спешност, или да планирате лечението си в държава 
членка на ЕС. В такъв случай обаче, ако искате НЗОК да заплати 
ползваните от Вас медицински услуги, е необходимо предварително 
разрешение от касата. 

За допълнителна информация: 

1.  НЗОК: 
www.nhif.bg 

2. Национална телефонна линия на НЗОК за граждани: 0800 14 800 
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

След 1 януари 2007 г. като български гражданин имате право да учите в 
държавите членки на ЕС без визови ограничения и без специални такси. Ако 
желаете да се възползвате от възможностите за образование и обучение в 
държавите членки на ЕС, можете да се информирате на: 
1. www.ec.europa.eu/ploteus – портал, който Ви дава информация за: 

• възможностите за обучение в страни от ЕС
• образователните системи в Европа 
• условията за обмен 

2.  www.ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_en.html – 
информация за Европейската система за пренасяне на кредити (ECTS), 
която е разработена, за да гарантира, че обучението в чужбина може да 
бъде признато. Информация можете да получите от Националния център 
по академично признаване и мобилност на тел. (02) 921 76 35 

3.  http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/in_en.html – 
информация за признаването на дипломите в ЕС 

Дипломите за различните степени на образование не се признават 
автоматично в ЕС. Всяка държава членка има свои процедури, но 
съществува процес на уеднаквяване на критериите за признаване на 
дипломи. Процедурите са описани на сайтовете на министерствата на 
образованието на всяка държава членка на ЕС. В България процедурата 
по признаване на висше образование се изпълнява от Министерството на 
образованието и науката (www.minedu.government.bg). 

На 1 януари 2007 г. влезе в сила новата Интегрирана програма за обучение 
през целия живот за периода 2007 – 2013 г. За нея можете да научите в 
Центъра за развитие на човешки ресурси (www.hrdc.bg). 

За допълнителна информация: 

1.  www.ec.europa.eu/education/index_en.html – програми на ЕС за обучение и 
квалификация 

2.  www.euroguidance.net – европейска мрежа за професионална ориентация 
3.  www.europass.cedefop.eu.int – информация за документа Европас (Europass) 
4.  www.europa.eu/youth – Европейски младежки портал за инициативи, 

включително образователни, за младежи между 15 и 25 г. 
5.  www.ec.europa.eu/youreurope – порталът на ЕК “Твоята Европа” дава изходна 

позиция за издирването на информация и съвети за 
учене, живеене и работа в Европа 

6.  www.elearningeuropa.info – портал за използването на 
ИКТ в образованието

со
ци

ал
ни

 п
р

ав
а 

i



27

ПРАВО НА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ 

От 1 януари 2007 г. всички икономически активни лица, безработни, учащи, 
пенсионери, както и членове на техните семейства, когато живеят, работят, 
учат или пътуват в държави членки на ЕС, могат да ползват: 
• обезщетения за болест и майчинство 
• обезщетения за инвалидност и старост 
• обезщетения за загуба на източника на средства за издръжка 
• обезщетения за трудови злополуки и професионални болести 
• помощи при смърт 
• обезщетения за безработица и семейни обезщетения 

За да получите обезщетения съгласно координационните правила на ЕС, е 
важно да знаете:
•  Ако за придобиване на обезщетения при болест или майчинство се изисква 

наличие на определен период на осигуряване/пребиваване, държавата, 
която отпуска обезщетението, сумира всички такива периоди от всички 
държави членки, в които е било лицето. 

Човек е работил 5 години в Германия и 2 седмици в България, след което 
се разболява. За да му се отпусне обезщетение за болест в България, 
са необходими поне 6 месеца осигуряване. България ще сумира своите 2 
седмици с 5-те години от Германия и ще отпусне паричното обезщетение за 
болест. 

•  По принцип краткосрочните обезщетения и медицинските услуги се 
предоставят само от една държава – на чието законодателство е 
подчинено лицето (компетентна държава). Компетентната държава дължи 
средствата за лечение, ползвано в друга държава членка. 

Българин работи в България и отива на почивка в Гърция. По време на 
почивката му се налага лечение. Лекува се в Гърция, след което България 
възстановява средствата за неговото лечение. 

•  При пенсиите за старост и наследствените пенсии всяка държава плаща 
такава част, която отговаря на периодите на осигуряване/пребиваване, 
придобити съгласно нейното законодателство. 

Българин е работил още преди 1 януари 2007 г. освен в България и в 
още три държави членки на ЕС и вече е навършил пенсионна възраст 
съгласно законодателството и на четирите държави. България и другите 3 
държави му отпускат пенсии, размерът на всяка от които съответства на 
продължителността на работата във всяка от тези държави. 
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•  Инвалидните пенсии се изчисляват по два начина. При система, в която 
размерът на пенсията не зависи от осигурителни периоди (както е в 
Холандия) – пенсията се отпуска само от тази държава.

Българин е работил в Белгия и Холандия и се инвалидизира, докато работи 
в Холандия. Пенсията му за инвалидност се отпуска и изчислява само от 
Холандия. 

При система, в която размерът на пенсията се определя от осигурителните 
периоди, каквато е приета в повечето държави членки, включително в 
България, се прилагат правилата за изчисляване на пенсиите за старост. 

•  Пенсиите и обезщетенията, свързани с трудови злополуки и 
професионални болести, се поемат от държавата, на чието 
законодателство е подчинено лицето. Има и хипотези, при които може да 
доплаща и друга държава (например при развитие на болестта). 

Човек е работил в България, после – в Германия. Трудовата злополука 
настъпва, докато работи в Германия. Пенсията се отпуска само от 
Германия. 

•  Семейните обезщетения се плащат или от държавата по заетост, или от 
държавата по местоживеене. 

Единият родител работи в Белгия, а другият живее с детето в България 
и не работи. Семейното обезщетение се отпуска от Белгия. Ако и 
двамата родители работят, обезщетението се отпуска от държавата по 
местоживеене на детето. 

• Осигурителни вноски могат да се внасят само в една държава. 

За повече информация: 

1. Министерство на труда и социалната политика: 
•  сектор “Координация на схемите за социална сигурност”: 

тел. (02) 980 11 58 
•  Евроинтеграция и международни отношения: 

www.mlsp.government.bg/bg/integration 

2.  ЕК, Координация на схемите за социална сигурност: 
www.ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes 

3.  Регламент 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност: 
www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/index1.htm 
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ПЕНСИОННИ ПРАВА 

Ако сте работили и/или пребивавали в няколко държави членки на ЕС, 
от тези държави можете да искате пенсия за инвалидност, за старост, 
наследствена или за трудова злополука/професионална болест. 

Пенсии за старост и наследствени пенсии 
Тези пенсии се изчисляват съобразно периодите на осигуряване/
пребиваване, придобити под действието на законодателството на 
отделните държави членки. 
За да определи дали е възникнало правото на пенсия за старост, всяка 
държава сумира периодите на осигуряване/пребиваване от другите 
държави. 
Всяка държава отпуска на лицето по-високия размер между националната и 
пропорционалната пенсия. 
Наследствените пенсии се определят както пенсиите за старост. 

За повече информация: 

www.noi.bg/content/publikacii/brochure_bg.pdf 

Пенсии за инвалидност 
•  При пенсионни системи, в които размерът на пенсията не зависи 

от осигурителни периоди (тип А) – Белгия, Испания, Холандия, 
Великобритания и др., пенсия се получава единствено от тази държава. 

Българин е работил в Белгия и Холандия и се инвалидизира, докато работи 
в Холандия. Пенсията му за инвалидност се отпуска и изчислява само от 
Холандия. 
Ако не са изпълнени условията за придобиване на пенсия за инвалидност в 
конкретната държава, се търсят държавите, в които лицето е пребивавало 
или работило, прилагащи същата пенсионна система, които могат да 
отпуснат пенсията за инвалидност. 
•  При пенсионни системи, в които размерът на пенсията се определя от 

осигурителните периоди (тип В) – България, Германия, Австрия, Полша, 
Унгария и др., пенсии се отпускат от държавите, в които е работило 
лицето, а размерите им се изчисляват както при пенсиите за старост. 

•  Ако човек е работил/живял в държави с различни системи за инвалидни 
пенсии (А и В), пенсиите се отпускат от всички тези държави. 

Българин е работил в България и Холандия и се инвалидизира, докато 
работи в Холандия. Пенсии за инвалидност му отпускат и двете държави в 
размер, пропорционален на периодите на работа във всяка от тях, т.е. по 
правилата на пенсиите за старост. 
•  При достигане на необходимата възраст за пенсия по старост пенсионер 

с пенсия за инвалидност по Регламент 1408/71 може да я трансформира в 
пенсия за старост по същия регламент. 
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•  Молби за отпускане на пенсия се подават в пенсионната институция на 
държавата, в която пребивава лицето. За България това е Националният 
осигурителен институт. 

Пенсии за трудови злополуки и професионални болести 
Изчисляват се и се отпускат от държавата, на чието законодателство 
е подчинено лицето при настъпване на събитието. При влошаване на 
последиците от злополуката или болестта разликата до увеличения 
размер на пенсията може да се поеме от друга държава, към чието 
законодателство лицето е преминало след отпускането на първоначалната 
пенсия. 

Изплащане на пенсиите 
Държавите, отпуснали пенсии, ги изплащат на пенсионера по мястото 
на пребиваването му, стига това да е в рамките на ЕС. Размерът на 
изплащаните в друга държава членка пенсии се определя единствено от 
държавата, която ги изплаща. 

За допълнителна информация: 

1.  Министерство на труда и социалната политика, сектор “Координация на 
схемите за социална сигурност”: тел. (02) 980 11 58 

2.  Национален осигурителен институт: 
www.noi.bg 

3.  ЕК, Координация на схемите за социална сигурност: 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes 

4.  Регламент 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на 
наети лица и самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, 
които се движат в Общността: 
http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/index1.htm 
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ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ 

Членството в ЕС Ви дава право на достъп до финансовите инструменти, 
гарантиращи успешно осъществяване на политиката на сближаване между 
държавите членки.
От 1 януари 2007 г. българските физически и юридически лица имат 
възможност да участват в процедури за усвояване на финансови средства, 
предоставяни от Структурните фондове (СФ), Кохезионния фонд и други 
финансови инструменти на ЕС.

За периода 2007 – 2013 г. средства ще бъдат усвоявани от: 
•  Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – The European Regional 

Development Fund (ERDF) 
• Европейски социален фонд (ЕСФ) – The European Social Fund (ESF) 
• Кохезионен фонд (КФ) – The Cohesion Fund 

Правителствата на държавите членки са задължени да гарантират достъп 
до тези финансови инструменти на всички потенциални бенефициенти при 
условия на пълна прозрачност, гласност и отчетност. 
Информация по системите за управление и финансиране на проекти в 
рамките на структурните фондове и съответните оперативни програми в 
България може да намерите на: 

1.  www.eufunds.bg – Единен информационен портал за обща информация за 
управлението на СФ и КФ на ЕС 

2.  www.minfin.government.bg – Министерството на финансите осъществява 
координацията на политиката по усвояване на структурните фондове в 
България и предоставя обща информация, свързана с тяхното управление 

Средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд в България 
ще бъдат усвоявани чрез 7 оперативни програми. Те са определени с 
Националната стратегическа референтна рамка – основен планиращ 
документ на България за периода 2007 – 2013 г. 

Водеща роля в усвояването и управлението на тези средства имат 
следните министерства: 
1.  Министерство на транспорта, Секторна оперативна програма “Транспорт”, 

финансирана от ЕФРР и КФ
www.mt.government.bg 

2.  Министерство на околната среда и водите, Оперативна програма “Околна 
среда”, финансирана от ЕФРР и КФ
www.moew.government.bg 

3.  Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Оперативна програма “Регионално развитие”, финансирана от ЕФРР
www.mrrb.government.bg 
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4.  Министерство на икономиката и енергетиката, Оперативна програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, 
финансирана от ЕФРР
www.mee.government.bg 

5.  Министерство на труда и социалната политика, Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”, финансирана от ЕСФ 
www.mlsp.government.bg 

6.  Министерство на държавната администрация и административната 
реформа, Оперативна програма “Административен капацитет”, 
финансирана от ЕСФ 
www.mdaar.government.bg 

7.  Министерство на финансите, Оперативна програма “Техническа помощ”, 
финансирана от ЕФРР 
www.minfin.government.bg 

България може да кандидатства за средства и от: 
•  Европейски селскостопански фонд за развитие на селските райони 

(ЕСФРСР) – European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) 
•  Европейски фонд за рибарство (ЕФР) – European Fund for Fisheries (EFF) 

При усвояването и управлението на средства от тези два фонда водеща 
роля има Министерството на земеделието и горите (www.mzgar.government.bg) 
чрез: 
•  Национален стратегически план за развитие на селските райони и 

Програма за развитие на селските райони 
•  Национален стратегически план за рибарство и аквакултури и Оперативна 

програма “Рибарство и аквакултури” 

За допълнителна информация:

1.  За структурните фондове, предоставяни на държавите членки, и 
правилата на тяхното функциониране:
www.ec.europa.eu/regional_policy 

2.  За схемите за финансиране на помощта, предназначена за трети страни: 
www.ec.europa.eu/europeaid 
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