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МЕНЮ 

Европейският информационен център EUROPE DIRECT – 

Plovdiv е част от Европейската и Българска национална 

мрежа EUROPE DIRECT. Проектът EUROPE DIRECT- Plovdiv се 

реализира от     Център ”Образование за демокрация”. 

Информационните центрове служат като връзка между ЕС и 

неговите граждани на местно и регионално ниво. 

Българската национална мрежа EUROPE DIRECT се 

реализира от 2008 г. в 11 центъра с подкрепата на ЕК. От 2013 

г. информационните центрове са вече 15. 

Европейският информационен център EUROPE DIRECT - 

Plovdiv разполага със сериозен ресурс и възможности да 

съдейства на гражданите, бизнеса и неправителствения 

сектор за тяхното активно включване в процеса на взимане 

на решения в ЕС, участие в прилагането на политиките и 

разбира се, пълно прилагане на техните права и задължения. 

EUROPE DIRECT - Plovdiv е отворен за всички въпроси 

относно правата и възможностите пред гражданите за 

бизнес, работа, образование, живот и пътуване в държавите-

членки на ЕС. Често те не са запознати добре с предимствата 

на европейското гражданство , за да се възползват напълно 

от него. 

Центърът съдейства за задаване на въпроси към 

европейските институции и осъществяване на обратна 

връзка с тях. Чрез EUROPE DIRECT - Plovdiv можете да се 

свържете с централния офис на информационната мрежа в 

София в Брюксел и Европейските институции. Да потърсите 

информация и съдействие от трети институции, организации 

и експерти. 

Центърът осигурява и разпространява безплатно 

официалните издания на ЕС; издания на Представителството 

на Европейската комисия; общи и специализирани издания 

на eвропейските институции;  периодични издания. 



ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ 

РАБОТА 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА 

БЕЗРАБОТИЦА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ДАНЪЦИ 

СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕНСИИ 

ПЪТУВАНЕ 

ПРАВО НА СВОБОДНО 

ПРИДВИЖВАНЕ 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ 

ПРАВА 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ 

ПОКУПКА/ПРОДАЖБА  НА  

АВТОМОБИЛ 

БИЗНЕС 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ПРАВА 

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА 

ПРАВО НА 

ДИПЛОМАТИЧЕСКА/КОНСУЛС

КА ЗАЩИТА ИЗВЪН 

ГРАНИЦИТЕ НА ЕС 

ПРАВО НА ПЕТИЦИИ И 

ЖАЛБИ 

ПРАВА НА ХОРАТА С 

УВРЕЖДАНИЯ 

 

 

ПЪТНИЧЕСКИ ПРАВА 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В 

ЕВРОПЕЙСКА 

ГРАЖДАНСКА 

ИНИЦИАТИВА 

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ 

ПРАВА 

ДОГОВОР ОТ ЛИСАБОН 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ 

ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ 

КОНТАКТИ 

ГАЛЕРИЯ 

ИЗПОЛЗВАНИ 

ИЗТОЧНИЦИ НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_bg.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_bg.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_bg.htm


ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА 

 Повече информация вижте тук. 

МЕНЮ 

Като гражданин на Еврoпейския съюз имате право да 

работите в друга страна от Съюза. Можете да намерите обяви 

за работа в Европейския съюз на уебсайта EURES - 

Европейски портал за професионална мобилност:   

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=bg


ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

ЗА БЕЗРАБОТИЦА В ЧУЖБИНА 

МЕНЮ 

Повече информация вижте 

тук. 

Като гражданин на Европейския съюз имате право за 

получаване на обезщетения за безработица в чужбина. По 

принцип, за да получавате обезщетения за безработица, 

трябва да живеете в страната, която ги изплаща. При 

определени условия обаче, можете да отидете да търсите 

работа в друга страна от Европейския съюз и да продължите 

да получавате обезщетенията си от страната, в която сте 

останали безработен. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/abroad/benefits/index_bg.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/abroad/benefits/index_bg.htm


ПРИЗНАВАНЕ НА ВАШИТЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ 

МЕНЮ 

Повече информация вижте 

тук. 

Като гражданин на Европейския съюз имате право да 

упражнявате професията си в друга страна от Съюза. Ако 

професията ви не е регулирана в приемащата страна, 

можете да я упражнявате там при същите условия като 

гражданите на тази държава. Ако професията ви е 

регулирана в приемащата страна, може да се наложи 

квалификациите ви да бъдат официално признати там. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/abroad/qualifications-for-employment/index_bg.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/abroad/qualifications-for-employment/index_bg.htm


ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ 

МЕНЮ 

Повече информация вижте тук. 

Ако се преместите в друга страна от Европейския съюз и 

плащате данъци там, трябва да бъдете третиран по 

същия начин като гражданите на тази държава.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/abroad/taxes/index_bg.htm


ДОСТЪП ДО СОЦИАЛНА 

СИГУРНОСТ 

МЕНЮ 

Повече информация вижте тук. 

В рамките на ЕС плащате вноски за социално осигуряване 

само в една страна по едно и също време дори ако работите 

в повече от една страна. По принцип също така ще 

получавате обезщетение само в тази страна. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/social-security/index_bg.htm


ПЕНСИОННИ ПРАВА 

МЕНЮ 

Повече информация вижте 

тук. 

Ако сте живели и работели в повече от една страна от 

Европейския съюз, може да сте натрупали пенсионни права 

във всяка от тях. Ако отговаряте на националните условия 

за получаване на пенсия, всяка страна ще ви изплаща 

отделна пенсия, пропорционална на броя на годините, през 

които сте работили там.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire/index_bg.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire/index_bg.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire/index_bg.htm


МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ЧУЖБИНА 

МЕНЮ 

Повече 

информация вижте 

тук. 

Съгласно законодателството на Европейския съюз, можете 

да потърсите медицинска помощ в друга страна от Съюза и 

е възможно да имате право на възстановяване на 

разходите от вашата здравноосигурителна каса. Член 168 

ДФЕС съдържа най-ясното правно основание за правата 

на пациентите, където се посочва, че "високо ниво на 

защита на човешкото здраве се осигурява в определянето 

и изпълнението на всички политики и дейности на 

Съюза."

Въпреки това в рамките на ЕС има редица системи за 

здравеопазване, демонстриращи доста различни условия 

по отношение на правата на пациентите. Държавите-

членки са напълно свободни в решението си кой трябва да 

се осгурява съгласно тяхното законодателство, какви 

обезщетения се предоставят и при какви условия. В 

резултат на това повечето национални системи за 

здравеопазване или застрахователи обикновено покриват 

разходи само за лечение в съответната държава и отказват 

да посрещнат разноски за лечение в чужбина, освен в 

извънредни ситуации.

http://europa.eu/youreurope/citizens/helath/index_bg.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/helath/index_bg.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/helath/index_bg.htm


УЧЕНЕ В ЧУЖБИНА 

МЕНЮ 

Повече информация вижте тук. 

Като гражданин на Европейския съюз имате право да 

учите във всяка страна от Съюза при същите условия, 

както нейните граждани. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_bg.htm


ПЪТУВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

МЕНЮ 

Повече информация вижте тук. 

Като гражданин на Европейския съюз за вас важат всички 

права на пътниците, по-евтини обаждания от мобилен 

телефон, европейските правила ви защитават, когато 

прехвърляте пари от една страна от Европейския съюз в 

друга. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_bg.htm


ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ 

МЕНЮ 

Повече информация вижте тук. 

Когато пазарувате онлайн в Европа, вие сте защитен от 

правото на Европейския съюз. Имате право на връщане на 

нежелани стоки в рамките на 7 дни, поправки, замени, 

възстановяване на заплатени суми, обезщетение при 

неизвършена доставка. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/index_bg.htm


ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖБА НА 

АВТОМОБИЛ 

МЕНЮ 

Повече информация вижте тук. 

Можете да купувате и продавате автомобил във всяка 

европейска страна и да се възползвате от правилата на 

Европейския съюз за освобождаване или възстановяване на 

ДДС. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/index_bg.htm


БИЗНЕС В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

МЕНЮ 

Повече информация вижте 

тук. 

Като предприемач в Европа имате достъп до различни 

източници на финансиране за вашия бизнес, имате право да 

извършвате стопанска дейност навсякъде в Европейския 

съюз, можете да предоставяте услуги във всяка страна от 

Европейския съюз, да участвате свободно в конкурси за 

обществени поръчки в други европейски държави. 

http://europa.eu/youreurope/business/index_bg.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_bg.htm


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА 

МЕНЮ 

Всеки гражданин на Европейския съюз има право да се 

обръща писмено към всяка от институциите на ЕС на един от 

езиците на държавите членки и да получава отгоеор на 

същия език; Всеки гражданин на Европейския съюз има 

право на достъп до документите на Европейския парламент, 

Съвета и Комисията при спазване на определени условия. В 

Хартата на основните права на ЕС има регламентирани и 

други граждански права.



ПРАВО НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ И 

ПРЕБИВАВАНЕ В РАМКИТЕ НА ЕС 

МЕНЮ 

1. Като гражданин на страна-членка на ЕС ми се делегира правото да 

пътувам свободно в рамките на всички 27 държави членки само с паспорт или 

лична карта. Граничните власти нямат право да изискват от мен виза, нито 

мотив за пътуването ми. Единствено е възможно да поискат да декларирам, 

че имам достатъчно средства за почивката си. Ако съм пенсионер - 

доказателства за наличие на пълна здравна осигуровка и възможност да се 

издържам, без да се нуждая от допълнителна финансова подкрепа. В случай, 

че не работя и получавам обезщетение, то аз мога да го получавам и в друга 

държава-членка на ЕС, стига предварително да съм попълнил съответните 

формуляри в Агенцията по заетостта.

2. В рамките на Шенгенската зона обикновено не се правят проверки на 

самоличността на вътрешните граници.

3. Имам право на престой до 3 месеца на територията на държава-членка 

само с представяне на документ за самоличност. В някои страни е възможно 

да поискат да докладвам присъствието си (това докладване не важи за 

Дания, Естония и Литва). В случай че желая да остана на територията на 

дадена страна повече от разрешените ми 3 месеца, има три хипотези, на 

базата на които имам това право (работя или имам собствен бизнес в 

съответната страна; студент съм; имам достатъчно средства да издържам себе 

си и семейството си и имам пълна медицинска застраховка).

4. Като европейски гражданин мога да получа право на постоянно 

местожителство на територията на друга държава-членка след 5-годишно, 

непрекъснато (т.е. отсъствам от нея не повече от 6 месеца в рамките на една 

календарна година), постоянно и легално пребиваване в страната.



ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА 

МЕНЮ 

1. Като европейски гражданин имам правото да избирам и 

да бъда избиран на общински избори в целия Съюз. 

Местните органи при определени хипотези могат да 

ограничат до известна степен това право.

2. Мога да избирам и да бъда избиран по време на избори 

за Европейски парламент в държавата-членка, в която 

пребивавам. Всяка държава сама избира формата на избор, 

но се следват определени от ЕС общи правила.



ПРАВО НА 

ДИПЛОМАТИЧЕСКА/КОНСУЛСКА 

ЗАЩИТА ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА ЕС 

МЕНЮ 

1. Консулската и дипломатическа защита включва:

- помощ в случаите на изгубен документ за самоличност или 

друг личен документ;

- помощ в случай на арест или задържане;

- помощ в случай, че стана жертва на насилие;

- помощ в случай на сериозна злополука или заболяване;

2. В случай че България няма постоянна консулска служба 

или дипломатическа мисия на територията на държавата, в 

която пребивавам, ЕС ми дава правото да се ползвам от 

консулската/дипломатическа защита на останалите 26 

страни от ЕС. Трябва да ми се помогне по начин, по който би 

се помогнало и на гражданите на представляваната страна.



ПРАВО НА ПЕТИЦИИ И ЖАЛБИ 

МЕНЮ 

Тук можете да попълните и 

внесете петиция до ЕП 

Тук можете да подадете 

жалба до Европейския 

омбудсман 

1. Освен право на петиции и жалби, имам право да се 

обръщам към институциите и къмконсултативните органи 

на Съюза на някой от официалните езици на ЕС. Имам 

правото и да получа отговор на същия език. ЕС има 23 

официални и работни езика, един от който е българският.

2. Право на петиция (под формата на жалба или искане; от 

публичен или частен интерес) може да упражни всеки 

гражданин на ЕС, всяко лице, постоянно пребиваващо на 

територия на държава-членка, всяко дружество, 

организация или сдружение със седалище, намиращо се в 

ЕС. Петицията следва да е засегнала въпрос, попадащ в 

сферата на дейност на ЕС.  

3. Ако горепосочените институции не ми помогнат да 

разреша адекватно проблема си, имам право и на жалба до 

Европейския омбудсман. 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/petition.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/petition.html
http://www.ombudsman.europa.eu/bg/home.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/bg/home.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/bg/home.faces


ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКА 

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА 

МЕНЮ 

Това право е делегирано на европейските граждани от април 2012 г. 

Това е инструмент, който дава възможността на гражданите активно да 

участват в политиките на ЕС. Има 7 условия, които трябва да се 

изпълнят, за да може да се проведе европейска гражданска инициатива:

" Трябва да е налице европейски проблем, който изисква европейско 

решение;

" Проблемът трябва да е в компетенциите на ЕС;

" Необходимо е участието на 1 милион души от поне 7 държави-членки 

на ЕС;

" Комисията трябва да може да прави законодателни предложения в 

тази област;

" Предложението да не е в разрез с изискванията на Регламента за 

европейската гражданска инициатива;

" Предложението да е в съответствие с Хартата на основните права;

Подписите трябва да са удостоверени от компетентни органи във всяка 

държава-членка. Комисията има три месеца, за да проучи инициативата 

и да вземе решение какви действия да предприеме.



ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА 

МЕНЮ 

Повече информация вижте 

тук. 

Политиката за защита на потребителите в Европейския съюз се съдържа в 

Договора от Лисабон и по-специално в член 153 и член 95 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, който се грижи за опазването на 

интересите, здравето и безопасността на европейските потребители.

Технологичната революция, предизвикана от Интернет и 

дигитализацията бързо набират скорост. През последните няколко години 

развитието на електронната търговия претърпява значителен тласък - 

това увеличава вариантите за избор на потребителите.

Приоритет на политиката за защита потребителите на Европейския съюз е 

да работи в много по-тясно сътрудничество с държавите-членки, както и да 

си взаимодейства с други политики на европейско и на национално ниво, 

като се фокусира върху "наблюдението на потребителските пазари и 

национални потребителски политики, засилване на защитата на 

потребителите, по-доброто прилагане и защита на техните права, 

информиране и образоване." Основните цели на политиката са 

дефинирани в Стратегията на ЕС за политиката за защита на 

потребителите за 2007-2013 г.

http://www.citizenhouse.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=138&lang=bg
http://www.citizenhouse.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=138&lang=bg


ПРАВА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

МЕНЮ 

Повече информация вижте 

тук. 

Договорът от Лисабон дава на Европейския съюз правомощие за борба с 

дискриминацията, основана на увреждане (член 19 ДЕС) и го задължава 

да съблюдава правото на недискриминация при определяне и прилагане 

на своите политики (член 10 ДФЕС).

Европейската харта за основните права в член 26 определя правото на 

хората с увреждания  "да се ползват от мерките за гарантиране на 

тяхната независимост, социалната и професионална интеграция и 

участие в живота на Общността".

Най-важният законодателен текст, с който гражданите с увреждания 

трябва да се запознаят, е Рамкова Директива 2007/78/ЕО на Съвета за 

създаване на обща рамка за осъществяването на равното третиране в 

сферата на професионалната заетост. Член 5 заявява, че работодателите 

трябва да предприемат подходящи мерки, за да се даде възможност на 

лицата с увреждания да имат достъп до или да могат да упражняват 

съответната професия.

http://www.citizenhouse.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=138&lang=bg
http://www.citizenhouse.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=138&lang=bg


ПЪТНИЧЕСКИ ПРАВА 

МЕНЮ 

Повече информация вижте 

тук. 

Съгласно член 91 ДФЕС, отнасящ се до транспорта, ЕС разработи 

законодателство, за да се осигури на всички пътници мобилност в 

рамките на ЕС без дискриминация, независимо от тяхната националност, 

както и тази на техните превозвачи.

Приети са Регламент 261/2004 в областта на въздушните превози и 

Регламент 1371/2007 относно железопътния транспорт, които дават на 

пътниците права:

" за достъп до информация

" за обезщетение и помощ в случай на закъснения, анулиране или отказан 

достъп на борда

" за обработка на жалбите

В допълнение гражданите имат право да заведат иск в случай на смърт 

или увреждане. Има и за специфична мярка за хората с ограничена 

подвижност, чиито права са уточнени в Регламент 1107/2006 относно 

правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност 

при пътувания с въздушен и Регламент 889/2002 относно отговорността 

на въздушните превозвачи.

http://www.citizenhouse.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=138&lang=bg
http://www.citizenhouse.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=138&lang=bg


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ 

www.centerbg.org 

www.hrdc.bg 

www.citizenhouse.bg 

www.europa.eu 

www.eur-lex.europa.eu 

www.ec.europa.eu 

www.solvit.government.bg 

www.pravatami.bg 

www.europarl.bg 

www.bulgaria.europe.bg 

www.enterprise-europe-
network.bg 

www.bookshop.europa.eu 

www.publications.europa.eu 

www.eudirect-plovdiv.centerbg.org 

www.direct.europe.bg 

www.europedirect-gabrovo.info 

www.europeinfocentre.bg 

www.europedirect-shumen.com 

www.horizonti.eu/europe-direct 
www.europedirect.cci-bl.org 

www.europedirect.szeda.eu 

www.cci-vratsa.org/europe_direct 
www.europedirect-sliven.eu 

www.vcci.bg/eudirect 
www.ruse-direct.eu 

www.europedirect-kn.info 

www.europedirect-pleven.eu 

www.bschamber.com/europe-direct 
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КОНТАКТИ 

Европейски информационен център  
Европа Директно – Пловдив 

 
 

адрес: ул. “Константин Фотинов” 15, Пловдив 4000 
 

тел.: (+359 32) 628374;  GSM: 0882 284 551 
 

e-mail: eudirect.plovdiv@centerbg.org;  eudirect.plovdiv@gmail.com 

website: www.eudirect-plovdiv.centerbg.org 
 

фейсбук: http://facebook.com/europedirect.plovdiv 
 

туитър: https://twitter.com/EUDirectPlovdiv 
 

блог: http://eudirectplovdiv.blogspot.com/ 
 

 

Приемна структура: Център “Образование за демокрация” 

МЕНЮ 
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ГАЛЕРИЯ 

МЕНЮ 



ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 

НА ИНФОРМАЦИЯ 

www.citizenhouse.bg 

www.europa.eu 

www.eur-lex.europa.eu 

www.ec.europa.eu 

www.solvit.government.bg 

www.pravatami.bg 

МЕНЮ 

http://www.citizenhouse.bg/
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ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ 

Договор за създаване на Европейската общност (консолидирана версия) 

 

Договор за Европейския съюз (консолидирана версия) 

 

Директива на Европейския парламент и Съвета 

 

Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи 

 

Конвенция за правата на детето на ООН 

 

Харта на Общността за основните социални права на работниците 

Европейската конвенция за защита на правата на човека и конвенцията за правата на 

детето са подписани от Република България и разпоредбите им са задължителни у нас. 

МЕНЮ 

http://europe.bg/upload/docs/DEO_57.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:020:bg:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:BG:PDF
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BUL.pdf
http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bulgarian_language_version.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/c10107_bg.htm

