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Моите права в Европейския съюз 

 

„ Да сте европейски гражданин означава да имате право на всички огромни 

привилегии, свързани с това: да живеете в континент, в който цари мир и където 

функционира най-голямата икономика в света, да се възползвате от свободата на 

придвижване – неща, които често приемаме за даденост. Но също така означава да 

имате право на всички малко, ежедневни неща, чрез които наистина усещате 

разликата. Като възможността за изпращане обратно на дефектна стока, която 

сте поръчали онлайн, ниските цени на роуминг или обезщетенията за отменени 

полети – пример за това как цяла Европа работи за Вас.“ 

Вивиан Рединг, 

Заместник-председател на Комисията  

и комисар по правосъдието, основните права и  

гражданството в Комисията “ Барозу” 

 

Къде мога да се запозная със своите права онлайн?  

Порталът "Вашата Европа" /http://europa.eu/youreurope/index.htm/ предоставя на 

физическите лица и предприятията практическа информация за техните права и 

възможности в ЕС. Той е насочен към реалния живот, към трансграничните ситуации, 

например когато европейски граждани искат да учат или работят в друга страна от ЕС, 

или европейски предприятия желаят да се преместят или да отворят нов клон в друга 

страна от Съюза. Със самото отваряне на уебсайта, той разделя информацията в двете 

си основни направления – за граждани или за компании.  
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Секцията, която съдържа правата Ви като граждани, събира основни тематични 

направления като: пътуване, работа и пенсии, превозни средства, пребиваване в 

чужбина, образование и младеж, здраве, семейство и потребители.  

Секцията, която е ориентирана към трансграничните бизнес отношения, е разделена в 

следните специфични категории: създаване и разрастване на международни компании, 

ДДС и митници, продажби в чужбина, персонал, изисквания за продуктите, 

финансиране, обществен поръчки, околна среда.  

Всяка от категориите съдържа практически съвети по конкретната тема, тълкувания на 

националното и европейско законодателство в дадената област, дава препратки към 

допълнителни полезни уебсайтове, поддържа архив. В случай, че не откривате нужната 

информация, можете да подадете онлайн жалба или запитване. Това е валидно в 

случаите, в които в момента имате проблем или нужда от съвет. Отговор можете да 

получите в рамките на една седмица. Извършва се в няколко последователни стъпки на 

уебсайт: http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=bg.  

Накратко ще Ви представим 10 основни права, които имате в ЕС, както и любопитни 

факти за някои от тях. 

 

1. Европейски и местни избори 

Като гражданин на ЕС Вие имате право:  

 

o да подавате своя глас и да бъдете 

избирани в изборите за Европейски 

парламент в държавата от ЕС, в която 

живеете, при същите условия, при които 

и гражданите тази държава;  

o да гласувате и да бъдете избирани в 

местните избори на страната, в която 

живеете, при същите условия, при които 

и гражданите на тази държава. 

През 2014 година мотото на 

изборите за Европейски 

парламент беше „Този път е по-

различно“. Това включваше в 

себе си факта, че за първи път 

председателят на Европейската 

комисия беше избран 

демократично чрез вота на 

европейските партии, а не чрез 

посочване от Европейския 

съвет. 
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2. Как да изразите своето мнение 

Като гражданин на ЕС Вие имате право:  

o да изразите своето мнение за плановете за нови закони на ЕС; 

o да инициирате собствена или да подкрепите вече съществуваща Европейска 

гражданска инициатива; 

o да подадете петиция до Европейския парламент или Европейския омбудсман, 

ако имате оплакване във връзка с въпроси, свързани с ЕС. 

 

3. Свободно движение 

Като гражданин на ЕС Вие имате право: 

o да се обучавате и учите навсякъде 

в ЕС при същите условия като 

гражданите на съответната 

държава членка; 

o да работите навсякъде в ЕС и да 

се възползвате от възможностите, 

предлагани от пазара на труда в 

целия ЕС. 

 

Европейската гражданска инициатива е покана от страна на гражданите към 
Европейската комисия да предложи законодателство по въпроси, по които Съюзът 
има законодателни компетенции. За да стане това, съответната инициатива трябва 
да получи подкрепата на 1 000 000 граждани на ЕС от минимум 7 от 28-те 
държави-членки на ЕС. Гражданската инициатива може да бъде във всяка една 
област, в която Комисията има правомощия да предлага законодателство. Това на 
практика означава, че има изключително широк кръг от възможни теми, които 
могат да бъдат подкрепени - от околна среда, селско стопанство, транспорт и 
обществено здраве до образование и култура, например.  

 

Чрез програма „Еразъм+“ в периода 
2014 - 2020 г. ще се даде възможност 
на над четири милиона европейски 
студенти, стажанти, преподаватели и 
инструктори да получат образование 
или обучение в чужбина. „Еразъм+“ 
беше единствената програма на ЕС, 
която получи по-голям бюджет за 
новия програмен период, в сравнение с 
предишния. 
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4. Здравеопазване 

Като гражданин на ЕС Вие имате право:  

o да получите необходимата медицинска помощ във всяка страна от ЕС, ако 

неочаквано се разболеете или претърпите злополука при посещение в друга 

страна от ЕС. Можете да поискате възстановяване на разходите или в страната, в 

която сте на посещение, ако все още сте в нея, или когато сте се върнали в 

страната, в която сте осигурени;  

o да изберете да получите планирана медицинска помощ в друга страна от ЕС и да 

Ви бъдат възстановени разходите за нея в родната ви страна изцяло или 

частично в зависимост от обстоятелствата. В някои случаи ще е необходимо да 

получите предварително разрешение от вашия здравен застраховател; 

o да се възползвате от едни от най-

високите стандарти за безопасност на 

храните в света. Задължителните 

проверки се провеждат по цялата 

веригата на производство на 

селскостопански продукти, за да се 

гарантира, че растенията и животните 

са в добро състояние и че храните и 

фуражите са безопасни, с високо 

качество, етикетирани по подходящ 

начин, както и че отговарят на 

строгите стандарти на ЕС. 

 

5. Права на потребителите 

Като гражданин на ЕС Вие имате право:  

o да разчитате на справедливо отношение – подвеждането и агресивните търговски 

практики от страна на търговците не се допускат. Трябва да се предостави 

достатъчно информация, за да се даде възможност за информиран избор;  

Във всяка страна от ЕС е на 
разположение безплатна Европейска 
здравноосигурителна карта от Вашия 
здравен застраховател. Ако си 
извадите такава, ще получите 
необходимата публична медицинска 
помощ при същите условия като 
местните хора. Дори ако картата не е 
с Вас, Вие имате право на 
медицинска помощ и след 
завръщането си можете да поискате 
от вашата здравноосигурителна 
институция възстановяване на 
разходите. 
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o да се възползвате от силна защита при онлайн пазаруване. Имате право да 

върнете закупена стока в 14-дневен срок, ако тя не отговаря на Вашите 

очаквания; 
o да получите решение на проблема, ако нещата се объркат. В случай на дефектни 

стоки, потребителите може да поискат поправка, замяна или, ако това не е 

възможно, намаляване на цената или възстановяване на разходите;  
o да се възползвате от значително подобрена безопасност на стоките благодарение 

на системата на ЕС за бързо предупреждение за продукти, различни от храните. 

 

6. Пътувания 

Като гражданин на ЕС Вие имате право: 

o да разчитате на защита чрез пълен набор от права на пътниците, независимо 

дали сте избрали като средство за придвижване въздушен, железопътен, корабен 

или автобусен транспорт - информация, помощ и, при определени 

обстоятелства, на обезщетение в случай на отмяна на пътуването или големи 

закъснения; 
o да се възползвате от допълнителна защита, ако купите пакетни туристически 

ваканции - информация в брошурите, правото да отмените поръчката без 

санкция, отговорност на продавача за услугите и защита, ако даден туроператор 

или авиокомпания фалират; 
o да отидете и потърсите помощ в консулството или посолството на всяка друга 

държава членка на ЕС, когато пътувате към страна извън ЕС и Вашата дър-

жава няма представителство. Държавите членки на ЕС трябва да помогнат на 

гражданите на други държави членки да напуснат страната в кризисни ситуации; 
o да пътувате без дискриминация, ако имате 

увреждане или намалена подвижност. С 

правилата на ЕС Ви се гарантира, че имате 

право на помощ, когато сте избрали като 

средство за придвижване въздушен, 

железопътен, корабен или автобусен 

транспорт. Най-добре е превозвачът да 

Можете да проверите Вашите 
права на пътници в ЕС по 
всяко време, като изтеглите 
приложението за смартфон за 
правата на пътниците: 
http://ec.europa.eu/transport/ 
passenger-rights/bg/mobile.html 
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бъде предварително уведомен за това. 

 

7. Телекомуникации 

Като гражданин на ЕС Вие имате право:  

o да се възползвате от гарантирано 

сравнително добро качество на фиксирани 

телекомуникационни услуги на достъпни 

цени, без значение къде живеете в ЕС;  

o да пазарувате и лесно да сравнявате цените. 

Операторите трябва да предоставят 

прозрачна, актуална информация за цените 

и тарифите на телекомуникационните 

услуги; 

o да получите писмен договор от 

телекомуникационната си компания с ясна информация за услугите, за които сте 

се регистрирали, със специфичните детайли, по-специално за тарифите и 

разходите, както и възможността за прекратяване на договора, ако доставчикът 

промени условията; 
o да промените Вашия телекомуникационен оператор, без да променяте Вашия 

телефонен номер, в рамките на един ден;  
o да използвате мобилния си телефон навсякъде в ЕС, като знаете, че ще платите 

справедливи цени за роуминга. 

 

8. Трансгранични разводи и раздели 

Като гражданин на ЕС Вие имате право:  

o да разчитате на правна сигурност, предвидимост и гъвкавост, когато Вашата 

семейна ситуация е свързана с повече от една страна от ЕС; 
o Вашето съдебно решение в случай на развод или законна раздяла, родителски 

права и право на посещения на децата и издръжката на деца, издадено в една 

Доставчиците на интернет няма да 
могат вече да блокират или 
забавят определени услуги поради 
икономически или други причини, 
съгласно последния вариант на 
Телекомуникационния пакет на 
ЕС, одобрен от Европейския 
парламент  през април, 2014 г. 
Депутатите приеха и 
премахването от 15 декември 2015 
година на таксите за роуминг за 
използване на мобилен телефон в 
друга страна от ЕС. 
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страна от ЕС, да бъде по-лесно признато и подлежащо на изпълнение в друга 

страна от ЕС. 

 

9. Права на жертвите на престъпления и справедлив съдебен 

процес 

Като гражданин на ЕС Вие имате право: 

o да разчитате на специфични предпазни 

мерки, в случай че сте жертва на 

престъпление навсякъде в ЕС; 

o да разчитате на справедлив съдебен процес 

навсякъде в ЕС, ако сте заподозрени или 

обвинени в престъпление. Това включва 

правото на устен и писмен превод, 

информация относно процесуалните права и 

относно обвинението срещу Вас, правото на 

достъп до адвокат и правото да се свържете, 

при задържане, с Вашето семейство и консулство. 

 

10. Информация и съвети 

Като гражданин на ЕС Вие имате право:  

o да се свържете с ЕС на родния си език и да получите информация и помощ за 

вашите права в ЕС.  

Можете да се свържете с информационния център Europe Direct, който отговаря на 

всички видове въпроси относно ЕС на телефон (00800 6 7 8 9 10 11), чрез електронна 

поща и уебчат или като посетите - информационните центрове на Europe Direct в 

региона или града, в който живеете.  

 

От януари 2015 г. жертвите на 
насилие са защитени в целия 
ЕС. Европейската заповед за 
осигуряване на защита ще 
даде възможност мярка за 
защита, издадена срещу 
извършител в една държава от 
ЕС, да бъде призната и 
изпълнена в друга страна от 
ЕС. 




