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Скъпи приятели, 

имате възможност да дадете оценка на дейностите на нашия 

център напълно анонимно на следващия линк: 

 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveyla

nguage=BG 

 

Ще се радваме да споделите доколко нашите услуги са 

полезни за вас! Предварително ви благодарим за отделеното 

време! 

ККооннттааккттии::  

ббуулл..  ППррииммooррссккии  113355,,  ВВааррннаа  99000022  ●●  ттеелл..  00887788  662244110066  ●●  eeuuddiirreeccttvvaarrnnaa@@vvccccii..bbgg    

●●  wwwwww..vvccccii..bbgg//eeuuddiirreecctt  ●●  FFaacceebbooookk::  hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//EEuurrooppeeDDiirreeccttVVaarrnnaa//    

●●  TTwwiitttteerr::  @@EEUUDDiirreeccttVVaarrnnaa  
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           Акценти в броя:                                       

 

 Какво се случи в Европа през изминалия месец? 

 Полезно за вас: Всичко, което трябва да знаем за работа и 

пенсиониране в чужбина 

 ЕП одобри платформа за борба с недекларирания труд  

 Пловдив е третата най-добра европейска дестинация за 2016 г. 

 ЕС постави началото на нов европейски медицински корпус 

 ЕП иска засилване на борбата срещу трафика на домашни 

любимци 

 EDIC в действие!   

  Европа Директно - Варна участва Координационна среща на 

мрежата „Европа Директно” – Европейският съюз през 2016 г. 
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Полезно за вас: Всичко, което трябва да знаем за 

работа и пенсиониране в чужбина 

  

 
 
Като гражданин на ЕС имате право да 

работите - за работодател или като 

самостоятелно заето лице - във всички 

страни от ЕС, без да се нуждаете от 

разрешително за работа. Но когато 

работите в дадена страна, имате право 

да живеете там при определени условия. 

Като гражданин на ЕС вие имате 

право на престой в друга страна от 

Съюза. Ако престоят ви е по-кратък от 3 

месеца, всичко, от което се нуждаете, е 

валидна лична карта или паспорт. В 

много страни от ЕС трябва постоянно да 

носите със себе си лична карта или 

паспорт. В тези страни можете да 

бъдете глобени или задържани 

временно, ако оставите тези документи 

у дома, но не можете да бъдете 

експулсирани само по тази причина. 

Някои страни от ЕС изискват да 

съобщите за присъствието си в разумен 

срок след пристигането си и могат да ви 

санкционират, например да ви наложат 

глоба, ако не го направите. 

Не забравяйте, че по време на своя 

престой трябва да бъдете третирани 

като граждани на страната, особено що 

се отнася до достъпа до заетост, 

заплащането, обезщетенията, 

улесняващи достъпа до работа, 

записването в училища и пр. Дори ако 

сте в страната като турист не трябва 

например да заплащате по-висока цена 

за посещение на музеи, за билети за 

транспорт и т.н. 

Трябва да споменем и едно 

изключение: ако сте пенсионер, дадена 

страна от ЕС може да реши да не 

предоставя на вас и семейството ви 

подпомагане на доходите през първите 

три месеца от вашето пребиваване. 

В изключителни случаи вашата нова 

държава на пребиваване може да вземе 

решение за вашето експулсиране по 

съображения, свързани с обществения 

ред, обществената сигурност или 

общественото здраве, но само ако може 

да докаже, че представлявате сериозна 

заплаха. 

Решението за експулсиране трябва да 

ви бъде връчено в писмена форма. В 

него трябва да са посочени всички 

основания и да се уточнява как може да 

се обжалва и в какъв срок. 

Имате право да живеете във всяка 

страна от ЕС, където работите като 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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наето лице, самостоятелно заето лице 

или в която сте командировани . 

Ако изгубите работата си, докато 

живеете в друга страна, можете да 

запазите правото си да живеете и 

работите там, ако сте: 

 временно нетрудоспособни 

поради болест или инцидент, 

 регистрирани като принудително 

безработни, след като сте 

работили повече от година по 

безсрочен договор или сте 

работили по-малко от 1 година (в 

този случай запазвате правото си 

на равно третиране с гражданите 

на съответната държава за поне 

още 6 месеца), 

 започнали професионално 

обучение (ако не сте 

принудително безработни , 

обучението трябва да е свързано 

с предишната ви работа). 

Ако сте пенсионер, можете да живеете 

в друга страна от ЕС, ако имате: 

 пълна здравна осигуровка в 

съответната страна, 

 достатъчни доходи (без значение 

от източника), за да живеете без 

подпомагане на доходите. 

През първите 3 месеца от престоя ви 

във вашата нова страна на пребиваване 

не могат да искат от вас да се 

регистрирате (за да получите документ, 

потвърждаващ правото ви на престой), 

но ако желаете, можете да го направите. 

След 3 месеца в страната може да е 

необходимо да се регистрирате пред 

съответните власти (често това е 

общината или местното полицейско 

управление). 

Научете как да се регистрирате при 

пребиваване в чужбина на следващия 

линк: 

http://europa.eu/youreurope/citizens/reside

nce/documents-formalities/registering-

residence/index_bg.htm . 

Ако сте живели законно в друга 

страна от ЕС непрекъснато в 

продължение на 5 години - като наето 

лице, самостоятелно заето лице или 

като пенсионер, вие автоматично 

придобивате право на постоянно 

пребиваване там. Това означава, че 

можете да останете в страната толкова, 

колкото желаете. При определяне на 

непрекъснатостта на вашето 

пребиваване не се вземат предвид: 

 временни отсъствия (по-малко от 

6 месеца годишно), 

 по-дълги отсъствия за 

задължителна военна служба, 

 едно отсъствие от 12 

последователни месеца по важни 

причини като бременност, 

раждане, сериозно заболяване, 

работа, професионално обучение 

или командироване в друга 

страна. 

Можете да изгубите правото си на 

постоянно пребиваване, ако живеете 

извън страната за повече от 2 

последователни години. 

Можете да получите право на 

постоянно пребиваване по-рано, ако сте 

спрели да работите, тъй като: 

 сте се пенсионирали и сте 

работили в страната през 

последната година или сте 

живели там непрекъснато в 

продължение на 3 години; 

 вече не сте трудоспособни и сте 

живели в съответната страна 

непрекъснато в продължение на 

2 години; 

 вече не сте трудоспособни 

поради трудова злополука или 

професионално заболяване - в 

този случай имате право да 

останете независимо колко време 

сте живели в страната. 

Нека обобщим: като гражданин на ЕС 

получавате автоматично право на 

постоянно пребиваване в друга страна 

от ЕС, ако сте живели законно в нея 

поне 5 години без прекъсване. След 

това можете да подадете заявление за 

документ за постоянно пребиваване, 

който потвърждава правото ви да 

живеете в страната, в която живеете 

постоянно, без каквито и да е условия. 

Този документ се различава от 

удостоверението за регистрация, което е 

задължително в много страни. 

Документът за постоянно пребиваване 

не е задължителен. Обаче той може да 

ви е от полза при уреждането на 
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различни административни 

формалности. Властите вече нямат 

право да изискват от вас да доказвате, 

че имате работа, достатъчно средства, 

здравна осигуровка и т.н. 

Ако поискате от властите да ви 

издадат документ за постоянно 

пребиваване, те трябва да сторят това в 

най-кратки срокове и за не по-висока 

такса от таксата за граждани на тази 

страна за издаване на лични карти. 

Картата трябва да бъде валидна за 10 

години и подлежи на автоматично 

подновяване без никакви условия или 

изисквания. 

За да получите такъв документ, 

трябва да представите: 

 доказателство, че сте живели 

законно в страната 5 години. 

Компетентните органи могат 

например да поискат от вас да 

представите валидно 

удостоверение за регистрация, 

издадено при пристигането ви, 

и/или други документи 

(например трудови договори, 

данъчни декларации, договори за 

наем или фактури за комунални 

услуги) 

или 

 доказателство, че сте 

преустановили работа и 

отговаряте на условията за 

предсрочно получаване на право 

на постоянно пребиваване. 

 

А моето семейство? 

Ако сте гражданин на ЕС, който се е 

преместил в друга страна от ЕС, за да 

живее или работи, семейството ви може 

лесно да се присъедини към вас 

съгласно правилата на ЕС.  

Вашият съпруг/съпруга, деца, внуци, 

родители, баби и дядовци, които не са 

граждани на ЕС, също могат да останат 

с вас в друга страна от Съюза. Ако 

техният престой е до 3 месеца, ще им 

бъде необходим само валиден паспорт, 

а понякога - в зависимост от страната, 

на която са граждани - входна виза. За 

да избегнете проблеми, свържете се 

навреме с консулството или 

посолството на страната, за която 

пътувате, за да разберете какви 

документи ще трябва да представи на 

границата членът на вашето 

семейство, който не е гражданин на 

ЕС. 
Съпрузи, родители, деца, внуци, баби 

и дядовци от страни извън ЕС, не се 

нуждаят от виза за държавата, за която 

пътуват, ако имат разрешение за 

пребиваване или виза за друга страна в 

Шенгенското пространство (вижте 

списъка по-долу) и страната, за която 

пътуват, е част от това пространство. 

 

Шенгенско пространство 

Австрия 

  
Малта 

Белгия Нидерландия 

Германия Норвегия 

Гърция Полша 

Дания Португалия 

Естония Словакия 

Исландия Словения 

Испания Унгария 
Италия Финландия   

Латвия Франция 

Литва Чешка република 

Лихтенщайн Швеция 

Люксембург Швейцария 
 

Разрешение за пребиваване, издадено 

от държава извън Шенгенското 

пространство, не дава право на членове 

на семейството от страни извън ЕС да 

пътуват без виза до държави от 

Шенгенското пространство. 

Ако членове на вашето семейство, 

които не са граждани на ЕС, се нуждаят 

от входна виза, те трябва да 

кандидатстват предварително за виза в 

консулството или посолството на 

страната, до която искат да пътуват. 

Ако ще пътуват заедно с вас или ще се 

присъединят към вас в друга страна от 

ЕС, тяхното заявление за виза трябва да 

бъде обработено бързо и безплатно. 

Държавите, които са част от 

Шенгенското пространство, трябва да 

издават визи в срок от 15 дни, освен в 

редки случаи, при които властите 

трябва да обосноват решението си. 
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Всички други страни (България, 

Ирландия, Кипър, Обединеното 

кралство, Румъния и Хърватия) трябва 

да издават визи възможно най-бързо. 

Възможно е документите, които 

членовете на вашето семейство трябва 

да приложат към заявлението си за виза, 

да се различават в отделните страни. 

Преди да тръгнете на път, проверете 

какви документи са нужни в 

консулството или посолството на 

страната, в която отивате. 

Визите, издадени от една страна от 

Шенгенското пространство, са валидни 

за всички страни от това пространство. 

Ако пребивавате постоянно в страна 

извън ЕС и членове на вашето 

семейство, които не се граждани на ЕС, 

ви придружават или пътуват до 

страната от ЕС, на която вие сте 

гражданин, трансграничните правила на 

ЕС не са непременно в сила и може да 

се наложи  да заплатите такси за 

издаване на виза. 

Допълнение: ако сте пенсионер, 

който живее в друга страна, вашите 

съпруг, деца, внуци, родители или баби 

и дядовци, които не са граждани на ЕС, 

също могат да живеят там, ако имате (за 

себе си и цялото си семейство): 

 средства, с които да живееете без 

подпомагане на доходите, 

 пълна здравна осигуровка за 

съответната страна. 

Националните власти не могат да 

изискват доходът ви да надвишава 

нивото, което би дало право на вашето 

семейство на базисно подпомагане на 

доходите в съответната страна. 

След законен престой в друга страна 

от ЕС непрекъснато в продължение на 5 

години вашите съпруг/съпруга, деца, 

внуци, родители, баби и дядовци, които 

не са граждани на ЕС, автоматично 

получават право на постоянно 

пребиваване там, без да се налага да 

отговарят на каквито и да е други 

условия - могат да останат докато 

желаят, дори ако не работят и се 

нуждаят от подпомагане на доходите. 

Както и при Вас, непрекъснатостта на 

пребиваването им не се влияе от: 

 временни отсъствия (по-малко от 

6 месеца годишно), 

 по-дълги отсъствия 

(задължителна военна служба), 

 едно отсъствие от не повече от 

12 последователни месеца по 

важни причини като бременност 

и раждане, сериозно заболяване, 

работа, професионално обучение 

или командироване в друга 

страна. 

Те трябва да се ползват със същите 

права, облаги и предимства като 

гражданите на съответната страна. Те 

могат да изгубят правото си на 

постоянно пребиваване, ако живеят 

извън дадената страна за период от 

повече от 2 последователни години. 

Към края на петата година от тяхното 

законно непрекъснато пребиваване, 

членовете на вашето семейство, които 

не са граждани на ЕС, трябва да 

кандидатстват пред властите за карта за 

постоянно пребиваване. Тя често се 

издава безплатно (или таксата е същата 

като за издаване на лични карти на 

гражданите на съответната страна). 

Картата трябва да бъде валидна за 10 

години и подлежи на автоматично 

подновяване без никакви условия или 

изисквания. Когато кандидатстват за 

карти за постоянно пребиваване, 

близките ви трябва да представят 

доказателство, че живеят законно от 5 

години в страната - например валидна 

карта за пребиваване, издадена преди 5 

години. 

Ако се нуждаете от повече 

информация за правилата в дадена 

страна, свържете се с националните 

администрации на страните. 
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ЕП одобри платформа за борба с недекларирания труд 
    
В началото на февруари Парламентът 

даде одобрение за създаване на 

"европейска платформа", целяща 

засилване на усилията срещу борбата с 

недекларирания труд. Очакванията са 

платформата да спомогне за 

подобряване на сътрудничеството 

между министерствата на труда, 

синдикатите и организациите на 

държавите членки на ЕС. Според 

европейска статистика недекларираният 

труд възлиза на 18% от БВП на ЕС. 

    По своята същност 

недекларираният труд представлява 

всяка законно платена дейност, която не 

е декларирана пред съответните 

обществени служби. Целта на 

платформата е да подпомогне 

практически и ефективни 

трансгранични действия, както и 

изграждане на надеждна система за 

обмен на информация между 

национални органи. В нея още ще бъде 

заложено, че регулаторните системи в 

отделните държави членки на ЕС се 

различават. Европейската платформа ще 

се занимава с всички форми на 

недеклариран труд. Тя ще се състои от 

старши представители, номинирани от 

държавите членки, най-много четирима 

представители на социалните партньори 

на европейско ниво, разделени по равно 

между синдикати и организациите на 

работодателите (без право на глас), и 

представители на Европейската 

комисия. Представителите на 

работодателите и работниците, 

Eurofound, Европейската агенция по 

безопасност и здраве при работа, 

Международната организация на труда 

и представители на държавите от 

Европейската икономическа зона, ще са 

със статут на постоянни наблюдатели. 

Платформата ще се среща поне два пъти 

годишно. Специални работни групи ще 

се занимават с различните аспекти на 

недекларирания труд. Очакванията са 

годишните финансови нужди на 

платформата да са от около 2,1 млн. 

евро, които ще бъдат поемани по оста 

"Прогрес" на програмата EaSI. 

    Най-разпространените сфери с 

недеклариран труд са строителството, 

домакинските услуги, охраната, 

индустриалното почистване, 

земеделието и хотелиерството, 

ресторантьорството и кетърингът. 

Заетите работници често са обект на 

опасни условия на труд, ниско 

заплащане и нарушения на трудовите 

права. Недекларираният труд може да 

се окаже фактор за социален дъмпинг, 

най вече в трансгранични случаи. 
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Пловдив е третата най-добра европейска дестинация 

за 2016 г. 
 

 
 
 

След 3-седмично онлайн гласуване, 

българският град Пловдив зае 3-то 

място в листата за 15-те най-добри 

европейски дестинации за 2016 г. След 

него се наредиха някои от най-

известните и търсени градове за 

екскурзии като Париж, Брюксел, 

Милано, Прага, Рим, Виена, Мадрид. На 

почетното място се нареди Хърватският 

град Задар, а второто място е за Атина. 

    Разположен в южната част на 

България, Пловдив е водеща културна, 

религиозна, винена и шопинг 

дестинация. Със своята 8-хилядолетна 

история, Пловдив е обявен за най-

старият непрекъснато населен град в 

Европа и е 6-тият най-стар град в света. 

През 2019 г. той ще бъде Европейска 

столица на културата. За тази година 

статутът е споделен с още един 

европейски град - Матера в Италия. В 

Пловдив се провеждат Международният 

панаир, международният театрален 

фестивал "Сцена на кръстопът", 

телевизионният фестивал "Златната 

ракла" и са запазени античният театър, 

римският одеон, агората, римският 

стадион, късноантична сграда "Ейрене", 

малката базилика и други. 
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ЕС постави началото на нов европейски медицински 

корпус 
 

 

В средата на месеца ЕС даде старта 

на европейския медицински корпус. 

Чрез него държавите в ЕС и другите 

участващи европейски държави, ще са 

на разположение с  медицински екипи и 

средства за бързо изпращане на място 

преди възникването на извънредна 

ситуация. По този начин се цели по-

бърза и по-предвидима реакция. 

Съставът на медицинския корпус може 

да включва екипи за спешна помощ, 

експерти за координация в областта на 

общественото здраве и медицината, 

подвижни лаборатории за биологична 

безопасност, самолети за медицинска 

евакуация и екипи за логистична 

подкрепа. 

    Европейският медицински корпус е 

част от новия капацитет на ЕС за 

спешно реагиране, известен като 

"доброволен фонд", създаден към 

Механизма за гражданска защита на ЕС. 

До този момент Белгия, Германия, 

Испания, Люксембург, Нидерландия, 

Финландия, Франция, Чешката 

република и Швеция са предоставили 

екипи и оборудване за целите на 

доброволния фонд. "Доброволният 

фонд" е създаден през 2014 г. с цел 

увеличаване на готовността и 

подобряване на реакцията на ЕС при 

бедствия. Европейският медицински 

корпус ще бъде също така и приносът 

на Европа към създадената под 

ръководството на Световната здравна 

организация Работна сила в случай на 

извънредна ситуация в областта на 

здравеопазването в световен мащаб. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ЕП иска засилване на борбата срещу 

трафика на домашни любимци 
 

В четвъртък Европейският парламент 

подкрепи обмена на данни в ЕС относно 

регистрацията на кучета и котки с цел 

борба с незаконната търговия с 
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домашни любимци. Тези животни в 

много случаи не са отглеждани добре и 

представляват риск от разпространение 

на зарази. Според евродепутатите 

трафикът на домашни любимци се 

свързва все по-често с организираната 

престъпност. 

В своята обща резолюция 

Парламентът призовава Комисията да 

гарантира, че всички държави членки 

имат съвместими бази данни с кучета и 

котки и да обмисли създаването на бази 

данни за други домашни любимци. 

Евродепутатите смятат, че изискването 

за регистрация на домашните любимци, 

заедно с обмена на данни в ЕС, ще 

намали възможността за 

фалшифициране на документи, ще 

подпомогне борбата с незаконната 

търговия, проследяването на 

източниците на зарази и справянето с 

малтретирането на животни и други 

проблеми. 

Много държави членки вече имат 

задължителни системи за 

идентифициране и регистрация на 

домашни любимци, но информацията, 

която събират, невинаги е една и съща. 

Според резолюцията всички 

национални бази данни трябва да бъдат 

съвместими. Евродепутатите също така 

подчертават, че личните данни на 

собствениците и търговците на 

домашни любимци в тези бази трябва да 

бъдат добре защитени. 

Освен това парламентът призовава 

Комисията да приеме строги и 

ефективни мерки за борба с незаконната 

търговия с домашни любимци, в това 

число диви животни, отглеждани като 

домашни любимци. 

Резолюцията подчертава, че 

домашните любимци, които се търгуват 

незаконно, често са развъждани в лоши 

условия, социализирани са слабо и са 

изложени на повишен риск от 

заболявания, както и за 70% от новите 

заболявания, появили се при хората. 

 Законопроектът относно здравето на 

животните, който беше неформално 

договорен между евродепутатите и 

министрите на ЕС през юни миналата 

година и вероятно ще бъде гласуван от 

Парламента на второ четене по време на 

пленарната сесия 7-10 март, дава на 

Европейската комисия правото да 

изисква от държавите членки 

създаването на национални бази данни 

за домашни любимци, ако това е 

необходимо за гарантиране на 

ефективното предотвратяване на зарази 

и тяхното проследяване из ЕС. 

Законодателството също така 

предвижда задължителното 

регистриране на всички професионални 

гледачи и търговци на домашни 

любимци. 

Източник: ЕП, Съобщение за 

пресата 
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Европа Директно - Варна участва Координационна 

среща на мрежата „Европа Директно” – Европейският 

съюз през 2016 г. 
 

В периода 8-10 февруари, екипът на 

Европа Директно - Варна участва в 

ежегодната координационна среща на 

мрежата „Европа Директно” в София, 

Дома на Европа. 

Тази година срещата премина под 

наслов „Европейският съюз през 2016 

г.” и в програмата бяха заложени редица 

горещи теми като комуникационите 

приоритети на Комисията Юнкер през 

2016 г., инвестиционният план на 

Юнкер, Европейски икономически 

семестър, Трансатлантическо 

партньорство за търговия и инвестиции 

между ЕС и САЩ, ротационни 

председателства на ЕС, програмата 

„Творческа Европа” през 2016 г. и др. 

И тази година организаторите се 

погрижиха да осигурят интересно 

обучение на представителите на 

Центровете. То беше на тема 

„Емоционална интелигентност”, при 

което по интерактивен начин се учихме 

на управление на емоциите, разбиране 

на емоциите на другите, как да говорим 

така, че другите да ни слушат. 

 

 
 

 

EDIC в действие! 
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Проектът “Европа Директно – Варна“ се осъществява с финансиране от 

Европейския съюз и Варненската търговско-индустриална камара. 
 

Мненията, изразени в настоящата публикация, са авторски и не отразяват 
задължително официалните становища на Европейските институции. 

Публикацията се разпространява безплатно. 
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