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1. Симон е от Португалия и това лято отива на почивка в България с колата си. 

Може ли да използва шофьорската си книжка като документ за самоличност 

на границата? 

 
2. Франц е от Германия и планира пътуване до Румъния. Тъй като тази страна 

не е част от Шенгенското пространство, може ли да влезе на нейна 

територия с германската си лична карта или е необходимо да представя 

паспорт? 

 

3. Гражданин на Дания иска да учи в Германия, но университетът, към който 

се е обърнал го информира, че ще трябва да плаща такса за обучение, 

каквато заплащат и германските студенти Той е възмутен и отказва да 

заплаща, тъй като в Дания студентите са освободени от такси. Правилно ли 

постъпва той? 

 

4. Мари е от Франция и иска да учи в Ирландия. Тъй като ирландците не 

плащат такси в местните университети, има ли право и тя да не плаща 

такса? 
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5. Розита е от Италия, но работи и живее във Франция със съпруга си и трите 

си деца. Иска да купи карта за влака с намаление за многобройно 

семейство, но ѝ е отказано, тъй като нито тя, нито децата ѝ са френски 

граждани. Правилно ли френската служба е постъпила спрямо Розита? 

 

6. Гражданка на Р България пътува до Париж. Полетът ѝ обаче е отменен 

поради стачка на служителите на въздушния превозвач на Франция. Има ли 

право на финансово обезщетение? 

 

7. Артур е френски гражданин. Нает е на работа в Швейцарска фирма със 

седалище Мадрид. Имат ли право съпругата му и децата му да пребивават в 

Испания заедно с Артур?  

 

8. Марк е испанец, а Димитриус е грък. И двамата живеят във Франция, където 

работят техните родители. Могат ли да постъпят в университет при равни 

условия с канадските французи?  

 

9. Асен е холандски гражданин, но пребивава и работи в Дания. Има ли право 

да ползва същите обезщетения след боледуване, които се полагат на 

неговите колеги от Дания?  

 

10. Ирен е хърватки гражданин. На екскурзия е в африканска държава и 

претърпява злополука в страна, в която Хърватия няма представителство. 

Може ли да разчита на дипломатическа и консулска защита? 
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Верни отговори:  

 

 

1. НЕ — шофьорската книжка не е документ за самоличност, който служи 

пред граничните власти. Ще му е необходима валидна лична карта или паспорт. 

2. НЕ - Като гражданин на ЕС може да влезе на територията на Румъния, 

както и във всяка друга страна от ЕС, като представи официалната си германска 

лична карта. Не е необходимо да представя паспорт. 

3. НЕ - правото на ЕС не освобождава от такси за обучение гражданите на 

ЕС! В него се посочва, че отношението към тях трябва да бъде същото както към 

гражданите на страната, в която искат да учат. В този случай, след като 

германските студенти трябва да плащат такси за обучение, то и датският 

гражданин трябва да плаща такива. 

4. ДА - съгласно законодателството на ЕС, всички граждани на Съюза имат 

право да използват образователната система на приемащата страна при същите 

условия като нейните граждани. Това означава, че френските граждани трябва да 

бъдат третирани като ирландските студенти по отношение на таксите за обучение. 

5. НЕ - Розита трябва да настоява и, ако е необходимо, да потърси помощ от 

различните служби за помощ на ЕС . Всички работещи граждани на ЕС с 

многобройни семейства (в много страни 3 или повече деца) имат право на 

намаление на билетите за влак в страната, в която работят, от деня, в който 

започнат работа, ако съществуват подобни намаления за гражданите на 

съответната страна. 

6. Независимо от обстоятелствата на отменен полет, гражданите на ЕС 

винаги имат право на една от следните възможности: 1/ възстановяване на 

разходите за билета, 2/ премаршрутиране или 3/ билет за полет за връщане до 

летището на отпътуване, както и право на помощ. 

Възможно е да има и право на обезщетение (ако е информирана по-малко от 

14 дена преди датата на отпътуване). Обезщетение обаче не се дължи, ако 

превозвачът може да докаже, че отмяната е била причинена от извънредни 

обстоятелства. 

https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=bg&origin=yec_work
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_bg.htm#care-cancellation
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_bg.htm#compensation-cancellation
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_bg.htm#ex-circumstances-cancellation
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_bg.htm#ex-circumstances-cancellation
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Съгласно правилата на ЕС, стачките могат да се считат за извънредни 

обстоятелства, което означава, че въздушният превозвач не трябва да изплаща 

обезщетение. Въпреки това, за да бъде освободен от плащане на 

обезщетение, превозвачът трябва да докаже, че: а) има връзка между 

извънредните обстоятелства и закъснението или отмяната на полета и б) отмяната 

или закъснението не са могли да бъдат избегнати, дори ако са били взети всички 

допустими мерки за предотвратяването му. 

Ако не получи задоволително обяснение от авиокомпанията, може да се 

обърнете за съдействие към националния орган в неговата страна или 

националния потребителски център. 

7. Членовете от семейството на Артур като френски гражданин и гражданин 

на ЕС имат право да пребивават в държава членка, в случая Испания, за която той 

е получеил разрешение.  

8. Марк и Димитриус са граждани на ЕС и те ще имат същите условия като 

гражданите на Франция. Канадските французи ако нямат и френско гражданство 

или гражданство на друга страна от Съюза, не се ползват от правата на 

гражданите на ЕС. Към тях ще се прилагат условията на чужди граждани.  

9. Асен като гражданин на ЕС трябва да бъдете третиран по същия начин 

като колегите мму, граждани на приемащата държава. Но разбира се, той трябва и 

редовно да е внасял вноските за здравно осигуряване в размер какъвто е за 

гражданите на Дания.   

10. Да - Ирен като гражданин на ЕС може да разчита на дипломатическа и 

консулска защита от страна членка на Съюза, която има представителство или в 

африканската страна на злополуката или в най-близката с такова 

предстаителство. В тези случаи консулството или посолството следва да третират 

всички граждани на ЕС по начина, по който третират собствените си граждани. 

 

 

 

 


