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Abstract  

Knowing our rights and turning to the competent authorities to protect them is the 

behavior of a responsible and active citizen. The protection of the rights of the 

citizens of the European Union is carried out by a number of bodies, depending on 

the nature of their violation. The paper introduces SOLVIT, the European 

Consumer Center, the European Ombudsman, the Court of Justicе of the EU. 

Various resolved cases are presented. 
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Да познаваме правата си и да се обърнем към компетентните органи, за да ги 

защитим е поведение на отговорен и активен гражданин. Пасивността означава да 

не се интересуваме и да не търсим информация за правата ни, да махнем с ръка и 

да преглътнем нарушенията. Чрез осъществяване на правата, гражданите на ЕС 

проявяват своята отговорност за бъдещето на Европа и на своята собствена 

страна, за своето собствено бъдеще и  за бъдещето на своите деца.  Например, 

правото на свободно движение има важно значение не само за доброто 

функциониране на единния пазар и за постигането на по-висока 

конкурентоспособност на европейската икономика, но и за благоденствието на 

всеки отделен гражданин. Защитата на правата на гражданите на Европейския 

съюз се осъществява от редица органи в зависимост от естеството на нарушението 

им. Важно е да сте запознати с правата си и да знаете към кого да се обърнете. 

 

СОЛВИТ                                                                                                        1                                                  

Ако са нарушени правата ви в 

резултат от неправилното прилагане на 

законодателството на ЕС в областта на 

единния пазар от администрациите на 

държавите членки, то тогава се 

обърнете към СОЛВИТ.  

 

СОЛВИТ е мрежа за извънсъдебено разрешаване на презгранични проблеми, 

възникнали в резултат от неправилно прилагане на законодателството на 

Европейския съюз в областта на единня пазар от администрациите на държавите-

членки.  Във всяка държава-членка на Съюза, както и в Норвегия, Исландия и 

Лихтенщайн,  функционира  СОЛВИТ център. Той разглежда въпроси, свързани с 

отношенията гражданин - държавна администрация или фирма - държавна 

администрация. Всички СОЛВИТ центрове са свързани в единна база данни, за да 

решават проблемите, възникнали пред гражданите и компаниите.  Чрез СОЛВИТ 

споровете за достъп и ползване на права в Европейския съюз  се решават 

извънсъдебно. 

 

                                                             
1 Взета от https://ec.europa.eu/solvit/index_bg.htm 
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СОЛВИТ център в България е установен в дирекция „Координация по 

въпросите на ЕС” в администрацията на Министерския съвет.  

 

Запознайте се с дейността на СОЛВИТ на: 

http://www.solvit.government.bg/ 

 

Към СОЛВИТ можете да се обръщате с оплаквания по въпроси от следните 

основни области: 

 признаване на професионални квалификации;  

 разрешение за пребиваване;  

 достъп до образование в страна от ЕС;  

 право на установяване в страна от ЕС;  

 права в областта на заетостта в ЕС;  

 права в областта на социалната сигурност;  

 признаване на свидетелство за управление на моторно превозно 

средство в ЕС;  

 регистриране на моторно превозно средство;  

 данъчно облагане;  

 свободно движение на капитали и плащания;  

 пазарен достъп за продукти в страни от ЕС;  

 установяване като самостоятелно заето лице;  

 граничен контрол;  

 предоставяне на услуги;  

 други спорове, свързани с достъп до права в страни от ЕС. 

 

Съществуват няколко възможности за подаване на оплакване до СОЛВИТ: 

- Попълване и изпращане на единния СОЛВИТ формуляр на официалната 

Интернет страница на мрежата. Към формуляра трябва да бъдат прикачени всички 

документи, свързани с дадения случай 

http://ec.europa.eu/solvit 

 

- Можете да подадете оплакване до СОЛВИТ- България  чрез: 

http://www.solvit.government.bg/podai-oplakvane 

http://www.solvit.government.bg/
http://ec.europa.eu/solvit
http://www.solvit.government.bg/podai-oplakvane
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или да изпратите съобщение по електронен път на електронната поща на 

българския СОЛВИТ: solvit@government.bg 

 

СОЛВИТ може да съдейства за разрешаване на даден проблем само ако той 

отговаря едновременно на следните условия: да бъде от презграничен характер; 

да е възникнал в резултат на неправилно прилагане/тълкуване на правото на ЕС в 

областта на единния пазар; да е възникнал между държавен орган и 

гражданин/фирма от различни държави членки. СОЛВИТ не разглежда случаи, 

които са възникнали в резултат на отношения потребител-бизнес или бизнес-

бизнес. СОЛВИТ няма мандат да разглежда случаи, отнесени или вече решени от 

съдебен орган. 

Разрешени казуси от българския СОЛВИТ:  

- Български студент в Обединеното кралство подава заявление за издаване на 

жълт регистрационен сертификат пред компетентните власти в приемащата 

държава. Документът удостоверява правото на студента да работи при определени 

условия по време на следването си. Компетентният орган в държавата членка не 

издава сертификата в продължение на повече от седем месеца, като по този начин 

възпрепятства българския студент да упражнява правото си на труд и го поставя в 

по-неблагоприятно положение  в сравнение със студентите, граждани на трети 

страни. Това представлява нарушение на Договора за присъединяване на 

Република България към ЕС.  

В резултат от доброто сътрудничество между българския и СОЛВИТ центърът 

на компетентния орган на другата държава членка издава жълтия регистрационен 

формуляр за по-малко от месец.  

 

- Българска гражданка при записване в първи курс като студентка в 

университет във  Франция е принудена от ръководството да заплати медицинска 

застраховка,  въпреки че е представила валидна Европейска здравноосигурителна 

карта, издадена от българската компетентна институция. Университетът не 

признава картата, което е нарушение на правото на ЕС. От 1 януари 2007 г. 

отпадна задължението за осигуряване и в друга държава-членка на Европейския 

съюз при пребиваване там. Здравноосигурителните права, които са придобити в 

България, се признават в останалите държави-членки на ЕС. Европейската 

здравноосигурителна карта гарантира същия достъп до обществено 

mailto:solvit@government.bg
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здравеопазване (например лекар, аптека, болница или здравен център) като 

гражданите на страната, в която временно пребиваваме или се обучаваме. 

След  намесата на българския СОЛВИТ център и със съдействието на  

френския СОЛВИТ център  случаят е разрешен и на българската гражданка е 

възстановена сумата, платена за медицинска застраховка. 

 

Българска гражданка посетила Рилския манастир заедно със своя съпруг и 

неговата майка, които са испански граждани. Когато поискали да посетят музея на 

манастира се оказало, че входните билети имат по-високи цени за чужденци 

(включително и тези които са граждани на ЕС) в сравнение с тези за български 

граждани. Това е дискриминация на национален признак, която е абсолютно 

забранена в Европейския съюз. След намесата на българския СОЛВИТ център от 

Светия синод са изпратени писма до Рилската обител и до всички митрополити, 

манастири и други поделения на Българската православна църква с настояване да 

се премахне дискриминативната практика, както за входните такси, така и за 

всички предлагани от църковните магазини стоки. 

Европейският съюз гарантира еднакви права на всички европейски 

граждани, независимо от тяхната националност и санкционира всякакви форми на 

дискриминация - за едни и същи стоки и услуги, цената трябва да е една и съща 

за всички. 

 

Повече информация за разрешени спорове чрез СОЛВИТ можете да 

намерите на:http://www.solvit.government.bg/istorii-sas-shtastliv-krai 

 

 

 

Европейски потребителски център 

 

Ако са нарушени вашите потребителски права можете да се обърнете към 

Европейския потребителски център.  

 Европейският потребителски център в 

България е част от мрежата на европейски 

потребителски центрове (ECC-Net). 

http://www.solvit.government.bg/istorii-sas-shtastliv-krai
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Такива има във всяка държава- членка на ЕС, в Исландия и в Норвегия. 

 

 Европейският потребителски център предоставя и безплатни потребителски 

съвети, които ще ви помогнат да избегнете проблеми при пътуване и пазаруване в 

други държави членки на ЕС. 

 

Полезни съвети  и отговори на често задавани въпроси, свързани със защита 

на потребителските права на гражданите на ЕС можете да намерите на: 

http://www.ecc.bg/ 

или на адреса на Центъра: 

София, ул. "Бачо Киро" 14 

Телефон: +359 (0)2 986 76 72 

Е-мейл: ECCNET-BG@EC.EUROPA.EU 

 

Ако желаете да подадете жалба до Европейския потребителски център 

България, можете да направите това в електронна форма. Преди да подадете 

жалба, трябва да сте опитали  да се свържете с търговеца като му изпратите 

жалба с приложени копия на всички доказателства за нарушение на правата ви. 

Ако не сте доволни от отговора му или изобщо не ви отговори, обърнете се за 

съдействие към Европейския потребителски център. 

 

Жалба до Европейския потребителски център можете да подадете на: 

https://www.ecc.bg/bg/submit-complaint 

 

Разрешен казус: 

Група български потребители резервирали пет нощувки в хотел в Словения. 

Тъй като времето било неподходящо за ски, потребителите отменили 

резервацията. Съгласно общите условия на хотела потребителите имали право да 

получат парите си обратно, но хотелът задържал платения аванс от 50% като 

неустойка и отказал да комуникира повече с потребителите. Те се свързали с 

българския потребителски център, който поискал помощта на словенските си 

колеги.  

http://www.ecc.bg/
https://www.ecc.bg/bg/submit-complaint
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След намесата на словенския потребителски център, търговецът 

преразгледал случая и възстановил изцяло платените суми от българските 

потребители. 

 

 

 

Европейски омбудсман 

 

 

Ако имате оплаквания от лоша администрация от страна европейските 

институции и органи на Европейския съюз, то тогава се обърнете към европейския 

Омбудсман.  

 

Формуляр за подаване на жалба или искане на информация  можете да 

намерите на  http://www.ombudsman.europa.eu/bg/home.faces 

 

Разрешен казус: 

Преподавател в академична институция подаде жалба до Омбудсмана във 

връзка с отказан достъп от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) до 

документи, отнасящи се до срещи на органа с представители на сектора по 

конкретен повод. Омбудсманът разгледа въпроса и установи, че ESMA разполага с 

вътрешни информационни документи относно тези срещи, които би следвало да 

предостави. В отговор ESMA предостави достъп до осем документа. Омбудсманът 

призова ESMA в бъдеще да предоставя информация дали поддържаната онлайн 

библиотека с публично достъпна информация съдържа подробна документация за  

 

  Съд на Европейския съюз 

Съдът на Европейския съюз е правораздавателната 

институция на Съюза. Негова основна задача е да упражнява 

контрол за законосъобразност на актовете на Съюза, както и да 

http://www.ombudsman.europa.eu/bg/home.faces
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осигурява еднаквото тълкуване и прилагане на правото на ЕС  в държавите 

членки.  

Националните съдилища трябва да прилагат в пълна степен правото на ЕС и 

да защитават правата, предоставени на гражданите на ЕС. Всяко нарушение на 

правото на ЕС от държава членка може да бъде отнесено пред Съда на ЕС. В 

своята практика Съдът е въвел принципа на непосредственото действие на  

правото на ЕС в държавите членки, което дава възможност на европейските 

граждани да се позовават пряко на разпоредбите на ЕС  пред техните национални 

съдилища 

Съдът на ЕС работи в сътрудничество с националните съдилища, които са 

компетентни да прилагат правото на Съюза. Когато трябва да реши спор, свързан 

с правото на Съюза, националният съд може, а понякога дори е длъжен, да 

отправи запитване към Съда на ЕС , който дава тълкуване на  съответната норма 

на правото на Съюза. 

Развитието на съдебната практика илюстрира приноса на Съда за 

създаването на правен ред за гражданите, като защитава правата, предоставени 

им от законодателството на Съюза в различни области от тяхното ежедневие. 

Запознайте се с работата на Съда на ЕС на:  http://curia.europa.eu/ 

След влизането в сила на Договора от Лисабон, Съдът  има право да прилага 

и тълкува Хартата на основните права на Европейския съюз, която придобива 

правна сила.    

 

Разрешен казус: 

След многобройни терористични нападения срещу полицията полицейските 

служители в Северна Ирландия започват да носят огнестрелно оръжие. Въпреки 

това, жените-полицейски служители не са имали право да носят огнестрелно 

оръжие (въз основа на издаден от компетентния министър акт, който не 

може да се оспорва по съдебен ред). В резултат на това, на жените 

полицейски служители повече не били предлагани договори за работа на пълно 

работно време. Съд от Обединеното кралство се обръща със запитване  към Съда 

http://curia.europa.eu/
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на ЕС по този казус. Съдът на ЕС е  приел, че изключването на правомощие за 

контрол от съдилищата на издаден от национален орган акт противоречи на 

принципа за ефективен съдебен контрол, на който могат да се позоват всички 

лица, считащи се за жертви на дискриминация, основана на пола. 

 

Изводи: 

 Гражданите на Европейския съюз разполагат с органи, към които 

могат да се обърнат, за да защитят правата си в случай, че са 

нарушени или да получат информация какви права имат, например, 

когато летят със самолет, когато резервират почивката си или когато 

искат да получат достъп до документи на европейските институции.  

 Всеки гражданин на ЕС трябва да е запознат с правата си и с 

правомощията на органите, към които при необходимост може да се 

обърне.  


