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ОБХВАТ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ
В ДРУГИ ДЪРЖАВИ — ЧЛЕНКИ НА ЕС

Координацията на системите за социална сигурност е необходима, за да се подкрепя
свободното движение на хора на територията на ЕС. От май 2010 г., обаче, влезе
в сила фундаментална реформа, която модернизира цялата законодателна система и
замени законодателството от 70-те години на ХХ век, като допълнителни правни актове
подобриха защитата на правата на работниците, когато те се възползват от своите права
на свободно движение. От края на 2016 г. се предлага да се извърши преразглеждане
на системата, за да бъде адаптирана към съвременната икономическа и социална
действителност в ЕС.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Членове 48 и 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

ЦЕЛИ

Основният принцип, залегнал в Римския договор, е премахването на пречките пред
свободното движение на хора между държавите членки (2.1.3, 3.1.3). За да се постигне
това, е необходимо да се приемат мерки в областта на социалната сигурност, които
предотвратяват загубата на някои или на всички права на социална сигурност, които имат
гражданите на ЕС, които работят и пребивават в държава членка, различна от тяхната.

ПОСТИЖЕНИЯ

През 1958 г. Съветът публикува два регламента относно социалната сигурност на
работниците мигранти, които впоследствие бяха заменени от Регламент (ЕИО) № 1408/71,
допълнен от регламента за прилагане (Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета). Гражданите
на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия също са обхванати посредством Споразумението за
Европейското икономическо пространство (ЕИП), а Швейцария — чрез Споразумението
между ЕС и Швейцария. През 2004 г. беше приет Регламент (ЕО) № 883/2004
(Координиращ регламент), който замени и разшири Регламент (ЕИО) № 1408/71. Той
беше изменен от Регламент (ЕО) № 988/2009 и допълнен с Регламент (ЕО) № 987/2009
(Регламент за прилагане), чиято цел е разясняване на правата и задълженията на
различните заинтересовани страни, тъй като в него се дефинират мерките, необходими на
попадащите в обхвата му лица, за да пътуват, временно да пребивават или да пребивават
в друга държава членка, без да губят правата си на социална сигурност. „Пакетът за
координация на модернизацията“ е законодателен пакет, който е в сила от май 2010 г.
А. Четирите основни принципа на Регламент (ЕИО) № 1408/71
Като се има предвид, че всяка държава членка е свободна да определя независимо
системата си на социална сигурност, координиращият регламент определя по системата

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_3.1.3.pdf
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на коя държава гражданин на Съюза следва да бъде осигурен, ако има две или повече
държави. Като цяло обхватът на социалната сигурност следва да се осигурява от
държавата на заетост или, при липса на заетост, от държавата на пребиваване. По този
начин координиращият регламент замести всички съществували преди споразумения в
областта на социалната сигурност между държавите членки, които имат същия обхват.
Той се основава на четири основни принципа (цитираните членове са от Координиращия
регламент):
1. Равно третиране (членове 4, 5)
Работниците и самостоятелно заетите лица от други държави членки имат същите
права и задължения като гражданите на приемащата държава. Правото на еднакво
третиране се прилага безусловно за всеки работник или самостоятелно заето лице от
друга държава членка, който е пребивавал в приемащата държава за определен период
от време. Освен това, ако в дадена държава членка, правните последици са резултат от
настъпването на някои факти (например сключване на граждански брак) или събития
(напр. претърпяване на злополука), или от получаването на социалноосигурителни
плащания (напр. хората, които получават обезщетения за безработица също имат право
на данъчно облекчение), тази държава членка трябва да вземе предвид подобни факти
или събития, или получаването на равностойни обезщетения, настъпили в друга държава
членка, като настъпили на нейната собствена територия.
2. Сумиране (член 6)
Този принцип гарантира, че предишните осигурителни периоди, трудов стаж
или пребиваване в други държави ще бъдат взети предвид при изчисляването
на осигурителните плащания на работниците. Той се прилага, например, когато
националното законодателство изисква даден работник да е бил осигурен или нает за
определен период от време, преди да има право на определени осигурителните плащания.
Принципът на сумиране означава, че компетентната държава членка трябва да вземе
предвид периоди на осигуряване и заетост, приключили съгласно законодателството
на друга държава членка, когато взема решение дали един работник отговаря на
изискванията относно продължителността на периода на осигуряване или заетост.
3. Принцип на едно-единствено приложимо право
Този принцип има за цел да предотврати неправомерното облагодетелстване от правото
на свободно движение. Всеки бенефициент е обхванат от законодателството само на
една държава и плаща вноски само в тази държава (член 11, параграф 1). Плащането
на задължителни вноски в системите за социална сигурност в две или повече държави
членки по време на един и същ осигурителен период не дава право на няколко
осигурителни плащания от един и същи вид (член 10).
4. Прехвърляемост (член 7)
Този принцип означава, че осигурителните плащания могат да се изплащат навсякъде в
Съюза, като забранява на държавите членки да запазват предоставянето на осигурителни
плащания за хората, които живеят в държавата, но този принцип не се прилага за
всички осигурителни плащания. За обезщетенията за безработица, например, се прилагат
специални правила.
Б. Включени в приложното поле лица
Първоначално Регламент (ЕИО) № 1408/71 включва само работниците, но считано от
1 юли 1982 г. неговият обхват е разширен и той обхваща и самостоятелно заетите лица.
Този регламент обхваща също членовете на семействата на работниците и самостоятелно
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заетите лица, лицата на тяхна издръжка, както и лицата без гражданство и бежанците.
Чрез Регламент (ЕО) № 1606/98 на Съвета от 29 юни 1998 г. Съветът разширява обхвата на
Регламент (ЕИО) № 1408/71, за да постави държавните служители наравно с останалата
част от населението по отношение на общите пенсионни права, които по закон се
предоставят в държавите членки. Регламент (ЕО) № 307/1999 на Съвета от 8 февруари
1999 г. допълнително разширява обхвата му с цел включване на всички осигурени лица,
най-вече студентите и лицата без доходи от дейност като заето лице. Регламент (ЕО)
№ 859/2003 на Съвета от 14 май 2003 г. отново разширява обхвата на Регламент (ЕИО)
№ 1408/71 с цел включване на граждани на трети страни, при условие че те пребивават
законно на територията на ЕС.
Последният Регламент (ЕО) № 1231/2010, който е в сила от януари 2011 г., разширява
тези модернизирани правила на ЕС за координиране на социалната сигурност, като
включва граждани на трети страни, законно пребиваващи в ЕС и в трансгранична
ситуация (които досега не са били обхванати от тези правила единствено на основание
тяхното гражданство). Покритието вече се отнася и за членовете на техните семейства и
преживелите лица, ако те се намират в ЕС.
Пограничните работници, които работят като наети лица или като самостоятелно заети
лица в определена държава членка и пребивават в друга държава членка, в която по
правило се връщат ежедневно или поне веднъж седмично, също са обхванати чрез
действащото законодателство.
Командированите работници са изключение, тъй като те не се интегрират на пазара на
труда на приемащата държава членка, а са изпратени там за временно назначаване от
дадено дружество. Те остават осигурени за целите на социалната сигурност в държавата
си членка на произход за максимален срок от 24 месеца. Само здравни обезщетения в
натура могат да бъдат получавани в държавата членка на пребиваване.
В. Включени в приложното поле осигурителни плащания
Член 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004 изброява социалноосигурителните обезщетения,
обхванати от регламента:
— обезщетения за болест, за майчинство и приравнените обезщетения за гледане на

малко дете от бащата; независимо от това, обвързаното с имущественото състояние
социално и медицинско подпомагане не е обхванато, тъй като то не зависи от
предишни вноски в системата за социална сигурност;

— обезщетения за старост, за преживели лица и обезщетения за инвалидност;

— обезщетения при трудова злополука и професионални заболявания;

— помощи при смърт;

— предпенсионни обезщетения;

— обезщетения при безработица;

— семейни обезщетения;

— специални парични обезщетения, независещи от вноски, които не могат да бъдат
прехвърляни в чужбина съгласно член 70 от координиращия регламент.
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Г. Модернизация на системата
От 1971 г. насам Регламент (ЕИО) № 1408/71 е изменян многократно, за да се отчетат
промените на равнище ЕС, промените в законодателството на национално ниво и
съдебната практика на Съда на ЕС.
1. Към по-добра координация на системите за социална сигурност
През април 2004 г. Европейският парламент и Съветът одобриха Регламент (ЕО)
№ 883/2004, който замени Регламент (ЕИО) № 1408/71. Новият координиращ регламент
се основава на същите четири принципа на Регламент (ЕИО) № 1408/71, но неговата цел е
да се опростят съществуващите правила на ЕС за координация на системите за социална
сигурност на държавите членки чрез засилване на сътрудничеството между институциите
за социална сигурност и подобряване на методите за обмен на данни между тях.
Регламент (ЕО) № 883/2004 и регламентът за неговото прилагане включват следните
основни аспекти:
— подобряване на правата на осигурените лица чрез разширяването на приложното

поле по отношение на лицата и обхвата на включените области на социална
сигурност;

— разширяване на приложното поле на социалната сигурност, обхванато от регламента,
с цел включване в него на предвидени със закон предпенсионни схеми;

— укрепване на общия принцип за равно третиране и на принципа за прехвърляемост
на осигурителните плащания;

— въвеждане на принципа на добрата администрация: институциите на държавите
членки са длъжни да си сътрудничат и да си предоставят взаимна помощ в полза на
гражданите;

— създаване на специална система (Електронен обмен на данни за социална сигурност
— EESSI), която да позволи сигурен обмен на данни между националните
институции и която следва да бъде изцяло приложена до средата на 2019 г.

2. Европейска здравноосигурителна карта
Европейските граждани, които пътуват в рамките на Европейското икономическо
пространство (ЕИП), могат отсега нататък да използват европейската
здравноосигурителна карта, издадена от здравноосигурителните служби в държавата на
осигуреното лице. С тази карта се улеснява достъпът до медицинско обслужване в случай
на непредвидени здравни нужди по време на посещение в друга държава от ЕИП по
лични или професионални причини при същите условия и на същата цена като за хората,
осигурени в тази държава; целта на посещението не трябва да бъде получаване на здравни
услуги. Разходите след това се възстановяват от системата за социална сигурност на
държавата на осигуреното лице.
3. Допълнителни пенсионни права
На 16 април 2014 г. след години преговори беше подписана Директива 2014/50/ЕС
относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между
държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни
пенсионни права. Тя се прилага само за пенсионните схеми на пазара на труда и
съответно не обхваща нито доброволните вноски за индивидуални пенсионни схеми,
нито държавните пенсии, които са обхванати от координиращия регламент. Директивата
постановява, че сроковете за придобиване на правата и периодите на изчакване не следва
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да надхвърлят три години и придобитите пенсионни права от страна на напускащия
работник могат да останат в схемата, в която са придобити („пасивни пенсионни права“),
или да бъдат изплатени на работника като обща сума. Пасивните пенсионни права
трябва да бъдат третирани в съответствие със стойността на правата на активните
членове на схемата или обезщетенията, които понастоящем се изплащат. Когато напускащ
работник все още не е придобил пенсионни права при прекратяването на трудовото
правоотношение, допълнителната пенсионна схема възстановява вноските, изплатени от
напускащия работник.
4. Перспективи за реформа
Европейската комисия финансира мрежа от независими експерти в областта на
Европейската социална сигурност (от 2004 до 2013 г. се нарича trESS, от 2014 г. се нарича
FreSsco), която е изготвила набор от полезни доклади по този въпрос.
След изрични консултации през 2013 г. по въпросите на координацията на обезщетенията
за дългосрочни грижи и обезщетенията за безработица и след обща консултация през
2015 г. относно координирането на социалната сигурност на ЕС, Комисията, през
декември 2016 г., предложи, като част от пакета си за трудова мобилност, преразглеждане
на Регламент № 883/2004 и на Регламент за изпълнение № 987/2009, за да се отчете
новата социална и икономическа действителност в държавите членки. Преразглеждането
е насочено към по-тясно обвързване на изплащането на обезщетения с държавата членка,
която събира вноските за социална сигурност, като по този начин системата ще стане по-
справедлива и равноправна.
Предложението, освен че предлага на националните органи по-добри инструменти за
проверка на социалноосигурителния статус на командированите работници с цел по-
добро справяне с евентуални нелоялни практики и злоупотреби, се съсредоточава върху:
— обезщетения за безработица: освен ново тримесечен правило за сумиране на

обезщетенията за безработица, работниците понастоящем следва да получат
възможност да ги прехвърлят в продължение на шест месеца вместо в течение на три
месеца, за да търсят работа в друга държава членка. След като работят в продължение
на една година в държава членка, пограничните работници могат да искат изплащане
на обезщетение за безработица в държавата, където работят, вместо в държавата,
където пребивават;

— обезщетения за дългосрочни грижи: в предложението се определят обезщетенията
за дългосрочни грижи и случаите, при които мобилни граждани могат да искат
изплащане на такива обезщетения;

— семейни обезщетения, предназначени да заместят доходите по време на периоди на
гледане на малко дете: семейните обезщетения са предложени като индивидуални
и лични права, като по този начин се дава възможност на вторична компетентна
държава членка да приложи правото да изплати обезщетение в пълен размер
на втория родител. По този начин се избягва дублирането съгласно действащите
правила и се премахва потенциалната финансова демотивация на родителите да
вземат отпуск по семейни причини по едно и също време.

Настоящото предложение също така привежда действащите правни норми в съответствие
с неотдавнашната съдебна практика на Съда на Европейския съюз относно достъпа до
осигурителни плащания за икономически неактивни граждани (3.1.3).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_3.1.3.pdf
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РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът винаги е показвал силен интерес към проблемите, с които се сблъскват
работниците мигранти, пограничните работници, самостоятелно заетите лица и
гражданите на трети държави, работещи в държави членки, различни от държавата,
която ги е приела, и е приел редица резолюции за подобряване на тяхното положение.
Парламентът вече няколко пъти изказа съжаление относно запазването на пречките пред
пълната свобода на движение и прикани Съвета да приеме представените предложения
като тези, чиято цел е включване на пенсиите за ранно пенсиониране в обхвата на
Регламент (ЕИО) № 1408/71, разширяване на правото на безработните да получават
обезщетения за безработица в друга държава членка, както и разширяване на обхвата
на законодателството, така че да бъдат включени всички осигурени лица. Някои от тези
искания са изпълнени с окончателното приемане на модернизирания Регламент (ЕИО)
№ 883/2004.
От влизането в сила на Договора от Лисабон се прилага обикновената законодателна
процедура, а по отношение на правата на социална сигурност на работниците се прилага
гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета (член 48). Дадена държава членка,
обаче, може да поиска отнасянето на проект на законодателен акт до Европейския
съвет, ако заяви, че този проект на законодателен акт би засегнал важни аспекти на
нейната система за социална сигурност, включително приложното поле, разходите или
финансовата структура, или би засегнал финансовото равновесие на тази система.
В резолюцията си от 14 януари 2014 г. относно социална закрила за всички, включително
за самостоятелно заетите лица, Парламентът призова Комисията да преразгледа
законодателството и да наблюдава прилагането и координацията на системите за социална
сигурност особено във връзка с предоставянето на подходящо покритие за лицата в
преход или за лицата, работещи на непълно работно време или на срочни договори.
В своята резолюция от 14 септември 2016 г. относно социалния дъмпинг, Парламентът
подчерта промените, предизвикани от цифровата икономика и икономиката на
споделянето, и отправи искане европейското законодателство да бъдат адаптирано, за да
се гарантира лоялна конкуренция и защита на правата на работниците.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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