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Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0173/2011, внесена от Красимир Крумов, с българско 
гражданство, относно твърдения за неспазване от страна на българските 
органи на правните актове на ЕС за координация на системите за 
социална сигурност

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се е върнал в България през 2010 г., след като е работил 6 
месеца съответно в Кипър и Обединеното кралство и впоследствие се е регистрирал 
като безработен в бюрото по труда в София. Компетентните български органи обаче не 
са му изплатили помощта, на която той счита, че има право, и тъй като той счита, че 
това обстоятелство е в противоречие с Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 
987/2009 за координация на системите за социална сигурност, той призовава 
Европейския парламент да се заеме със случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Вносителят на петицията посочва, че преди да се върне в родната си страна, България, е 
работил в чужбина в продължение на 3 години. Когато се е завърнал, той е представил 
документи, удостоверяващи пред българските органи периодите му на заетост в 
чужбина, но тези органи са отхвърлили молбата му за обезщетение за безработица.

Като цяло, правото на ЕС в областта на социалното осигуряване предвижда 
координация, а не хармонизация на схемите за социално осигуряване. Правото на 
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Съюза не ограничава правомощията на държавите-членки да организират своите 
социалноосигурителни схеми и, в отсъствието на хармонизация на равнището на 
Съюза, именно законодателството на всяка държава-членка следва да предвиди 
условията, при които се предоставят социалноосигурителни обезщетения, размера на 
тези обезщетения и срока, за който те се предоставят. Въпреки това, при упражняване 
на тези свои правомощия, държавите-членки трябва да спазват изискванията на правото 
на Съюза и, по-специално, разпоредбите, които се съдържат в Договора по отношение 
на свободата на движение на работници или свободата на всеки гражданин на 
Европейския съюз да се движи и пребивава на територията на държавите-членки 
съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004. Това право установява общи 
правила и принципи, които трябва да се спазват от всички национални органи при 
прилагането на националното право. Тези правила гарантират, че прилагането на 
различните национални законодателства зачита основните принципи на равно 
третиране и недискриминация. 

Разпоредбите относно обезщетенията за безработица се съдържат в Глава 6 от 
Регламент (EО) № 883/2004. По принцип безработното лице следва да търси 
обезщетение за безработица в държавата-членка, където той/тя за последно е работил/а, 
а компетентната институция на тази държава-членка е задължена да вземе предвид –
ако е необходимо – периодите на осигуряване или заетост, завършени от лицето в друга 
държава-членка. За да бъде приложено това правило за сумиране, лицето трябва да е 
завършило последния период на заетост или осигуряване съгласно законодателството, 
регулиращо исканите обезщетения.

Въпреки това съгласно член 65 от Регламент (EО) № 883/2004 съществува изключение 
за лицата, които по време на последната си заетост са пребивавали в държава-членка, 
различна от държавата-членка, в която са били заети. Тези трансгранични работници 
могат да търсят обезщетение за безработица в държавата-членка, в която пребивават.

В този контекст може би се налага да бъде изяснено понятието „пребиваване“ съгласно 
Регламент (EО) № 883/2004, както и обхвата на член 65. Според постоянната съдебна 
практика на Съда на ЕС (вж. дело C-76/76 Di Paolo, C-216/89 Reibold, C-102/91 Knoch и 
др.) понятието за държава-членка, в която пребивава работникът, което се съдържа в 
член 65 от Регламент (ЕО) № 883/2004, трябва да бъде ограничено до държавата, в 
която работникът, независимо че е зает в друга държава-членка, продължава обичайно 
да пребивава и където се намира обичайният център на неговите интереси. 

Съответната национална институция (т.е. българската служба по заетостта) има 
задачата да установи кое е мястото на пребиваване на въпросното лице въз основа на 
фактическите обстоятелства във всеки отделен случай. Комисията не може да бъде 
заместител за провеждането на такова разследване, което трябва да бъде направено на 
национално равнище. 
От предоставената информация службите на Комисията не могат да преценят дали 
изводите, направени от българските органи, са в съответствие с правото на ЕС или не –
това зависи от съответните фактически обстоятелства, свързани със случая.

Разследването на фактическите обстоятелства в случая на вносителя на петицията е 
задача на националните органи или на националния съд, като следва да се вземат 
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предвид съответните разпоредби на ЕС и юриспруденцията на Съда.  

Препоръчва се на вносителя на петицията да не пропуска съответните срокове за 
предприемане на действия съгласно националните процедури.


