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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1598/2010, внесена от Ангел Александров Василев, с българско 
гражданство, относно твърдения за неспазване на законодателството на 
ЕС за въвеждане на мерки за насърчаване на подобряването на 
безопасните и здравословни условия на труд за работниците от страна 
на българските органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява, че е загубил своята работоспособност в резултат на 
необичайно тежката работа, която е извършавал при условия, които са в нарушение на 
законодателството на ЕС за защита на безопасните и здравословни условия на труд.  
Вносителят на петицията се позовава по-специално на Директива 89/391/ЕИО на 
Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и 
здравето на работниците на работното място и Директива 90/269/ЕИО на Съвета 
относно минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
ръчна обработка на товари, когато съществува опасност по-специално от нараняване на 
гърба на работниците.  Тъй като многобройните жалби на вносителя на петицията до 
отговорните органи, включително до българския омбудсман, са останали без резултат, 
той моли за намесата на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 април 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 18 юли 2011 г.

Петицията се отнася до две трудови злополуки, претърпени от вносителя, до 
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незадоволителни според него условия на труд и до решенията на българските органи, 
съгласно които му е отпусната пенсия за инвалидност поради общо заболяване, а не 
предпочитаната от него пенсия за инвалидност поради трудова злополука. 

Според сведенията на вносителя на 19 юни 1986 г. в болницата във Враца в България е 
било установено, че той е претърпял трудова злополука. 

Вносителят счита, че в последствие здравето му се е влошило в периода 1992 – 2004 г., 
по време на който е бил назначен на работа в българското дружество 
„Главболгарстрой“ на краткосрочни договори (2 до 4 месеца) и е работил в няколко 
държави, включително в Украйна, Германия и Русия. Той се оплаква от лошите 
условия на труд по време на заетостта си в дружеството. Вносителят заявява, че е 
претърпял втора трудова злополука на 18 март 2004 г., докато е работил за дружеството 
„Главболгарстрой“ в Москва, Русия. На 28 октомври 2004 г. той е бил прегледан от
медицински специалисти във Враца, България, и е било установено, че неговата травма 
не е била причинена от трудова злополука. Тъй като вносителят не се е съгласил с това 
медицинско заключение, в периода 2004–2009 г. той е бил преглеждан няколко пъти от 
медицински специалисти, които е трябвало да определят дали диагнозата му се дължи 
на трудови злополуки.

Медицинските прегледи обаче не определят травмата му като травма, получена при 
трудова злополука, и поради това е решено, че той може да получава пенсия за 
инвалидност поради общо заболяване, а не пенсия за инвалидност поради трудова 
злополука, която според вносителя би била с около 40 % по-висока. 

От представените документи става ясно, че във връзка със злополуката от 18 март 
2004 г., вносителят е завел дело в национален съд срещу „Главболгарстрой“, чието 
разглеждане не е било приключено към момента на подаване на петицията. Вносителят 
се е обърнал също и към няколко национални институции и органи във връзка, наред с 
другото, с условията на работа, заплащането и възстановяването на разходите му за 
лекарства.

Вносителят не е съгласен с решенията, даващи му право на пенсия за инвалидност 
поради общо заболяване. Той счита, че множеството му заболявания са причинени от 
тези две трудови злополуки и незадоволителните условия на труд по време на работата 
му в „Главболгарстрой“ и че поради това той следва да има право на пенсия за 
инвалидност поради трудова злополука.

В тази връзка вносителят твърди, че правата му съгласно Директива 89/391/ЕИО за 
безопасността и здравето на работниците на работното място 1и Директива 90/269/ЕИО 
относно ръчната обработка на товари2 са били нарушени.

                                               
1 Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване
подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място; OВ L 183, 29.6.1989 г., 
стр.1.
2 Директива 90/269/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от 
нараняване на гърба на работниците (четвърта специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО); OВ L 156, 21.6.1990 г., стр.9.
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Освен това той заявява, че България трябва да спазва редица членове от учредителните 
договори на ЕС.  

По отношение на националното законодателство вносителят посочва, че е следвало да 
бъдат взети предвид редица нормативни актове, но, по негово мнение, те не се прилагат 
на практика, в това число Законът за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 
г. и неговите последващи изменения.

Вносителят счита, че бившият му работодател, „Главболгарстрой“ е нарушил член 48, 
параграф 5 от Конституцията на България, който постановява, че работниците имат 
право на здравословни и безопасни условия на труд, както и че дружеството е 
нарушило Закона за здравословни и безопасни условия на труд, който транспонира 
Директива 89/391/ЕИО в националното право.

В самото начало следва да бъде отбелязано, че Директива 89/391/ЕИО е основна част от 
достиженията на правото (т.нар. acquis ) на ЕС в областта на безопасността и здравето 
на работниците. Тя съдържа основните принципи по отношение на предотвратяването 
на рискове, защитата на здравето и на безопасността, отстраняването на факторите, 
които биха довели до риск или злополука, както и основни насоки за прилагането на 
горепосочените принципи.

Директива 90/269/ЕИО определя минимални изисквания за здравословните и безопасни 
условия на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност по-
специално от нараняване на гърба на работниците. Тя предвижда, че работодателят 
следва да предприеме подходящи мерки или да използва подходящи средства, по-
специално механично оборудване, с цел избягване на необходимостта от ръчна 
обработка на товари от работниците (член 3, параграф 1). 

Въпреки това, по отношение на оплакването на вносителя от незадоволителните според 
него условия на труд, претърпените от него трудови злополуки и твърдението за 
неприлагане на правото на ЕС в тази връзка, следва да бъде припомнено, че 
обстоятелствата, които са предмет на оплакването, са възникнали в периода 1986–2004 
г., т.е. преди датата на присъединяването на България към ЕС на 1 януари 2007 г.  Ето 
защо тези обстоятелства следва да бъдат разглеждани единствено съгласно 
националното право и процедури.

Що се отнася до правото на вносителя на определен вид пенсия, следва да бъде 
отбелязано, че въпросите, свързани с условията, които определят правото на 
получаване на обезщетения от схемите за социална сигурност, са от компетентността 
на държавите членки, които са свободни да решават какви права да бъдат предоставяни 
и при какви условия. Законодателството на ЕС в областта на социалното осигуряване 
разглежда само определени специфични аспекти, като например запазването на 
социалноосигурителни и пенсионни права при преместването на лица от една държава 
членка в друга.

4. Отговор на Комисията (преразгледан), получен на 28 февруари 2015 г.
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Службите на Комисията са проучили допълнителната информация, изпратена от 
вносителя на петицията след получаване на съобщението на Комисията от юли 2011 г. 
Въпреки това техните заключения остават непроменени и поради това те потвърждават 
констатациите, формулирани в посоченото съобщение. 


