
От 1968 г. всеки работник в ЕС има право да  
работи в друга държава-членка, без да бъде 
дискриминиран за националността си.

Например:

 можете да работите в друга държава- Î
членка, да пребивавате там за тази цел и 
да останете там, когато се пенсионирате;

 можете да си търсите работа в друга дър- Î
жава-членка и да получавате съдействие 
за това в местните бюра по труда;

  имате право на същите условия на труд  Î
и трудово правоотношение като гражда-
ните на държавата-членка, в която рабо-
тите;

   Î вие и вашето семейство имате право на 
същите социални и данъчни предимства 
като гражданите на държавата-членка, в 
която работите, например по отношение 
на студентските стипендии;

  по отношение на работниците, идващи  Î
от новите държави-членки, и членовете 
на техните семейства може да важат пре-
ходни мерки.  
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Ако се местите в страна от ЕС, възможно е да 
си задавате въпроси, като например:

Коя държава-членка събира моите соци- Î
ални осигуровки?

Какво става с моята пенсия, ако съм  Î
работил(а) в повече от една държава-
членка?

Мога ли да използвам здравната си оси- Î
гуровка при пътуване в чужбина?

Работя на трудов договор. Имам ли право  Î
на същите придобивки като гражданите 
на тази държава-членка? Може ли моите 
деца да получават същите стипендии за 
обучение като децата от същата държава-
членка?

Мога ли да отида в друга държава член- Î
ка, за да търся работа?

Държавите-членки имат собствени национал-
ни социалноосигурителни и здравноосигури-
телни системи, но регламентите на ЕС устано-
вяват правила за координация на различните 
системи. Това гарантира, че хората, които се 
местят в друга държава-членка, не са ощетени 
по отношение на социалното осигуряване и 
здравеопазването.

Така например като гражданин на ЕС:

винаги плащате социалноосигурителни  Î
вноски само в една държава-членка;

ако сте работили в повече от една държа- Î
ва-членка (най-малко в продължение на 
една година), тогава при изчисляването на 
пенсията ви всяка държава-членка трябва 
да вземе предвид целия ви трудов живот 
и да ви изплати пенсия, съответстваща на 
осигурителния ви стаж в тази страна;

ако сте осигурен(а) в страната ви на преби- Î
ваване, ЕЗОК (европейската здравнооси-
гурителна карта) ви гарантира здравната 
осигуровка, която ви е необходима при пъ-
туване в 31 европейски страни;

ако отидете в друга държава-членка, за  Î
да търсите работа, държавата, в която 
последно сте били нает(а), трябва да ви 
изплаща обезщетения за безработица в 
другата държава за срок от най-малко три 
месеца.

в началото на 2010 г. ще влезе в сила нов  
подобрен набор от правила за координация, 
който гарантира вашите социалноосигурител-
ни и здравноосигурителни права при местене 
в рамките на ЕС, ЕИП и Швейцария.

Основните принципи на координация ще  
останат непроменени, но новите правила:

ще разширят кръга на обхванатите от   Î
системата за координация права;

ще наложат ново задължение за наци- Î
оналните социалноосигурителни ин-
ституции да информират гражданите и 
да им съдействат във връзка с техните 
права съгласно системата за координа-
ция; и

ще подобрят координацията чрез  Î
електронен обмен на информация 
между държавите-членки, което ще 
доведе до по-бързи, по-справедливи 
и по-ефективни решения и плащания 
във ваша полза.
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