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Брюксел, 26.10.2017 г. 

COM(2017) 632 final 

ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно 

правилата, приети от органа по назначаването на всяка институция с цел 

прилагане на Правилника за персонала 

Правила, приети по споразумение между институциите 
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Правилник за длъжностните лица 

(приложим по аналогия и за другите служители, когато това се предвижда изрично в Условията за работа 

на другите служители на Европейските общности) 

Член  Предмет Заглавие Влизане в сила 

    
Дял I — Общи разпоредби 

10 
Комитет по Правилника 

за персонала  

Общо споразумение между органите 

по назначаването на институциите 

на Европейския съюз относно 

състава на Комитета по Правилника 

за персонала 

11.12.2015 г. 

    
Дял III — Кариера на длъжностните лица  

Глава 1 — Назначаване  

27 + 

приложение 

II (чл. 2) 

ЕПСО/Обща съвместна 

комисия 

Правила за членове 2 и 6 от Регламент 

(ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 3947/92 на 

Съвета за изменение на Правилника 

за длъжностните лица на 

Европейските общности и Условията 

за работа на другите служители 

1.4.2004 г. 

    
Глава 2 — Административен статут  

37, параграф 

1, буква б) 

Списък на органите, 

преследващи интереса на 

Европейския съюз   

Общи правила за изменение на 

правилата за установяване на 

списък с организации, чиято 

дейност е посветена на интересите 

на Общността 

1.7.2002 г. 

    

Глава 3 — Атестиране, повишаване на по-висока стъпка и повишаване в длъжност  

45, параграф 

2 

Способност на 

служителите за работа с 

трети език  

Правила по споразумение между 

институциите относно прилагането 

на член 45, параграф 2 от 

Правилника за длъжностните лица  

1.4.2016 г. 
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Дял IV — Условия на труд  

Глава 3 — Официални празници  

61 
Списък на официалните 

празници  

Общи правила за определяне на 

списъка на официалните 

празници за длъжностните лица 

на Европейските общности 

1.10.1966 г. 

    
Дял V + приложение VII — Заплата и социално осигуряване на длъжностните лица   

Глава 1 — Възнаграждения и разноски  

Приложение 

VII (чл. 17) 

Превод на 

възнагражденията  

Общи правила относно условията 

и реда за превод на част от 

възнагражденията на 

длъжностните лица на 

Европейските общности 

1.5.2004 г. 

Глава 2 — Социално осигуряване 

72 Здравно осигуряване  

Общи правила за здравното 

осигуряване на длъжностните 

лица на Европейския съюз  

25.5.2005 г. 

73 

Схема за осигуряване 

срещу риск от 

професионално заболяване 

или злополука  

Общи правила за схемата за 

осигуряване срещу риск от 

професионално заболяване или 

злополука  

14.12.2005 г. 

76a 

Финансова помощ под 

формата на увеличение на 

пенсията на преживял 

съпруг, който страда от 

тежко или продължително 

заболяване или е инвалид 

Общи правила за финансовата 

помощ под формата на 

увеличение на пенсията на 

преживял съпруг, който страда 

от тежко или продължително 

заболяване или е инвалид  

1.6.2016 г. 
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Условия за работа на другите служители 
Член  Предмет Заглавие Влизане в сила 

    
Дял II — Срочно нает персонал 

Глава 6 — Социално осигуряване  

28a, параграф 

10 

Обезщетение за 

безработица  

Общи правила за прилагане на 

разпоредбите относно 

обезщетението за безработица за 

срочно наети служители 

5.7.1989 г. 


