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1. Признаване на професионалните квалификации в ЕС

а. Въведение

Предоставянето на услуги или намирането на работа в друга държава-членка е ясен 

пример за това, как даден гражданин може да извлече полза от единния пазар. 

Директива 2005/36/ЕО от 7 септември 2005 г. установява правила за улесняване на 

взаимното признаване на професионални квалификации между държавите-членки. 

Директивата консолидира 15 съществуващи директиви и въвежда по-лек, по-гъвкав 

режим за временно предоставяне на услуги. Въпреки това всяка държава-членка може 

да обвърже достъпа до определена професия със законово условие за притежаване на 

определена професионална квалификация. В миналото изискването за притежаване на 

вътрешна за държавата-членка квалификация можеше да доведе до изключването на 

даден гражданин от единния пазар, подобно на дискриминация въз основа на 

националност.

б. Осъвременяване на достиженията на правото на Общността относно 

професионалните квалификации

Настоящият работен документ предоставя преглед на основните характеристики на 

директивата за професионалните квалификации (ДПК), както и общата позиция на 

докладчика по отношение на приоритетите за този преглед. Осъвременяването на ДПК, 

както се посочва в Акта за единния пазар1, ще бъде от първостепенна важност, за да се 

съгласува по-ефективно предлагането и търсенето на пазара на труда, да се даде 

възможност за повече гъвкавост на пазара на труда, да се отговори на очакванията на 

гражданите и да се насърчи трудовата мобилност в ЕС.

2. Основни характеристики на Директивата за професионалните 

квалификации

                                               
1 COM(2010) 608 окончателен.
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а. Свобода на предоставяне на услуги

ДПК предвижда специфични разпоредби за предоставянето на услуги на временен 

принцип, както и за установяването на постоянен принцип. Всеки гражданин на ЕС, 

който е законно установен в дадена държава-членка, може да предоставя услуги в друга 

държава-членка, без да е необходимо да кандидатства за признаване на своите 

квалификации. Приема се, че специалист, който законно упражнява професията си в 

дадена държава-членка, се счита за достатъчно квалифициран, за да упражнява тази 

професия на временен принцип във всяка друга държава-членка. Въпреки това, ако 

въпросната професия не е регламентирана в държавата-членка на молителя, 

доставчикът на услуги трябва да представи документи, удостоверяващи наличието на 

две години професионален стаж. По отношение на професии, имащи отношение към 

общественото здраве или безопасността, от приемащата държава-членка може да бъде 

извършена предварителна проверка на квалификациите на доставчика на услуги.

б. Установяване

i. Обща система за признаването на квалификации

Този режим се прилага за професии, които не попадат в обхвата на специални 

разпоредби за признаване на квалификации. Общата система се основава на принципа 

на взаимно признаване на квалификации и има за цел да гарантира, че квалифициран 

специалист няма да бъде принуден да преминава пълен курс на обучение в приемащата 

държава-членка. В определени случаи приемащата държава-членка може да наложи 

компенсационни мерки, които могат да се заключават в изпит за правоспособност или 

период за приспособяване с продължителност най-много до три години. 

ii. Признаване въз основа на професионален стаж

Индустриалните, занаятчийските и търговските дейности, изброени в списъка от 

приложение IV към директивата, могат да се ползват от принципа на автоматично 

признаване на квалификации, при условие че е налице професионален стаж.
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iii. Признаване на минимални квалификационни изисквания въз 

основа на координация

По отношение на лекари, общи медицински сестри, лекари по дентална медицина, 

ветеринарни лекари, акушерки, фармацевти и архитекти (секторни професии) 

съществува автоматично признаване на квалификациите за обучение въз основа на 

координация на минималните квалификационни изисквания, предвидени на общностно 

равнище. 

3. Приоритети за осъвременяване на ДПК

а. Правилно прилагане

Въпреки че ДПК основно консолидира вече съществуващи текстове, пълното 

транспониране беше осъществено едва 3 години след първоначално поставения краен 

срок октомври 2007 г. Освен това прилагането на директивата е особено затруднено 

поради наличието на почти хиляда органа, които я прилагат, и съществуването на над 

4 600 регламентирани професии. Все още има много въпроси по отношение на 

прилагането на директивата – почти 20 % от случаите в SOLVIT са свързани с 

признаването на квалификации. От съществено значение е текуща консултация със 

заинтересованите страни и държавите-членки, за да се предотврати по-нататъшно 

неспазване на крайния срок за транспониране. 

б. Опростяване

Резултатите от консултацията с обществеността показват ясен призив за опростяване с 

цел намаляване на административната тежест за гражданите и същевременно 

съобразяване с необходимостта за опазване на общественото здраве и безопасността. 

Специалистите се сблъскват с прекомерни компенсационни мерки, обременяващи 

изисквания за документи и преводи, както и трудности при доказване на 

професионален стаж, а всичко това води до излишно забавяне. Що се отнася до 

временната мобилност, системата за деклариране беше определена като особено 

тромава. Основното нововъведение на ДПК беше по-улеснен, по-гъвкав режим за 

временна мобилност. Въпреки това, тъй като повечето държави-членки са използвали 

системата за предварително деклариране, се е загубил смисълът от по-улеснения 
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режим. Следва да определим дали единен онлайн портал може да спомогне за 

коригиране на настоящите проблеми и за гарантиране на подобрено сътрудничество и 

диалог между компетентните органи. На последно място следва също така да 

разгледаме възможността да се поиска от държавите-членки да направят оценка на 

това, дали биха могли да регламентират някои професии по по-пропорционален начин 

или дори да намалят броя на регламентираните професии в някои области, с 

изключение на здравния сектор. 

в. Актуализиране на съществуващи разпоредби

Предвид консолидирането на 15 съществуващи текста, някои от които са били приети 

още през 1977 г., прегледът на ДПК ще бъде възможност за оценка на това, дали е 

необходимо да бъдат актуализирани компенсационните мерки, изискваният 

професионален стаж и минималните квалификационни изисквания за специалистите, 

например за медицинските сестри, и дали следва се вземат предвид аспекти като 

постоянно професионално развитие (ППР). 

г. Вземане предвид на последните промени

Съдебната практика2 на Съда на Европейския съюз постанови принципа на частичен 

достъп до професия. При положение че не съществува основателно съображение от 

обществен интерес за забрана, на даден специалист трябва да бъде предоставен 

частичен достъп в случаите, в които различията между областите на дейност на 

въпросната професия са толкова обширни, че не могат да бъдат компенсирани чрез 

допълнителни мерки. Въпреки това, консултацията с обществеността показа силни 

резерви по отношение на частичния достъп по отношение на професиите в областта на 

здравеопазването. 

д. Подобряване на общественото здраве и безопасност

Необходимо е да се определят случаите, свързани със сериозни професионални 

нарушения, при които следва задължително да е налице по-проактивен обмен на 

информация между компетентните органи. Особено що се отнася до професиите в 

                                               
2 Collegios de ingenieros, дело C-330/03 от 19 януари 2006 г.
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областта на здравеопазването, прегледът на ДПК следва да разгледа начини, по които 

проактивен механизъм за предупреждение може да спомогне за гарантиране на това, 

професионалната мобилност да се извършва при зачитане на принципа за опазване на 

общественото здраве и безопасност. В това отношение е необходимо да разгледаме 

дали би бил полезен Кодекс на поведение за езиковите умения, особено при професиите 

в областта на общественото здраве. 

е. Разработване на инструменти с добавена стойност

i. Разширяване на информационната система за вътрешния 

пазар (ИСВП)

Прегледът на ДПК следва да разгледа възможностите за разширяване на ИСВП с цел 

подобряване на сътрудничеството и обмена на информация между компетентните 

органи. Разширяването на ИСВП с включването на механизъм за предупреждение би 

повишило доверието в системата както от страна на гражданите, така и на органите. 

Един механизъм за предупреждение може да се основава на модела на директивата за 

услугите3 или на задължение да се отправи предупреждение до всички държави-членки, 

след като е наложена санкция във връзка със правоспособността за практикуване; 

необходимо е и двете възможности да зачитат основните права и принципа за защита 

на личните данни. 

ii. Професионална карта

В консултацията с обществеността ЕК предложи използването на професионална 

карта като възможен инструмент за улесняване на признаването на професионалните 

квалификации. Резултатите от консултацията с обществеността показаха, че 

съществуват редица въпроси по отношение на разходите, надеждността и 

характеристиките на всякакъв вид професионални карти. В границите на 

съществуващата правна рамка бяха положени усилия за разработването на такива карти 

                                               
3 В членове 29, параграф 3 и 32, параграф 1 от Директивата за услугите се поставя изискване държавите-
членки да информират всички други държави-членки и Комисията за всякакви дейности в сферата на 
услугите, които биха могли да причинят сериозна вреда на здравето или безопасността на хората или 
околната среда („механизъм за предупреждение“).
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за различните професии, но резултатите от това не са еднозначни. Налице е 

следователно необходимост от обстойна, основана на доказателства оценка на това, 

каква би била добавената стойност от съществуването на професионална карта. 

Изглежда очевидно, че въвеждането на всякакъв вид професионални карти трябва да е 

доброволно както за специалиста, така и за компетентния орган. Професионалните 

карти следва да бъдат съобразени с отделните професии и да предвиждат известна 

степен на гъвкавост за регулаторите по отношение на прилагането. От основно 

значение е да разгледаме редица въпроси. Каква ще бъде добавената стойност за 

специалистите и потребителите на картата? Колко ще струва схемата? Каква 

информация следва да съдържа картата? Как може да се гарантира защита от измама с 

данните? Какви са предимствата на физическа карта спрямо електронна карта? И, може 

би най-важното, как можем да създадем и да поддържаме информационна система за 

проверка на валидността на картите?


