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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1112/2009, внесена от Велина Стефанова Стефанова, с българско 
гражданство, и подкрепена от 46 подписа, относно непризнаването на 
българските акушерки в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че като не признават българските акушерки, 
испанските образователни органи нарушават разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните 
квалификации. Тя се позовава конкретно на член 10 (Приложно поле), член 11 
(Квалификационни нива) и член 12 (Равно третиране на професионални квалификации) 
от директивата. Вносителката на петицията не възразява срещу изискванията за 
приспособяване, но настоява, че, при необходимост, те трябва да бъдат изпълнени в 
съответствие с член 14, параграф 1, буква а) и параграф 5. Накрая, вносителката на 
петицията отбелязва също така, че в този случай не е обърнато внимание на сроковете, 
посочени в член 51. Затова тя призовава Европейския парламент да се намеси по 
отношение на испанските органи, за да гарантира, че органите ще признаят 
професионалните квалификации на българските акушерки в съответствие с 
разпоредбите на директивата и вследствие на това ще им дадат правото да практикуват 
своята професия в Испания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Правна оценка

а) Неспазване на процесуалните срокове от страна на испанските органи

Обща характеристика на молбите е, че испанските органи не са спазили процесуалните 
срокове, предвидени в член 51, параграф 2 на Директива 2005/36/ЕО относно 
признаването на професионалните квалификации1 (директивата).
Комисията съзнава факта, че неспазването на сроковете може да е довело дo вреди за 
вносителите. Съобразно с това, с писмо от 4 декември 2009 г., изпратено по 
електронната поща, Комисията е посъветвала вносителите на петицията да проучат 
възможността за завеждане на иск за вреди пред испанските съдилища, тъй като само 
националните съдилища имат правомощията да заповядат на испанските органи да 
платят обезщетение за нанесените вреди.

б) Признаване на дипломи на медицински сестри

Медицински сестри, които са завършили своето обучение в една държава-членка, могат 
да бъдат признати в друга държава-членка по два начина:

i) Медицински сестри с общ профил се признават автоматично, ако обучението им 
отговаря на изискванията, предвидени в член 31 от директивата, и тяхното 
професионално звание е посочено в приложение V.5.2.2.

Вносителите на петицията твърдят, че българското законодателство е приравнило 
всички сестрински квалификации, като понастоящем те следва да се считат за равни на 
бакалавърска степен (минимум 3 години обучение във висше учебно заведение). 
Според тяхната обосновка ще бъде приложим член 12 от директивата относно
вътрешното приравняване на професионалните квалификации от държавите-членки, 
следователно техните квалификации ще задоволяват хармонизираните изисквания към 
обучението, предвидени в член 31, параграф 3 от директивата, като същите следва да 
бъдат признати автоматично.
Комисията не споделя това мнение. Член 12, намиращ се в глава от директивата, която 
се занимава с признаването по общата система, не е приложим към професии, при 
които има автоматично признаване въз основа на хармонизирани изисквания за 
обучение.
В допълнение към това, българското правителство определя 1 януари 2007 г. за 
референтна дата, след която се счита, че обучението на българските медицински сестри 
с общ профил съответства на минималните изисквания за обучение, посочени в член 31 
от директивата (вж. приложение V, точка 5.2.2 от директивата).

Дори и ако обучението на медицински сестри с общ профил не задоволява 
горепосочените изисквания, съгласно член 23, параграф 1, квалификацията се признава 
автоматично, при условие че е придружена от удостоверение, доказващо, че 

                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на 
професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005, стр. 22)
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притежателят на квалификацията ефективно и законно е извършвал дейностите на 
медицинска сестра с общ профил в продължение на минимум три последователни 
години по време на петте години, които предхождат получаването на удостоверението 
(„придобити права”).

Петицията и информацията, предоставена от испанските органи, създават, обаче, 
впечатлението, че никой от вносителите на петицията не може да се възползва от 
автоматично признаване:
- някои от тях нямат обучение за медицински сестри с общ профил, а за 
специализирани сестри, които не могат да се възползват от автоматично признаване 
съгласно Директивата;
- тези от тях, които имат обучение за сестри с общ профил, са получили своята 
квалификация преди 2007 г., като нямат необходимия професионален опит, който се 
изисква от член 23, параграф 1, за да могат да се възползват от режима за придобити 
права съгласно Директивата.

ii) Общата система за признаване на професионални квалификации се прилага за: 
- медицински сестри с общ профил, които не изпълняват минималните изисквания за 
обучение, предвидени в член 31, и които не притежават необходимия професионален 
опит, който се изисква от член 23, параграф 1 от Директивата [член 10, буква б)] и
- специализирани медицински сестри, които кандидатстват за признаване като 
медицински сестри с общ профил в приемащата държава-членка [член 10, буква е)] 
(испанското законодателство постановява, че всички медицински сестри в Испания 
трябва да имат обучение за медицински сестри с общ профил, като специализираните 
медицински сестри, които кандидатстват за признаване в Испания, съответно попадат в 
тази категория)

Следователно във всички случаи, в които вносителите на петицията са кандидатствали 
за признаване като медицински сестри, ще бъде приложима общата система.

в) Признаване на квалификациите на акушерките

Квалификациите на акушерките се признават автоматично, ако обучението отговаря на
минималните изисквания за обучение, предвидени в член 40 от Директивата, титлата 
им е посочена в Приложение V.5.5.2 и са изпълнение условията, изложени в член 41 от 
директивата. Към момента на приемането на България в ЕС, българското правителство 
бе нотифицирало датата 1 януари 2007 г. като референтна дата, към която: ще се считат 
за спазващи минималните изисквания за обучение, предвидени в Директивата (вж. 
Приложение V.5.5.2, точка 5.5.2), единствено обученията за акушерки, които са 
започнали след тази дата. 
Както бе обяснено по-рано, по повод на признаването на квалификациите на 
медицинските сестри с общ профил, член 12 не може да бъде прилаган към случаи на 
автоматично признаване въз основата на хармонизирани изисквания към обучението. 
Следователно вътрешното изравняване на различни квалификации за акушерки не 
може да служи за основа на автоматичното признаване на български дипломи за 
акушерки, получени преди 2007 г.
  
Директивата също така съдържа и разпоредба за придобити права за акушерки. 
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Съгласно член 23, параграф 1 от Директивата, квалификацията се признава 
автоматично дори и в случаите, в които обучението за акушерка не задоволява 
минималните изисквания за обучение, при условие че същото е придружено от 
удостоверение, доказващо, че притежателят на квалификацията ефективно и законно е 
извършвал дейностите на акушерка в продължение на минимум три последователни 
години по време на петте години, които предхождат получаването на удостоверението. 
Петицията и информацията, получена от испанските органи отново създават 
впечатлението, че никой от вносителите на петициите не притежава такова 
удостоверение.

Член 10, буква б) постановява, че общата система също е приложима за акушерки, 
които не отговарят на минималните изисквания за обучение и не притежават 
необходимия професионален опит, които се изискват съгласно член 23, параграф 1 или 
член 43 от Директивата. Следователно молбата за признаване в Испания на 
вносителите на петицията също следва да бъде разгледана по общата система.

г) Признаване по общата система

Признаването по общата система се основава на сравнение на обучението, завършено 
от кандидата, и изискванията за обучение в приемащата държава-членка. Съгласно 
член 14 от Директивата, ако е налице значителна разлика в покрития материал или 
продължителността на обучението, компетентният орган на приемащата държава-члена 
се задължава да подложи признаването на професионалната квалификация на 
компенсационна мярка под формата на изпит за правоспособност или период за 
приспособяване. Член 12 от Директивата не пречи на приемащата държава-членка да 
наложи компенсационна мярка, ако са изпълнени условията в член 14.

Когато испанският компетентен орган сравнява българското обучение, завършено от 
вносителите на петицията, с испанските изисквания, той следва да разгледа единствено 
предметите, които вносителите на петицията реално се учили по време на своето 
обучение. Органът може да пренебрегне факта, че квалификациите, получени преди 
2007 г., са изравнени с квалификациите, които задоволяват минималните изисквания за 
обучение.

Съгласно принципа на пропорционалност, испанският компетентен орган следва да 
вземе под внимание професионалния опит на кандидата и свързаните с кариерата му 
обучения, за да прецени дали те покриват частично или изцяло съществената разлика 
между неговото образование и испанските изисквания към обучението [член 14, 
параграф 5 от Директивата].  

Преценката дали сравнението на испанските органи и решението за налагане на 
компенсация е оправдано, е възможна само след разглеждане на всеки отделен случай. 
В това отношение Комисията изтъква, че съгласно член 51, параграф 3 от Директивата, 
решението на компетентните органи ще подлежи на обжалване съгласно националното 
законодателство. Ако Комисията не разполага с необходимата техническа експертиза, 
за да влезе в дебат с приемащата държава-членка относно извършеното сравнение, 



CM\805925BG.doc 5/5 PE439.207

BG

действията на Комисията в този контекст се ограничават до оценка на очевидни 
грешки. В случай на спорове относно резултата от сравнението, националният съд е 
най-подходящ да разгледа този резултат.

Действие на Комисията в полза на вносителите на петицията

В отговор на индивидуалните жалби на вносителите на петицията и на друг български 
гражданин, Комисията започна разследване срещу Испания през EU PILOT, искайки от 
компетентните органи да обяснят как са прилагали общата система за професионално 
признаване за медицински сестри и акушерки, които не са могли да се възползват от 
механизма за автоматично признаване. В отговор на това разследване, испанските 
органи информираха Комисията на 24 ноември 2009 г., че са изпратили решенията по 
всички висящи молби на вносителите на петицията с препоръчана поща между 17 и 20 
ноември 2009 г.

Съгласно решенията, кандидатите са поканени да се явят на изпит по правоспособност 
на 30 януари 2010 г. В случай че даден кандидат не желае да участва или бъде не успее 
на изпита, той може да прекара период за приспособяване от максимум 4 месеца, 
считано от месец март 2010 г. Тези решения са в съответствие с Директивата.

Комисията счита, че в случай че испанският компетентен орган изпълни 
компенсационните мерки правилно, нарушението ще бъде коригирано. Комисията 
информира вносителите на петицията с писмо от 4 декември 2009 г., изпратено по 
електронна поща, относно извършената от нея правна оценка на техните случаи и 
относно тяхното право да подадат иск за вреди пред испанския съд за неспазването на 
процесуалните срокове от страна на испанските органи. Комисията не е получавала по-
нататъшен отговор от вносителите на петицията.


