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Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1014/2012 , внесена от Володя Василев, с българско гражданство, 
от името на Сдружение на общопрактикуващите лекари от град София 
(СОПЛОС), относно неспазване на Директива 2005/36/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на 
професионалните квалификации

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, доктор и президент на Сдружение на общопрактикуващите 
лекари от град София (СОПЛОС), възразява срещу случаи на неспазване на 
изчисляването на прослуженото време на лекарите за целите на практиката в България, 
по-специално според споразумението с Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК). Според него българската регистрационна система за общопрактикуващи 
лекари и стоматолози е несъвместима с Директива 2005/36/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на 
професионалните квалификации.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 декември 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Директива 2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации 
представлява европейска правна рамка за признаването на професионалните 
квалификации. За седем секторни професии тази правна рамка съдържа също така 
хармонизирани минимални изисквания за обучение, които позволяват автоматичното 
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признаване на тези квалификации. 

Системата за автоматично признаване обхваща също така професионалните 
квалификации на общопрактикуващите лекари и зъболекари, т.е. професиите са 
засегнати от петицията.

Преди присъединяването на България към Европейския съюз, Комисията беше 
разгледала българското обучение за секторните професии и доколко те отговарят на 
общите изисквания. В резултат от преговорите Директива 2006/100/ЕО за адаптиране 
на някои директиви в областта на свободното движение на хора поради 
присъединяването на България и Румъния измени приложение V от Директива 
2005/36/EО относно признаването на националните квалификации (националните 
професионални квалификации в България).

Под точка 5.1.4. от приложение V.1. от Директива 2005/36/ЕО, българските 
професионални квалификации за общопрактикуващи специалисти с професионална 
квалификация, посочена като „Свидетелство за призната специалност по Обща 
медицина”, в случаите, при които обучението, започнало след 1 януари 2007 г., 
отговаря на минималните изисквания за обучение от член 28 от директивата. 

Под точка 5.3.2 от приложение V.3. от Директива 2005/36/ЕО са изброени българските 
професионални квалификации в областта на стоматологията, които отговарят на 
минималните изисквания за обучение от член 34 от директива 2005/36/ЕО. 

Организацията на националната регистрационна система и непрекъснатото 
професионално обучение на специалисти в областта на здравеопазването е изцяло в 
сферата на компетентност на държавите членки. 

Докато минималните изисквания на Директива 2005/36/Ео и принципът за автоматично 
признаване на чуждестранните секторни професии се зачитат в дадена държава членка 
не е в сферата на компетентност на Комисията да предприема каквито и да е действия 
във връзка с това.

Заключение 

Петицията не съдържа информация, посочваща, че България не спазва разпоредбите на 
Директива 2005/36/ЕО, и следователно Комисията не възнамерява да предприема по-
нататъшни действия на този етап.


