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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0137/2008, внесена от Marcela Manesia, с румънско 
гражданство, относно признаването на диплома

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията притежава диплома по физиотерапия от университет в 
Румъния. Тя живее в Белгия. През юни 2007 г. тя подава заявление за признаване на 
дипломата ѝ до Administration Générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique 
de la Communauté française de Belgique. През октомври 2007 г. тази организация ѝ
признава съответствие на магистърска степен. По този начин университетската ѝ
степен е призната, но няма яснота относно нивото на специалността, което не ѝ
осигурява достъп до професията. Вносителката на петицията счита, че такъв вид 
признаване противоречи на Директиви 89/48/ЕИО и 92/51/ЕИО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

I. Петицията
Вносителката на петицията притежава диплома по физиотерапия, издадена от 
университет в Румъния. Тя живее в Белгия, където през юни 2007 г. подава заявление за 
признаване на румънската ѝ диплома до Administration Générale de l’Enseignement et de 
la Recherche scientifique de la Communauté française de Belgique. През октомври 2007 г. 
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тази организация признава общо съответствие на нейните дипломи с магистърска 
степен и следователно на нейната университетска степен. Въпреки това няма яснота 
относно нейната специалност. В резултат на това вносителката на петицията няма 
достъп до професията на физиотерапевт. Вносителката на петицията счита, че такъв 
вид признаване противоречи на Директиви 89/48/ЕИО и 92/51/ЕИО.   

II. Забележки на Комисията относно петицията
Директиви 92/51/ЕИО1 и 89/48/ЕИО2 са отменени с Директива 2005/36/ЕО3 в сила от 20 
октомври 2007 г. Директива 2005/36/ЕО е приложима от 20.10.2007 г. (същата 
концепция е пренесена в новия режим с някои малки промени). 

С Директивата се позволява на професионалист/мигрант да се установи и да практикува 
професията, за която е получил квалификация в друга държава-членка, при условие че: 

 професията е регламентирана в приемащата държава-членка и
 мигрантът или е получил професионална квалификация в ЕС, или е получил 

професионална квалификация в трета страна и има 3-годишен професионален 
опит при упражняването на тази професия на територията на държавата-членка, 
която е признала тази официална професионална квалификация.

Що се отнася до професията на физиотерапевт, тази професия не е хармонизирана в 
Европейския съюз. Признаването на квалификацията „физиотерапевт” попада под 
разпоредбите на т.нар. обща система за признаване на професионалните квалификации 
съгласно дял III, глава I от Директива 2005/36/ЕО. Общата система не предвижда 
автоматично признаване на професионалните квалификации. Обосновката на тази 
система е, че приемащата държава-членка трябва да разреши на гражданите на ЕС да 
упражняват професия на нейната територия дори да нямат необходимата национална 
диплома, при условие че притежават дипломата, която се изисква в друга държава-
членка за започване или упражняване на тази професия. 

Единствено когато има съществени различия между образованието и обучението на 
мигранта (по отношение на продължителност или обхват на дейностите) и 
изискванията на приемащата държава-членка, последната може да наложи 
компенсиращи мерки на мигранта (период на адаптация или изпит за правоспособност), 
като зависи от мигранта кое от двете ще избере. 

Процедурата за признаване на професионалните квалификации трябва да приключи 
възможно най-бързо и да доведе до надлежно обосновано решение от страна на 
компетентния орган в приемащата държава-членка в срок от три месеца от датата, на 
която е представено пълното досие на кандидата. Този срок обаче може да бъде 
                                               
1 Директива 92/51/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. относно втора обща система за признаване на 
професионално образование и обучение за допълнение на Директива 89/48/ЕИО, OВ L 209 от 24.7.1992 
г., стр. 25.
2 Директива 89/48/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно обща система за признаване на 
дипломите за висше образование, издадени след завършването на професионално образование и 
обучение с минимална продължителност от три години, OВ L 19 от 24.1.1989 г., стр. 16.
3 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно 
признаването на професионалните квалификации, OВ L 255 от 30.9.2005 г., стр. 22.
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удължен с един месец за случаите, които попадат в обхвата на т.нар. обща система 
(член 51, параграф 2 от Директива 2005/36/ЕО). Този краен срок е установен на 
основание предходната директива.  

С Директива 2005/36/ЕО се установява правното основание за признаване на 
професионалните квалификации – признаване на диплома, получена в друга държава-
членка, позволяваща на нейния притежател да практикува професията, на която 
дипломата му дава право. Директива 2005/36/ЕО не обхваща академичното признаване, 
т.e. признаване на дипломите, получени в друга държава-членка, позволяващи на 
техните притежатели да упражняват познанията си и да използват академичните си 
звания в приемащата държава-членка. За целите на академичното признаване от 
компетентността на всяка държава-членка е да взима решения относно съответствието
на дипломите, издадени от университети в други държави-членки. 

III. Заключения
Въз основа на предоставената от гражданката информация изглежда, че вносителката 
на петицията не е отправила искането си до компетентния орган за получаване на 
достъп до упражняване на професия. В резултат на това вместо професионално 
признаване вносителката на петицията е получила академично признаване на нейната 
университетска диплома. Компетентен орган в Белгия за професията „физиотерапия” е: 

SPF Service Public, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 
DG Soins de santé primaires et Gestion de crise 
Place Victor Horta, 40 (boîte 10)
1060 Bruxelles
Телефон: +32 2 524 97 66
Факс: +32 2 524 98 15
Електронен адрес : caroline.jadot@health.fgov.be  

Лицето за контакт за тази регламентирана професия е: 

Jan Nelis 
Service public fédéral de programmation politique scientifique 
Rue de la Science 8
1000 Bruxelles
Телефон: +32.2.238.34.54
Факс: +32.2.230.59.12
Електронен адрес : neli@belspo.be  
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