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КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ, ОДОБРЕН ОТ ГРУПАТА КООРДИНАТОРИ
ЗА ДИРЕКТИВА 2005/36/ЕО ОТНОСНО ПРИЗНАВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
КВАЛИФИКАЦИИ1

НАЦИОНАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРАКТИКИ СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 2005/36/ЕО

Непоемане на отговорност: Настоящият кодекс не е правнообвързващ инструмент. Той обаче е съставен въз основа на Директива 2005/36/ЕО и на Договора за
ЕО съгласно тълкуванията на съдебната практика на Съда на Европейските общности. Жалбите за неспазване на настоящия кодекс от компетентните органи ще
бъдат поради това разглеждани в светлината на тези правни основания.
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I. ИНФОРМАЦИЯ
1. Информация, която се предоставя на изходящия мигрант от звеното за връзка в държавата-членка по
произход
А.
НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА

На мигранта се предоставя информацията и/или документите, изброени в колона Б. плюс:
а)

адреси, на които може да се намери националното упътване за директивата, изготвено от приемащата държава-членка, както и от други държавичленки^ (електронен адрес, уебсайт и др.); при поискване може да се предостави и копие на хартиен носител.

Б.
ПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

б)

интернет адреса на EURES^ и на консултанти към европейските служби, които могат да дадат допълнителна информация в приемащата държавачленка (напр. за свободните работни места или социалната сигурност);

в)

[подробности за връзка със съответното единствено звено за връзка за извършване на процедурите при прилагане на директивата за услугите]^;

г)

при поискване на мигранта се дава информация дали професията, която той/тя иска да упражнява в приемащата държава-членка е регламентирана в
тази държава-членка; за професии, попадащи в обхвата на дял III, глава I от Директивата, мигрантьт се информира за нивото, в което
професионалната квалификация на приемащата държава-членка, е групирана по реда на член 11 от Директивата.

д)

при поискване мигрантьт, който желае да предостави услуга в друга държава-членка, се уведомява дали трябва да представи декларация и получава
списък на професиите, подлежащи на контрол на професионалните квалификации, или се насочва към адресите, където има такъв списък.

е)

информация как да получи списък на заклети писмени преводачи, ако такъв списък съществува, в държавата-членка по произход и в зависимост от
случая (вж. точка 6).

На мигранта се предоставя следната информация и/или документи:
а)

наименование, адрес, телефонен номер, номер на факс, електронен адрес и интернет адрес, ако има такива, на звеното за връзка в държаватачленка;

б)

интернет адреса на ГД „Вътрешен пазар и услуги" на Европейската комисия ^ c указание, че на този уебсайт може да се намерят следните
документи: Директива 2005/36/ЕО; справочник на ползвателя; кодекса за поведение; базата данни за регулираните професии^; при поискване се
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Упътвания има за Италия и Швеция.
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предоставя копие na хартиен носител на директивата, справочника на ползвателя и кодекса за поведение; при поискване се предоставя копие на
хартиен носител на съответното извлечение от базата данни за регламентираните професии;

B.
НЕПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

в)

указание за мигранта относно нивото, в което неговата/нейната професионална квалификация е групирана съгласно член 11 от директивата;

г)

наименование, адрес, телефонен номер, номер на факса, електронен адрес и интернет адрес на националните компетентни органи, които издават
предвидените в директивата удостоверения, и по-специално за професионалните квалификации, които се ползват c автоматично признаване по реда
на дял III, глава III, и които удовлетворяват минималните квалификационни изисквания, така нареченото „удостоверение за съответствие"
(приложение VII, точка 2); удостоверение, че обучението е регламентирано; свидетелство за професионалната дейност за професии по реда на дял
III, глава II; свидетелство за професионалната дейност (член 3, параграф 3 и приложение VII, точка 1, буква в); документи, ако има такива, че
лицето се ползва c добра репутация, не е било обявявано в несъстоятелност, няма преустановяване или забрана за упражняване на тази дейност в
случаи на сериозни професионални нарушения или престъпления (приложение VII, точка 1, буква г) и удостоверение за чисто съдебно минало
(член 7, буква д); ако някои документи подлежат на легализиране (вж. точка 5 от Кодекса), мигрантът трябва да бъде информиран как той/тя може
да легализира тези документи (необходими формалности и легализиращ орган);

д)

при поискване звеното за връзка на държавата-членка по произход предоставя на мигранта допълнителна информация и помощ в случай на
възникване на проблем при процедурата за признаване (вж. точки 9, 10, 11, 12 и 14 от кодекса за поведение); то уведомява също мигранта, че той/тя
може да се обърне към звеното за връзка на приемащата държава-членка в случай на възникване на проблем при процедурата за признаване и че в
такъв случай ще бъде предоставена допълнителна информация и помощ (вж. точки 9, 10, 11,12 и 14 от кодекса за поведение).

а) На мигранта се предоставя по-малко информация от изброената в колона Б.

2. Информация, която се предоставя на входящия мигрант от звеното за връзка в държавата-членка
по произход
Α.
НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА

Б.
ПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

На мигранта се предоставя информацията и/или документите, изброени в колона Б, плюс:
а)

адрес, на който може да се намери националното упътване за директивата, изготвено от въпросната държава-членка (електронен адрес, интернет
адрес); при поискване може да се предостави копие на хартиен носител;

б)

интернет адреса на EURES^ и на местни консултанти към европейските служби, които могат да дадат допълнителна информация (напр. за
свободните работни места или социалното осигуряване).

На мигранта се предоставя следната информация и/или документи:
а)

Звеното за връзка в приемащата държава-членка ще насочи мигранта към компетентния орган, на който той/тя трябва да изпрати своята молба [или
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към съответното единствено звено за връзка при прилагане на Директивата за услугите]^;
б)

при поискване на мигранта се дава информация дали професията, която той/тя иска да упражнява в приемащата държава-членка, е регламентирана
в тази държава-членка; за професии, попадащи в обхвата на дял III, глава I от директивата, миграшът се информира за нивото, в което
професионалната квалификация на приемащата държава-членка е групирана по реда на член 11 от директивата;

в)

ако не е вече съобщен от звеното за връзка в държавата-членка по произход, тъй като мигрантът не се е обърнал към това звено за връзка, интернет
адреса на ГД „Вътрешен пазар и услуги" на Европейската комисия c указание, че на този интернет адрес може да се намерят следните документи:
Директива 2005/36/ЕО; справочник на ползвателя; кодекса за поведение; базата данни за регулираните професии; при поискване се предоставя
копие на хартиен носител на директивата, справочника на ползвателя и кодекса за поведение; при поискване се предоставя копие на хартиен
носител на съответното извлечение от базата данни за регламентираните професии;

г)

при поискване наименованието, адреса, телефонния номер, номера на факса, електронния адрес и интернет адреса, ако има такъв, на звеното за
връзка в държавата-членка по произход (например за да бъдат мигрантите уведомени къде могат да получат атестации от държавата-членка по
произход (вж. точка 1, колона Б, буква г);

д)

ако мигрантът пожелае това, посочване на интернет адрес, където може да се намери съответното законодателство, в което се транспонира
директивата, във връзка c професията, която мигрантът иска да упражнява, или предоставяне на това законодателство в електронен формат; при
поискване може да се предостави копие на хартиен носител;

е)

В.
НЕПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА
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.

информация относно правилата за упражняване на професията (като регистрация: в професионално сдружение, права и задължения на професията,
постоянно професионално развитие, правила за поведението на членовете, социално законодателство, етични норми и др.) и в зависимост от случая
. за синдикални и професионални организации; тази информация може да бъде предоставена например чрез посочване на интернет адрес, посветен
специално на тези въпроси, или по електронен път;

ж)

мигрантите, желаещи да предоставят услуга, трябва да бъдат информирани дали трябва да подадат декларация и дали професията, която искат да
упражняват, подлежи на контрол на професионалните квалификации;

з)

когато положението на кандидата не попада в обхвата на Директива 2005/36/ЕО (напр. молба-за признаване на академично звание), трябва да се
предостави достатъчно информация, която да му/й позволи да пренасочи своята молба към съответния отдел;

и)

посочва се на мигранта, че той/тя може да се обърне към звеното за връзка на приемащата държава-членка в случай на възникване на проблем при
процедурата за признаване и че в такива случаи ще бъде предоставена допълнителна информация и помощ.

aí На мигранта се предоставя по-малко инфопмания от изброената в колона Б.

Вж. бележка под линия 4.
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II. ДОКУМЕНТИ
Документи, които от мигранта може да бъде поискано да представи на компетентния орган в
приемащата държава-членка във връзка c неговото установяване

3.

А.
НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА

а)

В случаите на прилагане на член 12 от директивата компетентният орган на държавата-членка по произход предоставя на компетентния орган на

приемащата държава-членка информацията, която да му даде възможност да изясни статута на съответното равностойно ниво на професионална
квалификация, за предпочитане под формата на документа в приложение А към настоящия кодекс.
б)

[За професии, попадащи в обсега на дял III, глава I, в случай, че мигрантите не могат да предоставят необходимата информация, компетентният
орган на приемащата държава-членка трябва да намери информация относно обучението, проведено от мигранта, използвайки IMI 9 за задаване на
подходящите въпроси].

в)

[Ако компетентният орган на приемащата държава-членка има някакви съмнения или въпроси относно документите, посочени в колона Б и
предоставени от мигранта, той извършва проверка, използвайки IML]

Б.
ПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

От мигранта може да бъде поискано да предостави:
а)

доказателство за националност, например копие от неговата/нейната лична карта или паспорт;

б)

копие на удостоверение за правоспособност или на документи за формална квалификация, даваща достъп до професията, съгласно определенията
на членове 3, буква б), 3, буква в) и 11 от директивата.

в)

информация за вида на професионалната квалификация, посочен в член 12 от директивата, както е уточнено в стандартния формуляр (документът в
приложение А към настоящия кодекс), ако този формуляр е предоставен на мигранта от държавата-членка по произход или иначе по какъвто и да е
друг начин;

г)

компетентният орган на приемащата държава-членка може да покани мигрантите да предоставят информация относно постоянно професионално
развитие, семинари и всички видове обучение в допълнение на първоначалното обучение, тъй като допълнителното обучение може да компенсира
значителни различия между професионалните квалификации и да даде възможност на мигрантите да избегнат компенсационни мерки;

д)

доказателство за професионалния стаж на кандидата:
когато такъв професионален стаж представлява предварително условие за прилагането на Директива 2005/36/ЕО (напр. когато нито професията,
нито стажът са регламентирани в държавата-членка по произход, но са регламентирани в приемащата държава-членка) и когато е в негов/неин
интерес такава информация, тъй като тя му/й позволява да избегне, изцяло или частично, задължението да положи изпит за правоспособност или да
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премине стаж на приспособяване; за разглеждане се приема всеки вид доказателство, следователно мигрантът не е длъжен да представи
удостоверение, издадено от компетентен орган; напр. фишове за заплата или удостоверения от работодатели, трябва да бъдат приети от
приемащата държава-членка; важно е обаче от какъвто и вид да е представеният доказателствен документ, той ясно да посочва професионалната
дейност, упражнявана от мигранта;
в следните случаи обаче може да бъде поискано свидетелство, издадено от компетентния орган в държавата-членка по произход:
- за автоматичното признаване на професионалната квалификация на базата на професионалния стаж по реда на членове 16—19, вж. приложение
VII, точка 1, буква в) от директивата;
- за доказване на тригодишния професионален стаж на притежатели на удостоверения за квалификация, издадени от трета държава, по реда на член
3, параграф 3 от директивата;
- за специфични професии, които да се възползват от правото за автоматично признаване на базата на разпоредбите за специално придобитите
права на Директива 2005/36/ЕО, напр. (вж.: член 23, параграфи 1 до 5, Член 27, параграф! за лекари специалисти, членове 33 и 33, буква а) за
медицински сестри, член 37 за лекари по дентална медицина, член 39 за ветеринарни лекари, членове 43 и 43, буква а) за акушерки, член 49,
параграф 2 за архитекти), и за акушерки и фармацевти, за ползване на правото за автоматично признаване при определени обстоятелства (вж.
членове 41 и 45, параграф 3);
е)

доказателства за почтеност, морал или за необявяване в несъстоятелност на мигранта, или че той/тя няма прекратяване или забрана за
упражняването на такава професия в случай на тежка професионална грешка или престъпление, или клетвена/тържествена декларация (ако
изискването се отнася и до гражданите на приемащата държава) по реда на приложение VII, точка 1, буква г) към директивата;

ж) свидетелство за медицинска компетентност (ако изискването се отнася и до граждани на приемащата държава) (приложение VII точка 1, буква д)
към директивата), издадено от компетентния орган, който може да бъде частен лекар (по обща медицина или специалист в зависимост от това,
какво свидетелство се изисква);
з)

доказателство за финансовото състояние на молителя и доказателство, че е застрахован срещу финансови рискове (ако изискването се отнася и до
граждани на приемащата държава) (за подробности вж. приложение VII, точка 1, буква е) от директивата);

и)

за професионални квалификации, които се ползват c автоматично признаване по реда на дял III, глава III и които отговарят на условията за
минимално обучение, така нареченото свидетелство за съответствие по реда на приложение VII, точка 2;

й)

за професионални квалификации, които се ползват c автоматично признаване по реда на дял III, глава III и които отговарят на условията за
минимално обучение, но чието наименование не съответства на професионалните звания, посочени в съответното приложение към директивата,
1
удостоверение „за смяна на професионалното звание" по реда на член 23, параграф 6;

к)

за професии, попадащи в обхвата на дял III, глава I, компетентният орган на приемащата държава-членка може да поиска от мигрантите да
предоставят информация за преминатото от тях обучение, ако е необходимо да се установи дали има значителни несъответствия, по реда на член 14
от директивата (вж. приложение VII, точка 1, буква б). В резултат на това компетентният орган на приемащата държава-членка може да поиска
информация, ако е необходимо, за общата продължителност на обучението, изучаваните предмети и в какво съотношение и евентуално дали има
баланс между теоретичната и практическата част; ако молителят не може да предостави тази информация, компетентните органи на приемащата
държава-членка трябва да се обърнат към звеното за връзка, компетентния орган или всеки друг съответен орган в държавата-членка по произход;
във всички случаи ако е невъзможно да се намери информация за обучението, взетото от компетентния орган решение ще се основава на наличната
информация;

л)

ако компетентният орган на държавата-членка по произход има съмнения или въпроси във връзка c предоставените от мигранта документи,
посочени в тази колона, той трябва да повдигне въпроса пред своя хомолог в държавата-членка по произход в рамките на административното
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сътрудничество.

в.

а)

НЕПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

От мигранта не бива да се иска да предостави повече информация относно обучението, освен посочената в колона Б, буква к) — тук става въпрос за
професионално, а не за академично признаване. Признаването не може да бъде отказано единствено поради това, че мигрантът не е в състояние да
предостави информация за обучение в държавата-членка, където той/тя е придобил своята квалификация, и процедурата не може да бъде
неправомерно удължена по същата причина. В такъв случай задължение на компетентния орган е да потърси тази информация в рамките на
административното сътрудничество (вж. буква к) в приемлива практика).

б) От мигранта не бива да се иска да представи повече документи (напр. декларация за националност от неговото/нейното консулско
представителство) и/или информация, освен посочените в колона Б, и/или в прескриптивна форма).

4. Документи, които от мигранта може да бъде поискано да представи на компетентния орган в
приемащата държава-членка в случаите на предоставяне на временни услуги
А.
НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА

а)

Б.
ПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

а)

датирана и подписана декларация (член 7, параграф 1 от директивата), посочваща намерението за предоставяне на услуга на територията на
приемащата държава-членка, идентифицираща мигранта (самоличност, адрес, професия, дъρжа вата-ч л е и κа на установяване), професията, която
той/тя желае да упражнява в приемащата държава-членка, както и наименованието на застрахователната компания, ако има такава, и номера на
договора или други средства за колективна защита срещу рисковете на професионална отговорност;

б)

документ за гражданство (член 7, параграф 2, буква а) от директивата), например копие от картата за самоличност или паспорта;

в)

документи, удостоверяващи, че лицето е законно установено (член 7, параграф 2, буква б) от директивата); вж. списък на документите, които могат

[Ако компетентният орган на приемащата държава-членка има някакви съмнения или въпроси относно документите, посочени в колона Б и
предоставени от мигранта, той трябва да извърши проверка, използвайки IML]^ '.

да бъдат предоставени от държавите-членки, в приложение Б ^
ясно професионалната дейност, упражнявана от мигранта;
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на

кодекса; във всички случаи от съществено значение е документът да определя

г)

ако документът, предоставен по реда на колона Б, буква в), не удостоверява, че на мигранта не е наложена забрана за упражняване на професията
към момента на издаване на удостоверението за законно установяване (член 7, параграф 2, буква б), може да бъде предоставен друг документ за
тази цел (напр. удостоверение за чисто съдебно минало; документ от професионалния орган);

д)

копие на удостоверения за професионални квалификации (член 7, параграф 2, буква в) от директивата), които са, както е посочено в член 3,
параграф 1, буква б) от директивата, квалификации, доказани c удостоверение за професионални квалификации, удостоверение за правоспособност
и/или удостоверение за професионален стаж;

е)

доказателство за професионален стаж от най-малко две години, ако не са регламентирани нито професията, нито обучението (член 7, параграф 2,

Вж. бележка под линия 9.
Приложение Б не е налице.
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буква г) от директивата). Приемат се всякакъв вид доказателства, така че мигрантьт не е длъжен да представи удостоверение, издадено от
компетентния орган; напр. фишове за заплата или удостоверения от работодатели трябва да бъдат приети от приемащата държава-членка, при
условие, че те ясно посочват професионалната дейност, извършена от мигранта. Ако документът, предоставен по реда на колона Б, буква в),
удостоверява също така, че мигрантьт има професионален стаж от две години в държавата-членка по установяване, не може да се иска друг
документ;
ж) Доказателство за неосъждане за професии в сектора на сигурността (напр. удостоверение за чисто съдебно минало);
з)

За професии, които не се ползват c автоматично признаване и за които проверката на професионалните квалификации би била оправдана по реда на
член 7, параграф 4 от директивата, за да бъде ускорена процедурата компетентният орган на приемащата държава-членка може, при необходимост,
да препоръча мигрантите, незабавно след получаване на декларацията (вж. точка 8, колона Б, буква б) ) да предоставят информация за преминатото
от тях обучение. Ако в срок до един месец след получаването на декларацията мигрантьт не е предоставил такава информация, тогава
компетентният орган на приемащата държава-членка трябва се обърне към звеното за връзка, компетентния орган на държавата-членка по произход
или всеки съответен орган в държавата-членка по произход, за да намери тази информация.
Ако компетентният орган на приемащата държава-членка не е препоръчал на мигрантите да предоставят информация за обучението си незабавно
след получаването на декларацията, тогава компетентният орган трябва, в срок от един месец след получаване на декларацията, да намери, ако е
необходимо, информация за обучението, преминато от мигранта, чрез звеното за връзка, компетентния орган на държавата-членка по произход или
всеки друг съответен орган в държавата-членка по произход. Ако въпреки всички положени усилия компетентният орган не е успял да намери
въпросната информация в течение на този месец, компетентният орган може тогава да поиска от мигранта да предостави тази информация.
Мигрантьт трябва да бъде потърсен веднага след като компетентният орган се увери, че не може да намери информация за обучението.
Ако липсва информация, компетентният орган взема решението на базата на наличните документи и други данни.
Тъй като информацията за обучението е необходима само за да се установи дали няма значителни разлики между учебните курсове, за които има
вероятност да бъдат опасни за публичното здраве и сигурността, компетентният орган може да поиска служещи единствено за тази цел данни от
следното естество: обща продължителност на обучението, изучавани предмети и в какво съотношение и евентуално дали има баланс между
теоретичната и практическата част;

и) за професии, които не се ползват c автоматично признаване и за които проверката на професионалните квалификации ще бъде оправдана по реда на
член 7, параграф 4 от директивата, компетентният орган на приемащата държава-членка може да поиска от мигрантите незабавно след получаване
на декларацията (вж. точка 8, колона Б, буква б) ) да предоставят информация относно професионален стаж, постоянно професионално развитие,
семинари, всички видове обучение, преминато в допълнение на първоначалното обучение, тъй като, първо, това може да им спести проверката на
квалификациите, или второ, професионалният стаж и допълнителното обучение може да компенсират евентуални съществени различия между
квалификациите и да позволят на мигрантите да избегнат компенсационни мерки.
й) ако компетентният орган на държавата-членка по произход има съмнения или въпроси във връзка c предоставените от мигранта документи,
посочени в тази колона, той трябва да повдигне въпроса пред своя хомолог в държавата-членка по произход в рамките на административното
сътрудничество.
в.
НЕПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

а)

определяне на срок за подаване на декларацията;

б)

приемане като доказателство за законно установяване само на удостоверение, издадено от компетентния орган в държавата-членка по произход;

в)

изискване за целите на проверка на професионалните квалификации на повече информация за обучението от посочената в колона Б, буква з);

г)

поставяне на представянето на документите, посочени в колона Б, буква и), като предварително условие за проверка на професионалната

8

квалификация;
д)

изискване на повече документи (напр. копие от застрахователния договор или удостоверение от застрахователната компания заедно c декларацията)
и/или на друга информация, освен посочената в колона Б и/или в прескриптивна форма.

5. Вид, в който мигрантът трябва да представи документите, изисквани от компетентните органи на
приемащата държава-членка
А.
НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА

а)

[обикновени фотокопия: в случай на основателни съмнения компетентният орган на приемащата държава-членка пррверява при компетентния
орган на държавата-членка по произход автентичността на данните за професионалната квалификация и/или личните данни, използвайки IMI]13;

б) [ако не може да се представи легализирано копие,^ компетентният орган на приемащата държава-членка може да провери автентичността на
професионалната квалификация, на удостоверението и/или на личните данни при компетентния орган на държавата-членка по произход,
използвайки IMI] ^ ;
в)

приема се всички документи да бъдат представени в електронен вид, включително в случай на временно предоставяне на услуги (декларация и
придружаващи документи) [до 28.12.2009 г. вж. бележката под линия]16;

Б.
ПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

г)

приемане на електронен подпис.

а)

обикновени фотокопия на важните документи (професионални квалификации, удостоверение за придобити права, удостоверения за професионален
стаж и „лични данни"): в случай на съмнение компетентният орган на приемащата държава-членка може да поиска от компетентния орган на
държавата-членка по произход потвърждение на автентичността на професионалната квалификация, удостоверението и/или „личните данни";

б) легализирани фотокопия на важните документи от всеки орган, който е компетентен да извършва легализация (професионални квалификации,
удостоверение за придобити права, удостоверения за професионален стаж и „лична информация"; ако не може да се представи легализирано
копие 'компетентният орган на приемащата държава-членка може да провери съдържанието и автентичността на професионалната квалификация,
удостоверението и/или „личните данни" в рамките на административното сътрудничество.

13

14

15

Вж. бележка под линия 9.

,

Вж. дело С-298/99 от 21 март 2002 г.: Комисия на Европейските общности срещу Италианската република.
Вж. бележка под линия 9.

16

Приемането на електронни документи ще стане задължително от 28.12.2009 г. за професиите, попадащи в обхвата на Директивата за услугите в съответствие c член 8 от
Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО).
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Вж. бележка под линия 14.
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в.
НЕПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

А.
НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА

в)

за установяване на мигранта може да се предложи възможността да подаде молба за признаване чрез надлежно попълнен формуляр за заявка
(предоставен от компетентния орган);

г)

на мигранта може да се предложи възможността да използва стандартен документ за подаване на декларацията, който може да бъде поискан по
реда на член 7, параграф 1 от директивата;
,

д)

да се приеме, че мигрантите изпращат декларацията по реда на член 7, параграф 1 от директивата, използвайки електронен формуляр.
[От 28.12.2009 г. — датата на влизане в сила на Директивата за услугите 2006/123/ЕО — буква д) се замества със следния текст: „приема се всички
документи да бъдат представени в електронен вид, включително в случай на временно предоставяне на услуги (декларация и придружаващи
документи) за професиите, попадащи в обхвата на Директивата за услугите"].

а)

мигрантът не бива да бъде принуждаван да предостави оригиналите ^или документите, легализирани от консулските власти или от националните
административни органи (напр. посредством бележка на полето съгласно Хагската конвенция), нито да предоставя документи на гербова хартия,
налична само в приемащата държава-членка;

б)

отказ на правото на установяване или отказ на правото да предоставя услуги единствено заради това, че мигрантът не е използвал стандартния
документ;
'

в)

отказ да се приеме декларацията по реда на член 7, параграф 1 от директивата в електронен формат.
[От 28.12.2009 г. — датата на влизане в сила на Директивата за услугите 2006/123/Е0 — буква в) се замества със следния текст: „отказ да се приеме,
че всички документи се представят в електронен формат за професиите, попадащи в обхвата на Директивата за услугите"].

6.

Писмени преводи, изисквани от компетентния орган в приемащата държава-членка

а)

[Не трябва да се изисква писмен превод, особено за професии, попадащи в обхвата на дял III, глава III от директивата, при положение, че
квалификационното звание е посочено в приложението към Директива 2005/36/ЕО; в случай на съмнение въпросите се отправят към компетентния
орган в държавата-членка по произход, като се използва IMI]19.

Б.
ПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

а)

Писмени преводи може да се искат само ако те са наистина ^ необходими за обработка на молбата.

б) Исканията за легализирани или заверени преводи трябва да се ограничават само до важните документи (професионални квалификации,
удостоверение за придобити права, „лична информация", удостоверения за професионален стаж); (като се има предвид, че колкото повече
легализирани или заверени документи се изискват от мигранта, толкова по-големи са разходите за него/нея)^!. Нелегализирани преводи трябва
обаче да се приемат за квалификации за професиите, попадащи в обхвата на дял III, глава III от директивата; в случай на съмнение въпросите се
отправят към компетентния орган в рамките на административното сътрудничество.

18

Вж. бележка под линия 14.

19

Вж. бележка под линия 9.
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В.
НЕПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

в)

Не може да се изискват легализирани преводи на стандартни документи, като карти за самоличност, паспорти и др.

г)

Легализирани или заверени преводи от държавата-членка по произход трябва да се приемат от приемащата държава-членка; мигрантите могат
обаче свободно да решат в коя държава-членка искат да вземат легализиран или заверен превод.

а)

Искания за писмени преводи, които не отговарят на критериите, посочени в колона Б.

7. Комплектоване на докумен гите: разрешен срок и липсващи документи за установяване
А.
НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА

Б.
ПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

а)

обработка на молбите в срок, по-кратък от трите или четирите месеца, разрешени от директивата;

б)

обработка на молбите по електронен път [до 28.12.2009 г. вж. бележката под линия] 22.

а)

При поискване, преди подаването на молба за признаване компетентните органи трябва да предоставят на мигранта пълен списък на документите,
които от него/нея може да бъде поискано да представи в подкрепа на своята молба (докато се чака тези документи да бъдат представени
впоследствие от кандидата, досието трябва да се разглежда като пълно от компетентния орган в приемащата държава-членка), освен ако не е
надлежно обосновано искането за допълнителни документи. Ако за някои документи се изискват легализирани преводи (вж. точка 6 от кодекса), на
мигранта трябва да се каже къде могат да бъдат получени те.

б)

В съответствие c член 51, параграф 1 от директивата компетентният орган на приемащата държава-членка предоставя потвърждение за приемането
на молбата в срок от един месец от получаването й и уведомява молителя в случай на липсващи документи, като посочва конкретно какво липсва
(напр. копие от удостоверението за професионална квалификация, информация за общата продължителност на обучението, изучаваните предмети и
в какво съотношение; евентуално дали има баланс между теоретичната и практическата част и пр.); в това потвърждение за приемането на молбата
на молителя трябва да се напомни, че срокът няма да започне да тече, докато не бъдат доставени липсващите документи.

в)

Когато мигрантьт изрично запита компетентния орган в приемащата държава-членка дали представените от него/нея документи са пълни, той/тя
има право да получи тази информация.

г)

За професии, попадащи в обхвата на глави I и II на дял III от директивата, молителите трябва да бъдат информирани преди изтичането на
тримесечния срок, че срокът ще бъде продължен c един месец, освен ако компетентният орган не е ясно заявил в потвърждението за приемане, че
процедурата ще трае 4 месеца.

д)

[От 28.12.2009 г. — датата на влизане в сила на Директивата за услугите 2006/123/ЕО: „обработка на молбите чрез електронни средства за
професии, попадащи в обхвата на Директивата за услугите"].
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Например в Швеция на някои органи документите може да бъдат представени на шведски, датски, норвежки, фински, английски или френски език.
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Вж. бележка под линия 14.
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Приемането на електронни документи ще стане задължително от 28.12.2009 г. за професиите, попадащи в обхвата на Директивата за услугите в съответствие c член 8 от
Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО).
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В.
НЕПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

а)

искания за допълнителни документи, невключени в първоначалния списък, съобщени на молителя в потвърждението за приемане, ако това не е
надлежно обосновано, или искания за документи, които са вече предоставени от мигранта;
.

б)

неспазване на срока, определен по реда на директивата;

в)

непредоставяне на информация или предоставяне на по-малко информация от посочената в колона Б.

8. Комплектоване на документите; разрешен срок и липсващи документи за проверка на
професионалните квалификации в случай на предоставяне на услуги (член 7, параграф 4 от
директивата)
А.
НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА

Б.
ПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА
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а)

обработка на случаи по реда на член 7, параграф 4 преди изтичането на разрешения от директивата срок;

б)

документите са изпратени по електронен път [до 28.12.2009 г. вж. бележката под линия] 23.

а)

Проверката на професионалните квалификации е обоснована само в случая на регламентираните професии, имащи отношение към общественото
здраве и сигурността, които не се ползват c автоматично признаване. Такава предварителна проверка е възможна само когато нейната цел е да се
избегнат сериозни щети за здравето и сигурността на получателя на услугата поради липса на професионална квалификация на лицето,
предоставящо услугата, и когато това не надхвърля рамките на необходимото за тази цел.

б)

Веднага след приемането на декларацията компетентният орган може, за професии, които не се ползват c автоматично признаване, и при
необходимост, да препоръча на мигрантите да предоставят информация за обучение, професионален стаж, постоянно професионално развитие
и/или допълнително обучение/семинари. Що се отнася до обучението, компетентният орган може също да реши да се обърне към звеното за връзка,
компетентния орган на държавата-членка по произход или всеки друг орган, за да открие тази информация (вж. точка 4„ колона Б, буква з), алинея
първа).

в)

Евентуално закъснение при вземането на решение може да бъде оправдано, ако възникне едно или няколко от следните затруднения:
- липсва информацията, посочена в член 7, параграф 1;
- липсват един или няколко от документите, посочени в член 7, параграф 2, когато е уместно;
- съмнение относно автентичността или верността на един от документите, посочени в член 7, параграф 2;
- в ситуации, когато проверка на квалификациите е обоснована за професиите, които не се ползват c автоматично признаване, и компетентният
орган не е получил от мигранта или чрез звеното за връзка, или компетентния орган на държавата-членка по произход, или от който и да е
съответен орган в държавата-членка по произход, информация относно обучението, преминато от мигранта през първия месец след приемането на
декларацията, или се нуждае от допълнителна информация, или е получил току-що тази информация и е нямал време да я проучи досега (вж. точка
4, колона Б, буква з)).
Мигрантът трябва да бъде уведомен писмено за причините за закъснението; по-специално, ако не е била намерена информация за обучението,
компетентният орган на приемащата държава-членка трябва ясно да посочи предприетите стъпки за получаването й и причините за неуспеха.

Приемането на електронни документи ще стане задължително от 28.12.2009 г. за професиите, попадащи в обхвата на Директивата за услугите в съответствие c член 8 от
Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО).
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г)

Периодът, посветен на решаването на проблема, трябва да бъде колкото е възможно по-кратък и да не превишава един месец.

д)

Двумесечният срок, в който компетентният орган трябва да вземе решение, тече от момента, в който е бил решен съответният проблем (напр.
компетентният орган на държавата-членка по произход е потвърдил автентичността на документа или мигрантът е предоставил информация за
обучението, или самият компетентен орган на приемащата държава-членка е получил информация за обучението и пр.). Ако въпреки всички
положени усилия е било абсолютно невъзможно за компетентния орган на приемащата държава-членка да реши проблема в този едномесечен
период, компетентният орган трябва да вземе решение в двумесечен срок от края на този едномесечен период.

е)

Ако проблемът не може да бъде решен бързо, решението се взема на базата на наличните документи и данни.

ж) Решението, c което на мигранта се налага компенсационна мярка, трябва да съдържа информацията, посочена в точка 10, колона Б, буква в) и точка
12, колона Б, буква б).

в.
НЕПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

з)

[От 28.12.2009 г. — датата на влизане в сила на Директивата за услугите 2006/123/ЕО: „документи, изпратени чрез електронни средства, за
професии, попадащи в обхвата на Директивата за услугите"].

а)

искане на документи, които не са посочени в точка 4, колона Б;

б) ненужно забавяне на вземането на решение;
в)

даване на по-малко информация, отколкото е посочено в колона Б, буква ж).
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III. КОМПЕНСАЦИОННИ МЕРКИ
9. Изпит за правоспособност за установяване в приемащата държава-членка
А.
НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА

Б.
ПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

В.
НЕПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

а)

честота: в зависимост от постъпилите искания, повече от две сесии годишно;

б)

подготовка: след поискване, предоставяне от компетентния орган или звеното за връзка на информация за евентуално предлагани подготвителни
курсове, списъци на препоръчителна литература и пробни те'стове;

в)

при затруднения при записване за изпита, звеното за връзка и/или компетентният орган оказват помощ на мигранта.

а)

честота: в зависимост от постъпилите искания, най-малко две сесии годишно; при сезонни дейности^ трябва да се организират няколко изпита,
като тези изпити трябва да бъдат съсредоточени в първата част на сезона;

б)

списък на националните органи, отговарящи за организирането на изпитите за правоспособност, трябва да се предоставят на кандидата от
компетентния орган;

в)

за да се даде възможност на мигранта да направи избор между изпит и период на обучение, той/тя трябва да бъде информиран/а незабавно от
компетентния орган за най-съществените елементи във връзка със съдържанието и организацията на изпита (разполагаемо време, писмени и/или
устни изпити, опции и пр.);

г)

след като мигрантьт е избрал изпит, той/тя трябва да бъде уведомен/а незабавно от компетентния орган за административните формалности, които
трябва да се изпълнят за записване в изпита за правоспособност; трябва да се осигури възможност за предоставяне на формуляр за записване за
изпита за правоспособност;
.

д)

мигрантите имат право да се явят повторно на изпита. Правилата относно броя на явяванията на изпит на кандидатите трябва да са съобразени c
националната практика (при надлежно зачитане на принципа за недопускане на дискриминация).

а)

честота: по-малко от две сесии годишно; при сезонни дейности, по-малко от броя, посочен в колона Б, буква а);

б)

предоставяне на по-малко информация от посочената в колона Б;

в)

налагане на компенсационна мярка, без на мигранта да е била предложена възможността да докаже, че той/тя е придобил/а недостигащите знания
или компетентности чрез професионален стаж, допълнително обучение и/или постоянно професионално развитие и/или участие в семинар.

10. Изпит за правоспособност за предоставяне на временни услуги в приемащата държава-членка
24

По-специално за инструктори по ски,
system_otherprof_ski_instructors_en.htm).

както

се

изисква

в

решенията

за

14

предоставяне

на

дерогации

(http://ec.europa.eu/mtemal_markeťqualifications/general-

Α.
НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА

Б.
ПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

В.
НЕПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

а)

подготовка: след поискване, предоставяне от компетентния орган или звеното за връзка на информация за евентуално предлагани подготвителни
курсове, списъци на препоръчителна литература и пробни тестове;

б)

при затруднения за записване за изпита, звеното за връзка и/или компетентният орган оказват помощ на мигранта.

в)

мигрантът трябва да има възможността да се яви повторно на изпита в срок до един месец след евентуален неуспех;

а)

ако мигрантът не е представил заедно c декларацията информация за професионален стаж, допълнително обучение и/или постоянно професионално
развитие и/или участие в семинари, трябва да му/й се предложи на първо място възможността да докаже, че е придобил/а недостигащото знание или
компетентност чрез професионален стаж, постоянно професионално развитие и/или допълнително обучение и/или семинари;

б)

честота на изпита: в зависимост от необходимостта, като се има предвид, че изпитьт трябва да се състои в срок до един месец след вземане на
решението за неговото налагане;

в)

ако решението, изискващо от мигранта да докаже, че той/тя е придобил/а недостигащото знание чрез изпит, кандидатите трябва да бъдат уведомени
за датата и мястото на изпита, съдържанието и организацията на изпита (разполагаемо време, писмени и/или устни изпити, опции и пр.). В
решението трябва също да бъде посочено, че ако всички дейности във връзка c изпита не са приключили, включително резултатите от изпита, в
срок до един месец, мигрантът може да предоставя услугата.

г)

мигрантите имат право да се явят повторно на изпита. В такива случаи мигрантите не трябва да започват отначало целия процес; нов изпит трябва
да се организира колкото е възможно по-бързо. Правилата относно броя на явяванията на изпит на кандидатите трябва да са съобразени c
националната практика (при надлежно зачитане на принципа за недопускане на дискриминация).

а)

налагане на компенсационна мярка, без на мигранта да е била предложена възможността да докаже, че той/тя е придобил/а недостигащите знания
или компетентности чрез професионален стаж, допълнително обучение и/или постоянно професионално развитие и/или участие в семинари;

б)

предоставяне на по-малко информация или по-малко права от посочените в колона Б.

11. Стаж за приспособяване при установяване в приемащата държава-членка
А.
НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА

Б.
ПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

а)

при поискване бележките от успешни стажове за приспособяване се предоставят на мигранта за сведение (напр. списъци c препоръчвани книги) от
компетентния орган или от звеното за връзка;

б)

доколкото това е възможно, мигрантът трябва а е свободен да избере инструктора и мястото, където ще бъде проведен стажът за приспособяване;

в)

в случай на затруднения при намиране на място за стажа за приспособяване, звеното за връзка и/или компетентният орган оказват помощ на
мигранта.

а)

за да се даде възможност на мигранта да направи избор между изпит и период на обучение, той/тя трябва да бъде информиран/а незабавно от
компетентния орган за най-съществените елементи във връзка със съдържанието и организацията на стажа за приспособяване;

б)

след като мигрантът е предпочел стаж за приспособяване, той/тя трябва да бъде информиран/а незабавно от компетентния орган за
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административните формалности, които трябва да се изпълнят за записване за стажа за приспособяване;

в.

в)

когато това е възможно в рамките на националните структури на приемащата държава, мигрантът може да получава заплащане по време на стажа
за приспособяване; това не представлява обаче право; във всички случаи той/тя трябва да получи информация по този въпрос;

г)

ако статутът на стажант е определен на национално равнище, той трябва да се прилага също за мигрантите въз основа на принципа за
равнопоставено третиране;

д)

приемащата държава-членка може да предостави отговорността за организирането на стажовете за приспособяване на одобрени предприятия и/или
наблюдатели на обучението. Все пак условията за провеждане на стажа за приспособяване не трябва да са до такава степен обезкуражаващи, че да
представляват косвена и непропорционална пречка за мигранта (напр. пътуване на прекалено голямо разстояние за стажа, прекомерни забрани и
пр.). На мигранта трябва да бъде предоставен списък на предприятия/хора, отговарящи за стажовете за приспособяване за професията, която той/тя
желае да упражнява.

а)

налагане на компенсационна мярка, без на мигранта да е била предложена възможността да докаже, че той/тя е придобил/а недостигащите знания
или компетентности чрез професионален стаж, допълнително обучение и/или постоянно професионално развитие и/или участие в семинари;

НЕПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

б) предоставяне на по-малко информация от посочената в колона Б.

12. Стаж за приспособяване при предоставяне на временни услуги в приемащата държава-членка
А.
НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА

а)

при поискване бележките от успешни стажове за приспособяване се предоставят на мигранта за сведение (напр. списъци c препоръчвани книги) от
компетентния орган или от звеното за връзка.

Б.
ПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

а)

ако мигрантът не е предоставил заедно c декларацията информация за професионален стаж, допълнително обучение и/или постоянно
професионално развитие и/или участие в семинари, трябва да му/й се предложи на първо място възможността да докаже, че е придобил/а
недостигащото знание или компетентност чрез професионален стаж, постоянно професионално развитие и/или допълнително обучение и/или
семинари;

б)

в решението, изискващо от мигранта да докаже, че той/тя е придобил/а недостигащото знание чрез стаж за приспособяване, кандидатите трябва да
бъдат уведомени за датата на започване, мястото, продължителността, съдържанието на стажа за приспособяване; той/тя трябва да получи също
информация за заплащането и статута. Стажът за приспособяване трябва да завърши и резултатите трябва да бъдат съобщени в срок до един месец
след това решение; ето защо стаж за приспособяване може да се предложи само ако неговата продължителност не надхвърля едномесечния срок; в
решението трябва също да се посочи, че ако стажът за приспособяване не е бил организиран в едномесечен срок, мигрантът може да предоставя
услугата;
.

в)

условията за провеждане на стажа за приспособяване не трябва да са до такава степен обезкуражаващи, че да представляват косвена и
непропорционална пречка за мигранта;

г)

когато това е възможно в рамките на националните структури на приемащата държава, мигрантът може да получава заплащане по време на стажа
за приспособяване; това не представлява обаче право; във всички случаи той/тя трябва да получи информация по този въпрос.

д)

ако статутът на стажант е определен на национално равнище, той трябва да се прилага също за мигрантите въз основа на принципа за еднакво
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третиране;
в.
НЕПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

а)

налагане на компенсационна мярка, без на мигранта да е била предложена възможността да докаже, че той/тя е придобил/а недостигащите знания
или компетентности чрез професионален стаж, допълнително обучение и/или постоянно професионално развитие и/или участие в семинари;

б)

предоставяне на по-малко информация от посочената в колона Б.
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IV. ТАКСИ
13. Такси, дължими от мигранта в приемащата държава-членка в случаите на установяване и в
случаите на проверка на професионалните квалификации по реда на член 7, параграф 4
(предоставяне на услуги)
Α.
НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА
Б.
ПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

В.
НЕПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

а)

без такси.

От мигранта може да бъде поискано да заплати такси за обработката на неговата/нейната молба, изпита за правоспособност или стажа за
приспособяване, ако са изпълнени следните условия:
а)

таксите да не надвишават реалните разходи за предоставената услуга;

б)

таксите да са сравними със заплащаните от гражданите на приемащата държава-членка при подобни обстоятелства;

в)

таксите не бива да са толкова високи, че да направят практически невъзможно упражняването на правата, предоставени от директивата;

г)

може да бъдат наложени фиксирани такси, при условие, че те могат да се обосноват c позоваване на средните разходи за обработка на една молба.

а)

налагане на такси, които не отговарят на критериите, посочени в колона Б;

б)

налагане на такси във връзка c декларацията по реда на член 7 (свободно предоставяне на услуги); това не се отнася до случаи, попадащи в обхвата
на член 7, параграф 4.
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V. ПРАВИЛА ЗА МОТИВИРАНИ РЕШЕНИЯ И ЖАЛБИ
14. Правила за мотивирани решения и жалби
А.
НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА

Б.
ПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

В.
НЕПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА
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а)

в решението, взето от компетентния орган, се споменава правото на мигранта да обжалва, като се уточняват процедурите, които трябва да се
следват, и по-специално срокът за подаване на жалба в съответната държава-членка;

б)

мигрантът се информира относно извънсъдебните процедури и по-специално му се дава интернет адресът на SOLVIT.

а)

трябва да се посочат мотивите за всички взети решения;

б)

мигрантът трябва да бъде уведомен от компетентния орган за законовото (или административно) право на обжалване, което има, като се посочат
процедурите, които трябва да се следват, и срокът за подаване на жалби в съответната държава-членка; той/тя трябва да бъде също информиран/а за
последиците, ако органът, отговорен за обработката на молбата, не отговори в определения срок;

в)

след искане от страна на мигранта звеното за връзка предоставя допълнителна информация за SOLVIT·^ и при поискване оказва помощ.

а)

неизлагане на мотиви или незадоволителни мотиви. Не се приемат аргументи за „академично признаване";

б)

липса на информация относно правото на мигранта да обжалва.

http://ec.europa.eu/solvit/mdex.htm
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VI. КООРДИНАЦИЯ
15. Координация
Α.
НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА

а)

редовни срещи между компетентните органи, занимаващи се c различни професии в дадена държава-членка, c цел обмен на опит;

б)

мрежа от звена за връзка на равнище ЕС.

Б.
ПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

а)

редовни контакти на национално равнище между националните координатори и компетентните органи, преки или косвени чрез посредници;

б)

контакти между координаторите от различни държави-членки на равнище ЕС;

в)

редовни контакти между звената за връзка.

а)

по-малко контакти или координация от посочените в колона Б.

В.
НЕПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА
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VII. ЕЗИКОВИ ПОЗНАНИЯ
16. Езикови познания
А.
НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА

а)

В случай на съмнение в точността на професионалната квалификация или на документа, удостоверяващ езиковите познания, компетентният орган
на приемащата държава-членка може да поиска от компетентния орган на държавата-членка по произход потвърждение за точността на
професионалната квалификация или на документа, удостоверяващ езиковите познания, в рамките на административното сътрудничество [и чрез
IMI]26.

Б.
ПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

В.
НЕПРИЕМЛИВА
ПРАКТИКА

Признаването на професионалните квалификации не може да зависи от езиковите познания, освен ако те не са част от квалификациите (напр. логопеди
(говорни терапевти).
Езиковите изисквания не трябва да надвишават онова, което е необходимо и пропорционално за практикуването на професията в приемащата държавачленка. Те могат да се разглеждат само индивидуално за всеки отделен случай; един от следните документи се счита за достатъчен като удостоверение
за езиковите познания:
а)

копие от удостоверение за професионална квалификация, получено на езика на приемащата държава-членка;

б)

копие от удостоверение за познания по езика/езиците на приемащата държава-членка (напр. университетско образование, удостоверение от
търговска камера, удостоверения, издадени от признати езикови институции като Goethe Institut и др.);

в)

доказателство за предшестващ професионален стаж на територията на приемащата държава-членка;

г)

ако мигрантьт не представи доказателство по реда на букви а) до в), може да се наложи съответно интервю или изпит (устен и/или писмен).

а)

поставяне на признаването на професионалните квалификации в зависимост от езиковите познания, освен ако те не са част от квалификацията
(напр. логопеди (говорни терапевти).

б) приемане само на удостоверения за професионална квалификация, издадени от определени видове институции, и изискване към мигранта да
предостави оригиналите или документите, легализирани от консулските власти или от националните административни органи (напр. посредством
бележка на полето съгласно Хагската конвенция), или да предостави документи на гербова хартия, налична само в приемащата държава-членка;
в)

26

систематично принуждаване за полагане на изпит.

Вж. бележка под линия 9.
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Приложение A
Информация, която трябва да се предостави от държавата-членка по произход за „равно третиране на професионални
квалификации" по реда на член 12 от Директива 2005/36/ЕО
1 Описание на професията и на обхвата от дейности, до които професионалните квалификации дават достъп.

2 Потвърждение, че професионалната квалификация, посочена в точка 4, дава същите права по отношение на достъпа и
упражняването на регламентирана професия в държавата-членка по произход, каквито и професионалната квалификация,
посочена в точка 5, и кратко описание на тези права

3. Указание дали на професионалната квалификация, посочена в точка 4, са били дадени равни права или положението c нея е

4. Описание на нивото, продължителността на обучение и всякакви други съответни характеристики на професионалната
квалификация, която се счита за еквивалентна

5. Описание на професионалната квалификация, на която другата професионална квалификация се счита за еквивалентна
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6. Посочване на компетентните органи, които издават професионалните квалификации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ E
КАТЕГОРИИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ЗАКОННО
УСТАНОВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 7, параграф 2, буква б) от
ДИРЕКТИВА 2005/36/ЕО

I. За документите, посочени по-долу, се счита, че представят доказателства за
законно установяване на квалифицирани специалисти в тяхната държава-членка
по произход, във връзка c предоставяне на услуги в приемащата държава-членка,
в случай че отговарят на следните условия:
• удостоверяват, че лицето е законно установено1, когато то представи
декларацията за пръв път и
• посочват въпросната професия.
Ако документът удостоверява също, че на мигранта не е наложена забрана да
упражнява професията към момента на предоставяне на удостоверението за
законно установяване, не се изисква друг документ.
А) ПРОФЕСИЯТА Е РЕГЛАМЕНТИРАНА В ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА НА
УСТАНОВЯВАНЕ
Само един от изброените по-долу документи може да бъде изискван като
удостоверение за законно установяване и мигрантът избира кой е найподходящият.

САМОСТОЯТЕЛНО ЗАЕТИ ЛИПА
(Следните документи по правило съществуват в повечето или всички държавичленки)
— свидетелство от компетентния орган или
— свидетелство от професионалните организации, на които държавите-членки възлагат
да регламентират условията за достъп и упражняване на професията, или
— копие от професионалното свидетелство за правоспособност, или
— копие от търговския/бизнес регистър, или
(Следните допълнителни документи съществуват в упоменатите държави-членки)
'Съгласно член 7, параграф 2, буква б) от Директива 2005/36/ЕО специалистът е законно
установен в държава-членка, когато има право да упражнява в тази държава-членка професията,
за която е квалифициран. Това означава, че към момента, в който специалистът възнамерява да
предоставя услуга в друга държава-членка, не му е наложена забрана да упражнява професията
си в държавата-членка на установяване. Не означава обаче, че този специалист трябва ефективно
да упражнява професията в държавата-членка на установяване към момента, в който
възнамерява да предоставя услуга в друга държава-членка. Въпреки това, ако професията, за
която специалистът е квалифициран в държавата-членка на установяване не е регламентирана в
нея, то той трябва да я е упражнявал в продължение на поне две години през последните десет
години.
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— извлечение от професионалния регистър към компетентния орган:
CY /АТ (за психотерапевти, здравни психолози, клинични психолози, музикални
терапевти и счетоводители: извлечението от списъка трябва да бъде разпечатано от
интернет) /LU,
или
— фиш от социалната осигуровка:
BG — копие от осигурителната книжка или документ, издаден от Националния
осигурителен институт/ LU,
или
— доказателство за данъчни плащания:
ВG /EL /ES /LU,
или
— удостоверение за актуално състояние
BG (издадено от съответния окръжен съд или от Агенцията по вписванията),
или
— полица/ сертификат за застраховка „професионална отговорност":
BG/ PL (оценители, управители на недвижими имоти, агенти на недвижими имоти — в
добавка към свидетелството за правоспособност),
или
— декларация от възложителите:
BG (за самостоятелно заети лица, които не са членове на камара или професионална
организация);

СЛУЖИТЕЛИ
(Следните документи по правило съществуват в повечето ши всички държавичленки)
— свидетелство от компетентния орган или
— свидетелство от професионалните организации, на които държавите-членки възлагат
да регламентират условията за достъп и упражняване на професията, или
— копие от професионалното свидетелство за правоспособност, или
(Следните допълнителни документи съществуват в упоменатите държави-членки)
— извлечение от професионалния регистър към компетентния орган:
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CY /АТ (за психотерапевти, здравни психолози, клинични психолози, музикални
терапевти и счетоводители: извлечението от списъка трябва да бъде разпечатано от
интернет) /LU,
или
извлечение от регистър „Персонал" на дружеството:
FR (за сферата на погребалните услуги),
или
— фиш от социалната осигуровка:
BG (копие от осигурителната книжка/ документ, издаден от Националния осигурителен
институт/ копие от трудовата книжка)/ LU,
или
— доказателство за данъчно плащане
BG/ES/LU,
или
— удостоверение за актуално състояние:
BG (издадено от съответния окръжен съд или от Агенцията по вписванията),
или
— фишове за заплата
FR;
— полица/ сертификат за застраховка „професионална отговорност":
PL (оценители, управители на недвижими имоти, агенти на недвижими имоти — в
добавка към свидетелството за правоспособност);

Б) ПРОФЕСИЯТА НЕ Е РЕГЛАМЕНТИРАНА В ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА НА
УСТАНОВЯВАНЕ
Само един от изброените по-долу документи може да бъде изискван като
удостоверение за законно установяване и мигрантьт избира кой е найподходящият.
1) САМОСТОЯТЕЛНО ЗАЕТИ ЛИЦА
(Следните документи по правило съществуват в повечето ти всички държавичленки)
— професионално свидетелство за правоспособност или
— копие от търговския/бизнес /дружествения/ регистър, или
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— свидетелство от професионални организации, или
(Следните допълнителни документи съществуват в упоменатите държави-членки)
— фиш от социалната осигуровка:
BG (копие от осигурителната книжка или документ, издаден от Националния
осигурителен институт) CY /LU /РТ,
или
— доказателство за данъчно плащане:
BG /DE / /EL /ES /LU /UK (данъчна информация от НМ Revenue and Customs или
последния счетоводен отчет /РТ,
или
референтен данъчен номер на бизнеса
UK,

или
— данните за регистрация по ДДС
UK,

или
— удостоверение за актуално състояние:
BG (издадено от съответния окръжен съд или от Агенцията по вписванията),
или
— декларация от възложителите:
BG /DE (лицата, упражняващи свободни професии, които са самостоятелно заети и не
са членове на камара (например екскурзоводи) могат единствено да подават
удостоверения, издадени от възложителите, заедно c документи, издадени от местния
данъчен орган)/ UK,
"
или
— копия на договори
UK,

или
— документация от счетоводител
UK,

или
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— удостоверение за законно установяване от компетентния орган:
DK (документ, удостоверяващ отсъствието на санкции) /LT (удостоверение за
самостоятелна заетост) /PL (за професии по приложение IV — удостоверение, издадено
от маршалите на воеводствата или от бюрата по заетостта във воеводствата
(провинциите));
или
— свидетелство за регистрация от компетентен орган:
CZ (за самостоятелно заети еднолични търговци: потвърждение на регистрация от
професионална организация или компетентия орган /DK

2) СЛУЖИТЕЛИ
(Следните документи по правшо съществуват в повечето ши всички държавичленки)
— свидетелство от професионални организации или
— професионално свидетелство за правоспособност, или
— свидетелство от работодател, удостоверяващо професионален стаж от поне две
години през последните десет години, заедно c фиш от социалната осигуровка или
доказателства за данъчно плащане, или
(Следните допълнителни документи съществуват в упоменатите държави-членки)
— фиш от социалната осигуровка:
BG (копие от осигурителната книжка/ документ, издаден от Националния осигурителен
институт/ копие от трудовата книжка)/ LU /РТ,
или
— доказателство за данъчно плащане:
BG /ES /LU /UK (данъчна информация от НМ Revenue and Customs или копие от Р60
(годишна справка за дохода през предишната данъчна година) /РТ,
или
— фишове за заплата:
BG/FR,
или
— свидетелство, удостоверяващо законно установяване от компетентния орган:
DK (документ, удостоверяващ отсъствието на дисциплиарни санкции) /PL (за
професии по приложение IV — удостоверение, издадено от маршалите на воеводствата
или от бюрата по заетостта на воеводствата (провинциите));
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или
— свидетелство за регистрация от компетентен орган:
ES (за служителите в държавния сектор и работещите в сферата на здравеопазването

II. Може да се изисква един от следните документи, в случай че посочените в
точка 1) не удостоверяват, че на мигранта не е наложена забрана да упражнява
професията към момента на предоставяне на удостоверението за законно
установяване. От този документ трябва да става ясно, че на лицето не е наложена
забрана да упражнява професията. Когато тя е регламентирана в държаватачленка по произход, изискването относно такъв документ трябва да бъде
изключение, тъй като по принцип официалните документи, посочени в точка LA,
би трябвало да удостоверяват, че на лицето не е наложена забрана да упражнява
професията.
— извлечение от наказателния/съдебния регистър или
— свидетелство, удостоверяващо, че лицето не е осъждано, издадено от компетентния
орган (например съд или полиция), или
— свидетелство от професионалните организации.
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