
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРИДОБИТА В БЪЛГАРИЯ ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПО РЕГУЛИРАНА МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ И/ ИЛИ 

СПЕЦИАЛНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

С ДИРЕКТИВА 2005/36/ЕО 

 

От 01.10.2007г. влезе в сила Директива 2005/36/ЕО относно признаването на 

професионалните квалификации, която отмени всички други действали до момента 

директиви, свързани с признаване на квалификация по медицинска професия. Директива 

2005/36/ЕО е транспонирана в българското законодателство със Закона за признаване на 

професионални квалификации (Обн. ДВ, бр. 13 от 08.02.2008г., в сила от 08.02.2008г.; изм. 

и доп., бр. 41 от 02.06.2009г., в сила от 01.07.2009г.; изм., бр. 74 от 15.09.2009г., в сила от 

15.09.2009г.). 

 

Глава пета “Общо регулирани професии” на Директива 2006/100/EО допълва Директива 

2005/36/EО в Приложение V.1 т. 5.1.1 , т. 5.1.2., т. 5.1.4; Приложение V.2 т. 5.2.2., т. 5.3.2., 

Приложение V.3 т. 5.3.3., Приложение V.4 т. 5.4.2., Приложение V.5 т. 5.5.2., Приложение 

V.6 т. 5.6.2., като добавя ред за България и референтна дата 01.01.2007г. Последното 

означава, че автоматично признаване на дипломи само въз основа на представен документ 

за завършено медицинско образование ще има за обучение, започнало след 01.01.2007г. 

 

Във връзка с признаването на квалификация на кандидати, започнали обучението си преди 

референтната дата (01.01.2007г.), държавните администрации на държавите-членки1 могат 

да изискват от кандидатите наред с документа за завършено медицинско образование, и 

удостоверение, издадено от компетентния орган за признаване на професионални 

квалификации по регулирани медицински професии на Република България - министъра на 

здравеопазването. 

 

След подаване на заявление, заедно с приложени към него документи, Министерство на 

здравеопазването на Република България издава удостоверение (по утвърден образец), 

което съдържа информация относно заявителя, притежаваната от него диплома за 

завършено медицинско образование и диплома/удостоверение за придобита специалност, 

както и текст, удостоверяващ, че лицето няма административни наказания във връзка с 

упражняваната от него професия на територията на Република България. В случаите, 

когато не е налице съответствие на придобитата квалификация/ специалност с 

минималните изисквания на Директива 2005/36/ЕО, удостоверението съдържа 

потвърждение за непрекъснат трудов стаж по специалността на територията на България за 

повече от 3 през последните 5 години, с цел лицето да се ползва от т.нар. „придобити 

права” по чл. 23, ал. 1 от Директивата. 

 

Договорени са с Европейската комисия по-ранни от 01.01.2007г. „дати на съответствие” на 

български дипломи по регулираните медицински професии „лекар”, „лекар по дентална 

медицина” и „магистър-фармацевт”. Удостоверения за съответствие за горепосочените 

професии се издават от Министерство на здравеопазването след проверка на придобитата 

квалификация и/или специалност във всеки конкретен случай (case by case) въз основа на 

представената академична справка. 

За медицински сестри и акушерки ще бъде потвърждавано наличие на „придобити права” 

(непрекъснат трудов стаж три през последните пет години) съгласно чл. 23, ал. 1 на 

Директива 2005/36/ЕО. 

 

Желаещите да упражняват медицинска професия на територията на държава-членка от ЕС, 

държавите от ЕИП и Швейцария следва да имат предвид, че макар проверката на езиковите 

познания да не съставлява част от процеса на признаване в приемащата държава, 

владеенето на съответния език е необходима предпоставка за реалното упражняване на 

професията. 

                                                           
1 „Държави-членки” са държавите-членки на ЕС, държавите от Европейското икономическо 

пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Швейцария. 


