Европейски фонд за интеграция на граждани на трети
страни
Агенция по заетостта

Проект
„New Link – доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни”
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ДИПЛОМА
Признаването на образованието и професионалните квалификации на чужденците се
урежда със Закона за признаване на професионални квалификации. Този закон урежда
условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други
държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в
Република България.
Законът се прилага за гражданите на държави членки и на трети държави, които са
придобили професионални квалификации в други държави членки и в трети държави и
желаят да упражняват регулирана професия в Република България като самостоятелно
заети или като наети лица. Законът не се прилага за гражданите на трети държави, които са
придобили професионални квалификации по регулирани медицински професии в трети
държави.
Признаването на професионалната квалификация предоставя на гражданите на държавите
членки достъп до съответната регулирана професия в Република България, за която са
придобили квалификация в друга държава членка, и правото да упражняват тази професия
при същите условия, както българските граждани.
Професията, която гражданин на държава членка желае да упражнява в Република
България, е същата, за която е придобил квалификация в друга държава членка, ако
съответните професионални дейности са съпоставими.
Граждани на трети държави, придобили професионална квалификация в държава членка,
ползват правата на граждани на държава членка за признаване на професионалната им
квалификация в случаите, когато са:
1. членове на семейството на български гражданин;
2. членове на семейството на гражданин на друга държава членка, когато този
гражданин се е преместил в Република България;
3. получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република
България.
Извън случаите по ал. 1 професионална квалификация за упражняване на регулирана
професия се признава на граждани на трети държави, придобили право да упражняват
същата професия в държава, с която Република България има сключен международен
договор за или включващ клаузи за взаимно признаване на професионална квалификация
по тази професия, при договорените условия.
Професионална квалификация за упражняване на регулирана професия, която не е
придобита в държава членка, може да бъде призната на гражданин на трета държава при
условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато квалификацията
съответства на нормативните изисквания в Република България за придобиване на същата
професионална квалификация.
Признаването на професионални квалификации за упражняване на регулирана професия на
територията на Република България се извършва по реда на този закон, доколкото друго не
е предвидено в специален закон или в правото на Европейската общност.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети
страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от Търговско-промишлена палата - Враца и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

