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страни 

Агенция по заетостта  

   

 

Проект 

„New Link –  доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни” 

 

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  

 

 

СВОБОДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 

 

Свободното предоставяне на услуги в Република България от граждани на други държави 

членки не може да бъде ограничавано на основание, свързано с професионалните им 

квалификации, ако те са: 

1. законно установени в друга държава членка с цел упражняване на същата 

професия на нейна територия; 

2. упражнявали тази професия в държавата членка по установяване в продължение 

най-малко на две през последните 10 години, когато професията не е регулирана в тази 

държава членка; това изискване не се прилага, когато професията или образованието и 

обучението, изисквани за упражняването й, са регулирани в държавата членка по 

установяване. 

Разпоредбите на тази част се прилагат само в случаите, когато гражданин на друга държава 

членка се премести в Република България с цел да упражнява регулирана професия 

еднократно или за определен период от време. 

Еднократният или временният характер на предоставянето на услуги подлежи на преценка 

за всеки конкретен случай по отношение на срока, честотата, редовността и 

непрекъснатостта на предоставянето на услугите. 

Предоставянето на услуги при преместване се извършва при спазване на националните 

правила за професионално поведение с професионален, нормативен или административен 

характер, пряко свързани с професионалните квалификации, характеристиките на 

професията, ползването на професионални звания, професионалните нарушения, свързани 

със защитата и безопасността на потребителите, както и при спазване на дисциплинарните 

разпоредби, приложими в Република България към упражняващите същата професия. 

При предоставянето на услуги за първи път в Република България гражданинът на държава 

членка подава пред органа по признаване писмена декларация, съдържаща данни за 

наличието на застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно 

неизпълнение на професионалните му задължения. 

Към декларацията се прилагат: 

1. документ за гражданство; 

2. удостоверение, издадено от компетентния орган на съответната държава членка, 

че деклараторът е законно установен на територията й с цел упражняване на съответните 

дейности, както и че към момента на издаване на удостоверението не му е наложена 

забрана, включително временна, за упражняване на тези дейности; 

3.  доказателства за професионални квалификации; 

4. доказателства, потвърждаващи упражняването на съответната дейност в 

продължение най-малко на две през последните 10 години; 

5. удостоверение, че лицето не е осъждано - за професиите от областта на 

сигурността, за които в Република България се изисква такова.  

При промяна в обстоятелствата, удостоверени с документи, деклараторът подава 

документи, доказващи промяната в едномесечен срок от настъпването й.  

Декларацията се подновява веднъж годишно, ако деклараторът ще предоставя услуги 

еднократно или временно в Република България през съответната календарна година. 

Гражданите на държава членка, установени в друга държава членка, при временно или 

еднократно предоставяне на услуги се освобождават от изискванията за регистрация или 
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членство в професионална организация или сдружение, както и от въведените в 

българското законодателство изисквания за регистрация за целите на установяване на 

задължения за задължителни осигурителни вноски, произтичащи от дейности, упражнявани 

в полза на осигурените лица. 

Гражданинът на държава членка е длъжен да уведоми предварително, а в неотложни 

случаи - впоследствие, Националната агенция за приходите за услугите, които е 

предоставил. 

В едномесечен срок от получаване на декларацията и придружаващите я документи органът 

по признаване уведомява декларатора за решението си да не извършва предварителна 

проверка на неговите професионални квалификации или за резултата от извършената 

проверка. 

Предоставянето на услугите трябва да може да започне в срок до един месец от вземането 

на решението за извършване или не на проверката. 

Когато се установи съществено несъответствие между професионалните квалификации на 

декларатора и обучението, провеждано в Република България за упражняването на 

съответната професия, което може да застраши безопасността на гражданите и да доведе 

до сериозно увреждане на здравето им, органът по признаване предоставя на декларатора 

възможност да докаже, че е придобил липсващите му знания или компетентност, като 

положи изпит. 

При подадена жалба от получател на услуги срещу предоставящия услуги органът по 

признаване изисква от компетентните органи на държавата членка по установяване цялата 

информация, необходима за правилното разглеждане на жалбата. 

Органът по признаване уведомява получателя на услугите за решението си по подадената 

жалба. 

Органът по признаване е длъжен да осигурява обмен на цялата информация, необходима 

за разглеждане на жалби, свързани с предоставянето на услуги на територията на други 

държави членки. 

Получателите на услугите имат право да получат от предоставящите услугите следната 

информация: 

1. наименование на публичните регистри, в които са вписани в държавата членка по 

установяване, съответните регистрационни номера или еквивалентни идентификационни 

данни, съдържащи се в съответния регистър; 

2. наименованието и адреса на съответния компетентен орган, когато в държавата 

членка по установяване се изисква получаване на разрешение или лиценз за упражняването 

на дейността; 

3. данни за професионалните сдружения или организации, в които членуват; 

4. професионалното звание, а когато няма такова - наименованието на 

професионалната квалификация и държавата членка, в която е придобито; 

5. идентификационен номер по Закона за данък върху добавената стойност, ако за 

осъществяваната дейност се дължи данък върху добавената стойност; 

6. данни за наличието на застраховка за вредите, които могат да настъпят 

вследствие на виновно неизпълнение на професионалните задължения. 
 


