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КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ                              Брюксел, 6 юни 2002 
        КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ                                                       

- БЪЛГАРИЯ - 
         CONF-BG 28/02 

 
 

ОБЩА  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 
(Замества док. 20692/01 CONF-BG 59/01) 
Предмет: Глава 2: “Свободно движение на хора” 
  
 
Позицията на ЕС се базира на общата му позиция за Конференцията за присъединяване на 
България (CONF-BG 2/00) и е предмет на преговорните принципи, потвърдени от 
Конференцията (СONF-BG 14/00), в частност: 
 
- всеки възглед, изказан от която и да е от страните по преговорната глава по никакъв 

начин не може да предрешава позицията, която може да бъде възприета по другите глави; 
 
- споразумения - дори частични – постигнати по време на преговорите по главите, които 

трябва да се проучат последователно, не могат да се считат за окончателни до 
постигането на общо споразумение. 

 
EС подчертава важността за България от съответствие с Европейското споразумение, както и 
с Партньорство за присъединяване, които съставляват основните елементи на разгърнатата 
предприсъединителна стратегия. ЕС отбелязва, че България е решена чрез Партньорство за 
присъединяване и Националната програма за приемане на аcquis да предприеме 
необходимите законодателни мерки и мерки по прилагането им за взаимно признаване на 
професионални квалификации и да се интегрира в системата на ЕС за координация на 
социално-осигурителните схеми и да се хармонизира с acquis в тези сфери. ЕС насърчава 
България да продължи нейното прогресивно законодателно сближаване с acquis, както и 
усилията  за осигуряване на ефективното му прилагане. 
 
Европейският съюз напомня, че България в позицията си CONF-BG 37/01 и 23/02   приема 
acquis по глава 2, което е в сила до 31.12.2000 г. и, че България декларира, че то ще може да 
се прилага преди 01.01.2007 г. Европейският съюз взема под внимание също, че 
допълнителната  информация е предоставена  в CONF-BG 20/02. 
 
Европейският съюз смята, че информацията предоставена от България  за законодателната 
рамка, позволяваща прилагането на acquis по глава 2 на този етап е задоволителна. 
Независимо от това, ЕС приканва България да предприеме  всички необходими практически 
мерки с оглед пълното съблюдаване на съответните  Общностни правила  на  всички нива  и 
да се докладва редовно за постиженията в това отношение. Европейският съюз ще наблюдава 
внимателно напредъка на България в тази област.  
 
Взаимно признаване на квалификации 
  
ЕС отбелязва, че България  е предоставила текстове и проекти на законодателство за взаимно 
признаване на квалификации. Освен това ЕС отбелязва, че в своята допълнителна 
информация,  България е предоставила подробен график за транспониране на мерките,   
необходими за постигане на пълно хармонизиране с acquis. Детайли за влизането в сила на 
това законодателство, където са налични, са предоставени от България. ЕС отбелязва, че тази 
информация  ще е необходимо да бъде непрекъснато наблюдавана и актуализирана  отсега до 
присъединяването и той приканва България да продължи да представя актуализирана 
информация  редовно. 
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Общосистемни директиви 
 
ЕС взема под внимание потвърждението, дадено от България, че тя  предприема всички  
необходими мерки за  хармонизиране на  националното й  законодателство  с acquis  за 
взаимно признаване на квалификации и детайлите, предоставени от България за тези мерки. 
 
ЕС взема под внимание ангажимента  на България  да осигури  ясно разграничаване между 
академичното и професионалното признаване и подробния график за необходимите  
изменения на Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и 
обучение.   
 
ЕС отбелязва, че измененията досега са насочени главно към предоставяне на законова рамка  
за признаване на  академична квалификация и че, според България,  тези изменения са 
изготвени също като основа за законодателните изменения и институционални и 
организационни промени, които ще бъдат необходими за пълно съобразяване с 
Общосистемните директиви и за развитие на  системата  за професионално признаване,  в 
съответствие с acquis. ЕС взема под внимание подробностите, предоставени от  България за 
мерките, които тя възнамерява да предприеме за създаване на необходимите 
административни структури. Европейският съюз ще наблюдава внимателно напредъка на 
България в тази област.  
 
ЕС взема под внимание потвърждението на България, че всякакви изисквания относно 
пребиваване и националност ще бъдат премахнати до присъединяването и всякакви  
изисквания относно владеене на език ще бъдат пропорционални и недискриминационни.   
 
Секторни директиви 
 
ЕС отбелязва, че България ще въведе разпоредби за опростени процедури за предоставяне на 
услуги, чрез изменения  на секторното законодателството и взема под внимание изявлението 
на България, че пълно съответствие ще бъде постигнато  до присъединяването.  
 
Адвокати 
 
ЕС отбелязва, че  законодателните приготовления за привеждане в съответствие с acquis за 
адвокатите са напреднали и  необходимите изменения на Закона за адвокатурата ще бъдат 
приети до средата на 2002 г.  
 
Архитекти 
 
ЕС взема под внимание  информацията, предоставена от България за обучението на 
архитектите. ЕС отбелязва също, че професионалното признаване и лицензиране на 
архитектите ще бъде регулирано от проекта на Закон за камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното проектиране, който бе одобрен от МС на 18 април 2002 г. 
 
ЕС взема под внимание по-нататъшните законодателни мерки, които ще бъдат  приети от  
България за осигуряване на съответствие с  Директива 85/384/ЕИО.  ЕС взема под внимание 
потвърждението на България, че acquis за архитектите относно установяването също ще бъде  
транспонирано от тези мерки. 
 
Медицински  специалности  
 
ЕС взема под внимание  информацията,  предоставена от  България за здравните  професии. 
ЕС отбелязва, че България  е предоставила информация по професии за настоящата 
законодателна рамка, учебната програма и продължителността на обучение, както и 
законодателните изменения, които  ще бъдат необходими за осигуряване на съответствие, 
заедно  с програма за тяхното приемане. Освен това ЕС приветства ангажимента на България 
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да се съобрази с препоръките от скорошния сравнителен преглед на здравните професии, 
вземайки под внимание осигуряването на съответствие на учебната програма с acquis, от 
гледна точка на съдържание  и  продължителност.   
 
ЕС взема под внимание  информацията, предоставена от  България за текущите реформи в 
системата на здравеопазването. ЕС отбелязва поясненията, предоставени от България за 
ролята на Закона за лечебните заведения и Закона за народното здраве  за транспониране на  
acquis  по  взаимно признаване на професионални квалификации. Все пак ЕС отбелязва, че 
по нататъшните  изменения на Закона за лечебните заведения ще бъдат  необходими и 
внимателно ще се наблюдава  съответствието на този закон с acquis.   
 
Ветеринарна специалност 
 
ЕС отбелязва, че  България е представила информация за настоящата законодателна рамка, 
учебната  програма и  продължителността на обучението, както и законодателните 
изменения, които ще бъдат необходими за постигане на пълно хармонизиране с aqcuis, 
едновременно с програма  за тяхното приемане.  Освен това ЕС приветства ангажимента на 
България да вземе под внимание препоръките от скорошния сравнителен преглед на 
здравните професии, вземайки под внимание осигуряването на учебната програма, от гледна 
точка на условията и  продължителността, да е в съответствие с acquis за ветеринарната 
специалност.   
 
Административни структури и обучение 
 
В областта на професионалното признаване, ЕС насърчава България да положи по-големи 
усилия за въвеждането на необходимите административни структури, както и програми в 
областта на обучението и образованието за гарантиране нивото на компетентност на 
квалифицираните професионалисти,  изисквано от директивите в тази област.   
 
ЕС припомня, че съгласно секторните директиви, професионалната квалификация 
автоматично се признава на базата на координирано обучение. Следователно това е от 
значение, за да може да бъде гарантирано на гражданите, че професионалистите притежават 
минималният стандарт на квалификация, предвиден в тези директиви. 
 
ЕС внимателно ще наблюдава сближаването на българското законодателство със секторните 
директиви. В частност ще бъде контролирано положението на лицата, чиято професионална 
квалификация е получена преди хармонизиране на законодателството. Очаква се България да 
вземе мерки за гарантиране на това, че всички тези професионалисти отговарят на 
изискванията, предвидени в директивите и могат да се ползват от взаимното признаване на 
професиите при членство в ЕС, в съгласие с процедурите прилагани при предишните 
присъединявания, което гарантира, че взаимното признаване на специалисти от България  
няма да е обект на проверка в момента на  кандидатстване за признаване. Въпреки това ЕС 
отбелязва, че също е необходимо да се гарантира, че българските специалисти не са обект на 
ненужно допълнително обучение и че е направен  съответния списък на еквивалентен опит.  
 
ЕС припомня, че внимателно ще разглежда транспонирането на acquis и включването на 
необходимите административни структури. Чрез процеса на мониторинг ЕС ще консултира 
България за необходимите мерки за пълното сближаване на законодателството в тази сфера  
с европейското acquis до присъединяването.  
 
Граждански права 
 
Решение по делото Gravier 
 
Европейският съюз отбелязва, че България потвърждава, че ще се съобрази напълно с 
решението по делото Gravier и във връзка с това Законът  за висшето образование и 
съответното вторично законодателство  ще бъдат изменени до 2003 г.  
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Право на пребиваване 
 
Европейският съюз взема под внимание информацията, предоставена от България за 
съществуващите правила за разрешения за пребиваване. Той отбелязва, че България ще  
постигне пълно съответствие с acquis по този и по всички други въпроси относно  правото на 
пребиваване до присъединяването. Също така ЕС взема под внимание програмата, 
предоставена от България. 
 
Право на гласуване  
 
ЕС отбелязва, че България е потвърдила, че ще постигне съответствие с директивите за 
правото на гласуване до присъединяването и взема под внимание  представената програма. 
 
Свободно движение на работници 
 
Европейският съюз взема под внимание потвърденото от България, че до присъединяването 
няма да има разпоредби във вътрешния  й законов ред, които да противоречат на  Регламент 
(EИО) 1612/68, различни от онези, които са разрешени или изисквани, съгласно условията на 
Договора за присъединяване. ЕС отбелязва, че България е описала настоящата практика и 
взема под внимание планираните законодателни изменения, свързани  с  прилагането на този 
регламент. 
 
Европейският съюз отбелязва, че България ще осигури пълно съответствие с Директива 
68/360/EИО и Регламент (EИО)1251/70, чрез изменение и допълнение на Закона за 
чужденците в Република България и чрез  приемането на вторично законодателство. ЕС 
взема под внимание  предоставената програма. 
 
Европейският съюз взема под внимание  информацията, предоставена от България  за 
трудовата миграция и трансграничната мобилност. ЕС насърчава България да продължава  
своите усилия за решаване на тези въпроси.    
 
ЕС отбелязва готовността на България да прилага решенията на Европейския съд относно 
заетостта в обществения сектор от присъединяването.  
 
ЕС подчертава, че свободата на движение касае не само икономическата, а също така 
социалната и културната интеграция на работниците-мигранти и на техните семейства в 
приемащите държави-членки. 
 
Европейският съюз припомня политическата и практическата важност на тази част от 
правото на ЕО и отбелязва, че има чувствителност по въпроса за мобилността на работници.  
 
 
Европейският съюз припомня договореността, която е предложена в неговата позиция 
(CONF-BG 59/01) и отбелязва, че България я приема (CONF-BG 20/02).  
 
Договореността, предложена от ЕС  и приета от България, е както  следва:  
 

− настоящите държави-членки ще продължат да прилагат национални мерки, що се 
отнася до правото на български граждани да започват работа. В този контекст, всяка 
настояща държава-членка може да въведе в националното законодателство по-голяма 
свобода за движение на работниците отколкото понастоящем, включително пълен 
достъп до пазара на труда. Настоящите двустранни спогодби ще продължават да се 
прилагат и могат да бъдат разработени по-нататък. Достъпът на български граждани до 
пазара на труда на настоящите държави-членки не може да бъде ограничаван повече от 
този, който преобладава в момента на подписването на Договора за присъединяване. В 
допълнение, настоящите държави-членки ще въведат преференция за българските 
граждани спрямо работна ръка, която не е от ЕС ("préférence communautaire"). 



 5

Комисията регулярно ще осъществява строг мониторинг на развитията на пазара на 
труда, в частност във всяка държава-членка, прилагаща ограничения на пазара на 
труда; 

 

− преди края на втората година след присъединяването на България следва да се направи 
преглед на функционирането на националните мерки, въз основа на доклад от 
Комисията до Съвета.  След завършването на прегледа и не по-късно от края на втората 
година след присъединяването на България, настоящите държави-членки следва да 
уведомят Комисията за това дали възнамеряват да продължат прилагането на 
национални мерки или дали възнамеряват да прилагат acquis в бъдеще. При 
отсъствието на такова уведомяване, ще се прилага правото на ЕО; 

 

− един следващ преглед може да се направи за България при желание от нейна страна. 
Ще се прилага същата процедура като горната; 

 

− пет години след присъединяването на България, всяка настояща държава-членка, която 
отстоява националните разпоредби може, в случай на сериозни нарушения на пазара на 
труда или заплаха за такива, да ги продължи за максимум две години, след като 
съответно уведоми Комисията. При отсъствие на такова уведомяване ще се прилага 
правото на ЕО; 

 

− всяка настояща държава-членка, която прилага acquis може да се позове на защитна 
клауза до края на седмата година след присъединяването на България. Защитната 
клауза може да се базира на модел или вариант на предишния Член 20 на Регламент 
(EИО) 1612/68 за свободата на движение на работници в Общността. Тъй като защитни 
мерки могат да бъдат потърсени, държавите-членки могат, в спешни и изключителни 
случаи, да прекратят пълното приложение на acquis, последвано от обосновано 
последващо уведомяване на Комисията. Държави-членки издаващи разрешения за 
работа на български граждани през този период ще правят това автоматично; 

− към Финалния акт на Договора за присъединяване се прилага декларация, според която 
настоящите държави-членки следва да положат усилия за даване на по-голям достъп до 
пазара на труда по националното законодателство с цел ускоряването на сближаването 
с acquis.  

 
Специфичният случай с пътуващите и пограничните работници също е предмет на 
горепосочените договорености и може да бъде решен чрез национални мерки по време на 
преходните периоди. 
 
В контекста на свободното движение на работници, няма да има общи преходни периоди по 
отношение на всяко предоставяне на услуги (самонаети с действителен правен статус, 
доставчици на услуги и т.н.), нито за каквито и да е други категории лица. Но тъй като 
прилагат национални мерки за свободното движение на български работници, Австрия и 
Германия могат, след като са уведомили Комисията, да приложат защитни национални 
мерки срещу сериозните нарушения или заплаха за такива в специфични чувствителни 
сектори на услуги на техните пазари на труда, които могат да възникнат в някои региони с 
предоставяне на услуги през граница, както е дефинирано в Член 1 на Директива 96/71/EО, 
от компании,създадени в България, включващи временно движение на работници, чието 
право да започват работа в Австрия и Германия е предмет на национални мерки. България 
ще види приложен към тази позиция списъка с услуги, който може да бъде обхванат от 
горепосочените договорености, както предвижда респективно Австрия и Германия с цел 
включването на съгласуван списък в Договора за присъединяване. 
 
България може да прилага към граждани на настояща държава-членка национални мерки, 
еквивалентни на мерките прилагани от тази държава-членка по отношение на България в 
контекста на горепосочената договореност по свободното движение на работници и 
предоставянето на услуги. Доколкото всяка настояща държава-членка прилага национални 
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мерки към граждани на нова държава-членка, България може да използва защитните 
разпоредби описани по-горе относно новите държави-членки, с изключение на Кипър и 
Малта. Националните мерки и на настояща държава-членка и на България няма да бъдат по-
неблагоприятни от съществуващите. 
 
Държавите-членки и България ще се стремят да либерализират в рамките на националното 
им законодателство достъпа до пазара на труда за гражданите един на друг преди 
присъединяването. 
 
В контекста на описаната по-горе договореност, българските граждани легално пребиваващи 
и наети в дадена държава-членка ще бъдат еднакво третирани с нейните граждани по 
отношение на условия на труд, за плащане и т. н., но не и по отношение на достъпа до пазара 
на труда на друга държава-членка. Граждани на други държави-членки, законно 
пребиваващи и наети в България, ще бъдат еднакво третирани с българските граждани по 
отношение на условията на труд, заплащане и др. 
 
Във всички случаи, когато acquis се прекратява през преходния период, членовете на 
семейство на работник вече живеещ в държава-членка или България в момента на 
присъединяването следва да имат правото да се настанят с работника, и да имат незабавен 
достъп до пазара на труда на тази държава-членка или съответно на България. Членовете на 
семействата на работници пристигащи по-късно следва да получат пропорционално 
нарастващи права, в съответствие с общите договорености описани по-горе.  
 
Български работници мигранти и техните семейства, които легално пребивават и работят в 
друга държава-членка или работници мигранти от други държави-членки, легално 
пребиваващи и работещи в България не могат да бъдат третирани по по-рестриктивен начин 
от пребиваващите от трета страна и работещи в тази държава-членка или България 
респективно. И още, приложението на принципа за "préférence communautaire", работници 
мигранти от трети страни, пребиваващи и работещи в България, не могат да бъдат третирани 
по-благоприятно от българските граждани. 
 
EURES 
 
Европейският съюз  взема  под  внимание информацията, предоставена  от България  относно   
нейните приготовления за участие в EURES и отбелязва предоставената  подробна  програма. 
Въпреки това ЕС отбелязва, че предварителното избиране на Евросъветници  от България за 
обучение от Комисията ще стане непосредствено преди присъединяването. Той отбелязва 
също, че инвестициите в компютърно оборудване следва да изчакат  развитието на нова база 
от Комисията. ЕС насърчава България  да следва развитието внимателно така, че да бъде в 
състояние да участва  в мрежата,  когато му дойде времето.  
 

Право на допълнителна пенсия на наети и самонаети лица, движещи се в Общността 
 
Европейският съюз взема под внимание програмата, предоставена от България, показваща 
мерките за постигане на пълно транспониране нa Директива 98/49/EО за защита на правото 
на допълнителна пенсия на наетите и самонаети лица, движещи се в Общността в 
националното законодателство.  
 
Координация на социално-осигурителните схеми 
 
Европейският съюз отбелязва ангажимента на България да осигури административните й  
структури да бъдат достатъчно развити предварително, за да посрещнат изискванията за 
пълно прилагане на Регламенти (EИО) 1408/71 и (EИО) 574/72. ЕС взема  под внимание 
усилията, които са направени в тази област, в частност продължаващата работа на под-
групата за координация на социално-осигурителни схеми.  
 
Европейският съюз взема под вниманието потвърждението на България, че до 
присъединяването тя ще прилага напълно съответните регламенти за социално-осигурителна 
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координация и ще приеме съответните задължения както по отношение на финансовия, така 
и на административен капацитет.  
 
ЕС отбелязва, че  анализът на въздействието  и  оценката на  финансовите последици от 
възстановяването на разходи за медицински грижи са били проведени, като резултатите от 
тях ще бъдат готови до 2003 г. ЕС приканва България да предостави тези резултати веднага 
щом са готови.  
 
ЕС взема под внимание подробностите, предоставени от България относно сключени 
двустранни спогодби и спогодби в процес на преговори. Той насърчава България  да 
продължи да сключва и  в бъдеще двустранни спогодби с държави-членки от настоящия 
момент до присъединяването.  
 
Европейският съюз припомня, че прилагането на специфичните разпоредби на Регламенти 
(EИО)1408/71 и (EИО)574/72 може да се появи необходимостта от специални процедури  във 
връзка с българското законодателство. ЕС отбелязва, че България вече е  предоставила първи 
проект на своите искания за специфични вписвания в Анексите на тези Регламенти. Той 
информира България, че по-нататък  ще бъде изискана информация, която ще позволи на ЕС 
да оцени нуждата от тяхното включване в Анекса. Европейският съюз потвърждава, че 
подготовката на този въпрос ще се проведе в Административната комисия по социално 
осигуряване на работници мигранти, така че постигнатите резултати да бъдат включени в 
преговорния процес на един по-късен етап. 
 

*      *      * 
 

Европейският съюз отбелязва, че на този етап, и като се има предвид споразумението на 
България  за договореността, изложена по горе, за свободното движение на работници, тази 
глава не изисква по-нататъшни преговори. Мониторинг върху напредъка по приемането и 
прилагането на правото на ЕО ще продължи по време на преговорите, в частност що се 
отнася до спазването на планираната законодателна програма и по-нататъшни мерки 
насочени към осигуряване на ефективно приложение. С оглед на взаимното признаване на 
квалификации, ЕС ще следи отблизо българското съответствие със секторните директиви. 
Конкретно той ще упражнява мониторинг на ситуацията на лицата, чиито професионални 
квалификации са придобити преди хармонизирането. Той очаква България да предприеме 
мерки, за да гарантира, че всички нейни професионалисти могат да отговорят на 
изискванията заложени в Директивите и могат следователно да се възползват от 
професионално признаване в целия ЕС от приемането. Една последна оценка на 
съответствието на българското законодателство и политики с acquis и на неговото ефективно 
прилагане може да бъде направена само след приемането на новото законодателство и на по-
късен етап на преговорите. Определено внимание трябва да се обърне на връзките с други 
преговорни глави, в частност онези глави занимаващи се с останалите свободи, “Свободно 
движение на стоки”, “Свободно предоставяне на услуги” и “Свободно движение на 
капитали”, както и с главите “Транспортна политика”, “Социална политика и заетост” и 
“Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”. В допълнение на цялата 
информация, която ЕС може да изиска за преговорите по тази глава и която следва да бъде 
предоставена на Конференцията, ЕС приканва България да предоставя периодично подробна 
писмена информация на Съвета за Асоцииране относно напредъка при приемането и 
прилагането на правото на ЕО.  
 
Предвид на гореспоменатите съображения,  Европейският съюз може да се върне към тази 
глава в подходящия момент. 
 
Освен това, Европейският съюз припомня, че може да бъде прието ново европейско 
законодателство в периода от 1 януари 2001 година до приключването на преговорите. 
 

__________________ 
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АНЕКС 
 
 
Австрия 
 
 
Сектор  
Строителство, включително свързаните 
браншове 
 
 

45. 1-4 NACE, браншове свързани със 
строителство от анекса към Директива за 
изпращане на работници в чужбина 
(96/71/EО)  

 
 

 
26.7 Сечене, оформяне и окончателна 
обработка на камък  

 
 

 
28.11. Производство на метални конструкции 
и части от метални конструкции 

 01.41.01 Градинарски дейности 
Услуги за почистване  74.70 Индустриално почистване 
Социална работа 85.32 Социална работа и дейности без 

настаняване и  
85.14.02 Грижи по домовете 

Други услуги 74.60.01 Дейности свързани със сигурността  
 
 
Германия 
 
Сектор  
Строителство Дейности, както са изброени в анекса към 

Директива отноcно изпращането на 
работници в чужбина в рамките на 
предоставянето на услуги (96/71/EО) и 
Дейности, както са описани в 45.1 от 4 
(NACE): 
Строителство, включително свързаните 
браншове 

Услуги за почистване 74.70 (NACE) Индустриално почистване 
Други услуги 74.84 (NACE) Само дейности по вътрешно 

декориране 
 
 
 
 
NACE: Регламент на Комисията (EО) 761/93 за статистическата класификация на 
икономическите дейности в Европейската общност. 
 
 

______________ 


