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ПРЕГОВОРНА ПОЗИЦИЯ
ПО ГЛАВА 2 “СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА”
ОБЩА ПОЗИЦИЯ
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на Европейския
съюз (в сила до 31.12.1999 г.) в областта на свободното движение на хора, което е един от
основните елементи на вътрешния пазар.
Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане член на
Европейския съюз към 01.01.2007 година.
Република България няма да изисква преходни периоди и изключения от правото на ЕО в
областта на “Свободно движение на хора”. Към момента на присъединяване България ще е
изградила необходимите институционални структури за прилагане на правото на ЕС в
горепосочената област.
ПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
І. Взаимно признаване на дипломи и квалификации
1. Основни принципи
В областта на взаимното признаване на дипломи и професионални квалификации Република
България е предприела и предприема необходимите мерки за синхронизиране на
националното законодателство с актовете на ЕС. В изпълнение на Националната програма за
приемане достиженията на правото на ЕС бяха приети и влязоха в сила редица изменения,
насочени към адаптирането на националната правна уредба с Директивите на ЕС в
подраздела.
Обобщавайки данните от законодателните инициативи в подраздел “Взаимно признаване на
дипломи и професионални квалификации”, би могло да се заключи, че Република България
има готовност да изпълни разпоредбите на Директиви 89/48/ЕИО и 92/51/ЕИО на Съвета на
ЕС, относно въвеждането на обща система за признаване на дипломите за висше
образование и професионална подготовка, както и на секторните директиви от датата на
приемането в ЕС.
Бяха внесени изменения и допълнения в националната правна рамка, съобразени с
изискванията на ЕС. Законовата база, която регулира процедурите по придобиване и
признаване на образователни квалификации в Република България, включва Закона за висше
образование (ЗВО), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Закона за
научните степени и научните звания (ЗНСНЗ). Нормативната база се допълва от подзаконови
актове и разпоредби, свързани с компетенциите на съответните министерства и институции.

Важна законодателна инициатива, чрез която се създават условия за унифициране на
критериите за признаване на дипломи за висше образование, получено в чуждестранно
висше училище, е приетият Закон за ратифициране на Конвенцията за признаване на
квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион (Лисабонска
конвенция за признаване, в сила от 01.07. 2000 г).
Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се
извършва чрез сравняване на данните от представените документи и установените
изисквания за придобиване на висше образование по същата или по сродна специалност в
българските висши училища.
Процедурата по признаване на висше образование, придобито в чуждестранно висше
училище, се регулира с Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито
висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и се
организира и провежда от Министерство на образованието и науката. Компетентен орган за
признаване на успешно завършен период на обучение като част от програма за висше
образование е ректорът на висшето училище, а за признаване на успешно завършено висше
образование – министърът на образованието и науката.
Законът за професионално образование и обучение (ЗПОО) е в съответствие на изискванията
на втората общосистемна директива на Съвета 92/51/ЕИО, която регулира признаването на
професионална подготовка, придобита след срок на обучение поне от една година.
Изпълнението на предвидените в Закона разпоредби ще бъде подпомагано от дейността на
създадената към Министерски съвет Национална агенция за професионално образование и
обучение, която наред с останалите си функции ще съдейства за международното
признаване на документите за професионално образование и обучение. В духа на
европейската правна уредба, е актуализирана и предстои да бъде приета от Министерски
съвет Наредбата за признаване на завършен клас или степен на средно образование и
професионална квалификация.
Заверяването на всички видове национални квалификации, представени за оценяване в
чужбина, се извършва от Националния информационен център за академично признаване и
мобилност, който е част от Европейската мрежа за академично признаване и мобилност
ENIC.
В хода на работата по сравняване и отчитане на близостта на нормативните актове се
установи, че степента на съвместимост между мерките, предвиждани от българското и
европейското законодателство по отношение на признаването на образователни
квалификации е сравнително висока.
2. Адвокати
След последните изменения и допълнения в Закона за адвокатурата националното ни
законодателство в областта на свободното предоставяне на адвокатски услуги от чужди
граждани се доближи в известна степен до изискванията на директива 77/249/ЕИО на Съвета
на ЕС и директива 98/5/ЕО на Съвета и Европейския парламент. За пълното синхронизиране
на вътрешните разпоредби с европейските стандарти в тази сфера все още предстоят
съществени промени. Те ще бъдат реализирани до края на 2004 г. чрез изменение на Закона
за адвокатурата.
3. Архитекти
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Разработената нормативна база в областта на признаването на дипломи и свободното
упражняване на архитектурните професии отговарят в голяма степен на изискванията на
Директива на Съвета 85/384/ЕИО.
С приемането на Закона за устройство на територията (ЗУТ) през 2001г. се предвидиха
текстове, регламентиращи техническата правоспособност.
Съгласно ЗУТ проучвателни, проектантски, контролни, строителни и надзорни дейности се
извършват от физически лица, ако притежават техническа правоспособност, съобразно
придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен.
Посочените дейности могат да се извършват от юридически лица, ако в състава им са
включени физически лица със съответната техническа правоспособност.
Законът предвижда освен техническата правоспособност, придобита съобразно
специалността и образователно-квалификационната степен, изработването на устройствени
схеми и планове от определени видове и степени и инвестиционни проекти за определени
сгради и съоръжения на основното застрояване, да се извършва само от проектанти –
физически лица, които притежават и призната специална проектантска правоспособност.
Условията и редът за придобиването на тази специална проектантска правоспособност,
съгласно ЗУТ, ще се определят с отделен закон.
Съгласно ЗУТ чуждестранните физически и юридически лица, могат да извършват
самостоятелно проучване и проектиране за обекти в страната, при кумулативните
изисквания да притежават съгласно националното си законодателство призната
проектантска правоспособност и при спечелен конкурс или когато са определени за
изпълнители при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.
Ако не са изпълнени горните условия, във всички други случаи, те могат да извършват
проучване и проектиране само съвместно с български проектанти.
Тези изисквания се отнасят за физически и юридически лица от държави, където
българските проектанти имат същите права, както и за местни дружества, в които участват
само чуждестранни физически и/или юридически лица.
4. Медицински и парамедицински специалности
По отношение на основните директиви на Съвета на ЕС в тази област (93/16/ЕИО,
78/686/ЕИО, 78/687/ЕИО, 85/432/ЕИО, 85/433/ЕИО, 80/154/ЕИО, 80/155/ЕИО, 77/452/ЕИО и
77/453/ЕИО) съществува почти пълно съответствие с нормативната база в България. По
отношение на директивите за взаимно признаване на дипломите за лекари, стоматолози и
фармацевти е констатирано пълно съответствие между изучаваните в България дисциплини
и определените от директивите, като в някои случаи учебните програми в България са поразширени. Съответствието се отнася до:
- Наименованието на медицинските дейности, упражнявани от лица, притежаващи
съответните титли;
- Наименованието на дипломи, сертификати и други документи за официална
квалификация за съответните медицински професии в страните от ЕС;
- Минималните изисквания за кандидатстване за обучение по медицинските специалности;
- Изискването за положен след обучението изпит, гарантиращ, че въпросното лице е
придобило определени знания, посочени конкретно във всяка директива;
- Минималните изисквания за продължителност на обучението или на общия хорариум;
- Минималната продължителност на теоретичното и на клиничното (практическото)
обучение;
- Минималните изисквания, отнасящи се до учебните дисциплини при теоретичното и
клиничното обучение по съответните специалности;
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-

Номенклатурата на медицинските специалности, общопризнати във всички страничленки като следдипломна специализация;
Списъка на медицинските специалности, по които се осъществява специализация в
повече от две страни-членки на ЕО.

Съществуващите известни различия между минималната продължителност на общо
признатите специализации в държавите-членки на ЕС (Директива 93/16/ЕИО) и сроковете за
следдипломно обучение по съответните специалности в България ще бъдат отстранени с
приемането на нова Наредба за следдипломно обучение в системата на здравеопазването
през 2001 година.
В контекста на промените, които настъпват в организацията и структурата на системата на
здравеопазване след приемането на Закона за лечебните заведения и на Закона за
общественото здраве предстои приемане на нови подзаконови нормативни актове, свързани
с уточняването на процедурите по признаване на дипломи и квалификации.
Като мярка за подсилване на административния капацитет в областта се предвижда
създаването на отдел (звено) към Министерство на здравеопазването за взаимно признаване
на дипломи, сертификати и други доказателства за квалификация на медицински
специалисти.
5. Ветеринарна медицина
Програмите за обучение по специалност ветеринарна медицина в България съответстват до
голяма степен на програмата, предвидена в директивите на Съвета (78/1026/ЕИО,
78/1027/ЕИО). Признаването на дипломите по ветеринарна медицина на чуждестранни
граждани е уредено чрез Закона за ветеринарномедицинската дейност. Съгласно този закон,
чужди граждани могат да упражняват ветеринарномедицинска професия, ако “успешно са
положили изпит в акредитирано учебно заведение с утвърден учебен план”. Признаването
на дипломи и професионални квалификациии е предвидено в Правилника за приложение на
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Отговорни институции:
Министерство на образованието и науката (МОН) – в качеството си на държавен орган за
осъществяване на националната образователна политика, МОН, в съответствие с
утвърдените държавни изисквания, организира процедурата по признаването и
легализацията на дипломите на лицата, завършили в чужбина.
Компетентни органи за признаване на придобито висше образование и на успешно завършен
период на обучение във висши училища в чужбина са съответно - Министърът на
образованието и науката и ректорът на съответното висше училище. Министърът на
образованието и науката назначава със заповед Държавна легализационна комисия, която
взима решенията по признаване. Министърът на образованието и науката утвърждава
Правилник на Центъра “Конкурентна система за обучение и управление на висшето
образование”, който ще съдейства на МОН при осъществяването на реформата във висшето
образование.
Националният информационен център за академично признаване и мобилност към МОН
подпомага дейността по признаване на висше образование.
Министерството на труда и социалната политика ръководи междуведомствена работна
група към Координационния съвет по присъединяването към ЕС по въпросите на
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свободното движение на хора, включително и взаимното признаване на дипломи и
професионална квалификация.
Министерство на правосъдието – отговорна институция по признаване на професионална
квалификация в професионално направление “Право”.
МП отговоря наред с Висшия адвокатски съвет за привеждането на националното
законодателство в съответствие с изискванията на Директиви 77/249/ЕИО и 98/5/ЕО чрез
изменения в Закона за адвокатурата.
Съгласно Устройствения правилник на Министерството на правосъдието едно от основните
правомощия на министъра на правосъдието е осъществяването на правната евроинтеграция
чрез сближаване на законодателството на Република България с достиженията на правото на
Европейските общности в областта на неговата компетентност.
Министерство на здравеопазването – отговорна институция по признаване на
професионална квалификация в областта на медицинските и парамедицинските дейности.
Министърът на образованието и науката съвместно с министъра на здравеопазването изготвя
проекти на единни държавни изисквания за получаване на висше медицинско образование и
за следдипломно обучение.
Министърът на здравеопазването определя лечебните заведения, в които се провежда
практическото обучение на медицинските специалисти. Условията, редът и финансирането
на следдипломното обучение, както и получаването на специалност в системата на
здравеопазването се определят с наредба на министъра на здравеопазването съгласувана с
министъра на образованието и науката и с министъра на финансите.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството – отговорна институция по
признаване на професионална квалификация в професионално направление “Архитектура”.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава становища и предложения
по хармонизирането на законодателството на Р България със законодателството на ЕС в
областта на регионалното развитие и благоустройството.
Министерство на земеделието и горите – отговорна институция по признаване на
професионална квалификация в областта на ветеринарната медицина.
Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) съвместно със Съюза на
ветеринарните лекари в България организира и ръководи дейностите, свързани с
повишаването на квалификацията на ветеринарномедицинските специалисти. Ръководителят
на НВМС съвместно с деканите на ветеринарномедицинските факултети и Съюза на
ветеринарните лекари в България определя поделенията на Националната ветеринарномедицинска служба, в които се провежда практическото обучение на студентите.
Национална агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет – компетентна
институция за оценка на качеството на висшето образование, за оценка и акредитация на
законно създадени институции в системата на висшето образование, за оценка на
специалностите на висшите училища.
Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет –
компетентна институция за акредитация и лицензиране на дейностите в системата на
професионалното образование и обучение и координацията на институциите, имащи
отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование; създава и поддържа
регистър на Центровете за професионално обучение и на Центровете за информация и
професионално ориентиране.
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Център за развитие на човешките ресурси – създаден с Решение на Министерски съвет.
Дейността му се отнася до разпространение на информация относно програмите, целите и
приоритетите на ЕС в областта на професионалното образование и обучение и
осигуряването на ефективно участие в програмите на Общността. Състои се от 5 звена –
Българска национална обсерватория, Национално координационно звено “Леонардо да
Винчи”, Национален изследователски център за професионално ориентиране, Ресурсен
център по програмата за присъединяване към Европейските структурни фондове и Център за
изпълнение на програмите.
ІІ. Граждански права
1.Право на пребиваване
Република България постигна напредък по отношение на въвеждане в българското
законодателство на достиженията на правото на Европейския съюз в този подраздел. В
съответствие с acquis communautaire, регулиращо правото на пребиваване (Директиви на
Съвета 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО, 93/96/ЕИО, 73/148ЕИО, 64/221/ЕИО), бяха реализирани
редица промени на действащото законодателство и приети нови нормативни актове в тази
област.
Законът за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и Правилникът за прилагане на ЗЧРБ
уреждат реда и условията за влизане, пребиваване и напускане на страната от чужденци.
Условията и реда за гражданска регистрация на физическите лица в Р България (всички
български граждани, чужденци с разрешено постоянно пребиваване, лица без гражданство,
установили се трайно и преимуществено в страната, и получили статут на бежанец или с
предоставено убежище) се уреждат от приетия през 1999 г. Закон за гражданската
регистрация.
През месец април, тази година беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за
чужденците в Република България.
Измененията в ЗЧРБ, свързани със свободното движение на хора, са насочени към
разширяване на хипотезите за събирането членовете на семейството на чужденци,
пребиваващи дългосрочно в Република България. Останалите изменения са свързани с
глава 24 “Правосъдие и вътрешни работи” и глава 3 “Свободно предоставяне на услуги”.
Цялата материя, уреждаща българските документи за самоличност и паспортно-визовия
режим, е приведена в съответствие с нормите на ЕО.
Законът за българските документи за самоличност урежда условията и реда за издаване,
ползване и съхранение на българските документи за самоличност. Организацията на
дейностите по издаване на документите за самоличност се регулира от Правилника за
прилагане на Закона за българските документи за самоличност.
Законът за българските документи за самоличност и Наредбата за условията и реда за
издаване на визи от българските дипломатически и консулски представителства следват
изискванията на Регламент № 1683/95 на Съвета на ЕС от 29 май 1995 г. Новият български
стикер е напълно хармонизиран с предписания от ISO 7810 формат, съдържайки всички
данни и защити, изисквани от Регламента и се предвижда да бъде въведен през 2001 година.
Съгласно горепосочения Закон, българските документи за самоличност /паспорт на
гражданин на Р България/, издадени до влизането му в сила (05.07.1999г.), следва да бъдат
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подменени с лични карти в срок до края на 2001 година. От 1 януари 2001 г. единствено е
валиден новият образец български паспорт за задгранично пътуване /дипломатически,
паспорт и моряшки паспорт на български гражданин/, който е съобразен с изискванията на
ЕС за унифициран образец на паспорт и е един от най-добре защитените документи в
Европа.
Отговорни институции:
Министерство на външните работи - Дирекция "Консулски отношения" на МВнР
осъществява дипломатическа и юридическа защита на правата на българските граждани и
юридически лица в чужбина; осъществява визовата политика на страната и консулското
обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица.
Министерство на вътрешните работи – някои от основните дейности на МВР са:
осъществяване на контрол върху режима за пребиваване на чужденците и издаване
документи за самоличност.
Национална служба “Гранична полиция” е службата за охрана на държавната граница и
контрол на граничния режим (паспортно-визов контрол на преминаващите през границите
на страната лица. Съвместно с други държавни органи участва в опазването на
обществения ред, в защита правата и свободите на гражданите.
2. Право на гласуване
Чл. 19 от Договора за Европейска общност създава право на всеки гражданин на Съюза,
живеещ в държава-членка, на която не е гражданин, да гласува и да се кандидатира в местни
избори в държавата-членка, на територията на която живее, при същите условия, както и
гражданите на тази държава (ал.1), както и право да гласува и да се кандидатира в изборите
за Европейски парламент в държавата-членка, където живее при същите условия, както и
гражданите на тази държава (ал.2). Въз основа на тези разпоредби на договора са приети
Директиви 94/80/ЕО и 93/109/ЕО, които подробно регламентират начина и процедурите на
осъществяване на правата по договора.
Чл.42, ал.1 от Конституцията на Р България от 1991 г. поставя българското гражданство като
абсолютна юридическа предпоставка за предоставяне на активно избирателно право.
Несъвместимостта на конституционната норма с текста на ДЕО и на горепосочените
Директиви налага ревизия на Конституцията в тази й част към момента на присъединяването
на Р България към ЕС. Освен в конституционната регламентация към момента на
присъединяването ще бъдат извършени промени и в Закона за местните избори, където чл.3
и чл.4 гласят съответно – “Право да избират общински съветници и кметове имат
гражданите на Република България, навършили 18 години, които са адресно регистрирани в
съответната община или кметство преди…”; “Право да бъдат избирани за съветници и
кметове имат български граждани, които нямат друго гражданство, имат избирателни права
и са с адресна регистрация…”.
За постигане на пълна съвместимост с директива на Съвета 93/109/ЕО ще се създаде и
специална уредба за избори за Европейски парламент, която ще влезе в сила към момента на
присъединяване към ЕС.
Отговорни институции:
Министерство на правосъдието – относно транспониране на acquis в този подсектор
7

Централна избирателна комисия, Районни и общински избирателни комисии – относно
прилагане на законодателството и за произвеждане на избори за общински съветници и
кметове.
ІІІ. Свободно движение на работници
Действуващата към момента национална законова и нормативна уредба в областта на
свободното движение на работници е в съответствие с основните изисквания на правото на
ЕО (Регламент 1612/68) по отношение на:
• недопускането на дискриминация при законно упражняване на заетост от страна на
граждани на страните членки;
• равно третиране на наетите чуждестранни работници по отношение на условия на труд и
възнаграждение;
• уреждане на трудовите отношения на наетите от местни работодатели чуждестранни
работници по условията на българското трудово законодателство;
• тристранно сътрудничество при провеждане на националната политика на пазара на
труда.
Предстоят допълнителни промени в Закона за закрила при безработица и насърчаване на
заетостта и в Правилника за прилагането му по отношение на равното третиране на
гражданите на страните-членки при:
• търсене и постъпване на работа;
• ново наемане на работа в случай на освобождаване, равен достъп до посредническите
услуги, предоставяни от териториалните подразделения на Националната служба по
заетостта (НСЗ);
• достъпа на членовете на семействата на работниците от страните-членки до пазара на
труда.
С оглед развитие на правната рамка за прилагане на достиженията на правото на ЕО в
подраздел “Свобода на движение на работници” е изготвен Проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (ЗИД на
ЗЗБНЗ), който се предвижда да бъде приет до края на 2001 година. Работи се по изготвянето
на нова Наредба за разрешения за работа на чужденци в Република България и нова Наредба
за условията и реда за извършване на посредническа дейност, които ще бъдат приети след
влизане в сила на ЗИД на ЗЗБНЗ през първото тримесечие на 2002 година.
Промените в горните нормативни актове ще осигурят рамката за осъществяване на равното
третиране на работниците-мигранти от страните-членки на ЕС на пазара на труда в Р
България.
С предложените изменения на ЗЗБНЗ се предвижда възможност и преди присъединяването
на България към ЕС в резултат на подписани международни договори в тази област
(двустранни или многостранни) да отпадне разрешителният режим за работа за гражданите
на страните-членки в България и за българските граждани в държавите-членки.
Законовите промени са и във връзка с бъдещото поетапно присъединяване на страната ни
към EURES. Те целят постигане на нормативна рамка, позволяваща Националната служба по
заетостта да може да си сътрудничи със службите по заетостта на страните-членки за
изработване и прилагане на механизъм за осъществяване на посредничество за наемане на
граждани на държавите членки на територията на България, както и на български граждани в
страните-членки.
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Отговорни институции:
Министерство на труда и социалната политика (МТСП) разработва, организира,
координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на закрилата
при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда и общественото осигуряване,
посредничеството и информирането при наемане на работа на български граждани в други
страни.
Министърът на труда и социалната политика контролира подготовката, сключването и
изпълнението на международни актове, по които страна е правителството, в областта на
пазара на труда.
МТСП издава разрешения за извършване на посредническа дейност по информиране и
наемане на работа от физически и юридически лица.
МТСП ръководи междуведомствена работна група по въпросите на свободното движение на
хора към Координационния съвет по присъединяването към ЕС.
Национална служба по заетостта - извършва посредническа дейност по информиране и
наемане на работа на български граждани в други страни и на чуждестранни граждани в
България. Предоставя - информация за свободните работни места; посреднически услуги по
заетостта на работодатели и граждани; професионално информиране и консултиране;
обезщетения и помощи при безработица. НСЗ издава разрешения за работа в България на
чуждестранни граждани.
НСЗ е изградена от централно управление, специализирани звена и териториални поделения
- регионални служби по заетостта и бюра по труда.
Министерство на вътрешните работи има компетенции в областта на правото на
пребиваване на чужденци в Република България.
ІV. Координация на социално-осигурителните схеми
Изградена е нормативно уредена, административно обезпечена и финансово балансирана и
стабилна система за обществено осигуряване, включваща три-стълбов пенсионен модел,
която позволява координация с различните европейски осигурителни схеми.
Република България се подготвя за прилагане на разпоредбите на Регламента на Съвета №
1408/71/ЕИО още в предприсъединителния период въз основа на проект на Решение на
Съвета за асоцииране България-ЕС относно социално-осигурителната координация.
Законодателството в областта на здравното осигуряване в значителна степен отговаря на
стандартите на ЕС.
Като основополагащ нормативен акт в тази област Законът за здравното осигуряване не
предвижда натрупване на здравно-осигурителни периоди, т.е. Р България по принцип не
очаква да срещне някакви трудности по отношение прилагането на съответния раздел на
Регламент 1408/71/ЕИО.
По отношение на експорта на обезщетения в натура несъответствията на българското
законодателство с нормите на ЕС, регламентиращи здравното осигуряване, ще бъдат
отстранени към датата на присъединяване към ЕС.
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С оглед регулиране на очакваните финансови трансфери България ще предприеме преговори
за постигането на двустранни споразумения, аналогични на споразуменията сключвани по
реда на чл. 36 на Регламент на Съвета № 1408/71/ЕИО.
В средносрочен аспект се предвижда усъвършенствуване на нормативната уредба с цел
координиране на осигурителните схеми при безработица на Р България и държавитечленки на ЕС и установяване на процедура за прилагане на този координиран механизъм
към датата на присъединяване.
Предстои изграждането на Информационен център за предоставяне на информация относно
системата на здравеопазването и социалното осигуряване.
Отговорни институции:
Компетентна власт:
Министърът на труда и социалната политика като централен едноличен орган на
изпълнителната власт анализира, оценява и прогнозира равнището на общественото
осигуряване и социалните услуги; контролира подготовката, сключването и изпълнението на
международните актове, които са от компетенциите на Министерството на труда и
социалната политика, в областта на пазара на труда, социалната политика и общественото
осигуряване; участва в контрола на дейността на осигурителните фондове за задължително и
доброволно осигуряване.
Министърът на здравеопазването, като централен едноличен орган на изпълнителната
власт провежда държавната политика в областта на здравеопазването, координира дейността
на Министерството на здравеопазването с Националната здравно-осигурителна каса; участва
в подготовката и сключването на международни двустранни и многостранни договори в
областта на здравеопазването и координира действията по изпълнението им; осъществява
специализирания надзор върху задължителното и доброволното здравно осигуряване.
Компетентни институции:
Национална служба по заетостта - управлява фонд “Професионална квалификация и
безработица” и изплаща обезщетения и помощи за безработица. НСЗ се изгражда от
централно управление, специализирани звена и териториални поделения - регионални
служби по заетостта и бюра по труда
Национален осигурителен институт управлява държавното обществено осигуряване и
отчита своята дейност пред Народното събрание. НОИ има териториални поделения.
Национална здравно-осигурителна каса осъществява задължителното здравно осигуряване
(система за социална здравна защита на населението, гарантираща пакет от здравни услуги).
НЗОК се състои от централно управление и териториални поделения - районни здравноосигурителни каси (РЗОК), които имат поделения по общини.
Държавна агенция за осигурителен надзор извършва лицензиране и надзор върху дейността
на осигурителните дружества, осъществяващи дейност по допълнително доброволно
осигуряване, в това число пенсионно, здравно и при безработица, както и по допълнителното
задължително пенсионно осигуряване. Към агенцията е създаден Съвет по допълнително
социално осигуряване, който взема решения за: даване, отказ и отнемане на лицензия за
допълнително социално осигуряване в двумесечен срок от внасяне на предложението на
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агенцията; разрешаване за сливане, вливане, отделяне и разделяне на дружества за
допълнително социално осигуряване; откриване на производство по несъстоятелност на
дружество за допълнително доброволно осигуряване; утвърждаване на списъка на банкитедепозитари, съгласувано с Българската народна банка съгласно ЗДДПО.
С оглед към 01.01.2007 г. България да е изцяло готова за поемане на отговорностите в тази
област, продължава усилената работа по създаването и укрепването на административния и
съдебния капацитет, необходим за прилагането на разпоредбите на ЕС относно
координацията на социално-осигурителните схеми.
*

*

*

Българското правителство предлага преговорите по глава 2 “Свободно движение на хора” да
бъдат временно затворени на базата на съществуващото законодателство на Европейския
съюз.
България е готова да открие допълнителни преговори преди края на Междуправителствената
конференция, ако възникне такава необходимост поради приемането на ново
законодателство на ЕС.
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