ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СТУДЕНТИ
ЗАВЪРШИЛИ ФАРМАЦИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЖЕЛАЕЩИ ДА УПРАЖНЯВАТ
ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Органът, който организира и провежда изпита е ЦКОКУО към МОН, повече информация може да
намерите на този линк:
http://www.ckoko.bg/page.php?c=24&d=82
По долу, последните промени в ЗППК от 2016 г., които се отнасят към гражданите на страничленки и завършили на английски език в България във връзка с транспонирането на Директива
2013/55. Целият ЗППК може да се намери в lex.bg
По-долу, основанието за изпит по БГ език:
Закон за признаване на професионални квалификации
Чл. 89. (1) (Предишен текст на чл. 89 - ДВ, бр. 27 от 2016 г.) Лицата, на които са признати професионалните
квалификации по реда на този закон, трябва да притежават познания по български език, които да им
позволяват упражняването на регулираната професия на територията на Република България.
(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2016 г.) Проверката на познанията по български език е задължителна:
1. при упражняване на професия, която има последици за безопасността на пациентите, или
2. когато е налице сериозно и конкретно съмнение относно достатъчната степен на езикови знания на лицето с
оглед професионалната дейност, която то ще извършва.
(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2016 г.) Проверката по ал. 2 се извършва само след издаването на Европейска
професионална карта или след признаването на професионалната квалификация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2016 г.) Проверката по ал. 2 се извършва по ред, определен от съответния орган
по признаване, с изключение на проверката по отношение на регулираните медицински професии,
която се извършва по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето, и трябва да е
пропорционална на дейността, която ще се упражнява.
(5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2016 г.) Актът, с който се постановява резултатът от проверката по ал. 2, подлежи на
обжалване при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

