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към 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8-А 

 

РЕГУЛАТОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСОВОТО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Регулаторно сътрудничество 

 

1. Страните си сътрудничат на двустранна основа и в рамките на международни органи с 

цел допълнително укрепване на финансовата стабилност в световен мащаб, 

справедливи и ефикасни пазари и защита на инвеститорите, вложителите, титулярите 

на полици или лицата, към които доставчикът на финансови услуги има фидуциарно 

задължение (наричано по-долу в настоящото приложение „регулаторно 

сътрудничество“). 

 

2. В своето регулаторно сътрудничество страните се основават на принципите и 

пруденциалните стандарти, договорени на многостранно равнище, и следват 

принципите, посочени в параграфи 5—12, както се прилагат в рамката, предвидена в 

параграфи 19—21. 

 

Обхват на регулаторното сътрудничество 

 

3. Освен ако е договорено друго от страните, регулаторното сътрудничество обхваща 

цялата област на финансовите услуги, която включва също така счетоводни и 

одиторски рамки. 

 



 

 

…[Annex 8-A]/en 2 

4. Настоящото приложение се прилага, без да се засягат разпределението и 

упражняването на правомощия от страна на регулаторните и надзорните органи на 

страните. Страните признават, че тяхното регулаторно сътрудничество следва да се 

основава на надлежно отчитане на разликите в пазарните структури и бизнес моделите, 

които може да съществуват между страните в областта на финансовите услуги. 

 

Принципи на регулаторното сътрудничество 

 

5. Всяка страна полага максимални усилия, за да гарантира, че договорените на 

международно равнище стандарти за регулиране и надзор в областта на финансовите 

услуги се изпълняват и прилагат на нейната територия. Тези договорени на 

международно равнище стандарти са, inter alia, стандартите и принципите, издадени от 

Базелския комитет по банков надзор, Международната асоциация на органите за 

застрахователен надзор, Международната организация на комисиите по ценни книжа и 

Съвета за финансова стабилност. 

 

6. Страните полагат максимални усилия, за да постигнат взаимна съвместимост на 

съответните свои регулаторни и надзорни рамки за финансови услуги по начин, който 

подкрепя постигането на целите, посочени в параграфи 1 и 2. 
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7. Без да засяга своите законодателни процеси, всяка страна полага максимални усилия, за 

да даде възможност на другата страна да бъде информирана на ранен етап и да 

представи коментари относно нейните планирани регулаторни инициативи в областта 

на финансовите услуги, които могат да бъдат от значение за другата страна. 

 

8. Страните следва да могат, доколкото е възможно, да се доверяват взаимно на своите 

правила и надзор. Изложеното по-горе не засяга правото на всяка страна да оценява въз 

основа на собствените си правила, по-специално критерии за установяване на доверие, 

регулаторната и надзорната рамка на другата страна с оглед на установяване на 

надеждност. За целите на тази оценка никоя от страните не може да изисква правилата 

и надзорът на другата страна да са идентични с нейните собствени правила и надзор, а 

основава оценката си на регулаторните резултати. 

 

9. Страните се информират взаимно за начина, по който те гарантират ефективен надзор и 

привеждане в изпълнение на правилата за изпълнение на договорените на 

международно равнище стандарти или всякакви други правила, по-специално в 

областите, в които една от страните се доверява на регулаторната и надзорната рамка 

на другата страна. 

 

10. В процеса на изготвяне на своите планирани регулаторни инициативи в областта на 

финансовите услуги всяка страна обръща подобаващо внимание на въздействието на 

конкретната инициатива върху пазарните участници и юрисдикцията на другата страна. 
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11. Всяка страна разглежда мерките, представени на нейното внимание чрез конкретно 

писмено искане от другата страна, които могат да окажат въздействие върху 

способността на пазарните участници да предоставят финансови услуги на териториите 

на страните, с оглед да се осигури, доколкото е възможно, взаимната съвместимост на 

мерките. 

 

12. Всяка страна може по всяко време да анулира решението си да се доверява на 

регулаторната и надзорната рамка на другата страна и да премине към прилагане и 

привеждане в изпълнение на своите собствени правила, ако правилата и надзорът на 

другата страна вече не осигуряват еквивалентен ефект, ако другата страна не успее да 

приведе ефективно в изпълнение правилата си или ако другата страна не съдейства в 

достатъчна степен при надзора на финансовите институции. Страните се консултират 

помежду си по подходящ начин преди да преминат към прилагането и привеждането в 

изпълнение на своите собствени правила. 

 

Съвместен форум Европейски съюз — Япония в областта на финансовото регулиране 

 

13. От датата на влизане в сила на настоящото споразумение страните създават съвместен 

форум Европейски съюз — Япония в областта на финансовото регулиране (наричан по-

долу в настоящото приложение „форумът“). 
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14. Форумът отговаря за управлението на регулаторното сътрудничество между страните. 

По-специално форумът извършва преглед на напредъка и предварително планира 

регулаторното сътрудничество. Форумът спазва принципите на регулаторното 

сътрудничество, посочени в параграфи 5—12, както се прилагат в рамката, предвидена 

в параграфи 19—21. 

 

15. Форумът се състои от представители на Европейската комисия и на правителството на 

Япония, включително Агенцията за финансови услуги, които отговарят на техническо 

равнище за въпросите, свързани с нормативната уредба в областта на финансовите 

услуги. Без да се засяга правото на всяка страна да взема решения относно състава на 

представителството си във форума, всяка от страните може да поиска от другата страна 

да покани представители на други финансови регулаторни или надзорни органи в 

рамките на територията на другата страна с цел да допринесат за обсъжданията във 

форума и в подготвителната работа по въпроси, свързани с дейността на тези 

финансови регулаторни или надзорни органи. Другата страна следва да се отзове 

положително на така отправеното искане. 

 

16. Заседанията на форума се председателстват съвместно от висши длъжностни лица от 

Европейската комисия и от Агенцията за финансови услуги на Япония. 

 

17. Всяка страна в рамките на форума определя звено за контакт за улесняване на 

регулаторното сътрудничество. Форумът може да създава експертни работни групи за 

разглеждане на конкретни въпроси. 
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18. Заседанията на форума се провеждат последователно в Токио (Япония) и в Брюксел 

(Белгия) най-малко веднъж годишно, както и когато членовете на форума счетат това за 

необходимо. 

 

Рамка за регулаторно сътрудничество 

 

19. Форумът разработва и прилага рамка за регулаторно сътрудничество с цел прилагане 

на принципите, посочени в параграфи 5—12. 

 

20. Рамката за регулаторно сътрудничество включва: 

 

а) механизъм за обмен на информация и за консултации с другата страна — в 

подходяща форма — относно планираните регулаторни инициативи, без да се 

засягат законодателните и административните процедури на всяка от страните; 

 

б) насоки за взаимно доверие в регулаторната и надзорната рамка, ако е възможно — 

адаптирани за всяка конкретна област на финансовото регулиране; 

 

в) процедура за разглеждане на мерките, посочени в параграф 11, представени на 

вниманието на една от страните чрез конкретно искане от другата страна; 
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г) насоки относно управлението на форума; 

 

д) процес за техническото посредничество, посочено в параграфи 22—26; и 

 

е) ако това е договорено, всякакви други договорености с цел подобряване на 

регулаторното сътрудничество. 

 

21. Рамката за регулаторно сътрудничество може да предвижда също специални 

договорености за улесняване на сътрудничеството в трансграничния надзор и 

правоприлагане. 

 

Техническо посредничество 

 

22. Разпоредбите на настоящото приложение не са предмет на процедурата за уреждане на 

спорове по реда на глава 21. 

 

23. Без да се засяга параграф 22, всяка от страните може да отправи писмено искане до 

другата страна за започване на процес по техническо посредничество по отношение на 

принципите на регулаторното сътрудничество, посочени в параграфи 5—12. Процесът 

по техническо посредничество може да започне само след като страните са се 

договорили да прибегнат до него по конкретен въпрос. 
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24. След постигане на съгласие между страните за започване на процеса съгласно параграф 

23, форумът създава работна група за техническо посредничество. Тази работна група 

се състои от представители на всяка от страните и се председателства от посредник със 

съответните експертни познания, който е независим от двете страни и се назначава от 

форума. 

 

25. Председателят, назначен съгласно параграф 24, представя на съпредседателите на 

форума доклад с резултатите от техническото посредничество. 

 

26. Страните действат добросъвестно при всеки опит за разрешаване на спорове, 

произтичащи във връзка с настоящото приложение. 

 

 

______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8-Б 

 

СПИСЪЦИ ПО ГЛАВА 8
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

РЕЗЕРВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ 

 

Списък на Европейския съюз 

 

 

Уводни бележки 

 

1. В списъка на Европейския съюз са изложени, съгласно членове 8.12 и 8.18, резервите, 

формулирани от Европейския съюз по отношение на съществуващи мерки, които не 

съответстват на задълженията, наложени съгласно: 

 

а) член 8.7 или 8.15; 

 



 

 

…[Annex 8-B]/en 3 

б) член 8.8 или 8.16; 

 

в) член 8.9 или 8.17; 

 

г) член 8.10; или 

 

д) член 8.11. 

 

2. Резервите на дадена страна не засягат правата и задълженията на страните по ГАТС. 

 

3. Всяка резерва съдържа следните елементи: 

 

а) „сектор“ се отнася за общия сектор, в който е формулирана резервата; 

 

б) „подсектор“ се отнася за конкретния сектор, в който е формулирана резервата; 
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в) „отраслова класификация“ се отнася, когато е приложимо, до дейността, 

попадаща в обхвата на резервата съгласно CPC, ISIC Rev 3.1, или друга дейност, 

изрично посочена в същата резерва; 

 

г) „вид резерва“ служи за уточняване на посоченото в параграф 1 задължение, за 

което е формулирана резерва; 

 

д) „равнище на управление“ се отнася до равнището на управление, което запазва в 

сила мярката, за която е формулирана резерва; 

 

е) под „мерки“ се посочват законите или другите мерки, както са обусловени, ако е 

посочено, в елемента „описание“, за които е формулирана резервата. Мярка, 

посочена в елемента „мерки“: 

 

i) означава мярката във вида, в който е изменена, продължена или подновена, 

считано към датата на влизане в сила на настоящото споразумение; 

 

ii) включва всяка вторична мярка, приета или оставена в сила съгласно мярката 

и в съответствие с нея; и 
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iii) включва всякакви закони или други мерки за прилагане на дадена директива 

на равнището на държавите членки; и 

 

ж) „описание“ определя несъответстващите аспекти на съществуващата мярка, за 

която е формулирана резервата. В него може също така да се определят и 

ангажименти за либерализиране. 

 

4. При тълкуването на дадена резерва се вземат предвид всички елементи на резервата. 

Дадена резерва следва да се тълкува в светлината на съответните задължения, посочени 

в разделите, по отношение на които е формулирана резервата. Доколкото: 

 

а) елементът „мерки“ е обусловен от ангажимент за либерализиране в елемент 

„описание“, обусловеният по този начин елемент „мерки“ има предимство пред 

всички останали елементи; и 

 

б) елементът „мерки“ не е обусловен по този начин, елементът „мерки“ има 

предимство пред останалите елементи, освен ако несъответствие между елемент 

„мерки“ и останалите елементи, разгледани в своята съвкупност, е толкова 

значително и съществено, че би било неразумно да се направи заключението, че 

елементът „мерки“ има предимство, като в този случай останалите елементи имат 

предимство в рамките на това несъответствие. 
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5. За целите на списъка на Европейския съюз „ISIC Rev. 3.1“ означава Международната 

стандартна отраслова класификация на всички икономически дейности, съставена от 

Статистическата служба на Организацията на обединените нации (Statistical Papers, 

Series M, № 4, ISIC Rev. 3.1, 2002). 

 

6. Резерви, формулирани на равнище Европейски съюз, се прилагат по отношение на 

мярка на Европейския съюз, на мярка на държава — членка на ЕС, на централно 

равнище, или по отношение на мярка, взета на някое равнище на управление в държава 

— членка на Европейски съюз, освен ако резервите не изключват съответната държава 

членка на Европейския съюз. Резерви, формулирани от държава — членка на 

Европейския съюз, се прилагат по отношение на мярка, взета на централно, регионално 

или местно равнище на управление в рамките на тази държава членка. За целите на 

резервите на Белгия централното равнище на управление обхваща федералното 

правителство и правителствата на регионите и общностите, като те притежават 

равностойни законодателни правомощия. За целите на резервите на Европейския съюз 

и неговите държави членки регионално равнище на управление във Финландия 

означава островите Оланд. 
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7. Списъкът се прилага само по отношение на териториите на Европейския съюз, в 

съответствие с член 1.3, параграф 1, буква а) и е от значение само в контекста на 

търговските отношения между Европейския съюз и неговите държави членки, и 

Япония. Той не засяга правата и задълженията на държавите членки съгласно правото 

на Европейския съюз. 

 

8. Списъкът с резервите по-долу не включва мерки, свързани с изискванията и 

процедурите за квалификация, с техническите стандарти и с изискванията и 

процедурите за лицензиране, когато те не представляват ограничение по отношение на 

достъпа до пазара или на националното третиране по смисъла на членове 

8.7, 8.8, 8.15 и 8.16. Посочените мерки (напр. необходимостта от получаване на лиценз, 

задълженията за предоставяне на универсална услуга, необходимостта от притежаване 

на признати квалификации в регулираните сектори, необходимостта от полагане на 

специални изпити, в т.ч. езикови изпити, както и всякакви недискриминационни 

изисквания за това някои дейности да не могат да се извършват в защитени зони или 

области), дори да не са изброени, се прилагат във всички случаи. 
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9. От съображения за правна сигурност се уточнява, че за Европейския съюз 

задължението за предоставяне на национално третиране не включва изискването за 

включване на физически или юридически лица от Япония в обхвата на третирането, 

предоставяно в определена държава членка съгласно ДФЕС или съгласно мярка, приета 

съгласно посочения договор, включително прилагането ѝ в държавите членки, по 

отношение на: 

 

i) физически лица; или пребиваващи в държава членка; или 

 

ii) юридически лица, учредени или организирани съгласно правото на друга държава 

членка или на Европейския съюз, които имат седалище, централно управление 

или основно място на стопанска дейност в държава членка. 

 

Такова национално третиране се предоставя на юридически лица, които са учредени 

или организирани съгласно правото на държава членка или на Европейския съюз и 

чието седалище, централно управление или основно място на стопанска дейност се 

намира в държава членка, включително тези, които са притежавани или контролирани 

от физически или юридически лица от Япония. 
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10. От съображения за правна сигурност се уточнява, че недискриминационните мерки не 

представляват ограничение по отношение на достъпа до пазара по смисъла на членове 

8.7 и 8.15 за: 

 

а) мярка, изискваща отделянето на собствеността върху инфраструктурата от 

собствеността върху стоките или услугите, предоставяни чрез тази 

инфраструктура, за да се гарантира лоялна конкуренция, например в областта на 

енергетиката, транспорта и далекосъобщенията; 

 

б) мярка, служеща за ограничаване на концентрацията на собственост с цел 

гарантиране на лоялна конкуренция; 

 

в) мярка, чиято цел е да се гарантира опазването и защитата на природните ресурси 

и на околната среда, включително ограничение върху предлагането, броя и 

обхвата на предоставените концесии, както и налагане на мораториум или 

забрана; 

 

г) мярка за ограничаване на броя на предоставените разрешения поради технически 

или физически ограничения, например честоти и спектър за далекосъобщителните 

услуги; или 
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д) мярка, изискваща известен процент от акционерите, собствениците, 

съдружниците или директорите в дадено предприятие да имат определена 

квалификация или да практикуват определена професия, например да са юристи 

или счетоводители. 

 

11. Мерките, засягащи каботажа при услуги по морски транспорт, не са изброени в 

настоящия списък, тъй като съгласно член 8.6, параграф 2, буква а) са изключени от 

обхвата на глава 8, раздел Б, а съгласно член 8.14, параграф 2, буква а) са изключени и 

от обхвата на глава 8, раздел В. 

 

12. В списъка с резерви по-долу са използвани следните съкращения: 

 

EU Европейски съюз, включително всички негови държави членки 

AT Австрия 

BE Белгия 

BG България 

CY Кипър 

CZ Чешка република 

DE Германия 

DK Дания 

EE Естония 

EL Гърция 

ES Испания 
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FI Финландия 

FR Франция 

HR Хърватия 

HU Унгария 

IE Ирландия 

IT Италия 

LT Литва 

LU Люксембург 

LV Латвия 

MT Малта 

NL Нидерландия 

PL Полша 

PT Португалия 

RO Румъния 

SE Швеция 

SI Словения 

SK Словашка република 

UK Обединено кралство 
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Списък с резерви: 

 

Резерва № 1 — Всички сектори 

Резерва № 2 — Професионални услуги (всички професии, с изключение на свързаните със 

здравето) 

Резерва № 3 — Професионални услуги (свързани със здравето професии и продажба на 

дребно на фармацевтични продукти) 

Резерва № 4 — Услуги в областта на научноизследователската и развойната дейност 

Резерва № 5 — Услуги, свързани с недвижими имоти 

Резерва № 6 — Бизнес услуги 

Резерва № 7 — Комуникационни услуги 

Резерва № 8 — Дистрибуторски услуги 

Резерва № 9 — Образователни услуги 

Резерва № 10 — Услуги в областта на околната среда 

Резерва № 11 — Финансови услуги 

Резерва № 12 — Здравни и социални услуги 

Резерва № 13 — Туристически услуги и услуги, свързани с пътувания 

Резерва № 14 — Услуги в областта на отдиха, културата и спорта 

Резерва № 15 — Транспортни услуги и спомагателни услуги в областта на транспорта 

Резерва № 16 — Дейности, свързани с енергетиката 

Резерва № 17 — Селско стопанство, риболов и производство 
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Резерва № 1 — Всички сектори 

Сектор: Всички сектори 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Национално третиране 

Третиране като най-облагодетелствана нация 

Забрана за налагане на изисквания за постигнати резултати 

Раздел: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с услуги 

Равнище на 

управление: 

ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 
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Описание: 

 

а) Вид предприятие 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране: 

 

ЕU: всички дружества или предприятия, учредени в съответствие със законовите и 

подзаконовите разпоредби на Европейския съюз или на държава — членка на 

Европейския съюз, и със седалище, централно управление или основно място на 

стопанска дейност на територията на Европейския съюз, включително установените в 

държава — членка на Европейския съюз, от инвеститори от Япония, имат право да се 

ползват от третирането, предоставено съгласно член 54 от ДФЕС. Подобно третиране 

не се предоставя на клонове или агенции на дружества или предприятия, установени 

извън Европейския съюз. 

 

Третирането, предоставено на дружества или предприятия, учредени от инвеститори от 

Япония в съответствие със законодателството на държава — членка на Европейския 

съюз, и със седалище, централно управление или основно място на стопанска дейност 

на територията на Европейския съюз, не засяга евентуално наложените им при тяхното 

установяване в Европейския съюз условия или задължения, съвместими с раздел Б, 

които продължават да се прилагат. 
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Мерки: 

ЕU: Договор за функционирането на Европейския съюз. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

ЕU (прилага се и на регионалното равнище на управление): всяка държава членка може 

— при продажбата или разпореждането със свои дялове в собствения капитал или 

активи в съществуващо държавно предприятие или съществуващ субект на държавното 

управление, предоставящ здравни, социални или образователни услуги (CPC 93, 92) — 

да забрани или да наложи ограничения по отношение на притежаването на такова 

дялово участие или активи от предприемачи от Япония или техни предприятия, както и 

по отношение на възможността собственици на такова дялово участие или активи да 

упражняват контрол над така формираното предприятие. По отношение на такава 

продажба или друг вид разпореждане всяка държава — членка на Европейския съюз, 

може да приема или да запазва в сила всякакви мерки, свързани с националната 

принадлежност на висшето ръководство или на членове на съветите на директорите, 

както и всякакви мерки, които налагат ограничения по отношение на броя на 

доставчиците. 
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За целите на настоящата резерва: 

 

i) всяка мярка, приета или запазена в сила след датата на влизане в сила на 

настоящото споразумение, която към момента на продажбата или друг вид 

разпореждане забранява или налага ограничения по отношение на притежаването 

на дялове в собствения капитал или активи или налага изискване за национална 

принадлежност или ограничения по отношение на броя на доставчиците съгласно 

описаното в настоящата резерва, се счита за съществуваща мярка; и 

 

ii) „държавно предприятие“ означава предприятие, притежавано или контролирано 

чрез дялово участие в собствеността от която и да е държава — членка на 

Европейския съюз, и включва предприятие, установено след датата на влизане в 

сила на настоящото споразумение единствено с цел продажба или разпореждане с 

дялове в собствения капитал или активи от съществуващо държавно предприятие 

или съществуващ субект на държавното управление. 

 

Мерки: 

ЕU: както е посочено под елемент „описание“ по-горе. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В AT: за целите на функционирането на клон дружествата от държави извън 

Европейското икономическо пространство (ЕИП) трябва да назначат поне едно 

пребиваващо в Австрия лице, което да ги представлява. Ръководните кадри 

(изпълнителни директори, физически лица), отговорни за спазването на австрийския 

Закон за търговията (Gewerbeordnung), трябва да са с местожителство в Австрия. 

 

Мерки: 

AT: Aktiengesetz, BGBL. Nr. 98/1965, § 254 (2); 

GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2); и 

Gewerbeordnung, BGBL. Nr. 194/1994, § 39 (2a). 

 

В BG: чуждестранните юридически лица, освен ако са учредени съгласно 

законодателството на държава — членка на Европейския съюз, или на държава — 

страна по Споразумението за ЕИП, могат да извършват търговска дейност само ако са 

установени в Република България под формата на дружество, регистрирано в 

търговския регистър. За установяването на клон се изисква разрешение. 
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Представителствата на чуждестранни предприятия следва да са регистрирани в 

Българската търговско-промишлена палата и не могат да извършват стопанска дейност; 

те имат само правото да рекламират своя собственик и да действат в качеството си на 

представители или агенти. 

 

Мерки: 

BG: Търговски закон, член 17a; и 

Закон за насърчаване на инвестициите, член 24. 

 

В EE: чуждестранните дружества трябва да назначат един или няколко директори на 

даден клон. Директорът на клон трябва да е физическо лице с юридическа 

дееспособност. Поне един от директорите на клона трябва да пребивава в ЕИП или в 

Конфедерация Швейцария. 

 

Мерки: 

EE: Äriseadustik (Търговски кодекс) § 385. 

 

Във FI: поне един от съдружниците в събирателно дружество или от неограничено 

отговорните съдружници в командитно дружество трябва да e с местожителство в ЕИП 

или, ако съдружникът е юридическо лице, да е със седалище (без клонове) в ЕИП. 

Освобождаване може да бъде предоставено от регистрационния орган. 
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За извършването на търговска дейност в качеството на частен предприемач се изисква 

пребиваване в ЕИП. 

 

Ако дадена чуждестранна организация от държава, която не е страна по 

Споразумението за ЕИП, възнамерява да извършва стопанска или търговска дейност 

чрез учредяване на клон във Финландия, се изисква разрешение за осъществяване на 

търговска дейност. 

 

За поне един от редовните и един от заместник-членовете на съвета на директорите, 

както и за изпълнителния директор се изисква пребиваване в ЕИП. Регистрационният 

орган може да освобождава дружествата от това изискване. 

 

Мерки: 

FI: Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (Закон за правото на извършване на 

търговска дейност) (122/1919), s. 1; 

Osuuskuntalaki (Закон за кооперативите) 1488/2001; 

Osakeyhtiölaki (Закон за дружествата с ограничена отговорност) (624/2006); и 

Laki luottolaitostoiminnasta (Закон за кредитните институции) (121/2007). 
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В SE: чуждестранно дружество, което не е учредило юридическо лице в Швеция или 

извършва своята стопанска дейност чрез търговски представител, осъществява своите 

търговски дейности посредством клон, който е регистриран в Швеция и има 

независимо управление и отделно счетоводство. Изпълнителният директор на клона и 

заместник изпълнителният директор, ако такъв бъде назначен, трябва да пребивават в 

ЕИП. Физическо лице, което не пребивава в ЕИП и осъществява търговски дейности в 

Швеция, определя и регистрира свой представител, отговарящ за дейностите в Швеция, 

който пребивава в държавата. За дейностите в Швеция се води отделно счетоводство. 

Компетентният орган може в отделни случаи да предвиди изключения от изискването 

за осъществяване на дейност чрез клон и от изискването за пребиваване. Строителните 

проекти с продължителност по-малко от една година, извършвани от дружество, 

намиращо се извън ЕИП, или от физическо лице, пребиваващо извън ЕИП, са 

освободени от изискванията за откриване на клон или за назначаване на представител, 

пребиваващ в държавата. 

 

Шведско дружество с ограничена отговорност може да бъде учредено от физическо 

лице, което пребивава в ЕИП, от шведско юридическо лице или от юридическо лице, 

учредено в съответствие със законодателството на държава от ЕИП, което има 

седалище, централно управление или основно място на стопанска дейност в рамките на 

ЕИП. Съдружие може да бъде учредител само ако всички собственици с неограничена 

лична отговорност пребивават в ЕИП. Учредителите извън ЕИП могат да поискат 

разрешение от компетентния орган. 
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За дружества с ограничена отговорност и сдружения за икономическо сътрудничество 

най-малко 50 % от членовете на съвета на директорите, поне 50 % от заместник 

членовете на съвета на директорите, изпълнителният директор, заместник 

изпълнителният директор, както и поне едно от лицата, упълномощени да подписват 

документи от името на дружеството, ако има такива, трябва да пребивават в ЕИП. 

Компетентният орган може да предостави изключения от това изискване. Ако нито 

един от представителите на дружеството или сдружението не пребивава в Швеция, 

съветът трябва да определи и да регистрира лице, пребиваващо в Швеция, което е 

упълномощено да получава документи от името на дружеството или сдружението. 

 

Подобни условия се прилагат за установяването на правни субекти от всеки друг вид. 

 

Мерки: 

SE: Lag om utländska filialer m.m (Закон за чуждестранните клонове) (1992:160); 

Aktiebolagslagen (Закон за дружествата) (2005:551); 

Закон за кооперативните стопански сдружения (1987:667); и 

Закон за европейските обединения по икономически интереси (1994:1927). 

 

В SK: чуждестранно физическо лице, което трябва да се впише в търговския регистър 

като лице, упълномощено да представлява предприемача, е длъжно да представи 

разрешение за пребиваване в Словакия. 
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Мерки: 

SK: Закон 513/1991 за търговския кодекс (член 21); и 

Закон 404/2011 относно пребиваването на чужденци (членове 22 и 32). 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране, забрана 

за налагане на изисквания за постигнати резултати: 

 

В BG: установилите се дружества могат да наемат граждани на трети държави само на 

длъжности, за които не е налице изискване за българско гражданство, при условие че 

общият брой на гражданите на трети държави, наети от дружествата през последните 

12 месеца, не превишава 10 процента от средния брой на българските граждани, 

гражданите на други държави — членки на Европейския съюз, на държави — страни по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация 

Швейцария, наети по трудов договор. Гражданите на трети държави не могат да бъдат 

наети на длъжности, за които се изисква българско гражданство. Изисква се тест за 

икономическа необходимост преди наемането на работа на граждани на трета държава. 

 

Мерки: 

BG: Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (член 7). 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В PL: обхватът на дейностите, осъществявани от представителство на чуждестранно 

дружество, може да включва само реклама и популяризиране на дружеството майка, 

което представлява. За всички сектори, с изключение на правните услуги, 

инвеститорите от държави извън Европейския съюз могат да предприемат и да 

осъществяват стопанска дейност само под формата на командитно дружество, 

командитно дружество с акции, дружество с ограничена отговорност и акционерно 

дружество, докато местните дружества имат достъп и до дружествените форми на 

нетърговско съдружие (събирателно дружество и съдружие с неограничена 

отговорност). 

 

Мерки: 

PL: Закон от 2 юли 2004 г. относно свободата на упражняване на стопанска дейност, 

членове 13.3 и 95.1. 
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б) Придобиване на недвижими имоти 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране: 

 

В AT (прилага се на регионалното равнище на управление): за придобиването, 

закупуването, наемането или отдаването под наем на недвижими имоти от физически 

лица и предприятия от държави извън Европейския съюз се изисква разрешение от 

компетентните регионални власти (федерални провинции). Разрешение се издава само 

ако се счита, че придобиването е от обществен интерес (от икономическа, социална и 

културна гледна точка). 

 

Мерки: 

AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007; 

Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004; 

NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800; 

OÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994; 

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002; 

Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993; 

Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996; 

Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 42/2004; и 

Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998; 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В CZ: земеделска земя и гори могат да бъдат придобивани от чуждестранни физически 

лица, постоянно пребиваващи в Чешката република, и от предприятия, установени в 

Чешката република. 

 

Към земеделските и горските земи, които са държавна собственост, се прилагат 

специални правила. Държавни земеделски земи могат да бъдат придобивани само от 

лица с национална принадлежност към Чешката република, от общините и от 

обществените университети (за обучение и научноизследователска дейност). 

Юридически лица (независимо от формата или мястото им на установяване) могат да 

придобиват държавни земеделски земи от държавата само ако върху тях е изградена 

сграда, която те вече притежават, или ако тези земи са абсолютно необходими за 

използването на такава сграда. Само общините и обществените университети могат да 

придобиват държавни гори. 

 

Мерки: 

CZ: Закон № 95/1999 Coll. (относно условията за прехвърляне на собствеността на 

земеделски земи и гори от държавни органи към други субекти); и 

Закон № 503/2012 Coll. за държавната поземлена служба. 
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В DK: физически лица, които не пребивават в Дания и които преди това не са 

пребивавали в Дания за общ период от пет години, трябва в съответствие с датския 

Закон за придобиванията да получат разрешително от Министерството на правосъдието 

за придобиване на право на собственост върху недвижимо имущество в Дания. Това се 

прилага и за юридическите лица, които не са регистрирани в Дания. Придобиването на 

недвижимо имущество от физически лица се разрешава, при условие че заявителят 

възнамерява да използва имота като свое основно жилище. Придобиването на 

недвижимо имущество от юридически лица, които не са регистрирани в Дания, се 

разрешава като цяло, ако придобиването е предпоставка за осъществяването на 

стопанската дейност на купувача. 

 

Разрешение се изисква и ако заявителят възнамерява да използва имота като второ 

жилище. Такова разрешение се предоставя само ако след цялостна и конкретна оценка 

бъде счетено, че заявителят има особено силна връзка с Дания. 

 

Разрешение съгласно Закона за придобиването се предоставя само за придобиване на 

конкретно недвижимо имущество. 

 

По-конкретно придобиването на земеделски земи от физически или юридически лица 

се урежда и от датския Закон за земеделските стопанства, който налага ограничения по 

отношение за придобиването на земеделски имоти за всички лица, независимо дали са 

местни или чуждестранни. Съответно всяко физическо или юридическо лице, което 

желае да придобие земеделско недвижимо имущество, трябва да отговаря и на 

изискванията на посочения закон. 
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Мерки: 

DK: датски Закон за придобиването на недвижимо имущество (Консолидиран закон 

№ 265 от 31 март 2014 г. за придобиването на недвижимо имущество); 

Указ за придобиването (Указ № 764 от 18 септември 1995 г.); и 

Закон за земеделските стопанства (Консолидиран закон № 26 от 14 януари 2015 г.). 

 

В HR: чуждестранни дружества могат да придобиват недвижими имоти за целите на 

предоставянето на услуги само ако са установени и учредени като юридически лица в 

Хърватия. За придобиването на недвижими имоти от клонове за целите на 

предоставянето на услуги се изисква одобрението на Министерството на правосъдието. 

Земеделски земи не могат да се придобиват от чужденци. 

 

Мерки: 

HR: Закон за собствеността и други материални права (OG 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 

73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 и 153/09); 

Закон за земеделските земи (OG 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 31/11 и 63/11), член 2; 

Закон за собствеността и други права на собственост, членове 354—358.b; 

Закон за земеделските земи; и 

Закон за общото административно производство. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране 

 

В CY: с неограничено право на придобиване на собственост в Кипър се ползват 

гражданите на Кипър, лицата от кипърски произход и гражданите на държави —

 членки на Европейския съюз. Чужденци не могат да придобиват недвижими имоти без 

разрешение от Съвета на министрите, освен по повод на mortis causa. Когато чужденец 

придобива недвижим имот, чиято площ надхвърля площта, необходима за 

изграждането на частен дом или работни помещения, или надвишава размера на два 

донума (2 676 кв. м.), издаваните от Съвета на министрите разрешения се предоставят 

по реда и в съответствие с ограниченията, условията и критериите, установени в 

правилниците, съставени от Съвета на министрите и одобрени от Камарата на 

представителите. Чужденец е всяко лице, което не е гражданин на Република Кипър, 

включително дружествата с чуждестранен контрол. В обхвата на понятието не попадат 

чужденците от кипърски произход и съпрузите без кипърско гражданство на кипърски 

граждани. 

 

Мерки: 

CY: Закон за придобиването на недвижимо имущество (от чужденци) (глава 109), 

изменен със закони № 52 от 1969 г., 55 от 1972 г., 50 от 1990 г., 54(I) от 2003 г. и 

161(I)/2011. 
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В EL: за придобиването на недвижим имот в граничните райони от чуждестранно 

физическо или юридическо лице, пряко или посредством капиталово участие в 

дружество, което не се котира на гръцката фондова борса и което притежава недвижим 

имот в тези райони, както и за каквато и да е промяна в състава на акционерите на 

подобно дружество, е необходимо разрешение, давано по преценка на Министерството 

на отбраната. 

 

Мерки: 

EL: Закон 1892/1990, изменен с член 114 от Закон 3978/2011, в комбинация, във връзка 

със заявлението, с министерско решение 110/3/330340/Σ.120/7-4-14 на Министерството 

на отбраната. 

 

В HU: закупуването на недвижими имоти от непребиваващи лица е обвързано с 

получаването на разрешение от съответния административен орган, отговорен за 

географското местонахождение на имота. 

 

Мерки: 

HU: Правителствен указ № 251/2014 (X. 2.) относно придобиването от страна на 

чуждестранни граждани на недвижими имоти, различни от земи, използвани за целите 

на селското или горското стопанство; и 

Закон LXXVIII от 1993 (параграф 1/A). 

 



 

 

…[Annex 8-B]/en 30 

В MT: лица с национална принадлежност към държави, които не са членки на 

Европейския съюз, не могат да придобиват недвижимо имущество за търговски цели. 

Дружествата с 25 (или повече) процента дялово участие на акционери от държави 

извън Европейския съюз трябва да получат разрешение от компетентния орган 

(министъра на финансите), за да закупят недвижимо имущество за търговски или 

стопански цели. Компетентният орган определя дали предложеното придобиване 

представлява нетна полза за икономиката на Малта. 

 

Мерки: 

MT: Закон за недвижимото имущество (Придобиване от лица без пребиваване) (Cap. 

246); и 

Протокол № 6 към Договора за присъединяване към ЕС относно придобиването на 

второ жилище в Малта. 

 

В PL: за прякото или непрякото придобиване на недвижими имоти от чужденци се 

изисква разрешение. То се издава по силата на административно решение на министъра 

на вътрешните работи със съгласието на министъра на националната отбрана, а при 

земеделски недвижими имоти — и със съгласието на министъра на земеделието и 

развитието на селските райони. 

 

Мерки: 

PL: Закон от 24 март 1920 г. за придобиването на недвижими имоти от чужденци 

(Сборник закони от 2016 г., точка 1061, с измененията). 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране, третиране като най-облагодетелствана нация: 

 

В LV: позволено е придобиването на земя в градските зони от граждани на Япония 

посредством учредени като местни юридически лица дружества, регистрирани в Латвия 

или в други държави — членки на Европейския съюз: 

 

i) ако повече от 50 на сто от техния собствен капитал е притежание на граждани на 

държави — членки на Европейския съюз, на латвийското правителство или на 

дадена община, поотделно или съвкупно; 

 

ii) ако повече от 50 на сто от техния собствен капитал е притежание на физически 

лица и дружества от трета държава, с която Латвия е сключила двустранно 

споразумение за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, прието от 

латвийския парламент преди 31 декември 1996 г.; 

 

iii) ако повече от 50 на сто от техния собствен капитал е притежание на физически 

лица и дружества от трета държава, с която Латвия е сключила двустранно 

споразумение за насърчаване и взаимна защита на инвестициите след 31 декември 

1996 г., ако в тези споразумения са определени правата на латвийските физически 

лица и дружества във връзка с придобиването на земя в съответната трета 

държава; 
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iv) ако повече от 50 на сто от техния собствен капитал се притежава съвместно от 

лицата, посочени в подточки i) — iii); или 

 

v) които са публични акционерни дружества, ако акциите им се котират на 

фондовата борса. 

 

Ако Япония позволява латвийски граждани и предприятия да закупуват недвижими 

имоти в градските зони на своя територия, Латвия ще позволи граждани и предприятия 

от Япония да закупуват недвижими имоти в градските зони на територията на Латвия 

при същите условия като лицата с национална принадлежност към Латвия. 

 

Мерки: 

LV: Закон за поземлената реформа в градовете на Република Латвия, раздели 20 и 21. 

 

В RO: чуждестранни граждани, лица без гражданство и юридически лица (различни от 

граждани на държави — членки на Европейския съюз, и граждани на държави — 

страни по Споразумението за ЕИП) могат да придобиват право на собственост върху 

земя при условията, уредени в международните договори, въз основа на реципрочност. 

Чуждестранни граждани, лица без гражданство и юридически лица не могат да 

придобиват право на собственост върху земя при по-благоприятни условия от 

приложимите за гражданите на държавите — членки на Европейския съюз, и за 

юридическите лица, учредени в съответствие със законодателството на държава —

 членка на Европейския съюз. 
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Мерки: 

RO: Закон № 17/2014 относно някои мерки за регулиране на покупко-продажбата на 

земеделска земя, разположена извън градовете, и неговите изменения; и 

Закон № 268/2001 относно приватизацията на дружества, на които е възложено 

управлението на земя — публична и частна държавна собственост, със селскостопанско 

предназначение и за създаване на Държавна агенция за областите, с последващите 

изменения. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране, 

третиране като най-облагодетелствана нация: 

 

В DE: за придобиването на недвижими имоти може да се приложими определени 

условия на реципрочност. 
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Мерки: 

DE: Уводен закон към Гражданския кодекс (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 

Gesetzbuche, EGBGB). 

 

В ES: за чуждестранните инвестиции в дейности, които са пряко свързани с инвестиции 

в недвижими имоти за дипломатически мисии на държави, които не са членки на 

Европейския съюз, се изисква административно разрешение от испанския Министерски 

съвет, освен ако е налице споразумение за реципрочно либерализиране. 

 

Мерки: 

ES: Кралски указ 664/1999 от 23 април 1999 г. относно чуждестранните инвестиции. 
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Резерва № 2 — Професионални услуги (всички професии, с изключение на 

свързаните със здравето) 

Сектор — 

подсектор: 

Професионални услуги — правни услуги; представители по 

патентноправни въпроси, представители по индустриална 

собственост, адвокати по интелектуална собственост; 

счетоводни услуги и водене на счетоводни книги; одиторски 

услуги, консултантски услуги в областта на данъчното 

облагане, архитектурни услуги и услуги по градоустройствено 

планиране, инженерни услуги и интегрирани инженерни 

услуги 

Отраслова 

класификация: 

CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, част от 879 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Национално третиране 

Третиране като най-облагодетелствана нация 

Висше ръководство и съвети на директорите 

Раздел: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Равнище на 

управление: 

ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 
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Описание: 

 

а) Правни услуги (част от CPC 861) 

 

От съображения за правна сигурност се уточнява, че в съответствие с уводните 

бележки, и по-специално параграф 9, изискванията за регистрация към адвокатска 

колегия могат да включват изискване за придобита диплома по право или неин 

еквивалент в приемащата страна или да е преминато обучение под надзора на 

правоспособен юрист, или изискване за офис или пощенски адрес в рамките на 

юрисдикцията на адвокатската колегия с цел придобиване на членство. Дотолкова, 

доколкото тези изисквания са недискриминационни, те не са изброени. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В AT: за предоставянето на правни услуги в областта на вътрешното право (на 

Европейския съюз и на държавите членки), включително представителство пред съд, се 

изисква гражданство на държава от ЕИП или на Швейцария, както и пребиваване 

(търговско присъствие). Предоставянето на правни услуги в областта на 

международното публично право и в областта на правото на държавата на произход е 

разрешено само на трансгранична основа. Само юристи — граждани на държава от 

ЕИП или на Швейцария, имат право да предоставят правни услуги посредством 

търговско присъствие. Дяловото и акционерното участие на чуждестранни адвокати 

(които трябва да бъдат напълно правоспособни в своята държава на произход) в 

собствения капитал и в резултатите от дейността на което и да е адвокатско дружество 

е позволено в размер до 25 на сто; останалата част трябва да принадлежи на напълно 

правоспособни юристи от държава от ЕИП или от Швейцария и само те могат да 

упражняват решаващо влияние в процеса на вземане на решения на адвокатското 

дружество. 

 



 

 

…[Annex 8-B]/en 37 

Мерки: 

AT: Rechtsanwaltsordnung (Закон за адвокатурата) — RAO, RGBl. № 96/1868, членове 1 

и 21c. 

 

В BE: за предоставянето на пълноправно членство в адвокатската колегия се прилага 

изискване за пребиваване, което е необходимо и за предоставянето на правни услуги в 

областта на белгийското вътрешно право, включително представителство пред съд. 

Изискваната продължителност на пребиваване на чуждестранен адвокат, 

кандидатстващ за пълноправно членство в адвокатската колегия, е минимум шест 

години от датата на подаване на заявлението за регистрация или, при определени 

условия — три години. Изисква се удостоверение, издадено от министъра на външните 

работи на Белгия, съгласно което националният закон или международната конвенция 

допуска реципрочност (условие за реципрочност). Представителството пред „Cour de 

cassation“ е предмет на ограничения под формата на квота. 

 

Мерки: 

BE: Белгийски процесуален кодекс (членове 428—508); Кралски указ от 24 август 1970 

г. 
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В BG (и по отношение на третирането като най-облагодетелствана нация): 

предоставянето на правни услуги в областта на вътрешното право (на Европейския 

съюз и на държавите членки), включително представителство пред съд, е запазено за 

граждани на държави членки на Европейския съюз или за чуждестранни граждани с 

юридическо образование и с диплома, която им дава правото да упражняват дейност в 

държава — членка на Европейския съюз. Прилагат се недискриминационни изисквания 

за правна форма. Чуждестранни адвокати може да бъдат допуснати да действат в 

качеството на адвокат с решение на Висшия адвокатски съвет и трябва да бъдат 

регистрирани в Единния регистър на чуждестранните адвокати. Предприятията трябва 

да бъдат регистрирани в България като адвокатско съдружие или адвокатско 

дружество. Наименованието на адвокатското дружество може да съдържа единствено 

имената на регистрираните съдружници. Чуждестранните адвокати трябва да се 

придружават от български адвокат при представителство пред съд. За услуги, свързани 

с правна медиация, се изисква постоянно пребиваване. В България пълното национално 

третиране по отношение на установяването и функционирането на дружества, както и 

предоставянето на услуги, може да бъде разширено по обхват единствено и до 

дружества, установени в държавите, с които са сключени или ще бъдат сключени 

двустранни споразумения за правна взаимопомощ, и на техни граждани. 

 

Мерки: 

BG: Закон за адвокатурата; Закон за медиацията; и Закон за нотариусите и 

нотариалната дейност. 

 



 

 

…[Annex 8-B]/en 39 

В CY: за предоставянето на правни услуги, включително представителство пред съд, се 

изисква национална принадлежност към държава от ЕИП или Швейцария, както и 

пребиваване (търговско присъствие). Само адвокати, вписани в адвокатската колегия, 

могат да бъдат съдружници, собственици на дялове/акции или членове на съветите на 

директорите на адвокатско дружество в Кипър. Прилагат се недискриминационни 

изисквания за правна форма. 

 

Мерки: 

CY: Закон за адвокатурата (глава 2), изменен със закони № 42 от 1961 г., № 20 от 

1963 г., № 46 от 1970 г., № 40 от 1975 г., № 55 от 1978 г., № 71 от 1981 г., № 92 от 

1983 г., № 98 от 1984 г., № 17 от 1985 г., № 52 от 1985 г., № 9 от 1989 г., № 175 от 

1991 г., № 212 от 1991 г., № 9(I) от 1993 г., № 56(I) от 1993 г., № 83(I) от 1994 г., 

№ 76(I) от 1995 г., № 103(I) от 1996 г., № 79(I) от 2000 г., № 31(I) от 2001 г., № 41(I) от 

2002 г., № 180(I) от 2002 г., № 117(I) от 2003 г., № 130(I) от 2003 г., № 199(I) от 2004 г., 

№ 264(I) от 2004 г., № 21(I) от 2005 г., № 65(I) от 2005 г., № 124(I) от 2005 г., № 158(I) 

от 2005 г., № 175(I) от 2006 г., № 117(I) от 2007 г., № 103(I) от 2008 г., № 109(I) от 

2008 г., № 11(I) от 2009 г., № 130(I) от 2009 г., № 4(I) от 2010 г., № 65(I) от 2010 г., 

№ 14(I) от 2011 г., № 144(I) от 2011 г., № 116(I) от 2012 г. и № 18(Ι) от 2013 г. 

 

В CZ: прилагат се недискриминационни изисквания за правна форма. За 

предоставянето на правни услуги в областта на правото на Европейския съюз и правото 

на държава — членка на Европейския съюз, включително представителство пред съд, 

се изисква пълноправно членство в адвокатската колегия. За предоставянето на правни 

услуги в областта на вътрешното право (на Европейския съюз и на държавите членки), 

включително представителство пред съд, се изисква гражданство на държава от ЕИП 

или на Швейцария и пребиваване в Чешката република. 
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Мерки: 

CZ: Закон № 85/1996 Coll., Закон за адвокатурата. 

 

В DE: само юристи с правоспособност, придобита в ЕИП или в Швейцария, могат да 

бъдат вписани в адвокатската колегия, придобивайки по този начин правоспособност 

да предоставят правни услуги в областта на вътрешното право. За получаването на 

пълноправно членство в адвокатската колегия се изисква търговско присъствие. 

Освобождаване от това изискване може да предостави компетентната адвокатска 

колегия. Чуждестранни адвокати (с правоспособност, придобита извън ЕИП или 

Швейцария), могат да придобиват само миноритарен дял, ако желаят да учредят 

търговско присъствие под формата на Anwalts-GmbH или Anwalts-AG. Чуждестранни 

адвокати могат да предоставят правни услуги в областта на чуждестранното право, ако 

докажат експертни знания; изисква се регистрация за предоставяне на правни услуги в 

Германия. 

 

Мерки: 

DE: § 59e, § 59f, § 206 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; Федерален закон за 

адвокатурата); 

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG); и 

§ 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). 

 

В DK: прилагат се изисквания за предоставянето на правни услуги под званието 

„advokat“ (адвокат). За адвокатските дружества се прилагат недискриминационни 

изисквания за правна форма. Освен това 90 процента от акциите или дяловете на всяко 

датско адвокатско дружество трябва да бъдат собственост на адвокати с датски лиценз, 

на адвокати, получили правоспособност в държава — членка на Европейския съюз, и 

регистрирани в Дания, или на адвокатски дружества, регистрирани в Дания. 
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Мерки: 

DK: Lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. Oktober 2016 (Закон № 1257 от 13 октомври 2016 

г. за правораздаването) 

 

В EE: за предоставянето на правни услуги в областта на вътрешното право (на 

Европейския съюз и на държавите членки) и участие в представителство по 

наказателно производство пред Върховния съд има изискване за пребиваване 

(търговско присъствие). Прилагат се недискриминационни изисквания за правна 

форма. 

 

Мерки: 

EE: Advokatuuriseadus (Закон за адвокатската колегия); 

Notariaadiseadus (Закон за нотариусите); 

Kohtutäituri seadus (Закон за съдебните изпълнители), tsiviilkohtumenetluse seadustik 

(Граждански процесуален кодекс); 

halduskohtumenetluse seadus (Кодекс за административното съдебно производство); 

kriminaalmenetluse seadustik (Наказателно-процесуален кодекс); и 

kriminaalmenetluse seadustik (Кодекс за наказуеми простъпки). 

 

В EL: за предоставянето на правни услуги в областта на вътрешното право (на 

Европейския съюз и на държавите членки), включително представителство пред съд, се 

изисква гражданство на държава от ЕИП или на Швейцария, както и пребиваване 

(търговско присъствие). 
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Прилагат се недискриминационни изисквания за правна форма. 

 

Мерки: 

EL: Нов кодекс на юридическите професии № 4194/2013. 

 

В ES: за предоставянето на правни услуги в областта на вътрешното право (на 

Европейския съюз и на държавите членки), включително представителство пред съд, се 

изисква гражданство на държава от ЕИП или на Швейцария. Компетентните органи 

могат да отменят изискването за гражданство. Прилагат се недискриминационни 

изисквания за правна форма. 

 

Мерки: 

ES: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, 

член 13.1ª. 

 

Във FI: за използването на професионалното звание „адвокат“ (на фински език 

„asianajaja“ или на шведски език „advokat“) се изисква пребиваване в ЕИП или в 

Швейцария и членство в адвокатската колегия. Правни услуги, включително и в 

областта на вътрешното право на Финландия, могат да бъдат предоставяни и от лица, 

които не членуват в адвокатската колегия. 

 

Мерки: 

FI: Laki asianajajista (Закон за адвокатурата) (496/1958), членове 1 и 3; и 

Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (Съдебен процесуален кодекс). 
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Във FR: за предоставянето на пълноправно членство в адвокатската колегия, което е 

необходимо за предоставяне на правни услуги в областта на френското вътрешно 

право, включително представителство пред съд, се прилага изискване за пребиваване 

или за установяване. Прилагат се недискриминационни изисквания за правна форма. В 

адвокатско дружество, което предоставя услуги по отношение на френското право или 

правото на Европейския съюз, акционерното или дяловото участие и правото на глас 

може да подлежат на количествени ограничения, свързани с професионалната дейност 

на съдружниците. За представителството пред „Cour de cassation“ и „Conseil d'Etat“ се 

прилагат ограничения под формата на квоти. 

 

Мерки: 

FR: Loi du 31 décembre 1971, article 56, Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de 

société des professions libérales, Loi 90- 1259 du 31 décembre 1990, article 7. 

 

В HR: за предоставянето на правни услуги в областта на вътрешното право (на 

Европейския съюз и на държавите членки), включително представителство пред съд, се 

изисква гражданство на държава — членка на Европейския съюз. В производства, 

свързани с международното право, страните може да се представляват пред арбитражен 

съд и специален съд от чуждестранни адвокати, които са членове на адвокатската 

колегия в своята държава на произход. 

 

Мерки: 

HR: Закон за адвокатурата (OG 9/94, 51/01, 117/08, 75/09, 18/11). 
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В HU: за предоставянето на правни услуги в областта на вътрешното право (на 

Европейския съюз и на държавите членки), включително представителство пред съд, се 

изисква гражданство на държава от ЕИП или на Швейцария, както и пребиваване 

(търговско присъствие). 

 

Чуждестранни адвокати могат да предоставят правни консултации в областта на 

правото на държавата си на произход и на международното право в съдружие с 

унгарски адвокат или адвокатско дружество. Търговското присъствие трябва да бъде 

учредено под формата на съдружие с унгарски адвокат (ügyvéd) или адвокатска кантора 

(ügyvédi iroda). 

 

Мерки: 

HU: Закон XI от 1998 г. за адвокатурата. 

 

В IE: за предоставянето на правни услуги в областта на вътрешното право на Ирландия, 

включително представителство пред съд, има изискване за пребиваване (търговско 

присъствие). Прилагат се недискриминационни изисквания за правна форма. 

 

Мерки: 

IE: Solicitors Acts 1954—2011. 
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В IT: за предоставянето на правни услуги в областта на вътрешното право (на 

Европейския съюз и на държавите членки), включително представителство пред съд, 

има изискване за пребиваване (търговско присъствие). Прилагат се 

недискриминационни изисквания за правна форма. 

 

Мерки: 

IT: Кралски указ 1578/1933, член 17 от Закона за юридическите професии. 

 

В LT: (и по отношение на третирането като най-облагодетелствана нация) за 

предоставянето на правни услуги в областта на вътрешното право (на Европейския 

съюз и на държавите членки), включително представителство пред съд, се изисква 

гражданство на държава от ЕИП или на Швейцария, както и пребиваване (търговско 

присъствие). 

 

Прилагат се недискриминационни изисквания за правна форма. Юристи от чужди 

държави имат право да практикуват в качеството си на адвокати в съдилища 

единствено в съответствие с двустранни споразумения за правна взаимопомощ. 
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За предоставянето на правни услуги в областта на правото на Европейския съюз и на 

правото на държава — членка на Европейския съюз, включително представителство 

пред съд, се изисква пълноправно членство в адвокатската колегия. За предоставянето 

на правни услуги в областта на вътрешното право (на Европейския съюз и на държавата 

членка) може да се изисква на недискриминационна основа търговското присъствие да 

е учредено под някоя от правните форми, позволени съгласно националното 

законодателство. Някои правни форми могат да бъдат запазени изключително за 

юристи, които са членове на адвокатската колегия, също на недискриминационна 

основа. Само граждани на държава — страна по Споразумението за ЕИП, или на 

Конфедерация Швейцария могат да бъдат вписани в адвокатската колегия, 

придобивайки по този начин правоспособност да предоставят правни услуги в областта 

на вътрешното право. Юристи от чужди държави имат право да действат в качеството 

на адвокати в съдилища единствено по силата на двустранни споразумения за правна 

помощ. 

 

Мерки: 

LT: Закон за адвокатската колегия на Република Литва от 18 март 2004 г., № IX-2066, 

последно изменен на 17 ноември 2011 г., № XI-1688. 

 

В LU: за предоставянето на правни услуги в областта на вътрешното право на 

Люксембург, включително представителство пред съд,  се изисква национална 

принадлежност към държава от ЕИП или Швейцария, както и пребиваване (търговско 

присъствие). 

 

Съветът на колегията може, въз основа на принципа на реципрочност, да отмени 

изискването за национална принадлежност за лицата с национална принадлежност към  

други държави. Прилагат се недискриминационни изисквания за правна форма. 
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Мерки: 

LU: Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. 

 

В LV (и по отношение на третирането като най-облагодетелствана нация): за 

предоставянето на правни услуги в областта на вътрешното наказателно право на 

Латвия, включително представителство пред съд, се изисква национална 

принадлежност към държава от ЕИП или Швейцария. Юристи от чужди държави имат 

право да практикуват в качеството си на адвокати в съдилища единствено в 

съответствие с двустранни споразумения за правна взаимопомощ. 

 

За адвокати от Европейския съюз или чуждестранни адвокати се прилагат специални 

изисквания. Например участието в съдебни производства по наказателни дела е 

разрешено само в съдружие с адвокат от Латвийската колегия на положилите клетва 

адвокати. Прилагат се недискриминационни изисквания за правна форма. 

 

Мерки: 

LV: Наказателно-процесуален кодекс, член 79; и Закон за адвокатурата на Република 

Латвия, член 4. 

 

В MT: за предоставянето на правни услуги в областта на вътрешното право на Малта, 

включително представителство пред съд, се изисква национална принадлежност към 

държава от ЕИП или Швейцария, както и пребиваване (търговско присъствие). 

 

Прилагат се недискриминационни изисквания за правна форма. 
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Мерки: 

MT: Граждански процесуален и организационен кодекс (глава 12). 

 

В NL: само адвокати, притежатели на местен лиценз, вписани в нидерландския 

регистър, могат да се ползват със званието „advocate“. За целите на дейността си в 

Нидерландия, вместо да използват пълното звание „advocate“, чуждестранните 

адвокати (без регистрация) са длъжни да посочат професионалната организация в 

съответната им държава на регистрация. 

 

Прилагат се недискриминационни изисквания за правна форма. 

 

Мерки: 

NL: Advocatenwet (Закон за адвокатурата). 

 

В PL: чуждестранни адвокати могат да се установяват само като учредяват 

регистрирано съдружие, командитно дружество или командитно дружество с акции. 

 

Мерки: 

PL: Закон от 5 юли 2002 г. за предоставянето на правна помощ в Република Полша от 

чуждестранни адвокати, член 19. 
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В PT (и по отношение на третирането като най-облагодетелствана нация): за 

упражняването на професия в областта на португалското вътрешно право има 

изискване за пребиваване (търговско присъствие). За представителство пред съд се 

изисква пълноправно членство в адвокатската колегия. Чужденци, които притежават 

диплома, издадена от някой от факултетите по право в Португалия, могат да се 

регистрират в Португалската адвокатска колегия (Ordem dos Advogados), при същите 

условия като португалските граждани, ако съответната им държава предоставя 

реципрочно третиране на португалските граждани. 

 

Други чужденци, които притежават диплома по право, призната от факултет по право в 

Португалия, могат да се регистрират като членове на адвокатската колегия, при условие 

че са преминали изисквания стаж, заключителното оценяване и са положили приемен 

изпит. За предоставянето на правни услуги може да се изисква на недискриминационна 

основа търговското присъствие да е учредено под някоя от правните форми, позволени 

съгласно националното законодателство. Само адвокатски дружества, чиито акции или 

дялове принадлежат изключително на адвокати, вписани в Португалската адвокатска 

колегия, могат да упражняват професията в Португалия. 

 

Мерки: 

PT: Закон 15/2005, членове 203, 194; 

Устав на португалската адвокатска колегия (Estatuto da Ordem dos Advogados) и Декрет-

закон 229/2004, членове 5, 7—9; 

Декрет-закон 88/2003, членове 77 и 102; 

Устав на публичната професионална асоциация на прокурорите (Estatuto da Câmara dos 

Solicitadores), изменен със Закон № 49/2004, Закон № 14/2006 и Декрет-закон № 

226/2008; 
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Закон 78/2001, членове 31, 4; 

Правилник на семейното и трудовото посредничество (Наредба № 282/2010); 

Закон 21/2007 относно медиацията по криминални въпроси, член 12; 

Закон 32/2004 (изменен с Декрет-закон 282/2007 и Закон 34/2009) относно функцията 

на синдик, членове 3 и 5; и 

наред с други, Декрет-закон 54/2004, член 1 (Regime jurídico das sociedades de 

administradores de insolvência). 

 

В RO: прилагат се недискриминационни изисквания за правна форма. Чуждестранен 

адвокат не може да представя устни или писмени заключения пред съдилища и други 

съдебни органи, с изключение на международен арбитраж. 

 

Мерки: 

RO: Закон за адвокатурата; 

Закон за медиацията; и 

Закон за нотариусите и нотариалната дейност. 

 

В SE: за приемане в адвокатската колегия и използване на званието „advokat“ се 

прилага изискване за пребиваване в ЕИП или в Швейцария. 
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Освобождаване може да предостави съветът на Шведската адвокатска колегия. За 

предоставянето на услуги в областта на вътрешното право на Швеция не е необходимо 

вписване в адвокатската колегия. Член на Шведската адвокатска колегия може да бъде 

наеман като служител единствено от лице, което е член на адвокатската колегия, или от 

дружество, което извършва дейност на член на колегията. Възможно е обаче член на 

адвокатската колегия да бъде нает от чуждестранно дружество, извършващо адвокатска 

дейност, при условие че дружеството е със седалище в държава от Европейския съюз, 

ЕИП или Швейцария. Член на Шведската адвокатска колегия може да бъде нает от 

адвокатско дружество от държава извън Европейския съюз, при условие че съветът на 

Шведската адвокатска колегия предостави освобождаване. Членовете на колегията, 

които извършват дейността си под формата на дружество или съдружие, не могат да 

работят с друга цел и не могат да извършват друга дейност освен упражняването на 

адвокатската професия. Сътрудничеството с други адвокатски дружества е разрешено, 

но за сътрудничество с чуждестранни дружества се изисква разрешение от съвета на 

Шведската адвокатска колегия. 

 

Само член на колегията може пряко или косвено, или посредством дружество да 

упражнява професията на адвокат, да притежава дялове в дружеството или да бъде 

съдружник. Само член на колегията може да бъде член или заместник член на съвета, 

заместник изпълнителен директор, лице, упълномощено да подписва от името на 

дружеството или съдружието, или негов секретар. 

 

Мерки: 

SE: Rättegångsbalken (Шведски процесуален кодекс) (1942:740); и 

Кодекс на поведение на Шведската адвокатска колегия, приет на 29 август 2008 г. 
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В SI: за представляване на клиенти пред съда срещу заплащане се прилага условие за 

търговско присъствие в Република Словения. Чуждестранен адвокат, който има право 

на адвокатска практика в чужда държава, може да предоставя правни услуги или да 

упражнява адвокатска дейност при условията на член 34a от Закона за адвокатурата, 

ако е налице фактическа реципрочност. Спазването на условието за реципрочност се 

проверява от Министерството на правосъдието. Търговското присъствие на вписаните в 

Словенската адвокатска колегия адвокати може да бъде учредявано само под формата 

на еднолично предприятие, адвокатско дружество с ограничена отговорност (съдружие) 

или адвокатско дружество с неограничена отговорност (съдружие). Дейностите на 

адвокатското дружество се ограничават до предоставянето на правни услуги. Само 

адвокати могат да бъдат съдружници в адвокатско дружество. 

 

Мерки: 

SI: Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB2 Državnega Zbora RS z 

dne 21.5.2009 (Закон за адвокатурата — неофициална консолидирана версия, приета на 

заседанието на словенския парламент от 21.5.2009 г.). 

 

В SK: за предоставянето на правни услуги в областта на вътрешното право на 

Словакия, включително представителство пред съд, се изисква национална 

принадлежност към държава от ЕИП или Швейцария, както и пребиваване (търговско 

присъствие). 

 

Прилагат се недискриминационни изисквания за правна форма. 
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Мерки: 

SK: Закон 586/2003 за адвокатурата, членове 2 и 12. 

 

В UK: за предоставянето на някои правни услуги в областта на вътрешното право на 

Обединеното кралство съответният професионален или регулаторен орган може да 

приложи изискване за пребиваване (търговско присъствие). Прилагат се 

недискриминационни изисквания за правна форма. 

 

Мерки: 

UK: за Англия и Уелс — Solicitors Act 1974, Administration of Justice Act 1985 и Legal 

Services Act 2007. За Шотландия — Solicitors (Scotland) Act 1980 и Legal Services 

(Scotland) Act 2010. За Северна Ирландия — Solicitors (Northern Ireland) Order 1976. 

Освен това мерките, приложими във всяка юрисдикция, включват всички изисквания, 

установени от професионалните и регулаторните органи. 
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б) Представители по патентноправни въпроси, представители по индустриална 

собственост, адвокати по интелектуална собственост (част от CPC 879, 861, 8613) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В BG, CY, EE и LT: за предоставянето на услуги като представител по патентноправни 

въпроси се изисква национална принадлежност към държава от ЕИП или Швейцария. 

 

В DE: само адвокати по патентно право, с правоспособност, придобита в Германия, 

могат да бъдат вписани в адвокатската колегия, придобивайки по този начин 

правоспособност да предоставят услуги като представители по патентноправни 

въпроси в областта на вътрешното право на Германия. Чуждестранни адвокати по 

патентно право могат да предоставят правни услуги в областта на чуждестранното 

право, ако докажат експертни знания; изисква се регистрация за предоставяне на 

правни услуги в Германия. Чуждестранни адвокати по патентно право (с 

правоспособност, придобита извън ЕИП или Швейцария) не могат да учредяват 

дружества заедно с местни адвокати по патентно право. 

 

Чуждестранни адвокати по патентно право (от държави извън ЕИП или Швейцария) 

могат да учредяват търговско присъствие само под формата на Patentanwalts-GmbH или 

Patentanwalt-AG и могат да придобиват само миноритарен дял. 
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В EE, FI и HU: за предоставянето на услуги като представител по патентноправни 

въпроси се изисква пребиваване в държава от ЕИП, а в EE — постоянно пребиваване. 

 

В ES и PT: за предоставянето на услуги като представители по индустриална 

собственост се изисква гражданство на държава от ЕИП. 

 

В IE: за предоставянето на услуги като адвокат по патентноправни въпроси или по 

интелектуална собственост, се изисква пребиваване в държава от ЕИП, търговско 

присъствие в ЕИП и изпълнение на изискванията за образователна и професионална 

квалификация. Правната форма изисква поне един от директорите, съдружниците, 

управителите или служителите на дружеството да е регистриран в Ирландия като 

адвокат по патентно право или адвокат по интелектуална собственост. 

Трансграничният принцип изисква гражданство на държава от ЕИП и търговско 

присъствие в държава от ЕИП, основно място на стопанска дейност в държава — 

страна по Споразумението за ЕИП, и правоспособност съгласно правото на държава — 

страна по Споразумението за ЕИП. 

 

В SI: носител или кандидатстващ за придобиване на регистрирани права (патенти, 

търговски марки и закрила на промишлен дизайн), който не пребивава в Словения, 

трябва да има патентен представител или представител за търговските марки и 

промишления дизайн, който е регистриран в Словения, основно с цел връчване на 

документи, получаване на призовки и т. н. 

 

Мерки: 

BG: Член 4 от Наредбата за представителите по отношение на интелектуалната 

собственост. 
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CY: Закон за адвокатурата (глава 2), изменен със закони № 42 от 1961 г., № 20 от 

1963 г., № 46 от 1970 г., № 40 от 1975 г., № 55 от 1978 г., № 71 от 1981 г., № 92 от 

1983 г., № 98 от 1984 г., № 17 от 1985 г., № 52 от 1985 г., № 9 от 1989 г., № 175 от 

1991 г., № 212 от 1991 г., № 9(I) от 1993 г., № 56(I) от 1993 г., № 83(I) от 1994 г., 

№ 76(I) от 1995 г., № 103(I) от 1996 г., № 79(I) от 2000 г., № 31(I) от 2001 г., № 41(I) от 

2002 г., № 180(I) от 2002 г., № 117(I) от 2003 г., № 130(I) от 2003 г., № 199(I) от 2004 г., 

№ 264(I) от 2004 г., № 21(I) от 2005 г., № 65(I) от 2005 г., № 124(I) от 2005 г., № 158(I) 

от 2005 г., № 175(I) от 2006 г., № 117(I) от 2007 г., № 103(I) от 2008 г., № 109(I) от 

2008 г., № 11(I) от 2009 г., № 130(I) от 2009 г., № 4(I) от 2010 г., № 65(I) от 2010 г., 

№ 14(I) от 2011 г., № 144(I) от 2011 г., № 116(I) от 2012 г. и № 18(Ι) от 2013 г. 

 

DE: § 52e, § 52 f, § 154a und § 154 b Patentanwaltsordnung (PAO). 

 

EE: Patendivoliniku seadus (Закон за патентните агенти) § 2, § 14. 

 

ES: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, членове 

155—157. 

 

FI: Tavaramerkkilaki (Закон за търговските марки) (7/1964); 

Закон за лицензираните представители по индустриална собственост (22/2014); и 

Laki kasvinjalostajanoikeudesta (Закон за правата на селекционерите на растения) 

1279/2009; и Mallioikeuslaki (Закон за регистрираните промишлени дизайни) 221/1971. 

 

HU: Закон № XXXII от 1995 г. за адвокатите по патентно право. 
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IE: раздели 85 и 86 от Trade Marks Act 1996, с измененията; 

разпоредба 51 от Trade Marks Rules 1996, с измененията; 

раздели 106 и 107 от Patent Act 1992, с измененията; и 

Register of Patent Agent Rules S.I. 580 of 2015. 

 

LT: Закон за търговските марки от 10 октомври 2000 г. № VIII-1981; 

Закон за промишлените дизайни от 7 ноември 2002 г. № IX-1181; 

Закон за патентите от 18 януари 1994 г. № I-372; 

Закон за правната закрила на топографиите на полупроводникови изделия от 16 юни 

1998 г.; и 

Правилник на патентните адвокати, одобрен със Заповед на правителството на 

Република Литва от 20 май 1992 г. № 362 (последно изменен на 8 ноември 2004 г., № 

1410). 

 

PT: Декрет-закон 15/95, изменен със Закон 17/2010, с Portaria № 1200/2010, член 5 и с 

Portaria № 239/2013; и 

Закон 9/2009. 

 

SI: Zakon o industrijski lastnini (Закон за индустриалната собственост), Uradni list RS, št. 

51/06 — uradno prečiščeno besedilo in 100/13 (Официален вестник на Република 

Словения, № 51/06 — официален консолидиран текст и 100/13). 
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в) Счетоводни услуги и водене на счетоводни книги (CPC 8621 различни от 

одиторски услуги, 86213, 86219 и 86220) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В AT: дяловото участие и правата на глас на чуждестранни счетоводители, външни 

експерт-счетоводители, разполагащи с правоспособност съгласно законодателството на 

своята държава на произход, в австрийско предприятие не могат да надвишават 25 на 

сто. Доставчикът на услуги трябва да разполага с офис или професионално седалище в 

ЕИП (CPC 862). 

 

Във FR: за предоставянето на счетоводни услуги и водене на счетоводни книги от 

чуждестранен доставчик е необходимо решение на министъра на икономиката, 

финансите и промишлеността, съгласувано с министъра на външните работи. 

Предоставяне само посредством SEL (société d'exercice libéral: anonyme, à responsabilité 

limitée ou en commandite par actions), AGC (association de gestion et comptabilité) или SCP 

(société civile professionnelle) (CPC 86213, 86219, 86220). 

 

В IT: за вписването в професионалния регистър, което е необходимо условие за 

предоставянето на счетоводни услуги и водене на счетоводни книги, се изисква 

пребиваване или професионален адрес (CPC 86213, 86219, 86220). 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В CY: достъпът е ограничен и е само за физически лица. Изисква се разрешение, което 

е предмет на тест за икономическа необходимост. Основни критерии: състоянието на 

заетостта в този подсектор. Разрешени са професионалните сдружения (съдружия) на 

физически лица. 

 

По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В SI: за предоставянето на счетоводни услуги и водене на счетоводни книги се изисква 

установяване в Европейския съюз (CPC 86213, 86219, 86220). 

 

Мерки: 

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (Закон за счетоводителската и одиторската 

професия, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4; и 

Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBL. I Nr. 191/2013, §§ 7, 11, 28. 

 

CY: Закон № 42(I)/2009. 

 

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 3, 7, 7 ter, 7 quinquies, 27 et 42 bis. 
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IT: Законодателен декрет 139/2005; и 

Закон 248/2006. 

 

SI: Закон за одита (ZRev-2), Държавен вестник на Република Словения № 65/2008; 

Закон за дружествата (ZGD-1), Държавен вестник на Република Словения № 42/2006; и 

Закон за услугите на вътрешния пазар, Държавен вестник на Република Словения 

№ 21/10. 

 

г) Одиторски услуги (CPC — 86211, 86212 различни от счетоводни услуги и водене 

на счетоводни книги) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — национално третиране: 

 

В ЕU: компетентните органи на държава — членка на Европейския съюз могат да 

признаят като еквивалентна правоспособността на даден одитор, гражданин на Япония 

или на трета държава, с цел той да бъде оправомощен да действа като регистриран 

одитор в Европейския съюз при условия на реципрочност (CPC 8621). 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара: 

 

В BG: може да се прилагат недискриминационни изисквания за правна форма. 

 



 

 

…[Annex 8-B]/en 61 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране, висше ръководство и съвети на директорите; по отношение на 

трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално третиране: 

 

В SK: само предприятие, в което поне 60 на сто от дяловото участие или от правата на 

глас са запазени за лица с национална принадлежност към Словакия или към държава 

— членка на Европейския съюз, може да бъде оправомощено да извършва одити в 

Словашката република. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В AT: дяловото участие и правата на глас на чуждестранни одитори, разполагащи с 

правоспособност съгласно законодателството на своята държава на произход, в 

австрийско предприятие не могат да надвишават 25 на сто. Доставчикът на услуги 

трябва да разполага с офис или професионално седалище в държава от ЕИП. 
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В DE: одитни дружества („Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“) могат да бъдат 

учредявани само под определени правни форми, които са допустими в рамките на 

Европейския съюз или на ЕИП. Събирателните дружества и търговските съдружия с 

ограничена отговорност могат да бъдат признавани като 

„Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“, ако са вписани като търговски съдружия в 

търговския регистър въз основа на техните фидуциарни дейности, член 27 от WPO. 

Въпреки това одиторите от трети държави, регистрирани в съответствие с член 134 от 

WPO, могат да извършват задължителен одит на годишните финансови отчети или да 

изготвят консолидирани финансови отчети на дружество, чието седалище се намира 

извън Европейския съюз и чиито прехвърлими ценни книжа се предлагат за търгуване в 

рамките на регулиран пазар. 

 

В DK: за да предоставя услуги по задължителен одит, даден одитор трябва да е получил 

одобрение в Дания. За получаване на одобрение се изисква пребиваване в държава — 

членка на Европейския съюз или в държава от ЕИП. Одобрените одиторски дружества 

и одиторските дружества, които не са одобрени в съответствие със законодателството 

за транспониране на Осма директива 84/253/ЕИО на Съвета от 10 април 1984 г. приета 

на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно одобряването на 

лицата, натоварени с извършването на задължителни проверки на счетоводни 

документи, не могат да притежават повече от 10 процента от правата на глас. 

 

Във FI: изисква се пребиваване в ЕИП на поне един от одиторите във финландско 

дружество с ограничена отговорност и в дружествата, които се намират под 

задължението за извършване на одит. Одиторът трябва да притежава местен лиценз или 

да бъде одиторско дружество с местен лиценз. 

 

Във FR: за извършването на задължителен одит: предоставяне посредством всеки вид 

дружество, с изключение на SNC (Société en nom collectif) и SCS (Société en commandite 

simple). 
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В HR: одиторски услуги могат да предоставят само юридически лица, установени в 

Хърватия, или физически лица, които пребивават в Хърватия. 

 

В SE: само одитори, одобрени в Швеция, и одиторски дружества, регистрирани в 

Швеция, могат да извършват услуги по задължителен одит; изисква се пребиваване в 

ЕИП или в Швейцария. Званията „одобрен одитор“ и „правоспособен одитор“ могат да 

бъдат използвани единствено от одитори, одобрени или получили правоспособност в 

Швеция. Одиторите от сдружения за икономическо сътрудничество и някои други 

предприятия, които не са сертифицирани или одобрени счетоводители, трябва да 

пребивават в рамките на ЕИП, освен ако правителството или правителствен орган, 

назначен от правителството, се произнесе другояче по конкретен случай. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — национално третиране: 

 

В ES: по отношение на регистрираните одитори се прилага условие за гражданство на 

държава — членка на Европейския съюз. Тази резерва не се прилага за извършването 

на одит на дружества от държави извън Европейския съюз, допуснати да търгуват в 

рамките на регулиран пазар в Испания. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В CY: достъпът е ограничен и е само за физически лица. Изисква се разрешение, което 

е предмет на тест за икономическа необходимост. Основни критерии: състоянието на 

заетостта в този подсектор. Разрешени са професионалните сдружения (съдружия) на 

физически лица. 

 

В PL: за предоставянето на одиторски услуги се изисква установяване в рамките на 

Европейския съюз. Прилагат се изисквания за правна форма. 

 

По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В BE: изисква се установяване в Белгия, където ще се извършва професионалната 

дейност и ще бъдат водени свързаните с нея актове, документи и кореспонденция, 

както и поне един администратор или управител на установеното дружество да е 

одобрен като одитор. 

 

В SI: изисква се търговско присъствие. Одиторско дружество от трета държава може да 

притежава дялове или да се сдружава в словенско одиторско дружество, при условие че 

словенски одиторски дружества могат да притежават дялове или да се сдружават в 

одиторско дружество съгласно правото на държавата, в която е учредено одиторското 

дружество от третата държава, във въпросната държава. Изисква се постоянно 

пребиваване в Словения на поне един член на управителния съвет на одиторско 

дружество, установено в Словения. 
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По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В IT: за предоставянето на одиторски услуги от физически лица има изискване за 

пребиваване. 

 

В LT: за предоставянето на одиторски услуги се изисква установяване в ЕИП. 

 

Мерки: 

EU: Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. 

относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и 

свързаните доклади на някои видове предприятия; и 

Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. 

относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните 

счетоводни отчети. 

 

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (Закон за счетоводителската и одиторската 

професия, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4. 

 

BE: Закон от 22 юли 1953 г. за създаване на Институт на одиторите на предприятия и за 

организиране на публичния надзор върху професията „одитор на предприятия“, 

съгласуван на 30 април 2007 г. 

 

BG: Закон за независимия финансов одит. 

 

CY: Закон за одиторите и задължителния одит на годишните и консолидираните 

счетоводни отчети от 2009 г. (Закон 42(I)/2009), изменен със Закон № 163(I) от 2013 г. 
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DE: Handelsgesetzbuch, HGB (Кодекс на търговското право); и Wirtschaftsprüferordnung, 

WPO (Закон за счетоводителската професия). 

 

DK: Revisorloven (Датски закон за правоспособните одитори и одиторски дружества), 

Закон № 468 от 17 юни 2008 г. 

 

ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (нов закон за одиторската 

дейност: Закон 22/2015 за одиторските услуги). 

 

FI: Tilintarkastuslaki (Закон за одиторската дейност) (459/2007), секторни закони, 

изискващи използването на одитори с местен лиценз. 

 

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 3, 7, 7 ter, 7 quinquies, 27 et 42 bis. 

 

HR: Закон за одита (OG 146/05, 139/08, 144/12), член 3. 

 

IT: Законодателен декрет 58/1998, членове 155, 158 и 161; 

Указ 99/1998 на президента на републиката; и 

Законодателен декрет 39/2010, член 2. 
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LT: Закон за одита от 15 юни 1999 г. № VIII -1227 ( нова версия от 3 юли 2008 г. № X-

1676). 

 

PL: Закон от 11 май 2017 г. за регистрираните одитори, одиторските дружества и 

публичния надзор — Сборник закони от 2017 г., точка 1089. 

 

SE: Revisorslagen (Закон за одиторите) (2001:883); 

Revisionslag (Закон за одиторската дейност) (1999:1079); 

Aktiebolagslagen (Закон за дружествата) (2005:551); 

Lag om ekonomiska föreningar (Закон за кооперативните стопански сдружения 

(1987:667); и 

други нормативни актове, уреждащи изискванията за използване на услугите на 

правоспособни одитори. 

 

SI: Закон за одита (ZRev-2), Държавен вестник на Република Словения № 65/2008; и 

Закон за дружествата (ZGD-1), Държавен вестник на Република Словения № 42/2006. 

 

SK: Закон № 423/2015 относно задължителния одит. 
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д) Консултантски услуги в областта на данъчното облагане (CPC 863, с изключение 

на правните консултации и правното представителство по данъчноправни 

въпроси, които фигурират при правните услуги) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В AT: дяловото участие и правата на глас на чуждестранни данъчни консултанти, 

разполагащи с правоспособност съгласно законодателството на своята държава на 

произход, в австрийско предприятие не могат да надвишават 25 на сто. Доставчикът на 

услуги трябва да разполага с офис или професионално седалище в държава от ЕИП. 

 

В BG: по отношение на данъчните консултанти се изисква гражданство на държава —

 членка на Европейския съюз. 

 

В CY: достъпът е ограничен и е само за физически лица. Изисква се разрешение, което 

е предмет на тест за икономическа необходимост. Основни критерии: състоянието на 

заетостта в този подсектор. Разрешени са професионалните сдружения (съдружия) на 

физически лица. 

 

Във FR: предоставяне само посредством SEL (société d'exercice libéral: anonyme, à 

responsabilité limitée ou en commandite par actions) или SCP (société civile professionnelle). 

 

В IT: изисква се пребиваване. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — национално третиране: 

 

В HU: за предоставянето на консултантски услуги в областта на данъчното облагане, 

доколкото те се предоставят от физическо лице, намиращо се на територията на 

Унгария, се прилага изискване за пребиваване в държава от ЕИП. 

 

Мерки: 

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (Закон за счетоводителската и одиторската 

професия, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4. 

 

BG: Закон за счетоводството; 

Закон за независимия финансов одит; 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица; и 

Закон за корпоративното подоходно облагане. 

 

CY: Закон № 42(I)/2009. 

 

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 3, 7, 7 ter, 7 quinquies, 27 et 42 bis. 
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HU: Закон XCII от 2003 г. относно правилата за данъчното облагане; и 

Постановление на Министерството на финансите № 26/2008 относно лицензирането и 

регистрацията на консултантските дейности в областта на данъчното облагане. 

 

IT: Законодателен декрет 139/2005; и 

Закон 248/2006. 

 

е) Архитектурни услуги и услуги по градоустройствено планиране, инженерни 

услуги и интегрирани инженерни услуги (CPC 8671, 8672, 8673 и 8674) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара: 

 

Във FR: архитекти могат да се установяват във Франция само с оглед на 

предоставянето на архитектурни услуги под някоя от следните правни форми (на 

недискриминационна основа): SA и SARL (société anonyme, société à responsabilité 

limitée), EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCP (société en 

commandite par actions), SCOP (société coopérative et participative), SELARL (société 

d'exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d'exercice libéral à forme 

anonyme), SELAS (société d'exercice libéral par actions simplifiée) или SAS (société par 

action simplifiée), или като физическо лице, или като съдружник в архитектско 

дружество (CPC 8671). 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В BG: за архитектурни и инженерни проекти от национално или регионално значение 

чуждестранните инвеститори трябва да действат в съдружие с местни инвеститори или 

като техни подизпълнители (CPC 8671, 8672 и 8673). Чуждестранните специалисти 

трябва да имат най-малко двугодишен професионален опит в областта на 

строителството. За услугите по градоустройствено планиране и ландшафтна 

архитектура се изисква гражданство на държава от ЕИП (CPC 8674). 

 

В CY: за предоставянето на архитектурни услуги и услуги по градоустройствено 

планиране, инженерни услуги и интегрирани инженерни услуги се прилага условие за 

гражданство и пребиваване (CPC 8671, 8672, 8673 и 8674). 

 

В HU: за предоставянето на следните услуги, доколкото те се предоставят от физическо 

лице, намиращо се на територията на Унгария, се изисква пребиваване в държава от 

ЕИП: архитектурни услуги, инженерни услуги (прилага се само за дипломирани 

стажанти), интегрирани инженерни услуги и услуги по ландшафтна архитектура (CPC 

8671, 8672, 8673 и 8674). 

 

По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В CZ: изисква се пребиваване в държава от ЕИП. 
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В HR: създадените от чуждестранни архитекти, инженери или специалисти по 

градоустройство дизайни или проекти трябва да бъдат признати (валидирани) от 

оправомощени физически или юридически лица в Хърватия с оглед на съответствието 

им с хърватското право (CPC 8671, 8672, 8673 и 8674). 

 

В IT: изисква се пребиваване или служебен адрес в Италия за вписването в 

професионалния регистър, което е необходимо условие за упражняването на 

архитектурни и инженерни услуги (CPC 8671, 8672, 8673 и 8674). 

 

В SK: изисква се пребиваване в държава от ЕИП за  регистриране в професионалната 

камара, което е необходимо условие за упражняването на архитектурни и инженерни 

услуги (CPC 8671, 8672, 8673 и 8674). 

 

По отношение на трансграничната търговия с услуги — национално третиране: 

 

В BE: предоставянето на архитектурни услуги включва контрол над провеждането на 

дейносттите (CPC 8671, 8674). Правоспособните в съответните приемни държави 

чуждестранни архитекти, които желаят да упражняват професията си инцидентно в 

Белгия, трябва да получат предварително разрешение от съвета на Съюза на 

архитектите в географската зона, в която възнамеряват да упражняват своята дейност. 
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Мерки: 

BE: Закон от 20 февруари 1939 г. за закрила на професионалната квалификация и 

професията на архитекта; и 

Закон от 26 юни 1963 г. за създаване на Съюз на архитектите; Правилник от 16 

декември 1983 г.  относно етичния кодекс, съставен от Националния съвет на Съюза на 

архитектите (одобрен с член 1 на A.R. от 18 април 1985 г., M.B., 8 май 1985 г.). 

 

BG: Закон за устройство на територията; 

Закон за Камарата на строителите; и 

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

(ЗКАИИП). 

 

CY: Закон 41/1962; 

Закон 224/1990; и 

Закон 29(i)/2001. 

 

CZ: Закон № 360/1992 Coll. за практикуване на професията на правоспособни 

архитекти и правоспособни инженери и техници, работещи в областта на 

строителството на сгради. 

 

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales; 

Décret 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte 

sous forme de société en participation; 
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Décret 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte 

sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL, société d'exercice 

libéral à forme anonyme SELAFA, société d'exercice libéral en commandite par actions 

SELCA; и 

Loi 77-2 du 3 janvier 1977, членове 12, 13 и 14. 

 

HR: Закон за архитектурните и инженерните дейности в териториалното планиране и 

строителството (OG 152/08, 49/11, 25/13); и 

Закон от 12 декември 2013 г. за териториалното планиране (011-01/13-01/291). 

 

HU: Закон LVIII от 1996 г. относно професионалните камари на архитектите и 

инженерите. 

 

IT: Кралски указ 2537/1925, Правилник за професията на архитект или инженер; Закон 

1395/1923; и 

Указ на президента на републиката (УПР) 328/2001. 

 

SK: Закон 138/1992 за архитектите и инженерите, членове 3, 15, 15a, 17a и 18a. 



 

 

…[Annex 8-B]/en 75 

Резерва № 3 — Професионални услуги (свързани със здравето професии и 

продажба на дребно на фармацевтични продукти) 

Сектор — 

подсектор: 

Професионални услуги — медицински (включително 

психологически) и дентални услуги; услуги, предоставяни от 

акушерки, медицински сестри, физиотерапевти и 

парамедицински персонал; ветеринарни услуги; продажби на 

дребно на фармацевтични продукти, медицински и 

ортопедични стоки и други услуги, предоставяни от 

фармацевти 

Отраслова 

класификация: 

CPC 9312, 93191, 932, 63211 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Национално третиране 

Третиране като най-облагодетелствана нация 

Висше ръководство и съвети на директорите 

Раздел: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Равнище на 

управление: 

ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 

 



 

 

…[Annex 8-B]/en 76 

Описание: 

 

а) Медицински услуги, дентални услуги, услуги, предоставяни от акушерки, 

медицински сестри, физиотерапевти и парамедици (CPC 852, 9312 и 93191) 

 

По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В IT: за услугите, предоставяни от психолози, се изисква гражданство на държава — 

членка на Европейския съюз; на чуждестранните специалисти може да бъде разрешено 

да практикуват въз основа на реципрочност (част от CPC 9312). 

 

Мерки: 

IT: Закон 56/1989 относно професията на психолог. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В CY: за предоставянето на медицински услуги, дентални услуги и услуги, 

предоставяни от акушерки, медицински сестри, физиотерапевти и парамедици, се 

прилага условие за кипърско гражданство и пребиваване в Кипър. 
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Мерки: 

CY: Закон за регистрация на лекарите (глава 250); 

Закон за регистрация на лекарите по дентална медицина (глава 249); 

Закон 75(I)/2013 — Подиатри; 

Закон 33 (I)/2008 — Специалисти по медицинска физика; 

Закон 34 (I)/2006 — Ерготерапевти; 

Закон 9 (I)/1996 — Зъботехници; 

Закон 68(I)/1995 — Психолози; 

Закон 16(I)/1992; Закон 23 (I)/2011 — Рентгенолози/радиотерапевти; 

Закон 31 (I)/1996 — Диетолози/Специалисти по хранене; 

Закон 140/1989 — Физиотерапевти; и 

Закон 214/1988 — Медицински сестри. 

 

В DE (прилага се и на регионалното равнище на управление): могат да бъдат налагани 

географски ограничения по отношение на професионалната регистрация, които се 

прилагат както за гражданите на държавата, така и за чуждестранните лица. 

 



 

 

…[Annex 8-B]/en 78 

Лекарите (включително психолози, психотерапевти и лекари по дентална медицина) 

трябва да се регистрират в съответните регионални сдружения на лекари и лекари по 

дентална медицина в системата за задължителното здравно осигуряване (kassenärztliche 

или kassenzahnärztliche Vereinigungen), ако желаят да лекуват пациенти, осигурени от 

задължителните здравноосигурителни фондове. По отношение на регистрацията могат 

да бъдат налагани количествени ограничения в зависимост от регионалното 

разпределение на лекарите. За лекарите по дентална медицина това ограничение не се 

прилага. Регистрация е необходима само за лекари, включени в системата за 

обществено здравеопазване. Могат да бъдат налагани недискриминационни 

ограничения по отношение на правната форма на учредяване, изисквана за 

предоставянето на тези услуги (§ 95 SGB V). 

 

За медицински и дентални услуги и услуги, предоставяни от акушерки, достъпът е 

ограничен само до физически лица. Могат да се прилагат изисквания за установяване. 

 

Услуги по телемедицина могат да бъдат предоставяни единствено в контекста на 

основен курс на лечение, включващ предходно физическо присъствие на лекар. Броят 

на доставчиците на услуги в областта на информационните и комуникационните 

технологии (ИКТ) може да бъде ограничаван с оглед на гарантирането на оперативната 

и общата съвместимост и прилагането на съответните стандарти за безопасност. Това 

изискване се прилага по недискриминационен начин (CPC 9312, 93191). 

 

Мерки: 

Bundesärzteordnung (Федерален кодекс на медицинската професия); 

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde; 
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Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten (Закон за предоставянето на психотерапевтични услуги 

от 16.7.1998 г.); 

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung; 

Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers; 

Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege; 

§ 7 Absatz 3 Musterberufordnung fuer Aerzte (Германски професионален кодекс на 

лекарите); 

§95,§ 99 и seq. SGB V (Кодекс за социално осигуряване, том V), Задължително здравно 

осигуряване; 

§ 1 Absatz 2 и Absatz 5 Hebammengesetz (Кодекс на акушерската професия),§ 291b SGB 

V (Кодекс за социално осигуряване, том V) относно доставчиците на услуги в областта 

на електронното здравеопазване; 

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg in der Fassung от 16. 3. 1995 г. 

(GBl. BW от 17.5.1995 г.,  S. 314); 

Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der 

Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz - HKaG) in Bayern 

от 6.2.2002 г. (BAY GVBl 2002, стр. 42); 

Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, 

Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (Berliner 

Kammergesetz) от 4.9.1978 г. (Berliner GVBl. стр. 1937, rev. стр. 1980); 

§ 31 Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG) от 28.4.2003 г.; 
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Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker 

(Heilberufsgesetz - HeilBerG) от 12.5.2005 г.; 

§ 29 Heilberufsgesetz (HeilBG NRW) от 9.5.2000 г.; 

§ 20 Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz) от 7.2.2003 г.; 

Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, 

Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der 

Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat (Sächsisches 

Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) от 24.5.1994 г. (SächsGVBl. page 935); 

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen 

Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/-

psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland 

(Saarländisches Heilberufekammergesetz - SHKG) от 19.11.2007 г.; и 

Thüringer Heilberufegesetz от 29 януари 2002 г. (GVBl 2002, 125). 
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б) Ветеринарни услуги (CPC 932) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране: 

 

В PL: За упражняване на професията на ветеринарен лекар, намиращ се на територията 

на Полша, гражданите на държави извън Европейския съюз трябва да преминат изпит 

на полски език, организиран от полската камара на ветеринарните лекари. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране, третиране като най-облагодетелствана нация; по отношение на 

трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално третиране: 

 

Във FR: за предоставяне на ветеринарни услуги се изисква гражданство на държава от 

ЕИП, но изискването за гражданство може да бъде отменено при условия на 

реципрочност. Правните форми, които може да приема дружество, предоставящо 

ветеринарни услуги, са ограничени до три вида дружества: SEP (société en participation); 

SCP (société civile professionnelle); и SEL (société d'exercice liberal). 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В CY: за предоставянето на ветеринарни услуги се прилага условие за национална 

принадлежност и пребиваване. 
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В EL: за предоставянето на ветеринарни услуги се изисква национална принадлежност 

към държава от ЕИП или Швейцария. 

 

В ES: за упражняването на професията се изисква членство в професионално 

сдружение и национална принадлежност към държава — членка на Европейския съюз, 

което може да бъде отменено с двустранно професионално споразумение. Само 

физически лица имат право да предоставят ветеринарни услуги. 

 

В HR: само юридически и физически лица, установени за целите на осъществяването 

на ветеринарномедицинска дейност в държава — членка на Европейския съюз, могат да 

предоставят трансгранични ветеринарни услуги в Република Хърватия. Само лица с 

национална принадлежност към държава — членка на Европейския съюз, могат да 

откриват ветеринарни кабинети в Република Хърватия. 

 

В HU: за членство във Ветеринарната камара на Унгария, необходимо за 

предоставянето на ветеринарни услуги, се изисква национална принадлежност към 

държава от ЕИП. Разрешение за установяване се дава след тест за икономическа 

необходимост. Основни критерии: условия на пазара на труда в този сектор. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В CZ: за предоставянето на ветеринарни услуги се изисква физическо присъствие на 

територията. 
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В DE (прилага се и на регионалното равнище на управление): само физически лица 

имат право да предоставят ветеринарни услуги. Услуги по телемедицина могат да 

бъдат предоставяни единствено в контекста на основен курс на лечение, включващ 

предходно физическо присъствие на ветеринарен лекар. 

 

В DK и NL: само физически лица имат право да предоставят ветеринарни услуги. 

 

В IE: само физически лица или съдружия имат право да предоставят ветеринарни 

услуги. 

 

В IT и PT: за предоставянето на ветеринарни услуги се прилага изискване за 

пребиваване. 

 

В LV: само физически лица имат право да предоставят ветеринарни услуги. 

 

В SI: само юридически и физически лица, установени за целите на осъществяването на 

ветеринарномедицинска дейност в държава — членка на Европейския съюз, могат да 

предоставят трансгранични ветеринарни услуги в Република Словения. 

 

В SK: за регистриране в професионалната камара, необходимо за упражняване на 

професията, се изисква пребиваване в ЕИП. Само физически лица имат право да 

предоставят ветеринарни услуги. 
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В UK: само физически лица или съдружия имат право да предоставят ветеринарни 

услуги. Физическо присъствие се изисква за дейности по ветеринарна медицина. 

Практикуването на ветеринарна медицина е запазено за ветеринарни лекари, които са 

членове на Кралската колегия на ветеринарните лекари (RCVS). 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — национално третиране: 

 

В AT: само граждани на държава от ЕИП могат да предоставят ветеринарни услуги. 

Изискването за национална принадлежност се отменя за лица с национална 

принадлежност към държави, които не са страни по Споразумението за ЕИП, но с 

които Европейският съюз е подписал споразумение, предвиждащо национално 

третиране по отношение на инвестициите и трансграничната търговия с ветеринарни 

услуги. 

 

Мерки: 

AT: Tierärztegesetz (Закон за ветеринарномедицинската дейност), BGBl. Nr. 16/1975, §3 

(2) (3). 

 

CY: Закон 169/1990. 

 

CZ: Закон № 166/1999 Coll. (Закон за ветеринарномедицинската дейност), §58—63, 39; 

и 

Закон № 381/1991 Coll. (за камарата на ветеринарните лекари на Чешката република), 

параграф 4. 
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DE: Федерален кодекс на ветеринарната професия (Bundes- Tierärzteordnung in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1981 (BGBl. I S. 1193). 

Регионално равнище: 

Закони за обединенията на медицинските професии във федералните провинции 

(Heilberufs- und Kammergesetze der Länder) и (основаният на тях) Baden-Württemberg, 

Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte Apotheker, 

Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 

(Heilberufe-Kammergesetz - HBKG) in der Fassung vom 16.03.1995; 

Bayern, Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen 

Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-

Kammergesetz - HKaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.02.2002; 

Berlin, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, 

Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) in der Fassung vom 04.091978 

(GVBl. S. 1937); 

Brandenburg, Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 28.04.2003 (GVBl.I/03, Nr. 07, S.126); 
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Bremen, Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker 

(Heilberufsgesetz - HeilBerG) vom 12.05.2005, (Brem.GBl. S. 149); 

Hamburg, Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH) vom 14.12.2005 

zum Ausgangs- oder Titeldokument (HmbGVBl. 2005, S. 495); 

Hessen, Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen 

Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz) in der 

Fassung vom 07.02.2003; 

Mecklenburg-Vorpommern, Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 22.01.1993 (GVOBl. M-V 

1993, S. 62); 

Niedersachsen, Kammergesetz für die Heilberufe (HKG) in der Fassung vom 08.12.2000; 

Nordrhein-Westfalen, Heilberufsgesetz NRW (HeilBerg) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 2000 

S. 403ff.); 

Rheinland-Pfalz, Heilberufsgesetz (HeilBG) vom 20.10.1978; 

Saarland, Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die 

Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, 

Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches 

Heilberufekammergesetz - SHKG) vom 11.03.1998; 
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Sachsen, Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der 

Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches 

Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) vom 24.05.1994; 

Sachsen-Anhalt, Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA) 

vom 13.07.1994 (GVBl. LSA 1994, S. 832); 

Schleswig-Holstein, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die 

Heilberufe (Heilberufekammergesetz - HBKG) vom 29. Februar 1996; 

Thüringen, Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 29.01.2002 (GVBl 2002, S. 125); и 

Кодекси за професионално поведение на обединенията на ветеринарните лекари 

(Berufsordnungen der Kammern). 

 

DK: Закон № 1149 от 12 септември 2015 г. относно ветеринарните лекари. 

 

EL: Президентски указ 38/2010, Министерско решение 165261/IA/2010 (Държавен 

вестник 2157/B). 

 

ES: Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales 

de la Organización Colegial Veterinaria Española; членове 62 и 64. 
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FR: Code rural et de la pêche maritime articles L241-1; L241-2; L241-2-1. 

 

HR: Закон за ветеринарномедицинската дейност (OG 41/07, 55/11), членове 89 и 106. 

 

HU: Закон CXXVII от 2012 г. за Ветеринарната камара на Унгария и относно условията 

за предоставяне на ветеринарномедицински услуги. 

 

IE: Veterinary Practice Act 2005. 

 

IT: Законодателен декрет C.P.S. 233/1946, членове 7—9; и 

Указ на президента на републиката (УПР) 221/1950, параграф 7. 

 

LV: Закон за ветеринарната медицина. 

 

NL: Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD). 

 

PL: Закон от 21 декември 1990 г. за професията на ветеринарен лекар и за 

професионалните камари на ветеринарните лекари. 

 

PT: Декрет-закон 368/91 (Устройствен правилник на професионалната асоциация на 

ветеринарните лекари). 
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SI: Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (Правила за признаване на 

професионалната квалификация на ветеринарните лекари), Uradni list RS, št. (Държавен 

вестник №) 71/2008, 7/2011, 59/2014 и 21/2016, Закон за услугите на вътрешния пазар, 

Държавен вестник RS № 21/2010. 

 

SK: Закон 442/2004 за частните ветеринарни лекари, член 2. 

 

UK: Veterinary Surgeons Act (1966). 

 

в) Продажби на дребно на фармацевтични продукти, медицински и ортопедични 

стоки и други услуги, предоставяни от фармацевти (CPC 63211) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране, висше ръководство и съвети на директорите: 

 

В AT: продажбата на дребно на фармацевтични продукти и на определени медицински 

стоки за обществеността може да се осъществява единствено чрез аптека. С правото да 

стопанисват аптека се ползват само лица с национална принадлежност към държава от 

ЕИП или Конфедерация Швейцария. Национална принадлежност към държава от ЕИП 

или Конфедерация Швейцария се изисква и за арендатори и лица, натоварени с 

управлението на аптека. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В EL: за стопанисването на аптека се изисква национална принадлежност на държава 

— членка на Европейския съюз. 

 

Във FR: с правото да стопанисват аптека се ползват само лица с национална 

принадлежност към държава от ЕИП или Конфедерация Швейцария. Чуждестранните 

фармацевти могат да получават разрешение за установяване в рамките на годишни 

квоти. 

 

В HU: за стопанисването на аптека се изисква национална принадлежност към държава 

от ЕИП. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В CY: за продажби на дребно на фармацевтични продукти, медицински и ортопедични 

стоки и други услуги, предоставяни от фармацевти, се прилага изискване за 

гражданство (CPC 63211). 
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В DE: за получаване на лиценз за фармацевт или за откриване на аптека за продажба на 

дребно на фармацевтични продукти и определени медицински стоки за обществеността 

се прилага изискване за пребиваване. Граждани на други държави или лица, които не са 

преминали германския изпит по фармация, могат да получат лиценз единствено да 

поемат аптека, която вече е съществувала в продължение на предходните три години. 

Общият брой на аптеките за едно лице е ограничен до една аптека и най-много три 

клона. Единствено физически лица имат право да предоставят услуги по търговия на 

дребно с фармацевтични продукти и определени медицински стоки на обществеността. 

 

В EL: единствено физически лица, които са лицензирани фармацевти, и дружества, 

учредени от лицензирани фармацевти, имат право да предоставят услуги по продажба 

на дребно на фармацевтични продукти и на определени медицински стоки на 

обществеността. 

 

Във FR: изисква се разрешение за отваряне на аптека, а търговското присъствие, 

включително при продажба от разстояние на лекарствени продукти на обществеността 

чрез услугите на информационното общество, трябва да е учредено на 

недискриминационна основа под една от правните форми, които са позволени съгласно 

националното законодателство: société d’exercice libéral (SEL): anonyme, à responsabilité 

limitée ou en commandite par actions, société en nom collectif (SNC) или само SARL. 
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В IT: упражняването на професията е възможно само за физически лица, вписани в 

регистъра, както и за юридически лица, учредени под формата на съдружия, в които 

всеки съдружник трябва да е регистриран фармацевт. За вписване в професионалния 

регистър на фармацевтите се изисква национална принадлежност към държава —

 членка на Европейския съюз или пребиваване и упражняване на професията в Италия. 

Чуждестранните граждани, които притежават необходимата квалификация, могат да 

бъдат вписвани въз основа на принципа на реципрочност, ако са граждани на държава, 

с която Италия е сключила специално споразумение, което дава право на упражняване 

на професията (D. Lgsl. CPS 233/1946 членове 7—9 и УПР 221/1950, параграфи 3 и 7). 

Новите или незаетите аптеки получават разрешение след провеждане на открит 

конкурс. Само лица с национална принадлежност към държавите членки на 

Европейския съюз, вписани в регистъра на фармацевтите („albo“), могат да участват в 

открит конкурс. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В ES: единствено физически лица, които са лицензирани фармацевти, имат право да 

предоставят услуги по търговия на дребно с фармацевтични продукти и определени 

медицински стоки на обществеността. Никой фармацевт не може да получи повече от 

един лиценз. 

 

В ES, HR, HU, IT и PT: разрешение за установяване се дава след тест за икономическа 

необходимост. Основни критерии: население и гъстота в района. 
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В LU: единствено физически лица имат право да предоставят услуги по търговия на 

дребно с фармацевтични продукти и определени медицински стоки на обществеността. 

 

В MT: издаване на лицензи за аптеки при специфични ограничения. Никое лице не 

може да получи повече от един лиценз на свое име в което и да е населено място 

(Правило 5(1) от Правилника за издаването на лицензи на аптеки (LN279/07), освен в 

случаите, в които за съответното населено място не са подадени други заявления 

(Правило 5(2) от Правилника за издаването на лицензи на аптеки (LN279/07). 

 

В PT: в търговските дружества, при които капиталът е под формата на акции, тези 

акции трябва да бъдат поименни. Никой не може да притежава или да упражнява 

едновременно, пряко или косвено, собственост, стопанисване или управление на повече 

от четири аптеки. 

 

В SI: аптечната мрежа в Словения се състои от публични аптеки, собственост на 

общините, и от аптеки на частни фармацевти съгласно концесия, при която 

мажоритарният собственик трябва да бъде фармацевт по професия. Поръчването по 

пощата на фармацевтични продукти, за които е необходима рецепта, е забранено. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране: 

 

В LV: за да започне самостоятелна практика в аптека, даден чуждестранен фармацевт 

или фармацевт — сътрудник, придобил образователно-квалификационна степен в 

държава, която не е членка на  Европейския съюз или на ЕИП, трябва да работи в 

продължение на най-малко една година в аптека под надзора на фармацевт. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В BG и EE: продажбата на дребно на фармацевтични продукти и на определени 

медицински стоки за обществеността може да се осъществява единствено чрез аптека. 

 

В BG: поръчването на фармацевтични продукти по пощата е забранено. За 

фармацевтите се прилага изискване за постоянно пребиваване. Управителите на 

аптеките трябва да бъдат квалифицирани фармацевти и могат да управляват само една 

аптека, в която самите те работят. Съществува квота за броя на аптеките, които могат 

да бъдат собственост на едно и също лице. 

 

В EE: поръчването на лекарствени продукти по пощата и доставянето по пощата или с 

експресна услуга на лекарствени продукти, поръчани по интернет, са забранени. 

Разрешение за установяване се дава след тест за икономическа необходимост. Основни 

критерии: гъстота в района. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В SK: за получаване на лиценз за фармацевт или за откриване на аптека за продажба на 

дребно на фармацевтични продукти и определени медицински стоки за обществеността 

се прилага изискване за пребиваване. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара 

 

В DK: единствено физически лица, които са получили лиценз за фармацевти от датския 

орган по здравеопазване и лекарства, имат право да предоставят услуги по продажба на 

дребно на фармацевтични продукти и определени медицински стоки на 

обществеността. 

 

Мерки: 

AT: Apothekengesetz (Закон за фармацевтичната дейност), RGBl. Nr. 5/1907, с 

измененията, §§ 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (Закон за лекарствените средства), BGBl. Nr. 

185/1983, с измененията, §§ 57, 59, 59a; и 

Medizinproduktegesetz (Закон за медицинските изделия), BGBl. Nr. 657/1996, с 

измененията, § 99. 

 

BG: Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, членове 146, 161, 195, 222 

и 228. 

 

CY: Закон за фармацевтичните продукти и отровите (глава 254). 
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DE: § 2, параграф 2, § 11a Apothekengesetz (Германски закон за аптеките); 

§§ 43, параграф 1, 73, параграф 1, № 1a, Arzneimittelgesetz (Германски закон за 

лекарствените средства); и 

§ 11 Abs. 2 und 3 Medizinproduktegesetz, Verordnung zur Regelung der Abgabe von 

Medizinprodukten. 

 

DK: Apotekerloven (Датски закон за аптеките) LBK № 1040 от 3.9.2014 г. 

 

EE: Ravimiseadus (Закон за лекарствените продукти), RT I 2005, 2, 4; § 29 (2); и 

Tervishoiuteenuse korraldamise seadus (Закон за организацията на здравните служби, RT 

I 2001, 50, 284). 

 

EL: Закон 5607/1932, изменен със закони 1963/1991 и 3918/2011. 

 

ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (Закон 

16/1997 от 25 април, уреждащ обслужването в аптеките), членове 2, 3.1; и 

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la 

Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006). 
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FR: Code de la santé publique, articles L4221-1, L4221-13, L5125-10; и 

Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée par 

les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 (Закон 90-1258 за 

упражняването на либерални професии под формата на дружество); и Lois 2011-331 du 

28 mars 2011 et 2015-990 du 6 août 2015. 

 

HR: Закон за здравеопазването (OG 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 

144/12). 

 

HU: Закон XCVIII от 2006 г. относно общите разпоредби във връзка с доставката на 

надеждни и икономическо осъществими доставки на лекарствени продукти и 

медицинска помощ и относно разпространението на лекарствени продукти. 

 

IT: Закон 362/1991, членове 1, 4, 7 и 9; 

Законодателен декрет CPS 233/1946, членове 7—9; и 

Указ на президента на републиката (УПР 221/1950, параграфи 3 и 7). 

 

LU: Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (приложение a043); 

Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie 

(приложение a041); и 

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 

1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (приложение a017). 
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LV: Закон за фармацевтичните продукти, член 38. 

 

MT: Правилник за лицензирането на аптеките (LN279/07), издаден по силата на Закона 

за лекарствените продукти (глава 458). 

 

PT: Декрет-закон 307/2007, членове 9, 14 и 15; и 

Наредба 1430/2007. 

 

SI: Закон за аптеките (Официален вестник на Република Словения, № 85/2016); и 

Закон за лекарствените продукти (Официален вестник на Република Словения, № 

17/2014). 

 

SK: Закон № 362/2011 за лекарствените средства и медицинските изделия, член 35а; и 

Закон № 578/2004 за доставчиците на здравни грижи, медицинските служители и 

тяхната професионална организация. 
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Резерва № 4 — Услуги в областта на научноизследователската и развойната 

дейност 

Сектор — 

подсектор: 

услуги в областта на научноизследователската и развойната 

дейност (НИРД) 

Отраслова 

класификация: 

CPC 851, 853 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Национално третиране 

Раздел: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Равнище на 

управление: 

ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 

 

Описание: 

 

ЕU: за публично финансираните услуги в областта на научноизследователската и 

развойната дейност (НИРД), които се ползват от финансиране, предоставяно от 

Европейския съюз на равнище Европейски съюз, изключителни права или разрешения 

могат да се предоставят единствено на граждани на държавите — членки на 

Европейския съюз и на юридически лица от Европейския съюз със седалище, 

централно управление или основно място на стопанска дейност в Европейския съюз 

(CPC 851, 853). 
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За публично финансираните услуги в областта на НИРД, които се ползват от 

финансиране, предоставяно от държава членка, изключителни права или разрешения 

могат да се предоставят единствено на граждани на съответната държава — членка на 

Европейския съюз, и на нейни юридически лица със седалище в същата държава членка 

(CPC 851, 853). 

 

Тази резерва не засяга изключването на поръчките, възлагани от дадена страна, или 

субсидиите по член 8.14, параграф 2, букви в) и д) и по член 8.12, параграфи 5 и 6. 

 

Мерки: 

ЕU: всички съществуващи понастоящем и всички бъдещи рамкови програми на 

Европейския съюз в областта на изследванията или иновациите, включително 

правилата за участие в „Хоризонт 2020“ и нормативните разпоредби, отнасящи се до 

съвместните технологични инициативи (СТИ), решенията по член 185, Европейския 

институт за иновации и технологии (ЕИИТ), както и съществуващите и бъдещите 

национални, регионални или местни програми за научни изследвания. 
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Резерва № 5 — Услуги, свързани с недвижими имоти 

Сектор — 

подсектор: 

Услуги, свързани с недвижими имоти 

Отраслова 

класификация: 

CPC 821, 822 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Национално третиране 

Раздел: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Равнище на 

управление: 

ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 

 

Описание: 

 

В CY: за предоставянето на услуги, свързани с недвижими имоти, се прилага условие 

за национална принадлежност и пребиваване. 

 

В CZ: за получаване на лиценз, необходим за предоставянето на услуги, свързани с 

недвижими имоти, се прилага изискване за пребиваване за физическите лица и за 

установяване за юридическите лица в Чешката република. 

 

В PT: за физическите лица се прилага изискване за пребиваване в ЕИП. За 

юридическите лица се прилага изискване за учредяване в ЕИП. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В DK: за предоставянето на услуги, свързани с недвижими имоти, от физически лица, 

намиращи се на територията на Дания, само оправомощени брокери на недвижими 

имоти, които са физически лица, вписани в регистъра на брокерите по недвижими 

имоти на датския бизнес орган, могат да използват званието „брокер на недвижими 

имоти“.  В закона се изисква заявителят да пребивава в Дания или в Европейския съюз, 

ЕИП или Швейцария. 

 

Законът за продажбите на недвижими имоти се прилага единствено при предоставянето 

на услуги в областта на недвижимите имоти на потребителите. Законът за продажбите 

на недвижими имоти обаче не се прилага при отдаването под наем на недвижими имоти 

(CPC 822). 

 

По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В HR: за предоставянето на услуги, свързани с недвижими имоти, се изисква търговско 

присъствие в ЕИП. 
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По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране, третиране като най-облагодетелствана нация: 

 

В SI: доколкото Япония позволява словенски граждани и предприятия да предоставят 

услуги на брокер по недвижими имоти, Словения ще позволи граждани и предприятия 

от Япония да предоставят услуги на брокер по недвижими имоти при същите условия, в 

допълнение към изпълнението на следните изисквания: право да действат като брокер 

на недвижими имоти в държавата на произход, представяне на свидетелство за 

съдимост и вписване в регистъра на брокерите на недвижими имоти в компетентното 

министерство (на Словения). 

 

Мерки: 

CY: Закон за брокерите на недвижими имоти 71(1)/2010. 

 

CZ: Закон за търговското лицензиране. 

 

DK: Lov om omsætning af fast ejendom, 2014 (Закон за продажбите на недвижими 

имоти). 

 

HR: Закон за брокерството на недвижими имоти (OG 107/07 и 144/12), член 2. 

 

PT: Декрет-закон 211/2004 (членове 3 и 25), изменен и повторно публикуван с Декрет-

закон 69/2011. 

 

SI: Закон за дейността на агенциите за недвижими имоти. 
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Резерва № 6 — Бизнес услуги  

Сектор — 

подсектор: 

Бизнес услуги — услуги по отдаване под наем или на лизинг, 

без оператори; услуги, свързани с консултантските услуги в 

областта на управлението; технически изпитвания и анализи; 

свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, 

свързани със селското стопанство; услуги в областта на 

сигурността; посреднически услуги по осигуряване на 

персонал; услуги по писмени и устни преводи и други бизнес 

услуги 

Отраслова 

класификация: 

ISIC Rev. 37, част от CPC 612, част от 621, част от 625, 831, 

част от 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 

87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, част от 893 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Национално третиране 

Третиране като най-облагодетелствана нация 

Висше ръководство и съвети на директорите 

Раздел: Инвестиции и трансгранична търговия с услуги 

Равнище на 

управление: ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 
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Описание: 

 

а) Услуги по отдаване под наем или на лизинг, без оператори (СРС 83103, СРС 831) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В SE: за да може да се плава под шведско знаме, в случай на чуждестранно участие в 

собствеността на корабите трябва да се представи доказателство за преобладаващо 

шведско влияние в операторската дейност. „Преобладаващо шведско влияние“ 

означава, че експлоатацията на кораба се осъществява от територията на Швеция. На 

чуждестранни кораби може да бъде предоставено освобождаване от това правило, ако 

те са наети или взети на лизинг от шведски юридически лица посредством беърбоут 

чартърни договори. С оглед на предоставянето на освобождаване договорът за 

беърбоут чартър трябва да бъде представен на Шведската морска администрация и да 

се докаже, че чартьорът поема пълна отговорност за експлоатацията и за екипажа на 

взетия на лизинг или под наем кораб. Продължителността на договора трябва да бъде 

най-малко една до две години (CPC 83103). 

 

Мерки: 

SE: Sjölagen (Морски закон) (1994:1009), глава 1, § 1. 
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По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В SE: доставчиците на услуги по отдаване под наем или оперативен лизинг на 

автомобили и на определени превозни средства с повишена проходимост 

(terrängmotorfordon) без водач, отдадени под наем или на оперативен лизинг за период, 

който не надвишава една година, са длъжни да определят лице, натоварено, наред с 

другото, да гарантира, че дейността се извършва при съблюдаване на приложимите 

норми и разпоредби и че се спазват правилата за пътна безопасност. Това лице трябва 

да пребивава в Швеция (CPC 831). 

 

Мерки: 

SE: Lag (1998: 424) om biluthyrning (Закон за наемането и оперативния лизинг на 

автомобили). 
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б) Услуги по отдаване под наем или на лизинг и други бизнес услуги, свързани с 

въздухоплаването 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране, третиране като най-облагодетелствана нация; по отношение на 

трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално третиране, 

третиране като най-облагодетелствана нация: 

 

ЕU: за отдаването под наем или на лизинг без екипаж (сух лизинг) на 

въздухоплавателни средства, използвани от въздушни превозвачи от Европейския 

съюз, се прилагат изискванията за регистрация на въздухоплавателните средства. 

Споразуменията за сух лизинг, по които е страна въздушен превозвач от Европейския 

съюз, са предмет на изискванията на правото на Европейския съюз или на 

националното законодателство относно авиационната безопасност, като например 

предварително одобрение и други условия, приложими за използването на 

въздухоплавателни средства, регистрирани в трети държави. За да бъде регистрирано 

въздухоплавателното средство, може да се изисква то да е собственост на физически 

лица, отговарящи на специални критерии за гражданство, или на предприятия, 

отговарящи на специални критерии за собственост на капитала и контрол (CPC 83104). 
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По отношение на услугите за компютризирани системи за резервация (КСР), когато 

доставчиците на КСР услуги извън Европейския съюз не предоставят на въздушните 

превозвачи от Европейския съюз третиране, равностойно на предлаганото в 

Европейския съюз (т. е. недискриминационно), или когато въздушните превозвачи 

извън Европейския съюз не предоставят на доставчиците на КСР услуги от 

Европейския съюз третиране, равностойно на предоставяното в Европейския съюз, 

могат да бъдат приети мерки за предоставяне на равностойно третиране съответно на 

въздушните превозвачи извън Европейския съюз от страна на доставчиците на КСР 

услуги, упражняващи дейност в Европейския съюз, или на доставчиците на КСР услуги 

извън Европейския съюз от страна на въздушните превозвачи от Европейския съюз. 

 

Мерки: 

ЕU: Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 

септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги 

в Общността (преработен); и Регламент (ЕО) № 80/2009 на Европейския парламент и на 

Съвета от 14 януари 2009 г. относно кодекс за поведение при компютризирани системи 

за резервация и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2299/89. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране 

 

В BE: частните (граждански) въздухоплавателни средства, принадлежащи на 

физически лица, които не са граждани на държава — членка на Европейския съюз или 

на държава от ЕИП, могат да бъдат регистрирани само ако лицата са имали 

непрекъснато местожителство или местопребиваване в Белгия в продължение на поне 

една година. Частните (граждански) въздухоплавателни средства, принадлежащи на 

чуждестранни правни субекти, които не са учредени в съответствие със 

законодателството на държава — членка на Европейския съюз или на държава от ЕИП, 

могат да бъдат регистрирани само ако правните субекти са имали основно място на 

дейност, представителство или бюро в Белгия в продължение на поне една година без 

прекъсване (CPC 83104). 

 

Мерки: 

BE: Arrêté Royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne. 

 

в) Услуги, свързани с консултантските услуги в областта на управлението — 

арбитражни и помирителни услуги (CPC 86602) 

 

По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В HU: за осъществяването на дейности по медиация (напр. в рамките на арбитражно 

или помирително производство) се изисква разрешение от министъра на правосъдието 

под формата на вписване в регистъра, което може да бъде предоставено само на 

юридически или физически лица, установени или пребиваващи в Унгария. 
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Мерки: 

HU: Закон LV от 2002 г. за медиацията. 

 

г) Услуги по технически изпитвания и анализи (CPC 8676) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В CY: за предоставянето на услуги от химици и биолози се изисква гражданство на 

държава — членка на Европейския съюз. 

 

Във FR: професията биолог е запазена за физически лица; изисква се гражданство на 

държава от ЕИП. 

 

По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В BG: за трансграничното предоставяне на услуги по технически изпитвания и анализи 

съгласно българския Търговски закон се изисква установяване в България и 

регистрация в търговския регистър. 
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Периодичните прегледи на пътни превозни средства се извършват от лице, 

регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел, или от лице, регистрирано съгласно законодателството на друга държава — членка 

на Европейския съюз или на държава от ЕИП. 

 

Изпитванията и анализът на състава и чистотата на въздуха и водите могат да се 

извършват само от Министерството на околната среда и водите на България или от 

негови агенции, в сътрудничество с Българската академия на науките. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране, третиране като най-облагодетелствана нация: 

 

В IT: за биолози, химици аналитици, агрономи и „periti agrari“ се изисква пребиваване 

и вписване в професионален регистър. Гражданите на трети държави могат да бъдат 

вписвани въз основа на принципа на реципрочност. 
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Мерки: 

BG: Закон за техническите изисквания към продуктите; 

Закон за измерванията; 

Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието; 

Закон за чистотата на атмосферния въздух; и 

Закон за водите, Наредба № 32 за периодичните прегледи за проверка на техническата 

изправност на пътните превозни средства. 

 

CY: Закон от 1988 г. за регистрацията на химиците (Закон 157/1988), изменен със 

закони № 24(I) от 1992 г. и 20(I) от 2004 г.; и 

Закон 157/1988. 

 

FR: Articles L 6213-1 à 6213-6 du Code de la Santé Publique. 

 

IT: Биолози, химици аналитици: Закон 396/1967 относно професията на биолог; и 

Кралски указ 842/1928 относно професията на химици аналитици. 
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д) Свързани научни и технически консултантски услуги (CPC 8675) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране, третиране като най-облагодетелствана нация: 

 

В IT: за вписване в регистъра на геолозите, което е необходимо условие за 

упражняването на професиите на геодезист и геолог с оглед на предоставянето на 

услуги по проучване и експлоатация на мини и др., се изисква пребиваване или 

професионален адрес в Италия. Изисква се гражданство на държава — членка на 

Европейския съюз; при все това чужденци могат да бъдат вписвани въз основа на 

принципа на реципрочност. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В BG: професионално компетентен орган е физическо или юридическо лице, което 

може да изпълнява функции, свързани с кадастралното заснемане, геодезията и 

картографията. Изисква се установяване, както и гражданство на държава от ЕИП или 

на Швейцария за всяко физическо лице, което извършва дейности по кадастрално 

заснемане, геодезически и картографски дейности при изследванията на движенията на 

земната кора. 
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В CY: за предоставянето на съответните услуги се прилага изискване за национална 

принадлежност. 

 

Във FR: за услуги в областта на земемерството достъпът е възможен само посредством 

SEL (société d'exercice libéral: anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par 

actions), SCP (société civile professionnelle), SA и SARL (société anonyme, société à 

responsabilité limitée). Чуждестранните инвеститори се нуждаят от специално 

разрешение за услуги по проучване и търсене. 

 

По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В HR: консултантските услуги по основни въпроси в областта на геологията, 

геодезията и минното дело, както и свързаните консултантски услуги по опазване на 

околната среда на територията на Хърватия могат да се предоставят само съвместно със 

или чрез местни юридически лица. 

 

Мерки: 

BG: Закон за кадастъра и имотния регистър; и 

Закон за геодезията и картографията. 

 

CY: Закон 224/1990. 
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FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée 

par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008. 

 

HR: Наредба относно изискванията за издаването на разрешение на юридически лица 

за упражняването на професионални дейности по опазване на околната среда (OG № 

57/10), членове 32—35. 

 

IT: Геолози: Закон 112/1963, членове 2 и 5; УПР 1403/1965, член 1. 

 

е) Услуги, свързани със селското стопанство (част от CPC 88) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране, третиране като най-облагодетелствана нация: 

 

В IT: за биолози, химици аналитици, агрономи и „periti agrari“ се изисква пребиваване 

и вписване в професионален регистър. Гражданите на трети държави могат да бъдат 

вписвани въз основа на принципа на реципрочност. 
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По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В PT: професиите биолог, химик аналитик и агроном са запазени за физически лица. 

 

Мерки: 

IT: Агрономи: Закон 3/1976 относно професията на агроном („Periti agrari“): Закон 

434/1968, изменен със Закон 54/1991. 

 

PT: Декрет-закон 119/92; 

Закон 47/2011; и 

Декрет-закон 183/98. 
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ж) Услуги в областта на сигурността (CPC 87302, 87303, 87304, 87305 и 87309) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В EE: за предоставянето на услуги в областта на сигурността и за охранителна дейност 

се прилага изискване за пребиваване. 

 

В IT: за получаване на необходимото разрешение за предоставяне на услуги по 

охранителна дейност и превоз на ценности се изисква гражданство и пребиваване в 

държава — членка на Европейския съюз. 

 

В PT: трансграничното предоставяне на услуги в областта на сигурността от 

чуждестранен доставчик не е позволено. 

 

За специализирания персонал се прилага изискване за гражданство. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В DK: изискване за пребиваване за лица, кандидатстващи за разрешение за 

предоставянето на услуги в областта на сигурността, както и за управителите и 

мнозинството от ръководния състав на юридическо лице, кандидатстващо за 

разрешение за предоставянето на услуги в областта на сигурността. Не се изисква 

пребиваване обаче, доколкото това произтича от международни споразумения или 

разпореждания, издадени от министъра на правосъдието. 

 

Мерки: 

DK: Lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed. 

 

EE: Turvaseadus (Закон за сигурността) § 21, § 43. 

 

IT: Закон за обществената сигурност (TULPS) 773/1931, членове 133—141; Кралски 

указ 635/1940, член 257. 

 

PT: Закон 34/2013; и 

Наредба 273/2013. 
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з) Посреднически услуги по осигуряване на персонал (CPC 87201, 87202, 87203, 

87204, 87205, 87206, 87209) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране (прилага се и на регионалното равнище на управление): 

 

В BE: във Фламандския регион: дружество, чието главно управление не е в държава — 

страна по Споразумението за ЕИП, трябва да докаже, че то предоставя посреднически 

услуги по осигуряване на персонал в своята държава на произход. Във Валонския 

регион: за предоставянето на посреднически услуги по осигуряване на персонал се 

изисква учредяването на специфичен вид правен субект (régulièrement constituée sous la 

forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit 

en vertu du droit d'un Etat membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique). 

Дружество, чието главно управление не е в държава — страна по Споразумението за 

ЕИП, трябва да докаже, че отговаря на условията, посочени в постановлението 

(например по отношение на вида правен субект), и трябва да докаже, че предоставя 

посреднически услуги по осигуряване на персонал в своята държава на произход. В 

немскоезичната общност: дружество, чието главно управление не е в държава — страна 

по Споразумението за ЕИП, трябва да докаже, че то предоставя посреднически услуги 

по осигуряване на персонал в своята държава на произход и трябва да изпълни 

критериите за допускане съгласно посоченото постановление (CPC 87202). 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — национално третиране: 

 

В DE: за получаването на лиценз за извършване на дейност като агенция за временна 

заетост се изисква национална принадлежност към държава — членка на Европейския 

съюз или търговско присъствие в Европейския съюз (в съответствие с раздел 3, 

параграфи 3—5 от посочения Закон за дейността на агенциите за временна заетост 

(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). Федералното министерство на труда и социалните 

въпроси може да издава наредби относно устройването и наемането на работа на 

персонал от държави извън Европейския съюз и ЕИП за определени професии, 

например в сферата на здравеопазването и полагането на грижи (CPC 87201, 87202, 

87203, 87204, 87205, 87206, 87209). 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара: 

 

В ES: от агенциите за осигуряване на персонал се изисква, преди да започнат своята 

дейност, да представят клетвена декларация, удостоверяваща изпълнението на 

изискванията, посочени в действащото законодателство (CPC 87201, 87202). 

 

Мерки: 

BE: Фламандски регион: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot 

uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. 
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Валонски регион: Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des 

agences de placement (Постановление от 3 април 2009 г. относно регистрацията на 

агенциите за осигуряване на персонал), член 7; и 

Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 

2009 relatif à l’Enregistrement ou à l’agrément des Agences de Placement (Решение на 

валонското правителство от 10 декември 2009 г. за прилагане на Постановление от 3 

април 2009 г. относно регистрацията на агенциите за осигуряване на персонал), член 4. 

 

Немскоезична общност: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die 

Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des 

agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, член 6. 

 

DE: § 1 и 3 Abs 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz –AÜG § 292 SGB III§ 38 

Beschäftigungsverordnung. 

 

ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de 

octubre). 
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и) Услуги по писмени и устни преводи (CPC 87905) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В BG: за извършването на официални преводи от агенциите за превод се изисква 

договор с Министерството на външните работи. 

 

В CY: за извършването на официални преводи и услуги по заверяване е необходимо 

вписване в регистъра на преводачите. Прилага се изискване за национална 

принадлежност. 

 

В HU: услуги по изготвяне на официални преводи, официални заверки на преводи и 

заверени копия на официални документи на чужд език могат да бъдат предоставяни 

само от Унгарската служба по превод и легализация (OFFI). 

 

В PL: единствено физически лица могат да бъдат заклети писмени преводачи. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

Във FI: за заклетите писмени преводачи се изисква пребиваване в ЕИП. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — национално третиране: 

 

В EE: заклетите преводачи трябва да са граждани на държава — членка на Европейския 

съюз. 

 

В HR: за заклетите писмени преводачи се изисква гражданство на държава от ЕИП. 

 

Мерки: 

BG: Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. 

 

CY: Закон за установяване, регистрация и регулиране на официалните преводачески 

услуги в Република Кипър. 
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EE: Vandetõlgi seadus § 2 (3), § 16 (Закон за заклетите преводачи). 

 

FI: Laki auktorisoiduista kääntäjistä (Закон за лицензираните преводачи) (1231/2007), s. 

2(1). 

 

HR: Наредба за щатните съдебни устни преводачи (OG 88/2008), член 2. 

 

HU: Постановление на Министерски съвет № 24/1986 относно официалните писмени и 

устни преводи. 

 

PL: Закон от 25 ноември 2004 г. относно професията на заклет писмен или устен 

преводач (Сборник закони № 273, точка 2702), член 2.1. 
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й) Други бизнес услуги (част от CPC 612, част от 621, част от 625, 87901, 87902, 88493, 

част от 893, част от 85990, 87909, ISIC 37) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара: 

 

В SE: заложните къщи трябва да бъдат учредени като дружество с ограничена 

отговорност или като клон (част от CPC 87909). 

 

Мерки: 

SE: Закон за заложните къщи (1995:1000). 

 

В CZ: Оторизираните опаковъчни предприятия могат да предоставят само услуги по 

събиране и възстановяване на опаковъчни материали и трябва да са юридически лица, 

учредени като акционерни дружества (CPC 88493, ISIC 37). 

 

Мерки: 

CZ: Закон 477/2001 Coll. (Закон за опаковането), параграф 16. 
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В NL: за предоставянето на услуги по маркиране на изделия с държавен печат се 

изисква търговско присъствие в Нидерландия. Маркирането на изделия от благородни 

метали понастоящем е изключително право на две нидерландски държавни 

предприятия, ползващи се с монополно положение (част от CPC 893). 

 

Мерки: 

NL: Waarborgwet 1986. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В PT: за предоставянето на услуги по събиране на парични вземания и услуги по 

събиране на финансова информация за кредитния статус и платежоспособността се 

изисква национална принадлежност към държава — членка на Европейския съюз (CPC 

87901, 87902). 

 

Мерки: 

PT: Закон 49/2004. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В CZ: за тръжни услуги се изисква лиценз. За да получи лиценз (за предоставяне на 

услуги по доброволни публични търгове), дадено дружество трябва да е учредено в 

Чешката република, а физическото лице трябва да получи разрешително за 

пребиваване, като и дружеството, и физическото лице трябва да са регистрирани в 

търговския регистър на Чешката република (част от CPC 612, част от 621, част от 625, 

част от 85990). 

 

Мерки: 

CZ: Закон № 455/1991 Coll.; 

Закон за търговското лицензиране; и 

Закон № 26/2000 Coll. за публичните търгове. 

 

По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В SE: стопанският план на дадено строително дружество трябва да бъде заверен от две 

лица. Тези лица трябва да бъдат публично одобрени от органите в ЕИП (CPC 87909). 

 

Мерки: 

SE: Закон за кооперативните строителни дружества (1991:614). 
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Резерва № 7 — Комуникационни услуги 

Сектор — 

подсектор: 

Комуникационни услуги — пощенски и куриерски услуги 

Отраслова 

класификация: 

Част от CPC 71235, част от CPC 73210 и част от CPC 751 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Раздел: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Равнище на 

управление: 

ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 
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Описание: 

 

Пощенски и куриерски услуги (част от CPC 71235, част от CPC 73210 и част от 

CPC 751) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

ЕU: организацията на поставянето на пощенски кутии на обществени пътища, 

издаването на пощенски марки и предоставянето на услуги по доставяне на 

препоръчани пратки в хода на съдебни или административни процедури могат да бъдат 

ограничени съгласно националното законодателство. Могат да се създават лицензионни 

режими за услугите, за които съществуват задължения за универсална услуга. Към тези 

лицензии могат да се прилагат специфични задължения за предоставяне на универсална 

услуга или финансово участие в компенсационен фонд. 

 

Мерки: 

ЕU: Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. 

относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в 

Общността и за подобряването на качеството на услугата, изменена с Директива 

2002/39/ЕО и Директива 2008/06/ЕО. 
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Резерва № 8 — Дистрибуторски услуги 

Сектор — 

подсектор: 

Дистрибуторски услуги — общи, на тютюн, на алкохолни 

напитки 

Отраслова 

класификация: 

CPC 3546, част от 621, 6222, 631, част от 632 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Национално третиране 

Раздел: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Равнище на 

управление: 

ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 
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Описание: 

 

а) Дистрибуторски услуги (CPC 3546, 631, 632 с изключение на 63211, 63297, 62276, 

част от 621) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара: 

 

В PT: съществува специална схема за разрешаване на установяването на определени 

видове обекти за търговия на дребно и търговски центрове. Това се отнася до търговски 

центрове, които имат обща отдавана под наем площ, равна на 8 000 m² или по-голяма, и 

до обекти за търговия на дребно с търговска площ, равна на 2 000 m² или по-голяма, 

когато те са разположени извън търговските центрове. Основни критерии: принос за 

нарастването на броя на търговските оферти; оценка на услугите за потребителите; 

качество на заетостта и корпоративна социална отговорност; интегриране в градската 

среда; принос за екологичната ефективност (CPC 631, 632 с изключение на 63211, 

63297). 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В CY: има изискване за гражданство на фармацевтичните представители, 

предоставящи дистрибуторски услуги (CPC 62117). 
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По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В LT: дистрибуцията на пиротехнически средства подлежи на лицензионен режим. 

Само юридически лица, установени в Европейския съюз, могат да получат лиценз (CPC 

3546). 

 

Мерки: 

CY: Закон № 74(i)/202. 

 

LT: Закон за надзора върху движението на пиротехнически средства (23 март 2004 г., 

№ IX-2074). 

 

PT: Декрет-закон № 10/2015, 16 януари. 

 

б) Дистрибуция на тютюн (част от CPC 6222, 62228, част от 6310, 63108) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

Във FR: държавен монопол върху търговията на едро и дребно с тютюн. Изискване за 

национална принадлежност на търговците на тютюн и тютюневи изделия (т. нар. 

buraliste) (част от CPC 6222, част от 6310). 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — национално третиране: 

 

В AT: само физически лица могат да кандидатстват за разрешение за осъществяване на 

дейност като търговец на тютюн и тютюневи изделия. Приоритет се дава на гражданите 

на държави — страни по Споразумението за ЕИП (CPC 63108). 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В ES: има държавен монопол върху търговията на дребно с тютюн и тютюневи 

изделия. За установяването се изисква гражданство на държава — членка на 

Европейския съюз. Единствено физически лица могат да извършват дейност като 

търговец на тютюн и тютюневи изделия. Никой търговец на тютюн и тютюневи 

изделия не може да получи повече от един лиценз (CPC 63108). 

 

В IT: за разпространението и продажбата на тютюн и тютюневи изделия е необходим 

лиценз. Лицензът се предоставя чрез публични процедури. За издаването на лиценз се 

прилага тест за икономическа необходимост. Основни критерии: население и 

географска гъстота на съществуващите пунктове за продажба (част от CPC 6222, част 

от 6310). 
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Мерки: 

AT: Закон за монопола върху тютюна и тютюневите изделия от 1996 г., § 5 и § 27. 

 

ES: Закон 14/2013 от 27 септември 2014 г. 

 

FR: Code général des impôts, Article 568 и Articles 276-279 de l'annexe 2 de ce code. 

 

IT: Законодателен декрет 184/2003; 

Закон 165/1962; 

Закон 3/2003; 

Закон 1293/1957; 

Закон 907/1942; и 

Указ на президента на републиката (УПР) 1074/1958. 
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в) Дистрибуция на алкохолни напитки (CPC 62226, 631) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В SE: Systembolaget AB разполага с монополно положение в търговията на дребно с 

твърд алкохол, вино и бира (с изключение на безалкохолна бира). Алкохолни напитки 

са напитките с алкохолно съдържание над 2,25 обемни процента. За бирата границата 

се определя от алкохолното съдържание: над 3,5 обемни процента (част от CPC 631). 

 

Мерки: 

SE: Закон за алкохолните напитки (2010:1622). 
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Резерва № 9 — Образователни услуги  

Сектор — 

подсектор: 

Образователни услуги (частно финансирани) 

Отраслова 

класификация: 

CPC 921, 922, 923, 924 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Национално третиране 

Висше ръководство и съвети на директорите 

Раздел: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Равнище на 

управление: 

ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 

 



 

 

…[Annex 8-B]/en 137 

Описание: 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В BG: частно финансирани услуги в областта на началното, прогимназиалното и 

средното образование могат да се предоставят само от оправомощени български 

предприятия (изисква се търговско присъствие). Български детски градини и училища с 

чуждестранно участие могат да бъдат създавани или преобразувани по искане на 

сдружения, дружества или предприятия на български и чуждестранни физически или 

юридически лица, надлежно регистрирани в България, с решение на Министерския 

съвет, по предложение на министъра на образованието и науката. Детски градини и 

училища, собственост на чуждестранни юридически лица, могат да бъдат създавани 

или преобразувани по искане на чуждестранни юридически лица в съответствие с 

международните споразумения и конвенции, както и съгласно горните разпоредби. 

Чуждестранни висши учебни заведения не могат да откриват филиали на територията 

на България. Чуждестранни висши учебни заведения могат да откриват факултети, 

катедри, институти и колежи в България само в рамките на структурата на български 

висши учебни заведения и в сътрудничество с тях (CPC 921, 922). 

 

В SI: само физически и юридически лица от Словения могат да откриват частно 

финансирани начални училища. Доставчикът на услуги трябва да създаде седалище или 

клон (CPC 921). 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара: 

 

В CZ и SK: за да може да кандидатства за одобрение от държавата с оглед на 

упражняването на дейност като частно финансирано висше учебно заведение, дадено 

заведение трябва да бъде установено в държава — членка на Европейския съюз. Тази 

резерва не се прилага по отношение на услугите в сферата на средното техническо и 

професионално образование (CZ CPC 92390, SK CPC 92). 

 

В ES и IT: изисква се разрешение за откриването на частно финансиран университет, 

който да издава признати дипломи или документи за завършена образователна степен. 

Прилага се тест за икономическа необходимост. Основни критерии: население и 

гъстота на съществуващите обекти. 

 

В ES: процедурата включва консултиране на парламента. 

 

В IT: основава се на тригодишна програма и само италиански юридически лица могат 

да бъдат оправомощени да издават признати от държавата дипломи (CPC 923). 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране, висше 

ръководство и съвети на директорите; по отношение на трансграничната търговия с 

услуги — достъп до пазара: 

 

В EL: гражданство на държава — членка на Европейския съюз се изисква за 

собствениците и за мнозинството от членовете на съвета на директорите в частно 

финансирани начални и средни училища, както и за учителите в частно финансирани 

начални и средни училища (CPC 921, 922). Образователни услуги на университетско 

равнище се предоставят изключително от институции, които са субекти на публичното 

право, ползващи се с пълно самоуправление. Закон 3696/2008 обаче позволява 

установяването от пребиваващи в Европейския съюз лица (физически и юридически) на 

частни висши учебни заведения, които издават сертификати, които не са признати за 

равностойни на университетските дипломи (CPC 923). 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В AT: за предоставянето на частно финансирани образователни услуги на 

университетско ниво в областта на приложните науки се изисква разрешение от 

компетентния орган — Съвета за висше образование (Fachhochschulrat). Основната 

дейност на инвеститорите, които желаят да предложат програма за обучение в областта 

на приложните науки, трябва да бъде предлагането на такива програми и те трябва да 

представят оценка на нуждите и проучване на пазара с оглед на приемането на 

предложената програма за обучение. Компетентното министерство може да откаже да 

издаде разрешение, ако програмата бъде оценена като несъвместима с националните 

образователни интереси. При подаването на заявление за частен университет се изисква 

разрешение от компетентния орган (австрийския съвет по акредитация). 

Компетентното министерство може да оттегли одобрението, ако решението на 

акредитационния орган не съответства на националните интереси в областта на 

образованието (CPC 923). 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

Във FR: за преподаване в частно финансирана образователна институция се изисква 

гражданство на държава — членка на Европейския съюз (CPC 921, 922, 923). 

Независимо от това гражданите на Япония могат да получат разрешение от съответните 

компетентни органи да преподават в институции за начално, прогимназиално, средно и 

висше образование. Гражданите на Япония могат също да получат разрешение от 

съответните компетентни органи за създаване и стопанисване или управление на 

институции за начално, прогимназиално, средно или висше образование. Разрешението 

се предоставя въз основа на лична преценка. 

 

По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В MT: доставчиците на услуги, които желаят да предоставят частно финансирани 

услуги в областта на висшето образование или образованието за възрастни, трябва да 

получат лиценз от Министерството на образованието и заетостта. Решението за 

издаване на лиценз може да бъде взето въз основа на лична преценка на 

министерството (CPC 923, 924). 
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Мерки: 

AT: Закон за университета за приложни науки, BGBl I Nr. 340/1993 с измененията, § 2; 

Закон за частните университети, BGBl I Nr. 74/2011 с измененията, § 2; и 

Закон за осигуряване на качеството във висшето образование, BGBl. Nr. 74/2011 с 

измененията, § 25 (3). 

 

BG: Закон за народната просвета, член 12; и 

Закон за висшето образование, параграф 4 от допълнителните разпоредби. 

 

CZ: Закон № 111/1998 Coll. (Закон за висшето образование), § 39; и 

Закон № 561/2004 Coll. за предучилищното, началното, основното, прогимназиалното, 

средното, висшето професионално и друго образование (Закон за образованието). 

 

EL: Закони 682/1977, 284/1968, 2545/1940, Президентски указ 211/1994, изменен с 

Президентски указ 394/1997, Конституция на Гърция, член 16, параграф 5 и Закон 

3549/2007. 

 

ES: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (Закон 6/2001 от 21 

декември, за университетите), член 4. 
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FR: Code de l'éducation, членове L 444-5, L 914-4, L 441-8, L 731-8, L 731-1 до 8. 

 

IT: Кралски указ 1592/1933 (Закон за прогимназиалното и средното образование); 

Закон 243/1991 (за извънредните случаи на публично финансиране на частните 

университети); 

Резолюция 20/2003 на CNVSU (Comitato nazionale per la Valutazione del sistema 

universitario); и 

Указ на президента на републиката (УПР) 25/1998. 

 

MT: Законово известие № 296 от 2012 г. 

 

SI: Закон за организацията и финансирането на образованието (Държавен вестник на 

Република Словения, № 12/1996) и неговите актуализации, член 40. 

 

SK: Закон № 131 от 21 февруари 2002 г. за висшето образование и за промени и 

допълнения към някои закони. 
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Резерва № 10 — Услуги в областта на околната среда 

Сектор — 

подсектор: 

Услуги в областта на околната среда — преработката и 

рециклирането на използвани батерии и акумулатори, стари 

автомобили и отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване; опазване на околния въздух и климата, услуги по 

пречистване на отработили газове. 

Отраслова 

класификация: 

част от CPC 9402, 9404 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Раздел: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Равнище на 

управление: 

ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 

 

Описание: 

 

В SK: за преработката и рециклирането на употребявани батерии и акумулатори, 

отпадъчни масла, стари автомобили и отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване се изисква учредяване като юридическо лице в държава — членка на 

Европейския съюз или в държава — страна по споразумението за ЕИП (изискване за 

пребиваване) (част от CPC 9402). 
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По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В SE: само субекти, установени в Швеция или с основно седалище в Швеция, могат да 

бъдат акредитирани да извършват услуги за контрол на отработили газове (CPC 9404). 

 

Мерки: 

SE: Закон за превозните средства (2002:574). 

 

SK: Закон 79/2015 относно отпадъците. 
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Резерва № 11 — Финансови услуги  

Сектор — 

подсектор: 

Финансови услуги — застрахователни и банкови услуги 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Национално третиране 

Висше ръководство и съвети на директорите 

Раздел: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Равнище на 

управление: 

ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 
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Описание: 

 

а) Застрахователни услуги 

 

В BG: пенсионноосигурителната дейност следва да се извършва под формата на 

акционерни дружества, лицензирани по реда на Кодекса за социално осигуряване и 

регистрирани по Търговския закон или по законодателството на друга държава —

 членка на Европейския съюз (без клонове). Учредители и акционери на 

пенсионноосигурително дружество могат да бъдат чуждестранни юридически лица, 

регистрирани като осигурителна, застрахователна или друга финансова институция по 

националния им закон, ако представят банкови референции от първокласна 

чуждестранна банка, потвърдени от Българската народна банка. Чуждестранни 

физически лица не могат да бъдат учредители и акционери на пенсионноосигурително 

дружество. Приходите на фондове за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване, както и аналогични приходи, пряко свързани с доброволно пенсионно 

осигуряване, извършвано от лица, регистрирани по законодателството на друга 

държава — членка на Европейския съюз, които могат, в съответствие с приложимото 

законодателство, да извършват дейности по доброволно пенсионно осигуряване, не се 

облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. 

Председателят на управителния съвет, председателят на съвета на директорите, 

изпълнителният директор и управителят трябва да имат постоянен адрес или 

разрешение за продължително пребиваване в България. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В AT: рекламна дейност и посредничество от името на дъщерна фирма, установена 

извън Европейския съюз, или от клон, установен извън Австрия (с изключение на 

дейността по презастраховане и ретроцесия), са забранени. 

 

В DE и LT: за предоставянето на услуги по пряко застраховане от застрахователни 

дружества, които не са установени в Европейския съюз, се изисква учредяването и 

предоставянето на разрешение на клон. 

 

В DK: никое лице, нито дружество (включително застрахователни дружества) не може 

да извършва в Дания дейности по пряко застраховане на лица, пребиваващи в Дания, на 

датски кораби или на собственост в Дания, с изключение на застрахователните 

дружества, лицензирани съгласно датското законодателство или от датските 

компетентни органи. 

 

В PL: за застрахователните посредници се изисква учредяване като местно юридическо 

лице (без клонове). 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В AT: за да получат лиценз за откриване на клон, чуждестранните застрахователи 

трябва да са учредени в правна форма, съответстваща или сравнима с акционерно 

дружество или взаимозастрахователно сдружение в държавата си на произход. 

Клоновете трябва да бъдат ръководени от най-малко две физически лица, които 

пребивават в Австрия. 

 

В BG: преди да регистрира клон или представителство за предоставяне на 

застрахователни услуги, чуждестранният застраховател или презастраховател трябва да 

е имал разрешение да предоставя в държавата си на произход същите класове 

застраховки като тези, които желае да предоставя в България. Изискване за 

пребиваване на членовете на управителни и надзорни органи на (пре)застрахователните 

предприятия и на всички лица, оправомощени да управляват или представляват 

(пре)застрахователното предприятие. 

 

В ES: преди да регистрира клон или представителство в Испания за целите на 

предоставянето на определени класове застраховки, даден чуждестранен застраховател 

трябва да е имал разрешение да предоставя в държавата си на произход същите класове 

застраховки в продължение на поне пет години. 

 

В PT: за да създадат клон или представителство, чуждестранните застрахователни 

дружества трябва да докажат поне петгодишен предходен опит в тази дейност. 
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В PT, ES и BG: не се разрешава създаване на преки клонове за застрахователно 

посредничество, което се осъществява от дружества, създадени в съответствие със 

законодателството на държава — членка на Европейския съюз. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара: 

 

В EL: правото на установяване не обхваща създаването на представителни офиси или 

друго постоянно присъствие на застрахователни дружества, освен когато тези офиси се 

регистрират като представителства, клонове или главни управления. 

 

Само по отношение на националното третиране:  

 

В SE: застрахователните посредници, които не са учредени в Европейския съюз, могат 

да се установяват само чрез учредяване на клон. 

 

По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В IT: за упражняване на актюерската професия е необходимо гражданство на 

Европейския съюз, с изключение на чуждестранните специалисти, на които може да 

бъде разрешено да практикуват въз основа на реципрочност. 
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В SE: предоставянето на услуги по пряко застраховане е разрешено само чрез 

лицензиран в Швеция доставчик на застрахователни услуги, при условие че 

чуждестранният доставчик на услуги и шведската застрахователна компания 

принадлежат на една и съща група от дружества или са сключили споразумение за 

сътрудничество. 

 

Мерки: 

AT: Закон за надзора върху застраховането, §5 (1) 3(VAG), BGBI. Nr. 569/1978, §1 (2). 

 

BG: Кодекс за застраховането, член 12, членове 56—63, членове 65 и 66 и член 80, 

параграф 4. 

 

DE: §§67—69 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) за всички застрахователни услуги — 

прилага „Платежоспособност ІІ“; във връзка с § 105 от Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

(LuftVZO) само за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, свързана с 

притежаването и използването на летателни апарати. 

 

DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015. 

 

EL: Законодателно постановление 400/1970. 

 

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), член 36. 

 



 

 

…[Annex 8-B]/en 152 

IT: Член 29 от Кодекса за частното застраховане (Законодателен декрет № 209 от 7 

септември 2005 г.); и 

Закон 194/1942, член 4, Закон 4/1999 относно регистъра. 

 

LT: Закон за застраховането, 18 септември 2003 г., № IX-1737, последно изменение от 

15 декември 2016 г.; и 

Закон № XIII-98. 

 

PL: Закон за застрахователната дейност, 22 май 2003 г.(Сборник закони 2003 г., № 124, 

точка 1151); и 

Закон за застрахователното посредничество, 22 май 2003 г. (Сборник закони 2003 г., № 

124, точка 1154), членове 16 и 31. 

 

PT: Член 7 от Декрет-закон 94-B/98 и глава I, раздел VI от Декрет-закон 94-B/98, член 

34, № 6, 7 и член 7 от Декрет-закон 144/2006. 

 

SE: Lag om försäkringsförmedling (Закон за застрахователното посредничество) 

(2005:405); и 

Закон за дейността на чуждестранните застрахователи в Швеция (1998:293). 

 



 

 

…[Annex 8-B]/en 153 

б) Банкови и други финансови услуги 

 

По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В HU: дружествата от държави, които не са страни по Споразумението за ЕИП, могат 

да предоставят финансови услуги или да упражняват спомагателни на тях дейности 

единствено посредством клон в Унгария. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В BG: лицата, които управляват и представляват банката, трябва лично да присъстват 

на нейния адрес на управление. Основното място на стопанска дейност на финансовата 

институция трябва да се намира на територията на България. 

 

В HU: в съвета на директорите на кредитна институция трябва да има поне двама 

членове, които да са признати за пребиваващи в съответствие с разпоредбите за 

валутния обмен и да са имали предходно постоянно пребиваване в Унгария в 

продължение на най-малко една година. 

 

Клоновете на дружества за управление на инвестиционни фондове от държави, които 

не са страни по Споразумението за ЕИП, не могат да участват в управлението на 

европейски инвестиционни фондове и не могат да предоставят услуги по управление на 

активи за частни пенсионни фондове. 
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В RO: пазарните участници са юридически лица, учредени като акционерни дружества 

съгласно разпоредбите на дружественото право. Алтернативните системи за търговия с 

емисии могат да бъдат управлявани от оператор, създаден при описаните по-горе 

условия, или от инвестиционнo дружество, оправомощено от CNVM. 

 

В SE: учредителят на спестовна каса трябва да бъде физическо лице, което пребивава в 

държава — страна по Споразумението за ЕИП. 

 

Само по отношение на достъпа до пазара: 

 

В PT: управлението на пенсионните фондове може да се извършва само от 

специализирани дружества, учредени за тази цел в Португалия, от установени в 

Португалия застрахователни дружества, които са получили разрешение да извършват 

дейност по животозастраховане, или от субекти с право да управляват пенсионни 

фондове в други държави членки на Европейския съюз. Не се разрешава прякото 

откриване на клонове от държави, които не са членки на Европейския съюз. 

 

В SI: пенсионни схеми могат да бъдат предлагани от взаимни пенсионни фондове 

(които не са юридически лица и поради това се управляват от застрахователно 

дружество, банка или пенсионно дружество), от пенсионни или застрахователни 

дружества. Освен това една пенсионна схема може да се предлага и от 

пенсионноосигурителни институции, установени в съответствие с разпоредбите, 

приложими в държава — членка на Европейския съюз. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В IT: за да получи разрешение да управлява система за сетълмънт на ценни книжа или 

услуги на централен депозитар на ценни книжа чрез установено в Италия дружество, 

дадено дружество трябва да бъде учредено като юридическо лице в Италия (без 

клонове). В случай на колективни инвестиционни схеми, различни от предприятия за 

колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), хармонизирани 

съгласно законодателството на Европейския съюз, доверителят или депозитарят трябва 

да е учреден като юридическо лице в Италия или в друга държава — членка на 

Европейския съюз и да има клон в Италия. Управляващите дружества на 

инвестиционни фондове, които не са хармонизирани съгласно законодателството на 

Европейския съюз, също трябва да бъдат учредени в Италия (без клонове). Единствено 

банките, застрахователните дружества, инвестиционните посредници  и дружествата, 

управляващи хармонизирани съгласно законодателството на Европейския съюз 

ПКИПЦК, със законоустановено главно управление в Европейския съюз, както и 

ПКИПЦК, учредени като юридически лица в Италия, могат да управляват ресурсите на 

пенсионни фондове. При извършване на дейност за продажби по домовете 

посредниците трябва да използват притежаващи разрешение търговци на финансови 

услуги, пребиваващи на територията на държава — членка на Европейския съюз. 

Представителствата на посредници от държави, които не са членки на Европейския 

съюз, не могат да извършват дейности, насочени към предоставянето на инвестиционни 

услуги, в това число търгуване за собствена сметка и за сметка на клиенти, поемане и 

пласиране на финансови инструменти (изисква се клон). 
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Мерки: 

BG: Закон за кредитните институции, членове 2 и 17; 

Кодекс за социално осигуряване, член 121д; и 

Валутен закон, член 3. 

 

HU: Закон CCXXXVII от 2013 г. за кредитните институции и финансовите 

предприятия; 

Закон CCXXXVII от 2013 г. за кредитните институции и финансовите предприятия; и 

Закон CXX от 2001 г. за капиталовия пазар. 

 

IT: Законодателен декрет 58/1998, членове 1, 19, 28, 30—33, 38, 69 и 80; 

Съвместен правилник на Италианската централна банка и Consob, 22.2.1998 г., членове 

3 и 41; 

Правилник на Италианската централна банка, 25.1.2005 г.; и 

Дял V, глава VII, раздел II от правилника на Consob 16190 от 29.10.2007 г., членове 

17—21, 78—81, 91—111. 

 



 

 

…[Annex 8-B]/en 157 

PT: Декрет-закон 12/2006, изменен с Декрет-закон 180/2007, Декрет-закон 357-A/2007, 

Наредба 7/2007-R, изменена с Наредба 2/2008-R, Наредба 19/2008-R, Наредба 8/2009. 

 

RO: Закон № 297/2004 за капиталовите пазари, CNVM („Comisia Nationala a Valorilor 

Mobiliare“), Наредба № 2/2006 за регулираните пазари и алтернативните търговски 

системи. 

 

SE: Sparbankslagen (Закон за спестовната каса) (1987:619), глава 2, § 1, част 2. 

 

SI: Закон за пенсиите и осигуровките за инвалидност (Държавен вестник № 102/15). 
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Резерва № 12 — Здравни и социални услуги  

Сектор — 

подсектор: 

Здравни и социални услуги 

Отраслова 

класификация: 

CPC 931, 933 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Национално третиране 

Раздел: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Равнище на 

управление: 

ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 

 

Описание: 

 

В DE (прилага се и на регионалното равнище на управление): услугите по търсене и 

спасяване и „квалифицираните“ услуги на спешния медицински транспорт се 

организират и регламентират от федералните провинции. Повечето федерални 

провинции делегират правомощията в областта на услугите по търсене и спасяване на 

общините. Позволява се на общините да отдават приоритет на операторите с 

нестопанска цел. Това важи в еднаква степен както за чуждестранните, така и за 

местните доставчици на услуги (CPC 931, 933). Услугите на спешния медицински 

транспорт са предмет на планиране, разрешаване и акредитация. Услуги по 

телемедицина могат да бъдат предоставяни единствено в контекста на основен курс на 

лечение, включващ предходно физическо присъствие на лекар. Броят на доставчиците 

на услуги в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) 

може да бъде ограничаван с оглед на гарантирането на оперативната и общата 

съвместимост и прилагането на съответните стандарти за безопасност. Това изискване 

се прилага по недискриминационен начин. 
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Във FR: докато инвеститорите от Европейския съюз могат да ползват и други правни 

форми, чуждестранните инвеститори имат достъп само до правните форми на „société 

d'exercice liberal“ и „société civile professionnelle“. За медицински и дентални услуги и 

услуги, предоставяни от акушерки, се изисква френско гражданство. Въпреки това 

достъпът за чужденци е възможен в рамките на годишни квоти. Предоставянето на 

медицински и дентални услуги и услуги, предоставяни от акушерки и медицински 

сестри, е само посредством SEL (société d’exercice libéral: anonyme, à responsabilité 

limitée ou en commandite par actions) или SCP. За упражняването на ръководни функции 

в областта на болничните услуги и услугите на спешния медицински транспорт, 

услугите, предоставяни в здравни заведения за настаняване (различни от болнични 

услуги) и социалните услуги е необходимо разрешение. В процеса на издаване на 

разрешение се взема предвид наличието на местни ръководни кадри. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В AT: сътрудничеството на лекари за целите на амбулаторното обществено 

здравеопазване, т.нар. групови практики, може да се осъществява само под правната 

форма на Offene Gesellschaft/OG или Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH. Само 

лекари могат да бъдат съдружници в такива групови практики. Те трябва да имат право 

да практикуват самостоятелно, да са регистрирани в медицинската камара на Австрия и 

активно да упражняват медицинската професия. Други физически или юридически 

лица не могат да бъдат съдружници в групови практики и не могат да имат дял в 

приходите или печалбите (част от CPC 9312). 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара: 

 

В HR: в определени географски области установяването на някои видове частно 

финансирани заведения за социални грижи може да бъде предмет на ограничения в 

зависимост от потребностите (CPC 9311, 93192, 93193, 933). 

 

В SI: предоставянето на следните услуги е предмет на държавен монопол: осигуряване 

на кръв и кръвни продукти, събиране и съхраняване на човешки органи за 

трансплантация, социомедицински, хигиенни, епидемиологични и здравно-екологични 

услуги, услуги на патоанатоми и асистирано биомедицинско възпроизводство (CPC 

931). 

 

Мерки: 

AT: Закон за медицинската дейност, BGBl. I Nr. 169/1998, §§ 52a—52c; 

Федерален закон, уреждащ свързаните с медицината висококвалифицирани професии, 

BGBl. Nr. 460/1992; и 

Федерален закон, уреждащ професията медицински масажист с по-ниска и по-висока 

квалификационна степен, BGBl. Nr. 169/2002. 

 

DE: Bundesärzteordnung (Федерален кодекс на медицинската професия): 

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde; 

Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und 

Jugendlichentherapeuten (Закон от 16.7.1998 г. за предоставянето на психотерапевтични 

услуги); 

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung; 
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Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers; 

Gesetz über den Beruf der Rettungsassistentin und des Rettungsassistenten; 

Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege; 

Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie; 

Gesetz über den Beruf des Logopäden; 

Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin; 

Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen; 

Gesetz über den Beruf der Diätassitentin und des Diätassistenten; 

Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten; 

Bundesapothekerorndung: 

Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten; 

Gesetz über technische Assistenten in der Medizin, Personenbeförderungsgesetz (Закон за 

обществения транспорт); 

Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz - RDG) in Baden-Württember vom 

08.02.2010 (GBl. 2010, стр. 285); 

Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG) vom 22.07.2008 (GVBl 2008, стр. 429); 

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz) vom 08.07.1993 

(GVBl. стр. 313); 

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG) in der Fassung vom 

18.05.2005; 

Gesetz über den Rettungsdienst im Lande Bremen (BremRettDG) vom 22.09.1992; 
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Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG) vom 09.06.1992; 

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V) vom 

01.07.1993; 

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) vom 02.10.2007 (GVBl, стр. 473); 

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch 

Unternehmer (RettG NRW) vom 09.11.1992; 

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG) 

vom 22.04.1991; 

Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG) vom 09.02.1994; 

Gesetz zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im 

Freistaat Sachsen vom 24.06.2004; 

Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) vom 07.11.1993; 

Gesetz über die Notfallrettung und den Krankentransport im Land Schleswig-Holstein (RDG) 

vom 29.11.1991; 

Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG) vom 22.12.1992; 

§ 8 Krankenhausfinanzierungsgesetz (Закон за финансиране на болниците); 

§§ 14, 30 Gewerbeordnung (Германски закон за регулиране на търговската и 

промишлената дейност); 

§ 108 Sozialgesetzbuch V (Кодекс за социално осигуряване, том V); 
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Задължително здравно осигуряване: 

§ 291b SGB V (Кодекс за социално осигуряване, том V) Доставчици на услуги в 

областта на електронното здравеопазване; 

§ 15 Sozialgesetzbuch VI (SGB VI, Кодекс за социално осигуряване, том VI); 

§ 34 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII, Кодекс за социално осигуряване, том VII), 

Unfallversicherung; 

§ 21 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX, Кодекс за социално осигуряване, том IX) 

Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen); 

§ 72 Sozialgesetzbuch XI (SGB XI, Кодекс за социално осигуряване, том XI), 

Осигуряване за дългосрочни грижи; 

Landespflegegesetze: 

Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz - 

LPflG) vom 11. September 1995; 

Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006; 

Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen 

(Landespflegeeinrichtungsgesetz - LPflegEG) vom 19. Juli 2002; 

Gesetz zur Umsetzung des Elften Buches Sozialgesetzbuch; 

(Landespflegegesetz - LPflegeG) vom 29. Juni 2004; 

Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur 

Änderung des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Bundessozialhilfegesetz 

(BremAGPflegeVG) vom 26. März 1996; 

Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG) vom 18. September 2007; 

Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz vom 19. Dezember 1994; 
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Landespflegegesetz (LPflegeG M-V) vom 16. Dezember 2003; 

Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch 

Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz - NPflegeG) vom 26. Mai 2004; 

Gesetz zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes (Landespflegegesetz Nordrhein-

Westfalen - PfG NW) vom 19. März 1996; 

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur 

(LPflegeASG) vom 25. Juli 2005 (GVBl 2005, S. 299) – (Rheinland-Pfalz); 

Saarländisches Gesetz Nr. 1355 zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen vom 21. 

Juni 1995; 

Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG) vom 25. März 1996 ist zum 31.12.2002 außer Kraft 

getreten); 

Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (PflegeV-AG) vom 7. August 1996; 

Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landes-pflegegesetz - LPflegeG) vom 

10. Februar 1996; 

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes (ThürAGPflegeVG) vom 

20. Juli 2005; 

Personenbeförderungsgesetz (Закон за обществения транспорт); 

Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg vom 29.11.2007; 
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Закон за болниците в провинция Бавария (Bayerisches Krankenhausgesetzes - BayKrG) 

vom 28.03.2007; 

§§ 12, 13, 14 Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg (BbgKHEG) vom 08.07.2009 

(GVBl. I/09, стр. 310); 

Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts vom 18.09.2011 (GVBl. стр. 483); 

Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG) vom 12.04.2011 (Gesetzblatt Bremen vom 

29.04.2011); 

Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG) vom 17.04.1991 (HmbGVBl. стр. 127; 

§§ 17-19 Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011) vom 21.12.2010 (GVBl. I 2010, 

Seite 587); 

Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V) vom 20.05.2011 

(GVOBl. M-V 2011, стр. 327); 

Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG) vom 19.01.2012 (Nds. GVBl. Nr. 1 vom 

26.01.2012, стр. 2); 

Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 

11.12.2007 (GV. NRW стр. 702); 

§ 6 Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf) in der Fassung vom 01.12.2010 

(GVBl. стр. 433); 

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG) vom 13.07.2005; 

Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) in Schleswig- 
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Holstein vom 12.12.1986 (GVOBl. Schl.-H. стр. 302); 

§ 3 Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA) vom 14.04.2005 (GVBl. LSA 2005, стр. 

202); 

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz - 

SächsKHG) vom 19.08.1993 (Sächs GVBl. стр. 675); 

§ 4 Thüringischer Krankenhausgesetz (Thür KHG) in der Fassung der Neubekanntmachung 

30.04.2003 (GVBl. стр. 262); и 

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz – 

SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. стр. 675). 

 

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée 

par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 et la loi 66-879 du 

29 novembre 1966 (SCP); и 

Code de la santé publique, articles L6122-1, L6122-2 (Ordonnance2010-177 du 23 février 

2010). 

 

HR: Закон за здравеопазването (OG 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 

144/12). 

 

SI: Закон за здравните услуги, Държавен вестник на Република Словения, № 23/2005, 

членове 1, 3 и 62—64; и 

Закон за лечението на стерилитета и за процедурите за асистирано биомедицинско 

възпроизводство, Държавен вестник на Република Словения, № 70/00, членове 15 и 16. 
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Резерва № 13 — Туристически услуги и услуги, свързани с пътувания 

Сектор — 

подсектор: 

Туристически услуги и услуги, свързани с пътувания — 

хотели, ресторанти и кетъринг; услуги на туристически 

агенции и туроператори (включително водачи на туристическа 

група); екскурзоводски услуги 

Отраслова 

класификация: 

CPC 641, 642, 643, 7471, 7472 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Национално третиране 

Висше ръководство и съвети на директорите 

Раздел: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Равнище на 

управление: 

ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 
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Описание: 

 

В BG: изисква се учредяване като юридическо лице (без клонове). Лице, установено в 

държава — членка на Европейския съюз, или в държава — страна по Споразумението 

за ЕИП, може да предоставя услуги като туроператор или туристическа агенция, ако 

при установяването си на територията на Република България представи копие от 

документ, който удостоверява правото му да извършва такава дейност, и удостоверение 

или друг документ, издаден от кредитна институция или от застраховател, съдържащ 

данни за наличието на застраховка, покриваща отговорността на това лице за вредите, 

които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на професионалните задължения 

по негова вина. Броят на чуждестранните управители не може да надхвърля броя на 

управителите, които са български граждани, в случаите, когато публичното (държавно 

или общинско) участие в собствения капитал на българско дружество надхвърля 50 на 

сто. За екскурзоводите се изисква гражданство на държава от ЕИП (CPC 641, 642, 643, 

7471, 7472). 

 



 

 

…[Annex 8-B]/en 169 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В CY: единствено физически и юридически лица от Европейския съюз могат да 

получат лиценз за установяване и извършване на дейност като туристическо и 

пътническо дружество или агенция, както и да подновят лиценз за извършване на 

дейност за съществуващо дружество или агенция. Никое чуждестранно дружество, 

освен установените в друга държава — членка на Европейския съюз, не може да 

предоставя в Република Кипър, организирано или постоянно, дейностите, посочени в 

член 3 от гореупоменатия закон, ако не е представлявано от местно дружество. За 

предоставянето на екскурзоводски услуги се изисква гражданство на държава — членка 

на Европейския съюз (CPC 7471, 7472). 

 

В HR: за услуги по настаняване и кетъринг в домашна обстановка и селски домове се 

изисква национална принадлежност към държава от ЕИП (CPC 641, 642, 643, 7471, 

7472). 

 

В EL: гражданите на трети държави трябва да получат диплома от училищата за 

екскурзоводи към Министерството на туризма на Гърция, за да получат право да 

упражняват професията. Чрез дерогация от горепосочените разпоредби, правото на 

упражняване на професията може временно по изключение да се предостави на 

граждани от трети държави при потвърдена липса на екскурзовод за конкретен език. 
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В ES (за Испания се прилага и на регионалното равнище на управление): за 

предоставянето на екскурзоводски услуги се изисква гражданство на държава — членка 

на Европейския съюз (CPC 7472). 

 

По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В HU: за трансграничното предоставяне на услуги на туристически агенти и 

туроператори и екскурзоводски услуги се изисква лиценз от унгарската служба за 

търговско лицензиране. Лицензите са запазени за граждани на държави от ЕИП и 

юридически лица със седалище в държавите — страни по Споразумението за ЕИП 

(CPC 7471, 7472). 

 

В IT (прилага се и на регионалното равнище на управление): екскурзоводите от 

държави, които не са членки на Европейския съюз, трябва да получат специален лиценз 

от регионалните власти, за да могат да извършват дейност като професионални 

екскурзоводи. Екскурзоводите от държави — членки на Европейския съюз, могат да 

работят свободно, без изискване за такъв лиценз. Лиценз се издава на екскурзоводите, 

които засвидетелстват адекватно ниво на компетентност и познания (CPC 7472). 
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Мерки: 

BG: Закон за туризма, членове 61, 113, 146. 

 

CY: Закон за туризма, пътническите агенции и екскурзоводите, 1995—2004 г. 

(№ 41(I)/1995—2004). 

 

EL: Президентски указ 38/2010, Министерско решение 165261/IA/2010 (Държавен 

вестник 2157/B), член 50 от Закон 4403/2016. 

 

ES: Andalucía: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía; 

Aragón: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón; 

Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, artcle 4, por el que se modifica el Decreto 

32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades 

turístico-informativas privadas; 

Castilla y León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 

101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León; 

Castilla la Mancha: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones 

Turísticas; 

Cataluña: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con 

rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a los servicios en el mercado interior, член 88; 
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Comunidad de Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el 

que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo; 

Comunidad Valenciana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica 

el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la 

Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell; 

Extremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo; 

Galicia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, 

guias de turismo y turismo activo; 

Illes Balears: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 

112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas 

Baleares; 

Islas Canarias: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de 

la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, член 5; 

La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de 

La Rioja; 

Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Reglamento para actividad de empresas de 

turismo activo y cultural de Navarra. Principado de Asturias: Decreto 59/2007, de 24 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en 

el Principado de Asturias; и 
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Región de Murcia: Decreto n.º 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos 

decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de 

turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, 

por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 

mercado interior. 

 

HR: Закон за услугите по настаняване и кетъринг (OG 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 и 

50/12); и 

Закон за предоставянето на туристически услуги (OG № 68/07 и 88/10). 

 

HU: Закон CLXIV от 2005 г. за търговията, Правителствен указ № 213/1996 (XII.23.) за 

дейностите по организиране на пътувания и услуги на туристически агенции. 

 

IT: Закон 135/2001, членове 7.5 и 6; и 

Закон 40/2007 (DL 7/2007). 



 

 

…[Annex 8-B]/en 174 

Резерва № 14 — Услуги в областта на отдиха, културата и спорта 

Сектор — 

подсектор: 

Услуги в областта на отдиха; други услуги в областта на 

спорта 

Отраслова 

класификация: 

CPC 962, част от 96419 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Национално третиране 

Висше ръководство и съвети на директорите 

Раздел: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Равнище на 

управление: 

ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 
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Описание: 

 

Други услуги в областта на спорта (СРС 96419) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране, висше 

ръководство и съвети на директорите; по отношение на трансграничната търговия с 

услуги — национално третиране: 

 

В AT (прилага се на регионалното равнище на управление): експлоатацията на ски 

училища и услугите на планински водачи се уреждат от законите на отделните 

федерални провинции. За предоставянето на такива услуги може да се изисква 

национална принадлежност към държава — страна по Споразумението за ЕИП. От 

предприятията може да се изисква да назначат изпълнителен директор, който е 

гражданин на държава — страна по Споразумението за ЕИП. 

 

В CY: изискване за гражданство за създаване на училища по танци и изискване за 

гражданство за спортните инструктори. 
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Мерки: 

AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97; 

Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98; 

NÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710; 

OÖ- Sportgesetz, LGBl. Nr. 93/1997; 

Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89; 

Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81; 

Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr.58/97; 

Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76; 

Tiroler Schischulgesetz. LGBL. Nr. 15/95; 

Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98; 

Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a; 

Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02; и 

Wien: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02. 

 

CY: Закон 65(i)/1997; и 

Закон 17(i)/1995. 
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Резерва № 15 — Транспортни услуги и спомагателни услуги в областта на 

транспорта 

Сектор — 

подсектор: 

Транспортни услуги — риболов и воден транспорт — всякакви 

други търговски дейности, извършвани от кораб; воден 

транспорт и спомагателни услуги в областта на водния 

транспорт; железопътен транспорт и спомагателни услуги в 

областта на железопътния транспорт; автомобилен транспорт и 

спомагателни услуги в областта на автомобилния транспорт; 

спомагателни услуги в областта на въздушния транспорт; 

предоставяне на услуги в областта на комбинирания транспорт 

Отраслова 

класификация: 

ISIC Rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 

742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 

8730, 882 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Национално третиране 

Третиране като най-облагодетелствана нация 

Висше ръководство и съвети на директорите 

Раздел: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Равнище на 

управление: ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 
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Описание: 

 

а) Морски транспорт и спомагателни услуги в областта на морския транспорт. 

Всякакви търговски дейности, извършвани от кораб (ISIC Rev. 3.1 0501, 0502; CPC 

5133, 5223, 721, част от 742, 745, 74540, 74520, 74590, 882) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране, висше ръководство и съвети на директорите; по отношение на 

трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално третиране: 

 

В BG: превозите и всякакви дейности, свързани с хидротехнически и 

подводнотехнически работи, проучване и добив на минерални и други неживи ресурси, 

пилотаж, бункероване, приемане на отпадъци, нефтоводни смеси и други дейности, 

извършвани с плавателни съдове във вътрешните води и териториалното море на 

Република България, се извършват само с плавателни съдове, плаващи под българско 

знаме или под знамето на друга държава — членка на Европейския съюз. 
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Броят на доставчиците на услуги в пристанищата може да се ограничава в зависимост 

от обективния капацитет на пристанището, който се преценява от експертна комисия, 

създадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

 

Изисква се национална принадлежност с оглед на предоставянето на помощни услуги. 

Капитанът и главният механик на плавателния съд задължително са граждани на 

държава — членка на Европейския съюз, на държава — страна по Споразумението за 

ЕИП, или на Конфедерация Швейцария. Не по-малко от 25 на сто от длъжностите на 

управленско и оперативно ниво и не по-малко от 25 на сто от длъжностите на 

изпълнителско ниво трябва да са заети от български граждани (ISIC Rev. 3.1 0501, 0502, 

CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882). 

 

Мерки: 

BG: Кодекс на търговското корабоплаване; Закон за морските пространства, 

вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България; Наредба за 

условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности 

по превоз на пътници и товари по силата на международен договор; и 

Наредба № 3 за обслужване на безекипажните кораби. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В BG: по отношение на помощните услуги за обществения транспорт, извършвани в 

български пристанища: в пристанища от национално значение правото за извършване 

на помощни дейности се предоставя чрез договор за концесия. В пристанища от 

регионално значение това право се предоставя чрез договор със собственика на 

пристанището (CPC 74520, 74540, 74590). 

 

Мерки: 

BG: Кодекс на търговското корабоплаване; Закон за морските пространства, 

вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. 

 

В DK: доставчиците на услуги по пилотаж могат да извършват такива услуги в Дания 

единствено ако са с местожителство или седалище в държава от ЕС/ЕИП и са 

регистрирани и одобрени от датските органи в съответствие с датския закон за услугите 

по пилотаж (CPC 74520). 

 

Мерки: 

DK: Датски закон за пилотажа, § 18. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране, третиране като най-облагодетелствана нация; по отношение на 

трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално третиране, 

третиране като най-облагодетелствана нация: 

 

В DE (прилага се и на регионалното равнище на управление): плавателен съд, който не 

принадлежи на лице с национална принадлежност към държава — членка на 

Европейския съюз, може да се използва за дейности, различни от транспорт и 

спомагателни услуги, във водните пътища на Германия само след специално 

разрешение. Дерогации за плавателни съдове от държави, които не са членки на 

Европейския съюз, могат да бъдат предоставяни само когато не са на разположение 

плавателни съдове на държави — членки на Европейския съюз, или когато същите са 

на разположение при много неблагоприятни условия, или въз основа на принципа на 

реципрочност. Дерогации за плавателни съдове, плаващи под японско знаме, могат да 

бъдат предоставяни въз основа на принципа на реципрочност (§ 2, параграф 3 

KüSchVO). Всички дейности, попадащи в обхвата на законодателството относно 

пилотажа, се регулират, а акредитация се дава само на лица с национална 

принадлежност към държави от ЕИП или Конфедерация Швейцария. 

 

В случай на отдаване под наем или на лизинг на морски плавателни съдове със или без 

оператори, както и на отдаване под наем или на лизинг без оператори на неморски 

плавателни съдове сключването на договори за превоз на товари от кораби, плаващи 

под чуждо знаме, или чартирането на подобни плавателни съдове може да бъде 

ограничено, в зависимост от това дали са на разположение кораби, плаващи под 

германско знаме или под знамето на друга държава — членка на Европейския съюз. 
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По отношение на трансакциите между пребиваващи и непребиваващи лица във връзка 

с: 

 

i) отдаването под наем на плавателни съдове, плаващи по вътрешни водни пътища, 

но нерегистрирани в икономическото пространство; 

 

ii) превоза на товари с такива плавателни съдове, плаващи по вътрешни водни 

пътища; или 

 

iii) предоставянето на услуги по влачене от такива плавателни съдове, плаващи по 

вътрешни водни пътища, 

 

в рамките на икономическото пространство могат да бъдат налагани ограничения 

(воден транспорт, помощни услуги в областта на водния транспорт, отдаване под наем 

на кораби, отдаване на лизинг на кораби, без оператори (CPC 721, 745, 83103, 86751, 

86754, 8730). 
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Мерки: 

DE: §§ 1, 2 Flaggenrechtsgesetz (Закон за закрила на знамето); 

§ 2 Verordnung über die Küstenschifffahrt vom 05.07. 2002; 

§§ 1, 2 Binnenschifffahrtsaufgabengesetz (BinSchAufgG); 

Vorschriften aus der (Schifffahrts-) Patentverordnung in der Fassung vom 08.04.2008; 

§ 9 Abs.2 Nr. 1 Seelotsgesetz vom 08.12. 2010 (BGBl. I S. 1864); 

§ 1 Nr. 9, 10, 11 und 13 Seeaufgabengesetz (SeeAufgG); и 

See-Eigensicherungsverordnung vom 19.09.2005 (BGBl. I S. 2787), geändert durch Artikel 

516 Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407). 

 

Във FI: когато се предоставят във финландски морски води, помощните услуги в 

областта на морския транспорт могат да бъдат предоставяни само от флотове, 

извършващи дейност под националното знаме, под знамето на Европейския съюз или 

на Норвегия (CPC 745). 

 

Мерки: 

FI: Merilaki (Морски закон) (674/1994); и 

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (Закон за правото на извършване на търговска 

дейност) (122/1919), s. 4. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара: 

 

В EL: в пристанищните райони е наложен държавен монопол по отношение на 

предоставянето на услуги по обработка на товари (CPC 741). 

 

Мерки: 

EL: Кодекс на морското публично право (Законодателен декрет 187/1973). 

 

В IT: за услугите по обработка на товари за морски превоз се прилага тест за 

икономическа необходимост. Основни критерии: брой на съществуващите обекти и 

въздействие върху тях, гъстота на населението, географско разпределение и разкриване 

на нови работни места (CPC 741). 

 

Мерки: 

IT: Кодекс на корабоплаването; 

Закон 84/1994; и 

Министерски указ 585/1995. 
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б) Железопътен транспорт и спомагателни услуги в областта на железопътния 

транспорт (CPC 711, 743) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В BG: железопътни транспортни услуги или помощни услуги в областта на 

железопътния транспорт в България могат да предоставят само лица с национална 

принадлежност към държава — членка на Европейския съюз. Лиценз за извършване на 

железопътни превози на пътници или товари се издава от министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията на железопътни оператори, регистрирани 

като търговци (CPC 711, 743). 

 

Мерки: 

BG: Закон за железопътния транспорт, членове 37 и 48. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара: 

 

В LT: изключителните права за предлагане на транзитни услуги се предоставят на 

железопътни предприятия, които са собственост на държавата или чиито дялове са 100 

процента нейно притежание (CPC 711). 
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Мерки: 

LT: Кодекс на Република Литва за железопътния транспорт от 22 април 2004 г., № IX-

2152, с изменение № X-653 от 8 юни 2006 г. 

 

в) Автомобилен транспорт и спомагателни услуги в областта на автомобилния 

транспорт (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В AT: за превоз на пътници и товари изключителни права или разрешения могат да се 

предоставят единствено на граждани на държавите — членки на Европейския съюз и на 

юридически лица от Европейския съюз, чието седалище се намира в Европейския съюз 

(CPC 712). 

 

Мерки: 

AT: Güterbeförderungsgesetz (Закон за превоза на товари), BGBl. Nr. 593/1995; § 5; 

Gelegenheitsverkehrsgesetz (Закон за случайния превоз), BGBl. Nr. 112/1996; § 6; и 

Kraftfahrliniengesetz (Закон за редовните превози), BGBl. I Nr. 203/1999, с измененията, 

§§ 7 и 8. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране, 

третиране като най-облагодетелствана нация; по отношение на трансграничната 

търговия с услуги — национално третиране, третиране като най-облагодетелствана 

нация: 

 

В EL: за оператори на услуги по автомобилни превози на товари. За да се упражнява 

професията на автомобилен превозвач на товари, е необходим гръцки лиценз. 

Лицензите се издават при недискриминационни условия и въз основа на принципа на 

реципрочност. Автомобилните превозвачи на товари, установени в Гърция, могат да 

използват само превозни средства, регистрирани в Гърция (CPC 7123). 

 

Мерки: 

EL: Лицензиране на оператори на автомобилни превози на товари: Гръцки закон 

3887/2010 (Държавен вестник A' 174), изменен с член 5 от Закон 4038/2012 (Държавен 

вестник A' 14) — регламенти (ЕО) № 1071/2009 и (ЕО) № 1072/2009. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара: 

 

В IE: тест за икономическа необходимост за междуградски автобусни услуги. Основни 

критерии: брой на съществуващите обекти и въздействие върху тях, гъстота на 

населението, географско разпределение, въздействие върху условията на пътното 

движение и разкриване на нови работни места (CPC 7121, CPC 7122). 
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Мерки: 

IE: Public Transport Regulation Act 2009 (Закон за регулиране на обществения 

транспорт, 2009 г.). 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В MT: таксиметрови услуги — прилагат се числени ограничения за броя на лицензите. 

Karozzini (превозни средства, теглени от коне): прилагат се числени ограничения за 

броя на лицензите (CPC 712). 

 

Мерки: 

MT: Правилник за таксиметровите услуги (SL499.59). 

 

В PT: прилага се тест за икономическа необходимост за услуги за ползване на 

лимузини. Основни критерии: брой на съществуващите обекти и въздействие върху 

тях, гъстота на населението, географско разпределение, въздействие върху условията 

на пътното движение и разкриване на нови работни места (CPC 71222). 

 

Мерки: 

PT: Декрет-закон 41/80 от 21 август. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — национално третиране: 

 

В CZ: за предоставянето на автомобилни транспортни услуги се изисква учредяване в 

Чешката република (без клонове). 

 

Мерки: 

CZ: Закон № 111/1994 Coll. за автомобилния транспорт. 

 

По отношение на трансграничната търговия с услуги — национално третиране: 

 

В RO: автомобилните превозвачи на товари и на пътници могат да използват само 

превозни средства, регистрирани в Румъния, притежавани и използвани в съответствие 

с разпоредбите на наредбата на правителството (CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123). 

 

Мерки: 

RO: Румънски закон за автомобилния превоз (Правителствена наредба № 27/2011). 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране, третиране като най-облагодетелствана нация; по отношение на 

трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално третиране, 

третиране като най-облагодетелствана нация: 

 

В SE: необходим е шведски лиценз, за да се упражнява професията на автомобилен 

превозвач. Критериите за получаване на лиценз за извършване на таксиметрови услуги 

включват определянето от дружеството на физическо лице, което действа като 

ръководител на транспортната дейност (de facto изискване за пребиваване — вж. 

шведската резерва относно видовете установяване). 

 

Критериите за получаване на лиценз от други автомобилни превозвачи включват 

дружеството да е установено в Европейския съюз, да има стопанска структура, 

разположена в Швеция, и да е определило физическо лице, което действа като 

ръководител на транспортната дейност и трябва да пребивава в Европейския съюз. 

 

Лицензите се издават при недискриминационни условия, с изключение на факта, че 

автомобилните превозвачи на товари и на пътници по принцип могат да използват само 

превозни средства, които са регистрирани в националния регистър за движението по 

пътищата. Ако превозно средство е регистрирано в чужбина, собственост е на 

физическо или юридическо лице, чието основно местопребиваване е в чужбина, и е 

въведено на територията на Швеция за временно ползване, превозното средство може 

да бъде временно използвано в Швеция. Понятието за временно ползване обикновено 

се определя от Шведската агенция по транспорта в смисъл на не повече от една година. 
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Операторите на услуги по трансграничен автомобилен превоз на стоки и пътници извън 

границите на държавата трябва да притежават лиценз за извършването на такива 

превози, издаден от компетентния орган в държавата, в която са установени. 

Допълнителни изисквания по отношение на трансграничната търговия могат да бъдат 

уредени в двустранни споразумения в областта на сухопътния транспорт. За превозни 

средства, за които не се прилагат подобни двустранни споразумения, също е необходим 

лиценз от Шведската агенция по транспорта (CPC 712). 

 

Мерки: 

SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (Закон за професионалния превоз); 

Lag om vägtrafikregister (2001:558) (Закон за регистъра на пътните превози); 

Yrkestrafikförordning (2012:237) (Правителствена наредба за професионалния превоз); 

Taxitrafiklag (2012:211) (Закон за таксиметровите услуги); и 

Taxitrafikförordning (2012:238) (Правителствена наредба за таксиметровите услуги). 
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г) Спомагателни услуги в областта на въздушния транспорт 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В PL: по отношение на съхранението на замразени или охладени стоки и складирането 

на течности или газове в резервоари на летища, възможността за предоставяне на някои 

категории услуги зависи от големината на летището. Броят на доставчиците на всяко 

летище може да бъде ограничен поради ограничения в наличното пространство и до не 

по-малко от двама доставчици по други съображения. 

 

Мерки: 

PL: Полски закон за въздухоплаването от 3 юли 2002 г., членове 174.2 и 174.3 3. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране, третиране като най-облагодетелствана нация; по отношение на 

трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално третиране, 

третиране като най-облагодетелствана нация: 

 

В ЕU: за предоставянето на услуги по наземно обслужване може да се изисква 

установяване на територията на Европейския съюз. Степента на отвореност по 

отношение на предоставянето на услуги по наземно обслужване зависи от размера на 

летището. Броят на доставчиците на всяко летище може да бъде ограничен. За 

„големите летища“ ограничението не може да бъде по-малко от двама доставчици. 
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Мерки: 

ЕС: Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на 

наземни услуги в летищата на Общността. 

 

В BE (прилага се и на регионалното равнище на управление): за услуги в областта на 

наземното обслужване се изисква реципрочност. 

 

Мерки: 

BE: Arrêté Royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en 

escale à l'aéroport de Bruxelles-National (член 18); 

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de 

Vlaamse regionale luchthavens (член 14); и 

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux 

aéroports relevant de la Région wallonne (член 14). 
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д) Помощни услуги за всички видове транспорт (част от CPC 748) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

ЕU (прилага се и на регионалното равнище на управление): услуги по митническо 

оформяне в Европейския съюз могат да бъдат предоставяни само от местни лица. 

 

Мерки: 

ЕU: Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 

2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза. 
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е) Предоставяне на услуги в областта на комбинирания транспорт (CPC 711, 712, 

7212, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

ЕU (прилага се и на регионалното равнище на управление): С изключение на 

Финландия: само превозвачи, установени в държава — членка на Европейския съюз, 

които отговарят на изискванията за достъп до това занятие и за достъп до пазара за 

транспорт на стоки между държавите — членки на Европейския съюз, могат в рамките 

на операция по комбиниран транспорт между държавите — членки на Европейския 

съюз, да извършват превоз в първоначалната или последната част от пътния превоз, 

който е съставна част от операцията по комбиниран транспорт и който може да 

включва или да не включва пресичане на граница. Прилагат се ограничения, които се 

отнасят до един или друг вид транспорт. 

 

Могат да бъдат приети необходимите мерки, за да се гарантира, че данъците върху 

моторните превозни средства, прилагани към превозните средства, извършващи 

комбиниран транспорт, подлежат на намаляване или възстановяване (CPC 711, 712, 

7212, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749). 

 

Мерки: 

ЕU: Директива 92/106/ЕИО на Съвета от 7 декември 1992 г. относно създаването на 

общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите 

членки. 
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Резерва № 16 — Дейности, свързани с енергетиката 

Сектор — подсектор: Дейности, свързани с енергетиката — минно дело и добивна 

промишленост; производство, пренос и разпределение на 

електроенергия, газ, топлинна енергия и топла вода за собствена 

сметка; тръбопроводен транспорт на горива; услуги по съхранение и 

складиране на горива, транспортирани по тръбопровод; и услуги, 

свързани с енергоразпределението 

Отраслова 

класификация: 

ISIC Rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, част от 742, 

8675, 883, 887 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Национално третиране 

Висше ръководство и съвети на директорите 

Раздел: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с услуги 

Равнище на 

управление: ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 
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Описание: 

 

а) Минно дело и добивна промишленост (ISIC Rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 

7131, 8675, 883) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара: 

 

В NL: проучването и експлоатацията на въглеводороди в Нидерландия винаги се 

извършват съвместно от частно дружество и от публично дружество (с ограничена 

отговорност), определени от министъра на икономиката. В членове 81 и 82 от Закона за 

минното дело се предвижда, че всички акции в това определено дружество трябва да са 

пряко или косвено притежание на нидерландската държава (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 

12, 3.1 13, 3.1 14). 

 

Мерки: 

NL: Mijnbouwwet (Закон за минното дело). 

 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В BE: проучването и експлоатацията на минерални ресурси и други неживи ресурси в 

териториалните води и в континенталния шелф могат да бъдат възлагани на концесия. 

Концесионерът трябва да има адрес за уведомяване в Белгия (ISIC Rev. 3.1:14). 

 

Мерки:  

BE: Arrêté Royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation 

géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des 

ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau 

continental. 
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В BG: някои икономически дейности, свързани с експлоатацията или ползването на 

държавна или публична собственост, са предмет на концесии, предоставяни съгласно 

разпоредбите на Закона за концесиите или други специални нормативни актове във 

връзка с концесиите. Дейностите по търсене или проучване на подземни богатства на 

територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната 

икономическа зона на Черно море подлежат на разрешителен режим, а дейностите по 

добив и експлоатация са предмет на концесия, която се предоставя съгласно Закона за 

подземните богатства. 

 

Забранено е участието, било то пряко или непряко, на дружества, регистрирани в 

рамките на юрисдикции с преференциален данъчен режим (т. нар. офшорни зони) или 

подобни, в открити тръжни процедури за издаване на разрешения или предоставяне на 

концесия за търсене, проучване или добив на подземни богатства, включително на 

уранови и ториеви руди, както и за експлоатация на съществуващо вече издадено 

разрешение или концесия, като този вид дейности се изключват, в това число и 

възможността за регистрация на геоложко или търговско откритие по отношение на 

залежи, открити в резултат на проучване. 
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На търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в 

капитала се забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи 

на дружеството, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, 

за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемането на 

менителнични задължения, освен с разрешение на Агенцията за приватизация и 

следприватизационен контрол, съответно на общинските съвети, в зависимост от това 

кой е компетентният орган. Без да се засягат разпоредбите на член 8.4, параграфи 1 и 2, 

в съответствие с Решение на Народното събрание на Република България от 18 януари 

2012 г., се забранява прилагането на технологията на хидравлично разбиване (фракинг) 

с цел търсене, проучване или добив на нефт и природен газ. Проучването и добивът на 

шистов газ са забранени (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.112, 3.1 13, 3.1 14). 

 

Добивът на уранова руда е забранен с Постановление на Министерски съвет № 163 от 

20.8.1992 г. 
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По отношение на добива на ториева руда се прилага общият режим на концесии за 

добив. За да могат да участват в концесии за добив на ториева руда, японските 

дружества трябва да са учредени съгласно българския Търговски закон и регистрирани 

в търговския регистър. Решенията за позволяване на добива на торий се вземат въз 

основа на недискриминационен индивидуализиран подход за всеки конкретен случай. 

Забраната за пряко или непряко участие в открити процедури за предоставяне на 

концесия за добив на природни богатства за дружества, регистрирани в рамките на 

юрисдикции с преференциален данъчен режим (т.нар. офшорни зони) или свързани с 

тях, обхваща урановите и ториевите руди (ISIC Rev. 3.1 12). 

 

Мерки: 

BG: Закон за подземните богатства; 

Закон за концесиите; 

Закон за приватизация и следприватизационен контрол; 

Закон за безопасно използване на ядрената енергия; 

Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици; и 

Закон за подземните богатства. 

 

 

В CY: Съветът на министрите може — поради съображения, свързани с енергийната 

сигурност — да откаже да разреши достъп до и упражняване на дейности по търсене, 

проучване и добив на въглеводороди на всеки субект, който се контролира ефективно 

от Япония или от лица с национална принадлежност към Япония. Нито един субект не 

може, след предоставянето на разрешение за търсене, проучване и производство на 

въглеводороди, да премине под пряк или непряк контрол на Япония или на гражданин 

на Япония без предварително одобрение от Съвета на министрите. Съветът на 

министрите може да откаже да издаде разрешение за търсене, проучване и 

производство на въглеводороди на субект, който ефективно се контролира от Япония 

или от трета държава или от лица с национална принадлежност към Япония или трета 

държава, ако по отношение на достъпа и упражняването на дейности по търсене, 

проучване и експлоатация на въглеводороди Япония или третата държава не 
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предоставя на стопанските субекти от Република Кипър или на стопанските субекти от 

други държави — членки на Европейския съюз третиране, сравнимо с третирането, 

което Република Кипър или държавата — членка на Европейския съюз, предоставя на 

стопанските субекти от Япония или от съответната трета държава (ISIC Rev 3.1 1110). 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

Мерки: 

 CY: Закон за въглеводородите (Закон за търсенето, проучването и експлоатацията) от 

2007 г. (Закон 4(I)/2007), изменен със закони 126(I) от 2013 г. и 29(I) от 2014 г. 

 

В IT (прилага се и на регионалното равнище на управление по отношение на 

проучването): за мините, които са собственост на държавата, се прилагат специфични 

правила за проучване и добив. Преди извършването на всяка дейност по експлоатация е 

необходимо разрешение за проучване („permesso di ricerca“, член 4 от Кралски указ 

1447/1927). Това разрешение има срок на действие, определя точно границите на 

проучваната земна повърхност и за едно и също пространство на различни лица или 

дружества може да се издава повече от едно разрешение за проучване (този вид лиценз 

не е непременно изключителен). За култивирането и експлоатацията на минерали се 

изисква разрешение („concessione“, член 14) от регионалния орган (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 

11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 8675, 883). 

 

Мерки  

IT: Услуги по проучване: Кралски указ 1447/1927; и 

Законодателен декрет 112/1998, член 34. 
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В SK: за минно дело, дейности, свързани с минното дело, и геоложки дейности се 

изисква учредяване като юридическо лице в държава — членка на Европейския съюз, 

или в държава — страна по Споразумението за ЕИП (без клонове). Минното дело и 

дейностите по търсене, обхванати от Закон № 44/1988 на Словашката република 

относно защитата и експлоатацията на природните ресурси, са регулирани по 

недискриминационен начин, включително чрез мерки на обществения ред, чиято цел е 

да се гарантира опазването и защитата на природните ресурси и на околната среда, като 

например разрешение или забрана на някои добивни технологии. От съображения за 

правна сигурност се уточнява, че тези мерки включват забрана на използването на 

цианидно излужване при обработката или пречистването на минерали, изискване за 

специално разрешение в случай на хидравлично разбиване (фракинг) за дейностите по 

търсене, проучване или добив на нефт и газ, както и предварително одобрение чрез 

местен референдум в случай на ядрени/радиоактивни минерални ресурси. Това не 

увеличава несъответстващите аспекти на съществуващата мярка, за която е 

формулирана резервата. (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 7131). 

 

Мерки 

SK: Закон 51/1988 за минното дело, взривните вещества и държавната администрация 

за минното дело; и Закон 569/2007 за геоложките дейности. 

 

 

В UK: необходим е лиценз за предприемането на дейности по проучване и добив в 

континенталния шелф на Обединеното кралство (UKCS), както и за предоставянето на 

услуги, които изискват пряк достъп до природни ресурси или тяхната експлоатация. 
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Тази резерва се прилага за производствените лицензи, издавани по отношение на 

континенталния шелф на Обединеното кралство. За да бъде притежател на лиценз, 

дружеството трябва да има място на стопанска дейност в Обединеното кралство. Това 

означава едно от следните: 

 

i) присъствие на персонал в Обединеното кралство; 

 

ii) регистрация на дружество от Обединеното кралство в Камарата на дружествата; 

или 

 

iii) регистрация на клон на чуждестранно дружество в Обединеното кралство в 

Камарата на дружествата. 

 

Това изискване се прилага за всяко дружество, което подава заявление за нов лиценз, 

както и за всяко дружество, което иска да се присъедини към съществуващ лиценз чрез 

разпределяне. То се прилага за всички лицензии и за всички предприятия, независимо 

от това дали те са оператори или не. За да може да бъде страна по лиценз в дадена 

производствена сфера, дадено дружество трябва: а) да е регистрирано в Камарата на 

дружествата като дружество от Обединеното кралство; или б) да осъществява своята 

дейност чрез постоянен обект в Обединеното кралство, както е определено в раздел 148 

от Закона за финансите от 2003 г. (за което обикновено се изисква присъствие на 

персонал) (ISIC Rev. 3.1 11, CPC 883, 8675). 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

Мерки 

UK: Petroleum Act 1988 (Закон за петрола и петролните продукти от 1988 г.). 

 

 

Във FI: проучването и експлоатацията на минерални ресурси подлежат на лицензионен 

режим, като лицензите за добив на ядрени материали се предоставят от правителството. 

За обратното изкупуване на миннодобивен обект се изисква разрешение от 

правителството. Разрешение може да бъде предоставено на физическо лице, 

пребиваващо в ЕИП, или на юридическо лице, установено в ЕИП. Може да се приложи 

тест за икономическа необходимост (ISIC Rev. 3.1 120, CPC 5115, 883, 8675). 

 

Мерки 

FI: Kaivoslaki (Закон за минното дело) (621/2011); и 

Ydinenergialaki (Закон за ядрената енергетика) (990/1987). 

 

 

В IE: от проучвателните и миннодобивните дружества, извършващи дейност в 

Ирландия, се изисква да имат присъствие в държавата. В случай на проучване за 

находища на минерали се изисква при започването на работа дружествата (ирландски и 

чуждестранни) да прибегнат до услугите на агент или на местен управител на 

проучване в Ирландия. В случай на добив се изисква възложеният от държавата лизинг 

или лиценз да е притежание на дружество, учредено като юридическо лице в Ирландия. 

Не съществуват ограничения по отношение на притежаването на такова дружество 

(ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883). 

 

Мерки  

IE: Minerals Development Acts 1940—2017 (Закони за развитието на добива на минерали 

1940—2017 г.); и  

Planning Acts and Environmental Regulations (Закони за планиране и Нормативна уредба 
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в областта на околната среда). 
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В SI: за проучването и експлоатацията на минерални ресурси, включително регулирани 

услуги, свързани с минното дело, се изисква установяване във или гражданство на 

държава от ЕИП, Конфедерация Швейцария или държава — членка на ОИСР, или трета 

държава при условие на действителна реципрочност. Спазването на условието за 

реципрочност се проверява от министерството, отговарящо за минното дело (ISIC Rev. 

3.1 10, ISIC Rev. 3.1 11, ISIC Rev. 3.1 12, ISIC Rev. 3.1 13, ISIC Rev. 3.1 14, CPC 883, 

CPC 8675). 

 

Мерки 

SI: Закон за минното дело от 2014 г. 

 

 

 

 



 

 

…[Annex 8-B]/en 208 
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б) Производство, пренос и разпределение на електроенергия, газ, топлинна енергия и 

топла вода за собствена сметка; тръбопроводен транспорт на горива; услуги по 

съхранение и складиране на горива, транспортирани по тръбопровод; услуги, 

свързани с енергоразпределението (ISIC Rev. 3.1 40, 3.1 401, CPC 63297, 713, 7131, 

част от 742, 74220, 887) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара: 

 

В DK: преди да започне работа собственикът или ползвателят, който възнамерява да 

установи тръбопровод за пренос на суров или рафиниран нефт и на нефтени продукти и 

природен газ, трябва да получи разрешение от местните власти. Броят на издаваните 

разрешения може да бъде ограничен (CPC 7131). 

 

Мерки: 

DK: Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, 

rørsysrtemer og pipelines (Закон № 724 от 1 юли 2008 г. за договарянето, установяването 

и експлоатацията на петролни танкери, системи за разпределение на нефт и природен 

газ и тръбопроводи). 

 

 

В MT: EneMalta plc разполага с монопол върху електроснабдяването (ISIC Rev. 3.1 401; 

CPC 887). 

 

Мерки: 

MT: Закон EneMalta Cap. 272 и Закон EneMalta (Прехвърляне на активи, права, пасиви 

и задължения) Cap. 536. 

 

 

В NL: електроразпределителната мрежа и газопроводната мрежа са изключителна 

собственост на нидерландското правителство (преносни системи) и други публични 

органи (разпределителни системи) (ISIC Rev. 3.1 040, CPC 71310). 

 

Мерки: 
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NL: Elektriciteitswet 1998; Gaswet. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, висше 

ръководство и съвети на директорите; по отношение на трансграничната търговия с 

услуги — достъп до пазара: 

 

В AT: по отношение на преноса на газ разрешение се предоставя само на лица с 

национална принадлежност към държава — страна по Споразумението за ЕИП, с 

местожителство или седалище в ЕИП. Предприятията и съдружията трябва да имат 

седалище в ЕИП. Операторът на мрежата трябва да назначи изпълнителен директор и 

технически директор, отговорен за техническия контрол на работата на мрежата, като и 

двамата трябва да са граждани на държава — страна по Споразумението за ЕИП. 

 

Компетентният орган може да отмени изискванията за национална принадлежност и 

местожителство/седалище, ако се счита, че експлоатацията на мрежата е от обществен 

интерес. 

 

За превоза на стоки, различни от газ и вода, се прилага следното: 

 

i) по отношение на физическите лица разрешение се дава само на граждани на 

държави — страни по Споразумението за ЕИП, които трябва да имат 

местожителство в Австрия; и 
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ii) предприятията и съдружията трябва да имат седалище в Австрия. Прилага се тест 

за икономическа необходимост или интерес. Трансграничните тръбопроводи не 

бива да застрашават интересите на Австрия от гледна точка на сигурността, нито 

нейния статут на неутрална държава. Предприятията и съдружията трябва да 

назначат изпълнителен директор, който трябва да е гражданин на държава — 

страна по Споразумението за ЕИП. Компетентният орган може да отмени 

изискванията за гражданство и местожителство, ако се счита, че експлоатацията 

на тръбопровода е от икономически интерес за държавата (CPC 713). 

 

Мерки: 

AT: Rohrleitungsgesetz (Закон за тръбопроводния транспорт), BGBl. Nr. 411/1975, § 5(1) 

и (2), §§ 5 (1) и (3), 15, 16; и 

Gaswirtschaftsgesetz 2011 (Закон за газа), BGBl. I Nr. 107/2011, членове 43 и 44, членове 

90 и 93. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране, висше ръководство и съвети на директорите; по отношение на 

трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално третиране 

(прилага се само на регионалното равнище на управление): 

 

В AT: по отношение на преноса и разпределението на електроенергия, разрешение се 

предоставя само на лица с национална принадлежност към държава — страна по 

Споразумението за ЕИП, с местожителство или седалище в ЕИП. Ако операторът 

назначи изпълнителен директор или арендатор, изискването за местожителство се 

отменя. 

 

Юридическите лица (предприятията) и съдружията трябва да имат седалище в държава 

— страна по Споразумението за ЕИП. Те трябва да назначат изпълнителен директор 

или арендатор, който трябва да е гражданин на държава — страна по Споразумението 

за ЕИП, с местожителство в ЕИП. 
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Компетентният орган може да отмени изискванията за местожителство и национална 

принадлежност, ако се счита, че експлоатацията на мрежата е от обществен интерес 

(ISIC Rev. 3.1 40, CPC 887). 

 

Мерки: 

AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. № 59/2006, с измененията; 

Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. № 7800/2005, с измененията; 

Landesgesetz, mit dem das Oberösterreichische Elektrizitätswirtschafts- und -

organisationsgesetz 2006 erlassen wird (Oö. ElWOG 2006), LGBl. № 1/2006, с 

измененията; 

Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. № 75/1999, с измененията; 

Gesetz vom 16. November 2011 über die Regelung des Elektrizitätswesens in Tirol (Tiroler 

Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012), LGBl. Nr. 134/2011; 

Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie 

(Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBl. № 59/2003, с измененията; 

Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 

2005 – WElWG 2005), LGBl. Nr. 46/2005; 

Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. Nr. 

70/2005; и 

Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. Nr. 24/2006. 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В CZ: за производството, преноса, разпределението и търговията с електроенергия и 

други дейности на участниците на пазара на електроенергия, за производството, 

преноса, разпределението, съхранението и търговията с газ, както и за производството 

и разпределението на топлинна енергия се изисква разрешение. То може да бъде 

предоставено само на физическо лице с разрешение за пребиваване или на юридическо 

лице, установено в Европейския съюз. Съществуват изключителни права по отношение 

на електропреносните и газопреносните лицензи и лицензите за пазарен участник (ISIC 

Rev. 3.1 40, CPC 7131, 62271, 742, 887). 
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Мерки: 

CZ: Закон № 458/2000 Coll за стопанските условия и публичната администрация в 

енергийните сектори (Законът за енергетиката). 
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В PL: съгласно Закона за енергетиката следните дейности подлежат на лицензиране: 

 

i) производството на горива или енергия, с изключение на: производство на твърди 

или газообразни горива; производството на електроенергия посредством 

използването на източници на електроенергия с общ капацитет не повече от 50 

MW, различни от възобновяеми енергийни източници; комбинираното 

производство на електрическа и топлинна енергия посредством използването на 

източници с общ капацитет не повече от 5 MW, различни от възобновяеми 

енергийни източници; производството на топлинна енергия посредством 

използването на източници с общ капацитет не повече от 5 MW; 

 

ii) съхранението на газообразни горива в инсталации за съхранение, втечняването на 

природен газ и регазификацията на втечнен природен газ в инсталации за ВПГ, 

както и съхранението на течни горива, с изключение на: локалното съхранение на 

втечнен газ при инсталации с капацитет, по-малък от 1 MJ/s, и съхранението на 

течни горива в търговията на дребно; 

 

iii) преносът и разпределението на горива или енергия, с изключение на: 

разпределението на газообразни горива в мрежи с капацитет под 1 MJ/s и 

преносът или разпределението на топлинна енергия, ако общият капацитет, 

поръчан от клиентите, не надвишава 5 MW; 
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iv) търговията с горива или енергия, с изключение на: търговията с твърди горива; 

търговията с електроенергия посредством инсталации с напрежение, по-ниско от 

1 kV, притежавани от клиента; търговията с газообразни горива, ако годишният 

им оборот не надхвърля равностойността на 100 000 EUR; търговията с втечнен 

газ, ако годишният оборот не надхвърля 10 000 EUR; и търговията с газообразни 

горива и електроенергия, извършвана на стоковите борси от брокерски къщи, 

които извършват брокерска дейност на стоковата борса въз основа на закона от 26 

октомври 2000 г. за стоковите борси, както и търговията с топлинна енергия, ако 

капацитетът, поръчан от клиентите, не надвишава 5 MW. Ограниченията върху 

оборота не се прилагат за услуги по търговия на едро с газообразни горива или 

втечнен газ или за услуги по търговия на дребно с бутилиран газ. 

 

Компетентният орган може да предостави лиценз само на заявител, който е 

регистрирал основното си място на стопанска дейност или пребиваване на територията 

на държава — членка на ЕС, на държава — страна по Споразумението за ЕИП, или на 

Конфедерация Швейцария (ISIC Rev. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887). 

 

Мерки: 

PL: Закон за енергетиката от 10 април 1997 г., членове 32 и 33. 
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По отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В LT: лицензи за пренос, разпределение, снабдяване и организиране на търговията с 

електроенергия могат да бъдат издавани само на юридически лица от Литва или на 

клонове на чуждестранни юридически лица или други организации, установени в 

Литва. Тази резерва не се прилага за консултантските услуги, свързани с преноса и 

разпределението на електроенергия срещу възнаграждение или по договор (ISIC Rev. 

3.1 401, CPC 887). 

 

В случая на горива се изисква установяване. Лицензи за пренос и разпределение на 

горива могат да бъдат издавани само на юридически лица от Литва или на клонове на 

чуждестранни юридически лица или други организации (дъщерни дружества), 

установени в Литва. 

 

Тази резерва не се прилага за консултантските услуги, свързани с преноса и 

разпределението на горива срещу възнаграждение или по договор (CPC 713, CPC 887). 

 

Мерки: 

LT: Закон на Република Литва за природния газ от 10 октомври 2000 г., № VIII-1973; и 

Закон на Република Литва за електроенергията от 20 юли 2000 г., № VIII-1881. 

 

В SI: За производството, търговията, доставката до крайните клиенти, преноса и 

разпределението на електроенергия и природен газ се изисква установяване в 

Европейския съюз (ISIC Rev. 3.1 4010, 4020, CPC 7131, CPC 887). 

Мерки: 

SI: Energetski zakon (Закон за енергетиката) 2014 г., Държавен вестник на Република 

Словения, № 17/2014. 
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Резерва № 17 — Селско стопанство, риболов и производство 

Сектор — 

подсектор: 

Селско стопанство, лов, горско стопанство; животновъдство и 

отглеждане на северни елени, риболов и аквакултура; 

издателска и полиграфическа дейност и възпроизвеждане на 

записани носители 

Отраслова 

класификация: 

ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 

222, 323, 324, CPC 882, 88442 

Вид резерва: Достъп до пазара 

Национално третиране 

Третиране като най-облагодетелствана нация 

Забрана за налагане на изисквания за постигнати резултати 

Висше ръководство и съвети на директорите 

Раздел: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Равнище на 

управление: ЕU/държава членка (освен ако е посочено друго) 
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Описание: 

 

а) Селско стопанство, лов и горско стопанство (ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 

1531) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — забрана за налагане на 

изисквания за постигнати резултати: 

 

ЕС: Интервенционните агенции, определени от държавите — членки на Европейския 

съюз, закупуват зърнени култури, добити в Европейския съюз. Не се предоставя 

възстановяване при износ за ориз, внесен от и реекспортиран към която и да е трета 

държава. Само производителите на ориз от Европейския съюз могат да предявяват 

искове за компенсаторни плащания. 

 

Мерки: 

ЕU: Регламент (ЕО) № 1234/2007 от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща 

организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои 

земеделски продукти („Общ регламент за ООП“). 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В IE: За установяването на обекти от страна на чуждестранни граждани за упражняване 

на дейност в областта на мелничарството се изисква получаване на разрешение (ISIC 

Rev. 3.1 1531). 

 

Мерки: 

IE: Agriculture Produce (Cereals) Act, 1933. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

Във FI: само лица с национална принадлежност към държава — страна по 

Споразумението за ЕИП, с пребиваване в район, обитаван от северни елени, могат да 

притежават стопанство за северни елени и да се занимават с отглеждането им. Могат да 

бъдат предоставени изключителни права. 

 

Мерки: 

FI: Poronhoitolaki (Закон за отглеждането на северни елени) (848/1990), глава 1, s. 4, 

протокол 3 към Договора за присъединяване на Финландия. 

 

 

 

Във FR: изисква се предварително разрешение, за да бъде прието дадено лице за член 

на земеделска кооперация или за да действа в качеството на директор на земеделска 

кооперация (ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015). 

 

Мерки: 

FR: Code rural et de la pêche maritime: член R331-1 относно установяването и член L. 

529-2 относно земеделските кооперации. 

 

В SE: само народът Саами може да притежава стопанство за отглеждане на северни 

елени и да упражнява дейност по отглеждането им. 

 

Мерки: 

SE: Закон за отглеждането на северни елени (1971:437), параграф 1. 
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б) Риболов и аквакултура (ISIC Rev. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

Във FR: на френски плавателен съд, плаващ под френско знаме, може да се издава 

разрешение за риболов или да се разрешава риболов въз основата на национални квоти 

само когато съществува действителна икономическа връзка на територията на Франция 

и плавателният съд се направлява и контролира от постоянен обект, намиращ се на 

територията на Франция (ISIC Rev. 3.1 050, CPC 882). 

 

Мерки: 

FR: Code rural et de la pêche maritime: член L921-3. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране; по отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, 

национално третиране: 

 

В SE: „Професионален риболов“ означава риболов, извършван въз основа на 

професионален лиценз за риболов или риболов, извършван от чуждестранни рибари, 

притежаващи специално разрешение за професионален риболов в териториалните води 

на Швеция или в шведската икономическа зона. Професионален лиценз за риболов 

може да се предостави на рибар, за когото риболовът е от първостепенно значение за 

неговата прехрана и когато риболовът е свързан с шведската риболовна промишленост. 

Връзката с шведската риболовна промишленост може да се докаже например 

посредством факта, че половината от улова през дадена календарна година (изразен в 

стойност) се разтоварва в Швеция, ако половината от риболовните рейсове потеглят от 

шведски пристанища или половината от рибарите в риболовния флот са с 

местожителство в Швеция. 

 

За плавателни съдове с дължина над пет метра са необходими разрешение за 

плавателен съд и разрешение за професионален риболов. Разрешение се издава, ако, 

наред с другото, плавателният съд е вписан в националния регистър и има действителна 

икономическа връзка с Швеция, а притежателят на разрешението и командирът на 

плавателния съд са рибари с разрешение за професионален риболов. 
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Командирът на риболовен кораб с брутен тонаж над 20 тона трябва да е гражданин на 

държава — страна по Споразумението за ЕИП. Освобождаване може да предостави 

Шведската агенция по транспорта. 

 

Даден кораб се счита за шведски и може да плава под шведско знаме, ако повече от 

половината от кораба е собственост на шведски граждани или юридически лица. 

Правителството може да разреши на чуждестранни плавателни съдове да плават под 

шведско знаме, ако тяхната дейност се контролира от Швеция или ако собственикът 

може да докаже, че има постоянно пребиваване в Швеция. Плавателни съдове, при 

които 50 % от дяловете се притежават от граждани на държава — страна по 

Споразумението за ЕИП, или от дружества, чието седалище, централно управление или 

основно място на стопанска дейност се намират в ЕИП и чиито дейности се 

контролират от Швеция, също могат да бъдат регистрирани в шведския регистър (ISIC 

Rev. 3.1 0501, 3.1 0502, CPC 882). 

 

Мерки: 

SE: Морски закон (1994:1009); 

Закон за риболова (1993:787); 

Наредба за риболова, аквакултурата и риболовната промишленост (1994:1716); 

Правилници за риболова на Националния съвет по рибарство (2004:25); и 

Правилник за сигурността на корабите (2003:438). 
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в) Производство — издателска и полиграфическа дейност, възпроизвеждане на 

записани носители (ISIC Rev. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442) 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В LV: само юридически лица, учредени като такива в Латвия, и физически лица от 

Латвия имат правото да създават и да публикуват средства за масово осведомяване. Не 

са разрешени клонове (CPC 88442). 

 

Мерки: 

LV: Закон за печата и другите средства за масово осведомяване, член 8. 

 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара: 

 

В DE (прилага се и на регионалното равнище на управление): всеки публично 

разпространяван или отпечатван вестник, списание или подобно периодично издание 

трябва ясно да посочва „отговорен редактор“ (собствено и фамилно име и адрес на 

физическо лице). Може да се изисква отговорният редактор да бъде постоянно 

пребиваващ в Германия, в Европейския съюз или в държава от ЕИП. Федералният 

министър на вътрешните работи може да разреши изключения (ISIC Rev. 3.1 223, 224). 

 

Мерки: 

DE: § 10 Abs. 1 Nr. 4 Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz v. 4. Februar 2005, 

GVBl. S. 23; 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW) v. 14 Jan. 1964, GBl. 

S.11; 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW) 

v. 24. Mai 1966 (GV. NRW. S. 340); 

§ 8 Abs. 1 Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH) vom 25.1.2012, GVOBL. 

SH S. 266; 
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§ 7 Abs. 2 Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V) v. 6 

Juni 1993, GVOBl. M-V 1993, S. 541; 

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt in der Neufassung vom 2.5.2013 

(GVBl. LSA S. 198); 

§ 7 Abs. 2 Berliner Pressegesetz (BlnPrG) v. 15 Juni 1965, GVBl. S. 744; 

§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Brandenburgisches Landspressegesetz (BbgPG) v. 13. Mai 1993, GVBl. 

I/93, S. 162; 

§ 9 Abs. 1 Nr.1 Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG), Brem. GBl. 1965, S. 63; 

§ 7 Abs. 3 Nr. 1 Hessisches Pressegesetz (HPresseG) v. 12. Dezember 2004, GVBl. 2004 I 

S.2; 

§ 7 Abs. 2 i.V.m § 9 Abs.1 Ziffer 1 Thüringer Pressegesetz (TPG) v. 31. Juli 1991, GVBl. 

1991 S. 271; 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1Hamburgisches Pressegesetz v. 29. Januar 1965, HmbGVBl., S. 15; 

§ 6 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG) v. 3. April 1992, SächsGVBl. 

S. 125; 

§ 8 Abs. 2 Niedersächsisches Pressegesetz v. 22. März 1965, GVbl. S.9; 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Saarländisches Mediengesetz (SMG) vom 27. Februar 2002 (Amtsbl. S. 

498); и 

Article 5 Abs. 2 Bayerisches Pressegesetz in der Fassung der Bekanntmachung v. 19. April 

2000 (GVBl, S. 340). 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране, достъп 

до пазара, третиране като най-облагодетелствана нация: 

 

В IT: доколкото Япония позволява италиански граждани и предприятия да извършват 

такива дейности, Италия ще позволи граждани и предприятия от Япония да извършват 

посочените дейности при същите условия. Доколкото Япония позволява на италиански 

инвеститори да притежават повече от 49 процента от капитала и правата на глас в 

японски издателски дружества, Италия ще позволи на японски инвеститори да 

притежават повече от 49 процента от капитала и правата на глас в италиански 

издателски дружества при същите условия (ISIC Rev. 3.1 221, 222). 

 

Мерки: 

IT: Закон 416/1981, член 1 (и последващите му изменения). 

 

По отношение на либерализирането на инвестициите — висше ръководство и съвети на 

директорите: 

 

В PL: има изискване за гражданство на главните редактори на вестници и списания 

(ISIC Rev. 3.1 221, 222). 

 

Мерки: 

PL: Закон от 26 януари 1984 г. за печатните средства за масово осведомяване, Сборник 

закони, № 5, точка 24, с последващите изменения. 
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По отношение на либерализирането на инвестициите — национално третиране; по 

отношение на трансграничната търговия с услуги — достъп до пазара, национално 

третиране: 

 

В SE: физическите лица, собственици на периодични издания, отпечатвани и 

публикувани в Швеция, трябва да пребивават в Швеция или да са граждани на държава 

— страна по Споразумението за ЕИП. Собствениците на такива периодични издания, 

които са юридически лица, трябва да са установени в държава от ЕИП. Отговорният 

редактор за периодичните издания, отпечатани и публикувани в Швеция, и за 

техническите записи трябва да има местожителство в Швеция (ISIC Rev. 3.1 22, CPC 

88442). 

 

Мерки: 

SE: Закон за свободата на печата (1949:105); 

Закон за правото на свободно изразяване (1991:1469); и 

Наредби във връзка със закона за свободата на печата и закона за правото на свободно 

изразяване (1991:1559). 
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Списък на Япония 

 

Уводни бележки 

 

1. В настоящия списък са изложени, в съответствие с членове 8.12, 8.18 и 8.24, резервите, 

формулирани от Япония по отношение на съществуващи мерки, които не съответстват 

на задълженията, наложени съгласно: 

 

а) член 8.7 или 8.15; 

 

б) член 8.8 или 8.16; 

 

в) член 8.9 или 8.17; 

 

г) член 8.10; или 

 

д) член 8.11. 
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2. Всяка резерва съдържа следните елементи: 

 

а) „сектор“ се отнася за общия сектор, в който е формулирана резервата; 

 

б) „подсектор“ се отнася за конкретния сектор, в който е формулирана резервата; 

 

в) „отраслова класификация“ се отнася, когато е приложимо и единствено за целите 

на прозрачността, до дейността, попадаща в обхвата на резервата съгласно 

националните или международните кодове за класификация на отраслите; 

 

г) „съответни задължения“ служи за уточняване на задълженията, посочени в 

параграф 1, за които е формулирана резервата; 

 

д) „равнище на управление“ указва равнището на държавно управление, на което се 

запазва в сила мярката, за която е формулирана резервата; 
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е) под „мерки“ се посочват съществуващите закони, наредби или други мерки, за 

които е формулирана резервата. Мярка, посочена в елемента „мерки“: 

 

i) означава мярката във вида, в който е изменена, продължена или подновена, 

считано към датата на влизане в сила на настоящото споразумение; и 

 

ii) включва всяка вторична мярка, приета или оставена в сила съгласно мярката 

и в съответствие с нея; и 

 

ж) „Описание“ определя по отношение на задълженията, посочени в параграф 1, 

несъответстващите аспекти на съществуващите мерки, за които е формулирана 

резервата. 

 

3. При тълкуването на дадена резерва се вземат предвид всички елементи на резервата. 

Дадена резерва се тълкува в контекста на съответните разпоредби на разделите, по 

отношение на които е формулирана резервата, а елементът „мерки“ има предимство 

пред всички останали елементи. 
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4. По отношение на финансовите услуги: 

 

а) от пруденциални съображения — в контекста на член 8.65 — Япония не е 

възпрепятствана да предприема мерки, като например недискриминационни 

ограничения по отношение на правната форма на търговско присъствие. Поради 

същите съображения Япония не е възпрепятствана да прилага 

недискриминационни ограничения относно допускането до пазара на нови 

финансови услуги, които са съгласувани с регулаторна рамка, насочена към 

постигането на пруденциалните цели. В този контекст инвестиционните 

посредници имат право да сключват сделки с ценни книжа, определени в 

съответните законови разпоредби на Япония, а банките нямат право да сключват 

сделки с такива ценни книжа, освен ако това е позволено съгласно посочените 

законови разпоредби; и 

 

б) услуги, предоставяни на територията на Европейския съюз на потребител на 

услуги в Япония, без активното предлагане на пазара от доставчика на услуги, се 

считат за услуги, предоставяни по силата на член 8.2, буква г), подточка ii). 
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5. По отношение на услугите в областта на морския транспорт мерките, засягащи 

каботажа при услуги в областта на морския транспорт, не са изброени в настоящия 

списък, тъй като съгласно член 8.6, параграф 2, буква а) те са изключени от обхвата на 

глава 8, раздел Б, а съгласно член 8.14, параграф 2, буква а) са изключени и от обхвата 

на глава 8, раздел В. 

 

6. Законовите и подзаконовите разпоредби на Япония по отношение на достъпността на 

радиочестотния спектър, засягащи задълженията по членове 8.7 и 8.15, не са включени 

в настоящия списък на Япония, като се взема предвид допълнение 6 към Насоките за 

изготвяне на списък от специфични задължения (Документ S/L/92 на СТО от 28 март 

2001 г.). 

 

7. За целите на списъка на Япония в настоящото приложение „JSIC“ означава 

Стандартната отраслова класификация на Япония, съставена от Министерството на 

вътрешните работи и комуникациите и преразгледана на 30 октомври 2013 г.  
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1 Сектор: Селско стопанство, горско стопанство и рибарство и свързаните с 

тях услуги (с изключение на рибарството в териториалното море, 

вътрешните води, изключителната икономическа зона и 

континенталния шелф, предвидено в резерва № 11 от списъка на 

Япония в приложение II към приложение 8-Б) 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 01 Селско стопанство 

JSIC 02 Горско стопанство 

JSIC 03 Рибарство, с изключение на аквакултура 

JSIC 04 Аквакултура 

JSIC 6324 Земеделски кооперации 

JSIC 6325 Кооперации в областта на рибарството и 

рибопреработвателния отрасъл  

JSIC 871 Кооперативни сдружения в областта на селското 

стопанство, горското стопанство и рибарството, 

некласифицирани другаде 

 Съответни 

задължения: 

Национално третиране (член 8.8) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за валутния обмен и външната търговия (Закон № 228 от 

1949 г.), член 27
1
 

Постановление на Кабинета относно преките чуждестранни 

инвестиции (Постановление на Кабинета № 261 от 1980 г.), член 3 

                                                 
1
 От съображения за правна сигурност се уточнява, че за целите на настоящата резерва 

понятието „входящи преки инвестиции“, предвидено в член 26 от Закон за валутния 

обмен и външната търговия, се прилага по отношение на тълкуването на тази резерва. 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите 

  1. Изискването за предварително уведомяване и процедурите за 

проверка съгласно Закона за валутния обмен и външната 

търговия се прилагат към чуждестранни инвеститори, които 

възнамеряват да инвестират в селското стопанство, горското 

стопанство и рибарството, както и в свързаните с тях услуги 

(с изключение на рибарството в териториалните води, 

вътрешните води, изключителната икономическа зона и 

континенталния шелф, предвидени в резерва № 11 от списъка 

на Япония в приложение II към приложение 8-Б) в Япония. 

  2. Проверката се извършва от гледна точка на това дали има 

вероятност инвестицията да доведе до ситуация, при която да 

се окаже значително неблагоприятно въздействие върху 

безпрепятственото функциониране на японската икономика
1
. 

  3. В зависимост от резултатите от проверката може да бъде 

необходимо инвеститорът да промени съдържанието на 

инвестицията или да спре инвестиционния процес. 

                                                 
1
 От съображения за правна сигурност се уточнява, че липсата на позоваване в 

настоящото описание на „национална сигурност“, посочена в № 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 

и 54 от списъка на Япония в настоящото приложение, не означава, че член 1.5 не се 

прилага за проверката или че Япония се отказва от правото си да се позове на член 1.5, 

за да обоснове проверката. 
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2 Сектор: Техническо обслужване на автомобили 

 Подсектор: Ремонт на моторни превозни средства с отстраняване на части 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 89  Услуги, свързани с техническото обслужване на 

автомобили 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (член 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за пътните превозни средства (Закон № 185 от 1951 г.), глава 

6 

 Описание: Трансгранична търговия с услуги 

От лице, което възнамерява да извършва ремонт на моторни 

превозни средства с отстраняване на части, се изисква да установи 

работно място в Япония и да получи одобрение от генералния 

директор на районната администрация по транспорта, под чиято 

юрисдикция се намира дистриктът на работното място. 



 

 

…[Annex 8-B]/en 239 

3 Сектор: Бизнес услуги 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 9111 Услуги по наемане и предоставяне на работна 

сила 

JSIC 9121 Услуги по командироване на работници 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за сигурността на трудовата заетост (Закон № 141 от 1947 г.), 

глави 3 и 3-3 

Закон за осигуряване на правилното функциониране на 

предприятията за командироване на работници и за защита на 

командированите работници (Закон № 88 от 1985 г.), глава 2 

Закон за трудовите правоотношения в пристанищата (Закон № 40 

от 1988 г.), глава 4 

Закон за сигурността на трудовата заетост на моряците (Закон 

№ 130 от 1948 г.), глава 3 

Закон относно подобряването на условията на заетост на 

строителните работници (Закон № 33 от 1976 г.), глави 5 и 6 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

  1. От лице, което възнамерява да предоставя следните услуги за 

предприятия в Япония, се изисква да има място на стопанска 

дейност в Япония и да получи разрешение от компетентния 

орган или да изпрати уведомление до него, според случая: 

  а) частни услуги по намиране на работа, включително 

посреднически услуги срещу заплащане по осигуряване 

на строителни работници и услуги по намиране на 

работа на морски лица; или 

  б) услуги по командироване на работници, включително 

комадироване на стифадори, услуги по командироване 

на моряци и услуги по осигуряване на възможности за 

работа за строителни работници. 

  2. Услуги по предлагане на работна ръка могат да бъдат 

предоставяни само от синдикална организация, която е 

получила разрешение от компетентния орган в съответствие 

със Закона за сигурността на трудовата заетост или Закона за 

сигурността на трудовата заетост на моряците. 
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4 Сектор: Услуги по събиране на парични вземания 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 6619 Разни спомагателни финансови услуги 

JSIC 7299 Професионални услуги, некласифицирани 

другаде 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за специалните мерки относно дейността по управление на 

кредитите и събирането на парични вземания (Закон № 126 от 

1998 г.), членове 3 и 4 

Закон за адвокатурата (Закон № 205 от 1949 г.), глави 72 и 73 



 

 

…[Annex 8-B]/en 242 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

  1. От лице, което възнамерява да предоставя услуги по събиране 

на парични вземания, които представляват предоставяне на 

правни услуги по отношение на съдебни дела, се изисква да 

има квалификация като адвокат съгласно законовите и 

подзаконовите разпоредби на Япония („Bengoshi“), да е 

учредено като правен професионален субект съгласно 

законовите и подзаконовите разпоредби на Япония 

(„Bengoshi-hojin“) или да е юридическо лице, установено 

съгласно Закона за специалните мерки относно дейността по 

управление на кредитите и събирането на парични вземания, 

и да открие кантора в Япония. 

  2. Никой не може да упражнява като професионална дейност 

поемането на кредити на друго лице и събирането на 

средствата по тях, освен ако е юридическо лице, установено 

съгласно Закона за специалните мерки относно дейността по 

управление на кредитите и събирането на парични вземания, 

което извършва операции с кредити съгласно разпоредбите на 

посочения закон. 
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5 Сектор: Строителство 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 06 Строителни работи, общи, включително 

публични и частни строителни работи 

JSIC 07 Строителни работи от специализиран 

изпълнител, с изключение на монтаж на 

оборудване 

JSIC 08 Монтаж на оборудване 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (член 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за строителната дейност (Закон № 100 от 1949 г.), глава 2 

Закон относно рециклирането на строителните материали (Закон 

№ 104 от 2000 г.), глава 5 
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 Описание: Трансгранична търговия с услуги 

  1. От лице, което възнамерява да извършва строителни услуги, 

се изисква да установи място на стопанска дейност в Япония 

и да получи разрешение от министъра за земята, 

инфраструктурата, транспорта и туризма или от управителя 

на префектурата, под чиято юрисдикция се намира 

дистриктът, в който е разположено мястото на стопанска 

дейност. 

  2. От лице, което възнамерява да извършва работи по събаряне и 

разрушаване, се изисква да установи място на стопанска 

дейност в Япония и да е регистрирано от управителя на 

префектурата, под чиято юрисдикция се намира дистриктът, в 

който е разположено мястото на стопанска дейност. 
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6 Сектор: Дистрибуторски услуги 

 Подсектор: Услуги по търговия на едро, услуги по търговия на дребно и услуги 

по търговско посредничество, свързани с алкохолни напитки 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 5222 Алкохолни напитки 

JSIC 5851 Магазини за алкохолни напитки 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за данъка върху алкохола (Закон № 6 от 1953 г.), членове 9—

11 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

  Броят на лицензите, предоставени на доставчиците на услуги в тези 

подсектори, може да бъде ограничен, когато това е необходимо, за 

да се поддържа равновесие между предлагането и търсенето на 

алкохолни напитки с цел осигуряване на приходи от данъка върху 

алкохола (член 10, параграф 11 от Закона за данъка върху 

алкохола). 
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7 Сектор: Дистрибуторски услуги 

 Подсектор: Услуги по търговия на едро, предлагани на публичния пазар за 

търговия на едро 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 521 Селскостопански продукти, продукти от 

животновъдни и птицевъдни стопанства и 

морски продукти 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за пазара за търговия на едро (Закон № 35 от 1971 г.), 

членове 9, 10, 15, 17 и 33 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

  Броят на лицензите, предоставени на доставчици на услуги по 

търговия на едро, предлагани на публични пазари за търговия на 

едро, може да бъде ограничен в случаите, когато публичните 

пазари за търговия на едро определят максималния брой на 

доставчиците с цел осигуряване на правилното и стабилно 

функциониране на публичните пазари за търговия на едро. 
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8 Сектор: Подпомагане на учебния процес в образованието 

 Подсектор: Услуги в областта на висшето образование 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 816 Висше учебно заведение 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Основен закон за образованието (Закон № 120 от 2006 г.), член 6 

Закон за училищното образование (Закон № 26 от 1947 г.), член 2 

Закон за частните училища (Закон № 270 от 1949 г.), член 3 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

  1. За услугите в областта на висшето образование, предоставяни 

под формата на формално образование в Япония, се изисква 

да бъдат предоставяни от учебни заведения за формално 

образование. Учебните заведения за формално образование 

трябва да са учредени от юридически лица в сферата на 

образованието. 

  2. „Учебни заведения за формално образование“ означава 

начални училища, основни училища (прогимназиален етап на 

придобиване на основно образование), гимназии (първи етап 

на придобиване на средно образование), училища за 

задължително обучение, гимназии (втори етап на 

придобиване на средно образование), университети, колежи, 

колежи по технологии, училища за ученици със специални 

образователни потребности, детски градини и интегрирани 

центрове за образование и грижи в ранна детска възраст. 

  3. „Юридическо лице в сферата на образованието“ означава 

юридическо лице с нестопанска цел, установено за целите на 

предоставяне на образователни услуги съгласно законовите и 

подзаконовите разпоредби на Япония. 
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9 Сектор: Финансови услуги 

 Подсектор: Банкови и други финансови услуги 

(без застрахователните и свързаните със застраховането услуги) 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 622 Банки, с изключение на централната банка 

JSIC 631 Финансови институции за малкия бизнес 

 Съответни 

задължения: 

Национално третиране (член 8.8) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за застраховане на депозитите (Закон № 34 от 1971 г.), член 2 

 Описание: Либерализиране на инвестициите 

Системата за застраховане на депозитите не обхваща депозити, 

приети от клонове на чуждестранни банки. 
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10 Сектор: Финансови услуги 

 Подсектор: Застрахователни и свързани със застраховането услуги 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 672 Институции за общо застраховане 

JSIC 6742 Агенти и брокери за общо застраховане 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (член 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за застрахователната дейност (Закон № 105 от 1995 г.), 

членове 185, 186, 275, 276, 277, 286 и 287 

Постановление на Кабинета за прилагане на Закона за 

застрахователната дейност (Постановление на Кабинета № 425 от 

1995 г.), членове 19 и 39-2 

Министерска наредба за прилагане на Закона за застрахователната 

дейност (Министерска наредба № 5 от 1996 г.), членове 116 и 212-6 
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 Описание: Трансгранична търговия с услуги 

  По принцип се изисква търговско присъствие за застрахователни 

договори по отношение на следните субекти и всяка отговорност, 

произтичаща във връзка с тях: 

  а) стоки, превозвани в рамките на Япония; и 

  б) кораби с японска регистрация, които не се използват за 

международен морски транспорт. 
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11 Сектор: Доставка на топлинна енергия 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 3511 Доставка на топлинна енергия 

 Съответни 

задължения: 

Национално третиране (член 8.8) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за валутния обмен и външната търговия (Закон № 228 от 

1949 г.), член 27
1
 

Постановление на Кабинета относно преките чуждестранни 

инвестиции (Постановление на Кабинета № 261 от 1980 г.), член 3 

                                                 
1
 От съображения за правна сигурност се уточнява, че за целите на настоящата резерва 

понятието „входящи преки инвестиции“, предвидено в член 26 от Закон за валутния 

обмен и външната търговия, се прилага по отношение на тълкуването на тази резерва. 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите 

  1. Изискването за предварително уведомяване и процедурите за 

проверка съгласно Закона за валутния обмен и външната 

търговия се прилагат към чуждестранни инвеститори, които 

възнамеряват да инвестират в сектора за доставка на 

топлинна енергия в Япония. 

  2. Проверката се извършва от гледна точка на това дали има 

вероятност инвестицията да доведе до ситуация, при която 

националната сигурност е компрометирана, поддържането на 

обществения ред е нарушено или защитата на обществената 

безопасност е възпрепятствана. 

  3. В зависимост от резултатите от проверката може да бъде 

необходимо инвеститорът да промени съдържанието на 

инвестицията или да спре инвестиционния процес. 
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12 Сектор: Информация и комуникации 

 Подсектор: Далекосъобщителни услуги 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 3700 Главни управления, които основно се занимават 

с управленски операции 

JSIC 3711 Регионални далекосъобщителни услуги, с 

изключение на телефони с възможност и за 

телевизионно и радиоразпръскване по кабел 

JSIC 3731 Услуги, свързани с далекосъобщителните услуги 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (член 8.7) 

Национално третиране (член 8.8) 

Висше ръководство и съвети на директорите (член 8.10) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон относно Nippon Telegraph and Telephone Corporation и др. 

(закон № 85 от 1984 г.), членове 6 и 10 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите 

  1. Nippon Telegraph and Telephone Corporation не може да вписва 

в регистъра на акционерите имената и адресите на лицата, 

посочени в букви а)—в), ако съвкупността от съотношението 

на правата на глас, държани пряко или косвено от тях, 

достигне или надвиши една трета: 

  а) физическо лице, което няма японско гражданство; 

  б) чуждестранно правителство или негов представител; и 

  в) чуждестранно юридическо лице или чуждестранен 

субект. 

  2. Никое физическо лице, което няма японско гражданство, не 

може да поема длъжността на директор или одитор на Nippon 

Telegraph and Telephone Corporation, Nippon Telegraph and 

Telephone East Corporation и Nippon Telegraph and Telephone 

West Corporation. 



 

 

…[Annex 8-B]/en 256 

13 Сектор: Информация и комуникации 

 Подсектор: Далекосъобщителни и базирани в интернет услуги 

 Отраслова 

класификация
1
: 

JSIC 3711* Регионални далекосъобщителни услуги, с 

изключение на телефони с възможност и за 

телевизионно и радиоразпръскване по кабел 

JSIC 3712* Далекосъобщителни услуги на дълги разстояния 

JSIC 3719* Разни стационарни далекосъобщителни услуги 

JSIC 3721* Мобилни далекосъобщителни услуги 

JSIC 401* Услуги, свързани с интернет 

 Съответни 

задължения: 

Национално третиране (член 8.8) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за валутния обмен и външната търговия (Закон № 228 от 

1949 г.), член 27
2
 

Постановление на Кабинета относно преките чуждестранни 

инвестиции (Постановление на Кабинета № 261 от 1980 г.), член 3 

                                                 
1
 Звездичка (*) до номерата по JSIC показва, че дейностите по настоящата резерва под 

тези номера се ограничават до дейностите, които са предмет на задължението за 

регистрация съгласно член 9 от Закона за далекосъобщителните услуги (Закон № 86 от 

1984 г.). 
2
 От съображения за правна сигурност се уточнява, че за целите на настоящата резерва 

понятието „входящи преки инвестиции“, предвидено в член 26 от Закон за валутния 

обмен и външната търговия, се прилага по отношение на тълкуването на тази резерва. 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите 

  1. Изискването за предварително уведомяване и процедурите за 

проверка съгласно Закона за валутния обмен и външната 

търговия се прилагат към чуждестранни инвеститори, които 

възнамеряват да инвестират в сектора на далекосъобщенията 

и базираните в интернет услуги в Япония. 

  2. Проверката се извършва от гледна точка на това дали има 

вероятност инвестицията да доведе до ситуация, при която 

националната сигурност е компрометирана, поддържането на 

обществения ред е нарушено или защитата на обществената 

безопасност е възпрепятствана. 

  3. В зависимост от резултатите от проверката може да бъде 

необходимо инвеститорът да промени съдържанието на 

инвестицията или да спре инвестиционния процес. 
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14 Сектор: Производство 

 Подсектор: Корабостроене и кораборемонт; двигатели за плавателни съдове 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 3131 Корабостроене и кораборемонт 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за корабостроенето (Закон № 129 от 1950 г.), членове 2—3-2 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

  От лице, което възнамерява да изгради или да разшири докове, 

които могат да бъдат използвани за производството или ремонта на 

плавателни съдове с брутен тонаж от 500 или повече тона или с 

дължина от 50 метра или повече, се изисква да получи разрешение 

от министъра за земята, инфраструктурата, транспорта и туризма. 

За издаването на лиценз се прилага изискването за тест за 

икономическа необходимост. 
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15 Сектор: Производство 

 Подсектор: Производство на лекарствени продукти 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 1653 Биологични препарати 

 Съответни 

задължения: 

Национално третиране (член 8.8) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за валутния обмен и външната търговия (Закон № 228 от 

1949 г.), член 27
1
 

Постановление на Кабинета относно преките чуждестранни 

инвестиции (Постановление на Кабинета № 261 от 1980 г.), член 3 

                                                 
1
 От съображения за правна сигурност се уточнява, че за целите на настоящата резерва 

понятието „входящи преки инвестиции“, предвидено в член 26 от Закон за валутния 

обмен и външната търговия, се прилага по отношение на тълкуването на тази резерва. 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите 

  1. Изискването за предварително уведомяване и процедурите за 

проверка съгласно Закона за валутния обмен и външната 

търговия се прилагат към чуждестранни инвеститори, които 

възнамеряват да инвестират в сектора за производство на 

биологични препарати в Япония. От съображения за правна 

сигурност се уточнява, че „секторът за производство на 

биологични препарати“ включва икономически дейности в 

помещения, свързани с производство на ваксини, серуми, 

токсоиди, антитоксини и някои препарати, подобни на 

горепосочените продукти, или кръвни продукти. 

  2. Проверката се извършва от гледна точка на това дали има 

вероятност инвестицията да доведе до ситуация, при която 

националната сигурност е компрометирана, поддържането на 

обществения ред е нарушено или защитата на обществената 

безопасност е възпрепятствана. 

  3. В зависимост от резултатите от проверката може да бъде 

необходимо инвеститорът да промени съдържанието на 

инвестицията или да спре инвестиционния процес. 
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16 Сектор: Производство 

 Подсектор: Производство на кожа и кожени изделия 

 Отраслова 

класификация
1
: 

JSIC 1189*1 Текстилни облекла и принадлежности, 

некласифицирани другаде 

JSIC 1694*2 Желатин и лепила 

JSIC 192 Обувки от каучук и пластмаса и аксесоари за тях 

JSIC 2011 Дъбене и апретиране на кожи 

JSIC 2021 Механични кожени изделия, с изключение на 

ръкавици с няколко пръста или с един пръст 

JSIC 2031 Заготовки и аксесоари за ботуши и обувки 

JSIC 2041 Обувки от естествена кожа 

JSIC 2051 Кожени ръкавици с няколко пръста и с един 

пръст 

JSIC 2061 Багаж 

  JSIC 207 Ръчни чанти и малки кожени куфари 

JSIC 2081 Кожухарски кожи 

JSIC 2099 Разни кожени изделия 

JSIC 3253*1 Спортни стоки 

                                                 
1
 Звездичка (*1) до номерата по JSIC показва, че дейностите по настоящата резерва под 

тези номера се ограничават до дейностите, свързани с производството на кожа и 

кожени изделия. Звездичка (*2) до номерата по JSIC показва, че дейностите по 

настоящата резерва под този номер се ограничават до дейностите, свързани с 

производството на лепило от животински произход (nikawa) и на желатин. 
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 Съответни 

задължения: 

Национално третиране (член 8.8) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за валутния обмен и външната търговия (Закон № 228 от 

1949 г.), член 27
1
 

Постановление на Кабинета относно преките чуждестранни 

инвестиции (Постановление на Кабинета № 261 от 1980 г.), член 3 

                                                 
1
 От съображения за правна сигурност се уточнява, че за целите на настоящата резерва 

понятието „входящи преки инвестиции“, предвидено в член 26 от Закон за валутния 

обмен и външната търговия, се прилага по отношение на тълкуването на тази резерва. 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите 

1. Изискването за предварително уведомяване и процедурите за 

проверка съгласно Закона за валутния обмен и външната 

търговия се прилагат към чуждестранни инвеститори, които 

възнамеряват да инвестират в сектора за производство на 

кожа и кожени изделия в Япония. 

  2. Проверката се извършва от гледна точка на това дали има 

вероятност инвестицията да доведе до ситуация, при която да 

се окаже значително неблагоприятно въздействие върху 

безпрепятственото функциониране на японската икономика
1
. 

  3. В зависимост от резултатите от проверката може да бъде 

необходимо инвеститорът да промени съдържанието на 

инвестицията или да спре инвестиционния процес. 

                                                 
1
 От съображения за правна сигурност се уточнява, че липсата на позоваване в 

настоящото описание на „национална сигурност“, посочена в № 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 

и 54 от списъка на Япония в настоящото приложение, не означава, че член 1.5 не се 

прилага за проверката или че Япония се отказва от правото си да се позове на член 1.5, 

за да обоснове проверката. 
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17 Сектор: Въпроси, свързани с националната принадлежност на кораби 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

  

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

Национално третиране (членове 8.8 и 8.16) 

Висше ръководство и съвети на директорите (член 8.10) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за корабите (Закон № 46 от 1899 г.), член 1 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

1. За предоставянето на услуги по международен морски 

транспорт (включително услуги за превоз на пътници и на 

товари) чрез учредяване на регистрирано дружество, което 

експлоатира флот, плаващ под знамето на Япония, се прилага 

изискване за национална принадлежност. 

  2. „Изискване за национална принадлежност“ означава, че 

корабът трябва да е собственост на японски гражданин или на 

дружество, учредено съгласно законовите и подзаконовите 

разпоредби на Япония, на което всички представители и не 

по-малко от две трети от ръководните кадри, отговарящи за 

управлението, са японски граждани. 
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18 Сектор: Измервателни услуги 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 7441 Услуги по инспекция на стоките 

JSIC 745 Сертифициране на инспектори 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (член 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за измерванията (Закон № 51 от 1992 г.), глави 3, 5, 6 и 8 

Разпоредби във връзка със Закона за измерванията (Министерска 

наредба на Министерството на международната търговия и 

промишлеността № 69 от 1993 г.) 

Министерска наредба за определения контролен орган, за 

определения орган за проверка, за определения контролен орган за 

сертифициране на измерванията и за акредитиращия орган за 

сертифициране на специфични измервания (Министерска наредба 

на Министерството на международната търговия и 

промишлеността № 72 от 1993 г.) 
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 Описание
1
: Трансгранична търговия с услуги 

                                                 
1
 За целите на настоящата резерва: 

а) „средства за измерване“ означава устройства, машини или оборудване, 

използвани за измерване; 

б) „специфични средства за измерване“ означава средства за измерване, използвани 

при сделки или сертифициране, или средства за измерване, използвани основно в 

живота на обикновените потребители, и тези, определени с постановление на 

Кабинета, при необходимост, за установяване на стандарти относно тяхната 

структура и допустима грешка на средството за измерване с цел осигуряване на 

правилното извършване на измерванията; 

в) „предприятията в областта на сертифицирането на измерванията“ съгласно 

изискването, посочено в параграф 3, са изброени по-долу и тяхната регистрация е 

в съответствие с класификацията на предприятията, определена с наредба на 

Министерството на икономиката, търговията и промишлеността: 

i) дейността по сертифициране на измерванията на дължината, теглото, площа, 

обема или топлината по отношение на стоките, които трябва да бъдат 

натоварени/разтоварени или приети/изпратени за транспортиране, 

складиране или продажба или закупуване (с изключение на сертифициране 

на измерванията на маса или обем на стоките, които трябва да бъдат 

натоварени или разтоварени от кораб); и 

ii) дейността по сертифициране на измерванията на концентрацията, нивото на 

звуковото налягане или количеството на други физични явления, 

определени с постановление на Кабинета (с изключение на посоченото в 

подточка i);  

 това изискване обаче не се прилага когато лицето, което извършва 

сертифициране на измерванията, е структура на националната власт, на 

местната власт или учредена като дружество административна агенция, 

както е предвидено в член 2, параграф 1 от Закона за общите правила за 

учредените като дружество административни агенции (Закон № 103 от 

1999 г.), която е определена с постановление на Кабинета като компетентна 

да изпълнява по подходящ начин дейността по сертифициране на 

измерванията, или в случаите, при които сертифицирането на измерванията 

се извършва от лице, регистрирано или определено, или на което по друг 

начин е възложено да извършва тази дейност съгласно правните разпоредби, 

както е определено със същото постановление на Кабинета; и 

г) „дейност по сертифициране на специфични измервания“ означава дейност, 

определена с постановление на Кабинета като изискваща високи технологични 

нива за сертифициране на измерването на много малки количества физични 

явления, както е посочено в буква в), подточка ii). 
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  1. От лице, което възнамерява да предоставя услуги по 

извършване на периодичен контрол на специфични средства 

за измерване, се изисква да е установено като юридическо 

лице в Япония и да е определено от управителя на 

префектурата, под чиято юрисдикция се намира дистриктът, в 

който лицето възнамерява да извършва посочения контрол, 

или от кмета на определен с правителствена наредба град, или 

от администратора на определен район или село, в случай че 

мястото, където лицето възнамерява да извършва този 

контрол, се намира в дистрикта на този определен град, район 

или село. 

  2. От лице, което възнамерява да предоставя услуги по 

извършване на проверка на специфични средства за 

измерване, се изисква да е установено като юридическо лице 

в Япония и да е определено от министъра на икономиката, 

търговията и промишлеността. 

  3. От лице, което възнамерява да осъществява дейност по 

сертифициране на измервания, в т.ч. дейност по 

сертифициране на специфични измервания, се изисква да има 

място на стопанска дейност в Япония и да е регистрирано от 

управителя на префектурата, под чиято юрисдикция се 

намира дистриктът, в който е разположено мястото на 

стопанска дейност. 
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  4. От лице, което възнамерява да предоставя услуги по 

извършване на контрол на специфични средства за измерване, 

използвани за сертифициране на измерванията, се изисква да 

е установено като юридическо лице в Япония и да е 

определено от управителя на префектурата, под чиято 

юрисдикция се намира дистриктът, в който лицето 

възнамерява да извършва посочения контрол. 

  5. От лице, което възнамерява да предоставя услуги по 

провеждане на акредитация на лица, извършващи дейност по 

сертифициране на специфични измервания, се изисква да е 

установено като юридическо лице в Япония и да е определено 

от министъра на икономиката, търговията и промишлеността. 

  6. От лице, което възнамерява да предоставя услуги по 

калибриране на специфични средства за измерване, се 

изисква да е установено като юридическо лице в Япония и да 

е определено от министъра на икономиката, търговията и 

промишлеността. 



 

 

…[Annex 8-B]/en 270 

19 Сектор: Медицина, здравеопазване и благосъстояние 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 8599 Разни услуги по социално осигуряване, 

социално обслужване и медицински грижи 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за събиране на трудовоосигурителна премия (Закон № 84 от 

1969 г.), глава 4 

Правилник за прилагане на Закона за събиране на 

трудовоосигурителна премия (Министерска наредба № 8 от 1972 г. 

на Министерството на труда) 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Само сдружение на собственици на търговски предприятия или 

федерация от такива сдружения, одобрено(а) от министъра на 

здравеопазването, труда и социалната политика съгласно 

законовите и подзаконовите разпоредби на Япония, може да 

извършва трудовоосигурителна дейност, възложена му(ѝ) от 

собственици на търговски предприятия. От сдружение, което 

възнамерява да извършва такава трудовоосигурителна дейност 

съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на Япония, се 

изисква да открие офис в Япония и да получи одобрението на 

министъра на здравеопазването, труда и социалната политика. 
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20 Сектор: Минно дело и услуги, свързани с минното дело 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 05 Разкриване и добив на камък и чакъл 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

Национално третиране (членове 8.8 и 8.16) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за минното дело (Закон № 289 от 1950 г.), глави 2 и 3 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Само японски гражданин или предприятие от Япония може да има 

право на минен добив или право на арендатор за минен добив
1
. 

                                                 
1
 Услуги, за които се изисква право на минен добив или право на арендатор за минен 

добив, трябва да се предоставят от японски гражданин или от предприятие, учредено 

съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на Япония, в съответствие с глави 2 и 

3 от Закона за минното дело. 
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21 Сектор: Петролна промишленост 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация
1
: 

JSIC 053 Производство на суров нефт и природен газ 

JSIC 1711 Рафиниране на нефт 

JSIC 1721 Смазочни масла и смазки (които не са 

произведени в нефтени рафинерии) 

JSIC 1741*1 Материали за павиране 

JSIC 1799*1 Разни нефтени и въглищни продукти 

JSIC 4711*1 Обикновено складиране, с изключение на 

хладилни складове 

JSIC 4721*1 Хладилни складове 

JSIC 5331 Нефт 

JSIC 6051 Бензиностанции 

JSIC 6052*1 Пунктове за продажба на гориво, с изключение 

на бензиностанции 

JSIC 9299*2 Разни бизнес услуги, некласифицирани другаде 

                                                 
1
 Звездичка (*1) до номерата по JSIC показва, че дейностите по настоящата резерва под 

тези номера се ограничават до тези, свързани с петролната промишленост. Звездичка 

(*2) до номерата по JSIC показва, че дейностите по настоящата резерва под този номер 

се ограничават до тези, свързани със сектора на втечнения нефтен газ. 
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 Съответни 

задължения: 

Национално третиране (член 8.8) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за валутния обмен и външната търговия (Закон № 228 от 

1949 г.), член 27
1
 

Постановление на Кабинета относно преките чуждестранни 

инвестиции (Постановление на Кабинета № 261 от 1980 г.), член 3 

                                                 
1
 От съображения за правна сигурност се уточнява, че за целите на настоящата резерва 

понятието „входящи преки инвестиции“, предвидено в член 26 от Закон за валутния 

обмен и външната търговия, се прилага по отношение на тълкуването на тази резерва. 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите 

1. Изискването за предварително уведомяване и процедурите за 

проверка съгласно Закона за валутния обмен и външната 

търговия се прилагат към чуждестранни инвеститори, които 

възнамеряват да инвестират в петролната промишленост в 

Япония. 

  2. Проверката се извършва от гледна точка на това дали има 

вероятност инвестицията да доведе до ситуация, при която да 

се окаже значително неблагоприятно въздействие върху 

безпрепятственото функциониране на японската икономика
1
. 

  3. В зависимост от резултатите от проверката може да бъде 

необходимо инвеститорът да промени съдържанието на 

инвестицията или да спре инвестиционния процес. 

  4. Всички органични химикали, като етилен, етиленгликол и 

поликарбонати, попадат извън обхвата на петролната 

промишленост. Следователно изискването за предварително 

уведомяване и процедурите за проверка съгласно Закона за 

валутния обмен и външната търговия не се прилагат за 

инвестиции в производството на посочените продукти. 

                                                 
1
 От съображения за правна сигурност се уточнява, че липсата на позоваване в 

настоящото описание на „национална сигурност“, посочена в № 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 

и 54 от списъка на Япония в настоящото приложение, не означава, че член 1.5 не се 

прилага за проверката или че Япония се отказва от правото си да се позове на член 1.5, 

за да обоснове проверката. 
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22 Сектор: Професионални услуги 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 7211 Адвокатски кантори 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за адвокатурата (Закон № 205 от 1949 г.), глави 3, 4, 4-2, 5 и 9 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

1. От физическо лице, което възнамерява да предоставя правни 

услуги, се изисква да има квалификация като адвокат 

съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на Япония 

(„Bengoshi“) и да открие кантора в дистрикта на местната 

адвокатска колегия, към която физическото лице принадлежи. 

  2. От предприятие, което възнамерява да предоставя правни 

услуги, се изисква да учреди правен професионален субект 

съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на Япония 

(„Bengoshi-Hojin“). 
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23 Сектор: Професионални услуги 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 7211 Адвокатски кантори 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за специалните мерки относно предлагането на правни 

услуги от чуждестранни адвокати (Закон № 66 от 1986 г.), глави 2, 

4 и 5 



 

 

…[Annex 8-B]/en 278 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

1. От физическо лице, което възнамерява да предоставя правни 

консултации по чуждестранно право, се изисква да има 

квалификация като чуждестранен адвокат (с регистрация) 

съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на Япония 

(„Gaikokuho-Jimu-Bengoshi“) и да открие кантора в дистрикта 

на местната адвокатска колегия, към която физическото лице 

принадлежи. 

  2. Престоят на Gaikokuho-Jimu-Bengoshi в Япония съгласно 

законовите и подзаконовите разпоредби на Япония трябва да 

е не по-малък от 180 дни в годината. 

  3. От предприятие, което възнамерява да предоставя правни 

консултации по чуждестранно право, се изисква да учреди 

правен субект на чуждестранни адвокати (с регистрация) 

съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на Япония 

(„Gaikokuho-Jimu-Bengoshi-Hojin“). 
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24 Сектор: Професионални услуги 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 7212 Адвокатски кантори по патентно право 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за адвокатите по патентно право (Закон № 49 от 2000 г.), 

глави 3, 6 и 8 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

1. От физическо лице, което възнамерява да предоставя услуги 

по патентноправни въпроси, се изисква да има квалификация 

като адвокат по патентно право съгласно законовите и 

подзаконовите разпоредби на Япония („Benrishi“). 

  2. От предприятие, което възнамерява да предоставя услуги по 

патентноправни въпроси, се изисква да учреди правен субект 

в областта на патентното право съгласно законовите и 

подзаконовите разпоредби на Япония („Tokkyo-Gyomu-

Hojin“). 
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25 Сектор: Професионални услуги 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 7221 Кантори на нотариуси и съдебни нотариуси 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (член 8.15) 

Национално третиране (член 8.16) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за нотариусите (Закон № 53 от 1908 г.), глави 2 и 3 

 Описание: Трансгранична търговия с услуги 

1. Само гражданин на Япония може да бъде назначен за 

нотариус в Япония. 

  2. Изисква се нотариусът да открие кантора на място, 

определено от министъра на правосъдието. 
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26 Сектор: Професионални услуги 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 7221 Кантори на нотариуси и съдебни нотариуси 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за съдебните нотариуси (Закон № 197 от 1950 г.), глави 3, 4, 

5, 7 и 10 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

1. От физическо лице, което възнамерява да предоставя услуги 

като съдебен нотариус, се изисква да има квалификация като 

съдебен нотариус съгласно законовите и подзаконовите 

разпоредби на Япония („Shiho-Shoshi“) и да открие кантора в 

дистрикта на местната колегия на съдебните нотариуси, към 

която физическото лице принадлежи. 

  2. От предприятие, което възнамерява да предоставя услуги на 

съдебни нотариуси, се изисква да учреди правен субект на 

съдебни нотариуси съгласно законовите и подзаконовите 

разпоредби на Япония („Shiho-Shoshi-Hojin“). 
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27 Сектор: Професионални услуги 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 7241 Кантори на дипломирани експерт-счетоводители 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за дипломираните експерт-счетоводители (Закон № 103 от 

1948 г.), глави 3, 5-2 и 7 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

1. От физическо лице, което възнамерява да предоставя услуги 

като дипломиран експерт-счетоводител, се изисква да има 

квалификация като дипломиран експерт-счетоводител 

съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на Япония 

(„Koninkaikeishi“). 

  2. От предприятие, което възнамерява да предоставя услуги на 

дипломирани експерт-счетоводители, се изисква да учреди 

правен субект за одит съгласно законовите и подзаконовите 

разпоредби на Япония („Kansa-Hojin“). 
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28 Сектор: Професионални услуги 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 7242 Кантори на дипломирани счетоводители в 

областта на данъчното облагане 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за дипломираните експерт-счетоводители в областта на 

данъчното облагане (Закон № 237 от 1951 г.), глави 3, 4, 5-2, 6 и 7 

Правилник за прилагане на Закона за дипломираните експерт-

счетоводители в областта на данъчното облагане (Министерска 

наредба № 55 от 1951 г. на Министерството на финансите) 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

1. От физическо лице, което възнамерява да предоставя услуги 

като дипломиран експерт-счетоводител в областта на 

данъчното облагане, се изисква да има квалификация като 

дипломиран експерт-счетоводител в областта на данъчното 

облагане съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на 

Япония („Zeirishi“) и да открие кантора в дистрикта на 

асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители в 

областта на данъчното облагане, към която физическото лице 

принадлежи. 

  2. От предприятие, което възнамерява да предоставя услуги на 

дипломирани експерт-счетоводители в областта на данъчното 

облагане, се изисква да учреди правен субект на дипломирани 

експерт-счетоводители в областта на данъчното облагане 

съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на Япония 

(„Zeirishi-Hojin“). 



 

 

…[Annex 8-B]/en 284 

29 Сектор: Професионални услуги 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 7231 Кантори на административни нотариуси 

JSIC 7294 Сертифицирани оценители на недвижими имоти 

JSIC 7299 Професионални услуги, некласифицирани 

другаде 

JSIC 7421 Услуги по архитектурно проектиране 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (член 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за архитектите и/или Закон за строителните инженери (Закон 

№ 202 от 1950 г.), глави 1, 2 и 6 

 Описание: Трансгранична търговия с услуги 

Архитект или строителен инженер, квалифициран като архитект 

или строителен инженер съгласно законовите и подзаконовите 

разпоредби на Япония („Kenchikushi“), или лице, наело на работа 

такъв архитект или строителен инженер, който (което) възнамерява 

да развива дейност в областта на проектирането, инспекцията на 

строителни работи, административната дейност, свързана с 

договори за строителни работи, надзора на строителни обекти, 

проучването и оценката на сгради и процесуалното 

представителство съгласно законовите и подзаконовите разпоредби 

на Япония относно строителството — при поискване от други лица 

и срещу възнаграждение — е задължен(о) да открие офис в 

Япония. 
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30 Сектор: Професионални услуги 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 7251 Кантори на сертифицирани специалисти по 

социално осигуряване и трудовоправни въпроси 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за сертифицираните специалисти по социално осигуряване и 

трудовоправни въпроси (Закон № 89 от 1968 г.), глави 2-2, 4-2, 4-3 

и 5 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

1. От физическо лице, което възнамерява да предоставя 

консултантски услуги в областта на социалното осигуряване 

и трудовоправните въпроси, се изисква да има квалификация 

като сертифициран специалист по социално осигуряване и 

трудовоправни въпроси съгласно законовите и подзаконовите 

разпоредби на Япония („Shakai-Hoken-Romushi“) и да открие 

офис в Япония. 

  2. От предприятие, което възнамерява да предоставя 

консултантски услуги в областта на социалното осигуряване 

и трудовоправните въпроси, се изисква да учреди правен 

субект за предоставяне на услуги от сертифицирани 

специалисти по социално осигуряване и трудовоправни 

въпроси съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на 

Япония („Shakai-Hoken-Romushi-Hojin“). 
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31 Сектор: Професионални услуги 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 7231 Кантори на административни нотариуси 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за административните нотариуси (Закон № 4 от 1951 г.), 

глави 3—5 и 8 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

  1. От физическо лице, което възнамерява да предоставя услуги 

като административен нотариус, се изисква да има 

квалификация като административен нотариус съгласно 

законовите и подзаконовите разпоредби на Япония („Gyosei-

Shoshi“) и да открие кантора в дистрикта на колегията на 

административните нотариуси, към която физическото лице 

принадлежи. 

  2. От предприятие, което възнамерява да предоставя услуги като 

административен нотариус, се изисква да учреди правен 

субект за услуги на административни нотариуси съгласно 

законовите и подзаконовите разпоредби на Япония („Gyosei-

Shoshi-Hojin“). 
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32 Сектор: Професионални услуги 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 7299 Професионални услуги, некласифицирани 

другаде 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за представителите в областта на морското дело (Закон № 32 

от 1951 г.), член 17  

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Услуги, свързани с представителство в областта на морското дело, 

трябва  да бъдат предоставяни от физически лица, които имат 

квалификация като представители в областта на морското дело 

съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на Япония 

(„Kaijidairishi“). 
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33 Сектор: Професионални услуги 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 7222 Кантори на оценители на земи и сгради 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за оценителите на земи и сгради (Закон № 228 от 1950 г.), 

глави 3, 4, 5, 7 и 10 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

  1. От физическо лице, което възнамерява да предоставя услуги 

като оценител на земи и сгради, се изисква да има 

квалификация като оценител на земи и сгради съгласно 

законовите и подзаконовите разпоредби на Япония („Tochi-

Kaoku-Chosashi“) и да открие кантора в дистрикта на 

колегията на оценителите на земи и сгради, към която 

физическото лице принадлежи. 

  2. От предприятие, което възнамерява да предоставя услуги на 

оценители на земи и сгради, се изисква да учреди правен 

субект на оценители на земи и сгради съгласно законовите и 

подзаконовите разпоредби на Япония („Tochi-Kaoku-

Chosashi-Hojin“). 
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34 Сектор: Недвижимо имущество 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 6811 Агенти по продажбата на сгради и жилища 

JSIC 6812 Специалисти по разделяне на поземлени имоти 

и строителни инвеститори 

JSIC 6821 Агенти и брокери на недвижими имоти 

JSIC 6941 Управители на недвижими имоти 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (член 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за сделките със строителни терени и сгради (Закон № 176 от 

1952 г.), глава 2 

Закон за обединяването на ресурси в областта на недвижимите 

имоти (Закон № 77 от 1994 г.), глави 2 и 4-2 

Закон относно подобряването на управлението на етажната 

собственост (Закон № 149 от 2000 г.), глава 3 



 

 

…[Annex 8-B]/en 290 

 Описание: Трансгранична търговия с услуги 

  1. От лице, което възнамерява да извършва услуги в областта на 

сделките със строителни терени и сгради, се изисква да 

открие офис в Япония и да получи лиценз от министъра за 

земята, инфраструктурата, транспорта и туризма или от 

управителя на префектурата, под чиято юрисдикция се 

намира дистриктът, в който е разположен офисът. 

  2. От лице, което възнамерява да извършва услуги по 

обединяване на ресурси в областта на недвижимите имоти, се 

изисква да открие офис в Япония и да получи разрешение от 

компетентния министър или от управителя на префектурата, 

под чиято юрисдикция се намира дистриктът, в който е 

разположен офисът, или да изпрати уведомление до 

компетентния министър. 

  3. От лице, което възнамерява да извършва услуги в областта на 

управлението на етажната собственост, се изисква да открие 

офис в Япония и да бъде вписано в списъка, поддържан от 

Министерството на земята, инфраструктурата, транспорта и 

туризма. 
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35 Сектор: Услуги по оценяване на недвижими имоти 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 7294 Сертифицирани оценители на недвижими имоти 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (член 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон относно оценяването на недвижими имоти (Закон № 152 от 

1963 г.), глава 3 

 Описание: Трансгранична търговия с услуги 

От лице, което възнамерява да предоставя услуги по оценяване на 

недвижими имоти, се изисква да открие офис в Япония и да бъде 

вписано в списъка, поддържан от Министерството на земята, 

инфраструктурата, транспорта и туризма или от префектурата, под 

чиято юрисдикция се намира дистриктът, в който е разположен 

офисът. 
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36 Сектор: Морски лица 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 031 Морски риболов 

JSIC 451 Презокеански транспорт 

JSIC 452 Крайбрежен транспорт 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (член 8.15) 

Национално третиране (член 8.16) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за моряците (Закон № 100 от 1947 г.), глава 4 

Официално уведомление от генералния директор на дирекцията за 

морските лица, морските технологии и безопасността към 

Министерството на транспорта, № 115, 1990 г. 

Официално уведомление от генералния директор на дирекцията за 

морските лица, морските технологии и безопасността към 

Министерството на транспорта, № 327, 1990 г. 

Официално уведомление от генералния директор на морската 

служба към Министерството на земята, инфраструктурата и 

транспорта, № 153, 2004 г. 

 Описание: Трансгранична търговия с услуги 

Чуждестранни граждани, наети от японски предприятия, с 

изключение на морските лица, посочени в съответните официални 

уведомления, не могат да работят на плавателни съдове, плаващи 

под знамето на Япония. 
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37 Сектор: Услуги по охранителна дейност 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 923 Услуги на охранители 

 Съответни 

задължения: 

Национално третиране (член 8.8) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за валутния обмен и външната търговия (Закон № 228 от 

1949 г.), член 27
1
 

Постановление на Кабинета относно преките чуждестранни 

инвестиции (Постановление на Кабинета № 261 от 1980 г.), член 3 

                                                 
1
 От съображения за правна сигурност се уточнява, че за целите на настоящата резерва 

понятието „входящи преки инвестиции“, предвидено в член 26 от Закон за валутния 

обмен и външната търговия, се прилага по отношение на тълкуването на тази резерва. 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите 

  1. Изискването за предварително уведомяване и процедурите за 

проверка съгласно Закона за валутния обмен и външната 

търговия се прилагат към чуждестранни инвеститори, които 

възнамеряват да инвестират в услуги по охранителна дейност 

в Япония. 

  2. Проверката се извършва от гледна точка на това дали има 

вероятност инвестицията да доведе до ситуация, при която 

националната сигурност е компрометирана, поддържането на 

обществения ред е нарушено или защитата на обществената 

безопасност е възпрепятствана. 

  3. В зависимост от резултатите от проверката може да бъде 

необходимо инвеститорът да промени съдържанието на 

инвестицията или да спре инвестиционния процес. 
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38 Сектор: Услуги, свързани със здравословните и безопасни условия на труд 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 7299 Професионални услуги, некласифицирани 

другаде 

JSIC 7441 Услуги по инспекция на стоките 

JSIC 7452 Сертифициране на инспекциите в областта на 

околната среда  

JSIC 8222 Центрове по професионално ориентиране 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (член 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за здравословните и безопасни условия на труд в 

промишлеността (Закон № 57 от 1972 г.), глави 5 и 8 

Министерска наредба за регистрация и определяне във връзка със 

Закона за здравословните и безопасни условия на труд в 

промишлеността и заповеди въз основа на закона (Министерска 

наредба № 44 от 1972 г. на Министерството на труда) 

Закон за измерванията в рамките на работната среда (Закон № 28 от 

1975 г.), глави 2 и 3 

Правилник за прилагане на Закона за измерванията в рамките на 

работната среда (Министерска наредба № 20 от 1975 г. на 

Министерството на труда) 
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 Описание: Трансгранична търговия с услуги 

От лице, което възнамерява да предоставя услуги по инспектиране 

или проверка на работна техника, курсове за придобиване на 

умения и други свързани услуги във връзка с безопасните и 

здравословни условия на труд или услуги по измервания в рамките 

на работната среда, се изисква да пребивава или да открие офис в 

Япония и да е регистрирано от министъра на здравеопазването, 

труда и социалната политика или от генералния директор на 

бюрото по труда на префектурата. 
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39 Сектор: Земемерски услуги 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 7422 Земемерски услуги 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (член 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за земемерството (Закон № 188 от 1949 г.), глава 6 

 Описание: Трансгранична търговия с услуги 

От лице, което възнамерява да предоставя земемерски услуги, се 

изисква да установи място на стопанска дейност в Япония и да е 

регистрирано от министъра за земята, инфраструктурата, 

транспорта и туризма. 
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40 Сектор: Бизнес услуги 

 Подсектор: Регистрация на въздухоплавателни средства в националния 

регистър 

 Отраслова 

класификация: 

  

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

Национално третиране (членове 8.8 и 8.16) 

Висше ръководство и съвети на директорите (член 8.10) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за гражданското въздухоплаване (Закон № 231 от 1952 г.), 

глава 2 



 

 

…[Annex 8-B]/en 299 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

  1. Въздухоплавателно средство, притежавано от някое от 

следните физически лица или субекти, не може да бъде 

регистрирано в националния регистър: 

  а) физическо лице, което няма японско гражданство; 

  б) чужда държава или чуждестранен публичноправен 

субект или негов еквивалент; 

  в) юридическо лице или друг субект, учреден в 

съответствие със законовите и подзаконовите 

разпоредби на която и да било чужда държава; и 

  г) юридическо лице, представлявано от физическите лица 

или субектите, посочени в букви а), б) или в); 

юридическо лице, в което една трета или повече от 

членовете на съвета на директорите са физическите лица 

или субектите, посочени в букви а), б) или в); или 

юридическо лице, в което една трета или повече от 

правата на глас се държат от физическите лица или 

субектите, посочени в букви а), б) или в). 

  2. Чуждестранно въздухоплавателно средство не може да бъде 

регистрирано в националния регистър. 
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41 Сектор: Транспорт 

 Подсектор: Митническо посредничество 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 4899 Услуги, свързани с транспорта, 

некласифицирани другаде 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (член 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за митническото посредничество (Закон № 122 от 1967 г.), 

глава 2 

 Описание: Трансгранична търговия с услуги 

От лице, което възнамерява да развива дейност в областта на 

митническото посредничество, се изисква да има място на 

стопанска дейност в Япония и да получи разрешение от генералния 

директор на митническото учреждение, под чиято юрисдикция се 

намира дистриктът, в който лицето възнамерява да развива дейност 

в областта на митническото посредничество. 
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42 Сектор: Транспорт 

 Подсектор: Спедиторски услуги 

(без спедиторски услуги по въздух) 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 4441 Превоз на товари от врата до врата 

JSIC 4821 Превоз на товари с цел доставка, с изключение 

на превоз на товари от врата на врата 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

Национално третиране (членове 8.8 и 8.16) 

Третиране като най-облагодетелствана нация (членове 8.9 и 8.17) 

Висше ръководство и съвети на директорите (член 8.10) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за спедиторските услуги (Закон № 82 от 1989 г.), глави 2—4 

Правилник за прилагане на Закона за спедиторските услуги  

(Министерска наредба № 20 от 1990 г. на Министерството на 

транспорта), глави 3—5 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

  1. От посочените по-долу физически лица или субекти се 

изисква да бъдат регистрирани или да получат разрешение 

или одобрение от министъра за земята, инфраструктурата, 

транспорта и туризма, за да развиват дейност в областта на 

спедиторските услуги с използване на международна 

спедиция.  Регистрацията се извършва, а разрешението или 

одобрението се издава въз основа на принципа на 

реципрочност на: 

  а) физическо лице, което няма японско гражданство; 

  б) чужда държава или чуждестранен публичноправен 

субект или негов еквивалент; 

  в) юридическо лице или друг субект, учреден в 

съответствие със законовите и подзаконовите 

разпоредби на която и да било чужда държава; и 

  г) юридическо лице, представлявано от физическите лица 

или субектите, посочени в букви а), б) или в); 

юридическо лице, в което една трета или повече от 

членовете на съвета на директорите са физическите лица 

или субектите, посочени в букви а), б) или в); или 

юридическо лице, в което една трета или повече от 

правата на глас се държат от физическите лица или 

субектите, посочени в букви а), б) или в). 

  2. От лице, което възнамерява да развива дейност в областта на 

спедиторските услуги, се изисква да открие офис в Япония и 

да бъде регистрирано или да получи разрешение или 

одобрение от министъра за земята, инфраструктурата, 

транспорта и туризма. 
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43 Сектор: Транспорт 

 Подсектор: Железопътен транспорт 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 421 Железопътен транспорт 

JSIC 4851 Услуги, свързани със железопътни съоръжения 

 Съответни 

задължения: 

Национално третиране (член 8.8) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за валутния обмен и външната търговия (Закон № 228 от 

1949 г.), член 27
1
 

Постановление на Кабинета относно преките чуждестранни 

инвестиции (Постановление на Кабинета № 261 от 1980 г.), член 3 

                                                 
1
 От съображения за правна сигурност се уточнява, че за целите на настоящата резерва 

понятието „входящи преки инвестиции“, предвидено в член 26 от Закона за валутния 

обмен и външната търговия, се прилага по отношение на тълкуването на тази резерва. 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите 

  1. Изискването за предварително уведомяване и процедурите за 

проверка съгласно Закона за валутния обмен и външната 

търговия се прилагат към чуждестранни инвеститори, които 

възнамеряват да инвестират в сектора на железопътния 

транспорт в Япония. 

  2. Проверката се извършва от гледна точка на това дали има 

вероятност инвестицията да доведе до ситуация, при която 

националната сигурност е компрометирана, поддържането на 

обществения ред е нарушено или защитата на обществената 

безопасност е възпрепятствана. 

  3. В зависимост от резултатите от проверката може да бъде 

необходимо инвеститорът да промени съдържанието на 

инвестицията или да спре инвестиционния процес. 

  4. Производството на подвижен състав или на части и 

компоненти за сектора на железопътния транспорт не се 

включва в сектора на железопътния транспорт. Следователно 

изискването за предварително уведомяване и процедурите за 

проверка съгласно Закона за валутния обмен и външната 

търговия не се прилагат за инвестиции в производството на 

посочените продукти. 
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44 Сектор: Транспорт 

 Подсектор: Автомобилен превоз на пътници 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 4311 Оператори на автобуси за обществен транспорт 

 Съответни 

задължения: 

Национално третиране (член 8.8) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за валутния обмен и външната търговия (Закон № 228 от 

1949 г.), член 27
1
 

Постановление на Кабинета относно преките чуждестранни 

инвестиции (Постановление на Кабинета № 261 от 1980 г.), член 3 

                                                 
1
 От съображения за правна сигурност се уточнява, че за целите на настоящата резерва 

понятието „входящи преки инвестиции“, предвидено в член 26 от Закон за валутния 

обмен и външната търговия, се прилага по отношение на тълкуването на тази резерва. 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите 

  1. Изискването за предварително уведомяване и процедурите за 

проверка съгласно Закона за валутния обмен и външната 

търговия се прилагат към чуждестранни инвеститори, които 

възнамеряват да инвестират в сектора на автобусните превози 

в Япония. 

  2. Проверката се извършва от гледна точка на това дали има 

вероятност инвестицията да доведе до ситуация, при която 

националната сигурност е компрометирана, поддържането на 

обществения ред е нарушено или защитата на обществената 

безопасност е възпрепятствана. 

  3. В зависимост от резултатите от проверката може да бъде 

необходимо инвеститорът да промени съдържанието на 

инвестицията или да спре инвестиционния процес. 

  4. Производството на превозни средства или на части и 

компоненти за сектора на автобусните превози не се включва 

в сектора на автобусните превози. Следователно изискването 

за предварително уведомяване и процедурите за проверка 

съгласно Закона за валутния обмен и външната търговия не се 

прилагат за инвестиции в производството на посочените 

продукти. 
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45 Сектор: Транспорт 

 Подсектор: Автомобилен транспорт 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 431 Оператори на автобуси за обществен транспорт 

JSIC 432 Оператори, осъществяващи обикновен 

таксиметров превоз 

JSIC 433 Оператори на автобуси, наети по договор 

JSIC 4391 Превоз на пътници с моторни превозни средства 

(наети по договор от трети лица) 

JSIC 441 Обикновен превоз с тежкотоварни моторни 

превозни средства 

JSIC 442 Превоз с тежкотоварни моторни превозни 

средства (наети по договор от трети лица) 

JSIC 443 Превоз на товари с превозни средства с малки 

размери 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за автомобилния транспорт (Закон № 183 от 1951 г.), глава 2 

Закон за специалните мерки относно доброто управление и 

съживяването на таксиметровата дейност в специфицирани или под 

границата на специфициране региони (Закон № 64 от 2009 г.), 

глави 2 и 7 (наричан по-долу в настоящата резерва „законът“) 

Закон за превозите с тежкотоварни превозни средства (Закон № 83 

от 1989 г.), глава 2 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

  1. От лице, което възнамерява да предоставя услуги по 

автомобилен превоз на пътници или на товари, се изисква да 

установи място на стопанска дейност в Япония и да получи 

разрешение от министъра за земята, инфраструктурата, 

транспорта и туризма или да изпрати уведомление до него. 

  2. По отношение на операторите, осъществяващи обикновен 

таксиметров превоз — министърът за земята, 

инфраструктурата, транспорта и туризма не може да 

предостави разрешение на лице, което възнамерява да 

извършва стопанска дейност, или да одобри промяна на 

финансово-икономическия план на такива предприятия от 

„специфицирани региони“ и „полуспецифицирани региони“, 

определени от министъра за земята, инфраструктурата, 

транспорта и туризма. Такова разрешение може да бъде 

предоставено, а изменението на финансово-икономическия 

план може да бъде одобрено по отношение на 

„полуспецифицираните региони“, ако стандартите, посочени 

в закона, са изпълнени, включително тези, съгласно които 

капацитетът на операторите, осъществяващи обикновен 

таксиметров превоз в съответния регион не превишава обема 

на търсенето на превози. Определяне на такива региони се 

извършва, когато капацитетът на операторите, 

осъществяващи обикновен таксиметров превоз в съответния 

регион превишава или е възможно да превиши обема на 

търсенето на превози, доколкото би било трудно да се 

гарантират безопасността на превозите и ползите за 

пътниците. 
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  3. По отношение на обикновения превоз с тежкотоварни 

моторни превозни средства или на превоза с тежкотоварни 

моторни превозни средства (наети по договор от трети лица) 

— министърът за земята, инфраструктурата, транспорта и 

туризма не може да предостави разрешение на лице, което 

възнамерява да извършва стопанска дейност, или да одобри 

промяна на финансово-икономическия план на такива 

предприятия в рамките на „зоната за спешна корекция на 

предлагането/търсенето“, определена от министъра за земята, 

инфраструктурата, транспорта и туризма. Определяне на 

такава зона се извършва, когато капацитетът на субектите в 

сферата на обикновения превоз с тежкотоварни моторни 

превозни средства или на превоза с тежкотоварни моторни 

превозни средства (наети по договор от трети лица) в 

съответната зона значително е превишил обема на търсенето 

на превози до степен, в която извършването на стопанска 

дейност би било трудно. 
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46 Сектор: Транспорт 

 Подсектор: Услуги, свързани с транспорта 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 4852  Неподвижни съоръжения за автомобилен 

транспорт 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за автомобилния транспорт (Закон № 183 от 1951 г.), глава 4 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Лице, което възнамерява да извършва дейност, свързана с 

автомагистрали, трябва да получи лиценз от министъра за земята, 

инфраструктурата, транспорта и туризма. За издаването на лиценз 

се прилага тест за икономическа необходимост, като например 

дали предложената автомагистрала е подходяща по мащаб в 

сравнение с обема и естеството на търсенето при превозите в 

предложената зона. 
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47 Сектор: Транспорт 

 Подсектор: Услуги, свързани с транспорта 

 Отраслова 

класификация: 

  

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

Национално третиране (член 8.16) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за пилотажа (Закон № 121 от 1949 г.), глави 2 и 4 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

  1. Само гражданин на Япония може да стане лоцман в Япония. 

  2. От лоцманите, които насочват кораби в един дистрикт за 

корабоводене, се изисква да учредят сдружение на лоцманите 

за съответния дистрикт за корабоводене. 
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48 Сектор: Транспорт 

 Подсектор: Воден транспорт 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 451 Презокеански транспорт 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (член 8.15) 

Национално третиране (член 8.16) 

Третиране като най-облагодетелствана нация (член 8.17) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за специалните мерки срещу неблагоприятното третиране на 

японските оператори на презокеански кораби от страна на чужди 

правителства (Закон № 60 от 1977 г.) 

 Описание: Трансгранична търговия с услуги 

На оператори на презокеански кораби от държава — членка на 

Европейския съюз, може да бъде наложено ограничение или 

забрана за влизане в пристанищата на Япония или за товарене и 

разтоварване на товари в Япония в случаи, при които японски 

оператори на презокеански кораби са подложени на 

неравнопоставено третиране от страна на държавата — членка на 

ЕС. 
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49 Сектор: Транспорт 

 Подсектор: Воден транспорт 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 4542 Отдаване под наем на кораби за крайбрежен 

транспорт 

 Съответни 

задължения: 

Национално третиране (член 8.8) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за валутния обмен и външната търговия (Закон № 228 от 

1949 г.), член 27
1
 

Постановление на Кабинета относно преките чуждестранни 

инвестиции (Постановление на Кабинета № 261 от 1980 г.), член 3 

                                                 
1
 От съображения за правна сигурност се уточнява, че за целите на настоящата резерва 

понятието „входящи преки инвестиции“, предвидено в член 26 от Закон за валутния 

обмен и външната търговия, се прилага по отношение на тълкуването на тази резерва. 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите 

  1. Изискването за предварително уведомяване и процедурите за 

проверка съгласно Закона за валутния обмен и външната 

търговия се прилагат към чуждестранни инвеститори, които 

възнамеряват да инвестират в сектора на водния транспорт в 

Япония. 

  2. Проверката се извършва от гледна точка на това дали има 

вероятност инвестицията да доведе до ситуация, при която да 

се окаже значително неблагоприятно въздействие върху 

безпрепятственото функциониране на японската икономика
1
. 

  3. В зависимост от резултатите от проверката може да бъде 

необходимо инвеститорът да промени съдържанието на 

инвестицията или да спре инвестиционния процес. 

4. За целите на настоящата резерва понятието „сектор на водния 

транспорт“ се отнася до отдаването под наем на кораби за 

крайбрежен транспорт. 

                                                 
1
 От съображения за правна сигурност се уточнява, че липсата на позоваване в 

настоящото описание на „национална сигурност“, посочена в № 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 

и 54 от списъка на Япония в настоящото приложение, не означава, че член 1.5 не се 

прилага за проверката или че Япония се отказва от правото си да се позове на член 1.5, 

за да обоснове проверката. 
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50 Сектор: Транспорт  

 Подсектор: Воден транспорт 

 Отраслова 

класификация: 

  

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

Национално третиране (членове 8.8 и 8.16) 

Третиране като най-облагодетелствана нация (членове 8.9 и 8.17) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за корабите (Закон № 46 от 1899 г.), член 3 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Освен ако е предвидено друго в законовите и подзаконовите 

разпоредби на Япония или в международни споразумения, по които 

Япония е страна, на кораби, които не плават под знамето на 

Япония, се забранява да влизат в пристанищата в Япония, които не 

са отворени за чуждестранна търговия. 
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51 Сектор: Тест за професионални умения 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

  

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за насърчаване на развитието на човешките ресурси (Закон 

№ 64 от 1969 г.), глава 5 

 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

Някои организации с нестопанска цел от конкретен вид 

(организации на работодателите, техни федерации и  учредените 

като правен субект асоциации и фондации с общ характер, 

професионални съюзи и разни организации с нестопанска цел) 

могат да предоставят тази услуга. От организациите, които 

възнамеряват да провеждат тест за професионални умения на 

работниците, се изисква да открият офис в Япония и да бъдат 

определени от министъра на здравеопазването, труда и социалната 

политика. 
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52 Сектор: Водоснабдяване и водни съоръжения 

 Подсектор:  

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 3611 Вода за крайните потребители, с изключение на 

промишлените потребители 

 Съответни 

задължения: 

Национално третиране (член 8.8) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за валутния обмен и външната търговия (Закон № 228 от 

1949 г.), член 27
1
 

Постановление на Кабинета относно преките чуждестранни 

инвестиции (Постановление на Кабинета № 261 от 1980 г.), член 3 

                                                 
1
 От съображения за правна сигурност се уточнява, че за целите на настоящата резерва 

понятието „входящи преки инвестиции“, предвидено в член 26 от Закон за валутния 

обмен и външната търговия, се прилага по отношение на тълкуването на тази резерва. 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите 

  1. Изискването за предварително уведомяване и процедурите за 

проверка съгласно Закона за валутния обмен и външната 

търговия се прилагат към чуждестранни инвеститори, които 

възнамеряват да инвестират в сектора на водоснабдяването и 

водните съоръжения в Япония. 

  2. Проверката се извършва от гледна точка на това дали има 

вероятност инвестицията да доведе до ситуация, при която 

националната сигурност е компрометирана, поддържането на 

обществения ред е нарушено или защитата на обществената 

безопасност е възпрепятствана. 

  3. В зависимост от резултатите от проверката може да бъде 

необходимо инвеститорът да промени съдържанието на 

инвестицията или да спре инвестиционния процес. 



 

 

…[Annex 8-B]/en 319 

53 Сектор: Търговия на едро и на дребно 

 Подсектор: Животни 

 Отраслова 

класификация: 

JSIC 5219 Разни селскостопански, животновъдни и морски 

продукти 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (член 8.15) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за търговията със селскостопански животни (Закон № 208 от 

1949 г.), член 3 

 Описание: Трансгранична търговия с услуги 

  От лице, което възнамерява да извършва търговия със 

селскостопански животни, се изисква да пребивава в Япония и да 

получи лиценз от управителя на префектурата, под чиято 

юрисдикция се намира мястото на пребиваване. В интерес на 

правната сигурност се уточнява, че „търговия със селскостопански 

животни“ означава търговията със селскостопански животни или 

размяната на селскостопански животни или подпомагането на тази 

търговия или размяна. 
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54 Сектор: Авиокосмическа промишленост 

 Подсектор: Самолетостроене и ремонт на въздухоплавателни средства 

 Отраслова 

класификация
1
: 

JSIC 16* Производство на химически продукти и 

свързани с тях продукти 

JSIC 18* Производство на изделия от пластмаси, с 

изключение на класифицираните по друг начин 

JSIC 19* Производство на изделия от каучук 

JSIC 21* Производство на керамични, каменни и глинени 

изделия 

JSIC 23* Производство на цветни метали и продукти 

JSIC 24* Производство на готови метални продукти 

JSIC 25* Производство на машини с общо 

предназначение 

JSIC 27* Производство на машини с предприемаческа 

насоченост 

  JSIC 28* Електронни части, устройства и електрически 

вериги 

JSIC 29* Производство на електрически машини, 

оборудване и консумативи 

JSIC 30* Производство на електронно оборудване за 

информация и комуникация 

                                                 
1
 Звездичка (*) до номерата по JSIC показва, че дейностите по настоящата резерва под 

тези номера се ограничават до тези, свързани с авиокосмическата промишленост. 
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  JSIC 31* Производство на транспортно оборудване 

JSIC 39* Информационни услуги 

JSIC 90* Услуги по ремонт на машини и др., с 

изключение на класифицираните по друг начин 

 Съответни 

задължения: 

Достъп до пазара (членове 8.7 и 8.15) 

Национално третиране (членове 8.8 и 8.16) 

Забрана за налагане на изисквания за постигнати резултати 

(член 8.11) 

 Равнище на 

управление: 

Централно държавно управление 

 Мерки: Закон за валутния обмен и външната търговия (Закон № 228 от 

1949 г.), членове 27 и 30
1
 

  Постановление на Кабинета относно преките чуждестранни 

инвестиции (Постановление на Кабинета № 261 от 1980 г.), 

членове 3 и 5 

  Закон за самолетостроенето (Закон № 237 от 1952 г.), членове 2—5 

                                                 
1
 От съображения за правна сигурност се уточнява, че за целите на настоящата резерва 

понятието „входящи преки инвестиции“, предвидено в член 26 от Закон за валутния 

обмен и външната търговия, се прилага по отношение на тълкуването на тази резерва. 
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 Описание: Либерализиране на инвестициите и трансгранична търговия с 

услуги 

  1. Изискването за предварително уведомяване и процедурите за 

проверка съгласно Закона за валутния обмен и външната 

търговия се прилагат към чуждестранни инвеститори, които 

възнамеряват да инвестират в сектора на самолетостроенето в 

Япония. 

  2. Проверката се извършва от гледна точка на това дали има 

вероятност инвестицията да доведе до ситуация, при която 

националната сигурност е компрометирана, поддържането на 

обществения ред е нарушено или защитата на обществената 

безопасност е възпрепятствана. 

  3. В зависимост от резултатите от проверката може да бъде 

необходимо инвеститорите да променят съдържанието на 

инвестицията или да спрат инвестиционния процес. 

  4. Изискването за предварително уведомяване и процедурите за 

проверка съгласно Закона за валутния обмен и външната 

търговия се прилагат към договорите между местно и 

чуждестранно лице за въвеждане на технологии в областта на 

самолетостроенето. 
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  5. Проверката се извършва от гледна точка на това дали има 

вероятност договорът за въвеждане на технологии да доведе 

до ситуация, при която националната сигурност е 

компрометирана, поддържането на обществения ред е 

нарушено или защитата на обществената безопасност е 

възпрепятствана. 

  6. В зависимост от резултатите от проверката може да бъде 

необходимо местното лице да промени клаузите на договора 

за въвеждане на технологии или да спре сключването на 

договора. 

  7. Броят на лицензите, предоставени на производителите и 

доставчиците на услуги в тези сектори, може да бъде 

ограничен. 

  8. От предприятие, което възнамерява да произвежда 

въздухоплавателни средства и да предоставя услуги по 

ремонт, се изисква да създаде фабрика, свързана със 

самолетостроенето или ремонта на въздухоплавателни 

средства, съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на 

Япония. 

 

 

______________ 


