
Образец 7 
(към чл. 77, ал. 2 от ЗППК) 

 

До Председателя на УС на КИИП 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

от инж.  ...................................................................................................................................................... Рег. № ......................... 
            /име                                               презиме                              фамилия/ 

ЕГН/ЛНЧ...................................................................л.к.№...........................................................изд.на........................................ 

Адрес за кореспонденция:  

гр./с. ...................................................., ул./ж.к. ....................................................... ................... № ............, ет. ......... ап........... 

тел. ............................................Е-mail: ..........................................................................GSM: ..................................................... 

Желая да ми бъде призната професионална квалификация ………………………………………………………………...  

и да бъда вписан/а в Регистъра на проектантите с ограничена/пълна проектантска правоспособност  

вярното се подчертава 

по част: „……………….…………………………………………………….………………………………………………….” 

Ще упражнявам регулираната професия инженер-проектант: 

 

 Постоянно установен на територията на Р България 

 Еднократно, за определен обект:………………………………………………………..………………… 

наименование и местонахождение на обекта 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 За определен период от време: от ……………………… до ……………………… 

избраното се отбелязва 

Прилагам следните документи: 

1. Копие от документ за самоличност; 

2. Копие от диплома за Висше образование, удостоверение или други документи, съответстващи на 

квалификационно ниво съгалсно чл. 25 т. 5 от ЗППК, от които да са видни: продължителността на обучението във 

висшето училище, изучаваните учебни дисциплини и техният обем (часове, кредити) по специалност: 

 

„………………………………................................................................................................................................................” 

3. Удостоверение за правоспособност, издадено от компетентния орган на съответната държава членка по 

установяване, за достъп до регулираната  професията или нейното упражняване 

4. Доказателства, потвърждаващи упражняването на съответната дейност в продължение най-малко на две през 

последните 10 години - в случаите, че в държавата членка по установяване професията инженер-проектант не е 

регулирана. 

5. Свидетелство за съдимост или удостоверение, издадено от държавата членка по установяване, че не е наложена 

забрана, включително временна, за упражняване на професията 

6. Документ за платена цена на услугата. 

7. Декларация, съдържаща данни за наличието на застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на 

виновно неизпълнение на професионалните му задължения, при предоставяне на услуги за първи път в РБългария 

 

 

 

Дата: …………………..          Подпис:…………….. 

 

Забележки: 

1. Всички официални документи трябва да са представени и в легализиран  превод на български език, съгласно чл. 77(4) от ЗППК. 

2. В т. 2 се вписват точните данни от дипломата за висше образование, например: „магистър-строителен инженер по ВиК – профил мрежи и 

системи” „инженер по ПГС – конструкции” или „инженер – технолог по млечна и месопреработваща промишленост” и т.н. При наличието и на 

бакалавърска диплома, същата се прилага към документите. 

3. Документите по т. 3 и 4 не са задължителни при кандидатстване за ограничена проектантска правоспособност. 


