
        Приложение  

Изисквания 

За признаването на професионална квалификация и проектантска 

правоспособност в Р България на граждани с професионална квалификация 

“инженер”, придобита в страна-членка на Европейския съюз, на Европейското 

икономическо пространство, в Швейцария и в трети страни 

І. Признаването на професионална квалификация и проектантска правоспособност в Р 

България се извършва на две различни основания. 

A. Професионалната квалификация се признава по реда на Закона за признаване на 

професионалните квалификации /обн. ДВ бр. 13/2008 год., посл. изм. ДВ бр. 

61/2011 год./ - ЗППК. Орган по признаване на професионална квалификация е 

Председателят на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; 

B. Проектантската правоспособност се признава по реда на Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране / обн. ДВ бр. 20/2003 

год., посл. изм. Бр. 82/2012 год./ - ЗКАИИП. Компетентен орган е Управителния 

съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - КИИП. 

Вписването в публичния регистър на проектантите с пълна проектантска 

правоспособност е въз основа на решение на УС на КИИП.  

 

По т А: Признаването на професионалната квалификация на лицата, желаещи да 

упражняват професията: „инженер в инвестиционното проектиране“, която е 

регулирана професия  в  Р България не е автоматично и се извършва по общия ред, 

съобразно разпоредбите на глава Пета от ЗППК. В Централния офис на КИИП се 

подават следните документи:  

1. заявление на български език за признаване на професионална квалификация в Р 

България, в което еднозначно е посочено професионалната  квалификация, която 

лицето желае да бъде призната; 

2. СV на български език по европейски стандарт; 

3. документ за самоличност; 

4. удостоверение, издадено от компетентния орган на съответната държава членка, че 

деклараторът е законно установен на територията й с цел упражняване на съответните 

дейности, както и че към момента на издаване на удостоверението не му е наложена 

забрана, включително временна, за упражняване на тези дейности; 

5. доказателства за професионални квалификации с легализиран превод на български 

език: диплома, удостоверение или други документи, от които да са видни: 

продължителността на обучението във висшето училище, изучаваните учебни 

дисциплини и техният обем (часове, кредити) с цел сравнение със същите в Р България; 

6. удостоверение, че лицето не е осъждано - за професиите от областта на сигурността, 

за които в Република България се изисква такова; 

7. 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. 

8.  Съгласно чл. 13 от ЗППК при предоставяне на услуги за първи път лицето представя 

пред органа по признаване писмена декларация, съдържаща данни за наличието на 



застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение 

на професионалните му задължения. 

Срокът за признаване на професионална квалификация е три месеца и започва да тече 

от момента, в който всички необходими документи бъдат представени със съответния 

превод и легализация. 

 

По т В: Председателят на КИИП прави разлика между право на установяване и 

временно представяне на услуги. Към администрацията на Председателя действа 

помощен орган, който подпомага дейността му в тази насока.  

a. При постоянно установяване на територията на РБългария признаването на 

заявената проектантската правоспособност и вписване в регистрите на КИИП на 

граждани на държавите членки, след процедурата по т. А, е при същите условия, 

които се прилагат към българските граждани. Единственото допълнително 

условие е ползването на работно ниво на български език. Кандидатите попълват 

формуляри за регистрация и прилагат документи, одобрени от УС на Камарата 

и публикувани на електронната страница на КИИП. 

b. По отношение на предоставяне на временни и еднократни услуги, гражданите на 

държава членка,след процедурата по т. А, се вписват служебно в регистъра на 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и получават 

удостоверение за вписване. 

За целта подават в КИИП  заявление на български език от проектанта или 

фирмата, в чийто състав е включен проектанта, за издаване на удостоверение за 

проектантска правоспособност, с посочени: 

 вида на професионалната правоспособност; 

 частта на проекта; 

 точната професионална квалификация; 

 наименование на конкретния инвестиционен проект; 

 точното местонахождение на проектирания обект, 

които да бъдат отразени в удостоверението. 

 

Забележка: Всички официални документи трябва да са представeни и в легализиран 

превод на български език, съгласно чл. 77 (4) от ЗППК. 

 

 


