
Декларация за временното предоставяне на услуги 
 

 

 

1. Тази декларация се отнася за:  

 Предоставяне на услуги за първи път 

 Ежегодно подновяване на декларацията 

 

 

 

2. Данни за декларатора:  

2.1. Име(на) и фамилия(и)          

2.2. Гражданство(а): 

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES 

FI FR HU IE IT LI LT LU MT NL 

PL PT RO SK SV SE UK    

 
Друго(и):            

2.3. Паспорт номер:     Държава      

 

Държава      

Държава     
  

2.4. Пол:  Мъж  Жена 

2.5. Дата на раждане:       
    (ден месец   година)  
                                       
2.6. Място на раждане:  Град:          

Държава: 

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES 

FI FR HU IE IT LI LT LU MT NL 

PL PT RO SK SV SE UK    

 
Друго:     

2.7. Информация за връзка: 

Телефон (с кода за набиране):         
Факс (с кода за набиране):          
Електронен адрес (E-mail):          

Моля  съхранявайте копие на тази декларация.От Вас ще се изисква да го приложите за предоставянето на бъдещи услуги. 

Ако сте посочили „Ежегодно подновяване на декларацията”, моля приложете копие от предходната декларация и от първата 

направена декларация. 
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3.  Професии, за които се отнася декларацията: 

3.1. Професии, упражнявани в държава членка, в която сте установен(а): 

 

 

 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

3.2.  Професия, за упражняването на която кандидатствате:  

……………………… 

 

4. Законно установяване в една или повече държави членки: 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.  Установени ли сте законно в някоя държава членка с цел упражняване професията, 
посочена в т.  3.1. 

 

 

Да  Не   

Допълнителни коментари: ………………………        

Ако сте отговорили с „Да”, в коя държава членка сте законно установен(а)? 

 

 

 

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES 

FI FR HU IE IT LI LT LU MT NL 

PL PT RO SK SV SE UK    

 

4.2.  Регулирана ли е тази професия в държавата членка, в която сте законно 
установен(а)? 

 

Моля посочете наименованието на професията на езика на държавата членка, в която сте законно установен(а), и на 
езика на приемащата държава членка или, при невъзможност -  на английски, френски или немски език. 

Ако сте законно установен(а) в повече от една държава членка, моля попълнете информацията за всяка  държава членка, в 

която сте установен(а). 

За целите на настоящата декларация „законно установен(а)” се отнася за упражняването на професията в съответствие 
с правилата, отнасящи се до професионалната квалификация, включително с оглед на условията за практикуване, както и всички 

правила, специфични за упражняването на професията. Законното установяване премахва всякакви забрани, включително временни, 
за упражняване на професията. За притежателите на квалификация от трети страни законното установяване, което може да 
породи право за предоставяне на услуги, също изисква професионален опит  най-малко три години на територията на някоя държава 
членка, която е признала квалификацията в съответствие с националното й законодателство и я е удостоверила със 
свидетелство по смисъла на чл. 3, т. 3 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на 
професионалните квалификации (ОВ  L 255 от 30.09.2005 г.) 

Ако сте установен(а) в повече от една държава членка, моля предоставете информацията за всяка  държава членка, в 

която сте установен(а). 

Ако сте установен(а) в повече от една държава членка, моля предоставете информацията за всяка  държава членка, в 

която сте установен(а). 

Ако сте установен(а) в повече от една държава членка, моля предоставете информацията за всяка държава членка, в 

която сте установен(а). 
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  Да  Не 

Допълнителни коментари: ……………………… 

4.3.  Ако професията, посочена в т. 3.1, не е регулирана в страната членка, в която сте 
законно установен(а), придобили ли сте за тази професия професионален опит най-
малко две години през последните десет години на територията на тази държава 
членка? 

 

 

 

Да  Не 

Допълнителни коментари: ……………………… 

4.4.  Членувате ли в професионална организация или в еквивалентен на нея орган? 

 

 

Да  Не 

 

Ако отговорът Ви е „Да”, моля посочете коя, като дадете съответната информация за 
контакт и вашия регистрационен номер. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

Регистриран(а) ли сте в търговски регистър или в друг публичен регистър? 

 

 

 

Да  Не 

Ако отговорът ви е „Да”, моля посочете в кой, като дадете съответната информация за 
контакт и вашия регистрационен номер. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

Подлежите ли на одобрение или наблюдение от компетентен административен орган? 

 

 

Ако сте установен(а) в повече от една държава членка, моля предоставете информацията за всяка държава членка, в 

която сте установен(а). 

Ако сте установен(а) в повече от една държава членка, моля предоставете информацията за всяка  държава членка, в 

която сте установен(а). 

Ако сте установен(а) в повече от една държава членка, моля предоставете информацията за всяка държава членка, в 

която сте установен(а). 

Ако сте установен(а) в повече от една държава членка, моля предоставете информацията за всяка държава членка, в 

която сте установен(а). 
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Да  Не 

Ако отговорът ви е „Да”, моля посочете кой, като дадете съответната информация за 
контакт. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

5.  Професионална застраховка 

 

5.1.  Имате ли застрахователно покритие или друг вид лична или колективна защита с 
оглед професионална отговорност, възникваща от упражняването на професията, 
посочена в т. 3.1?  

 

 

 

Да  Не 

Допълнителни коментари: ……………………… 

 
 
 
................................       София, ......................... 2…….г. 
(Подпис на заявителя) 
 
 
 
Приел документите: ............................. 
 
Подпис:  ............................. 
 

Ако сте установен(а) в повече от една държава членка, моля предоставете информацията за всяка  държава членка, в 

която сте установен(а). 


