Образец 3
(към чл. 4.3., ал. 4 от Устава на КИИП)

До Председателя на УС на КИИП
Чрез Регионална колегия на
КИИП .……..………….…......

ЗАЯВЛЕНИЕ
за ППП

от инж.

рег. №
/име

ЕГН

презиме

л.к. №

адрес за кореспонденция:
гр./с.
тел:

фамилия/

изд. на

МВР – гр.

, ул./ж.к.
e-mail:

№

, ет.

ап.

GSM:
мобил. оператор:

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Желая да бъда вписан/а в Регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност към секция:
„ …………………………………” по част „ …………………………….………………………………………………….”
Прилагам следните документи:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за ЕГН и постоянен адрес;
Копие от диплома и приложението към нея за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър/бакалавър” и
квалификация „инженер” със специалност: „……………………...................................................................................................................” и
профил/специализация „………..…………………..……………………………………………………………………………………...…………..”
Доказателства за проектантски стаж при условията на Наредбата за проектантската правоспособност.
/копие от трудова/осигурителна книжка; списък с проектирани обекти и референция, подписани и подпечатани от проектант с ППП от същата
специалност, копие от последното удостоверение за ОПП и други/
Копие от документ за внесен по банков път годишен членски внос
Свидетелство за съдимост - оригинал
Анкетна карта

Декларирам, че съм/не съм служител в администрацията на териториален орган на изпълнителната власт към…………..
…………..…………………………………………… или на община ………………………………………...………………… .
/ненужното се зачертава и се добавя информация за съответната администрация или община/

Дата: …………………..

Подпис:………………..

Забележки:
1.Всички копия трябва да са заверени с „вярно с оригинала” и подпис, собственоръчно от кандидата.
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.
___________________________________________________________________________________________________________________

Попълва се служебно

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – …..……………
На основание чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за проектантска правоспособност Регионалното ръководство на
Регионална Колегия на КИИП – . …………………………с протокол № ………../………….……..
РЕШИ:
1.
Предлага на УС на КИИП да издаде удостоверение и личен печат за пълна проектантска правоспособност на
инж………………………………………………………………………… за изпълнение на проекти по част/и………………..
…………………………………………………………………………………………. за обекти от всички категории.
2.
Счита, че са налице следните обстоятелства, които препятстват вписването в регистъра за ППП:
…………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Председател на РПС:
/инж. …………………………/
Дата: ……………………….

Председател на РК на КИИП:
/инж. …………………………/

