
Професионални квалификации

01 Общи въпроси
   Въпроси за установяване на професията
   Установяване на професията

  1.  1.  1 Професията на [${Profession}] регламентирана ли е във Вашата страна?

  1.  1.  2 Какви професионални дейности включва професията на [${Profession}] във Вашата страна?

  1.  1.  3 Професионалната дейност като [${FreeTextActivity}] част ли е от професиите [${Profession}] във Вашата страна?

  1.  1.  4 На коя възрастова група може да преподава учителят в средно училище?

  1.  1.  5 Кои учебни предмети може да преподава учителят в средно училище?

   Професионална квалификация
  1.  2.  1 Каква е професионалната квалификация за упражняване на професията на [${Profession}] във Вашата страна?

  1.  2.  2 [${FreeTextAbbreviatedTitle}] съкратена форма ли е за професионалната квалификация [${FreeTextTitle}], получена от [${Title} $
{FirstName} ${SurName}] във Вашата страна за професията на [${Profession}]?

  1.  2.  3 Професионалната квалификация [${FreeTextTitle}] за професията на [${Profession}] регламентирана ли е във Вашата страна?

   Дипломи от трети страни

  1.  3.  1 За упражняването на коя професия признавате професионалната квалификация на [${Title} ${FirstName} ${SurName}], получена в
[${CountryNotSubject}]? 

  1.  3.  2    > Ако професията е лекар, какъв вид лекар?

  1.  3.  3      >> Какъв вид признаване?

  1.  3.  4        >>> Ако признаването е автоматично, моля посочете медицинската специалност

  1.  3.  5    > Ако професията е зъболекар, какъв вид зъболекар?

  1.  3.  6      >> Какъв вид признаване?

  1.  3.  7        >>> Ако Ви признават автоматично, моля посочете специалността

  1.  3.  8    > Моля уточнете:

  1.  3.  9      >> Моля уточнете:

   Въпроси, свързани със специалиста
   Националност

  2.  1.  1 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] гражданин ли е на Вашата държава-членка?

   Въпроси за установяване на квалификацията
   Дипломи от трети страни

  3.  1.  1 Вие ли сте признали за първи път професионалните квалификации на [${Title} ${FirstName} ${SurName}], получени в [$
{CountryNotSubject}]?

  3.  1.  2    > За коя професия?

  3.  1.  3      >> Ако професията е лекар, какъв вид лекар?

  3.  1.  4        >>> Какъв вид признаване?

  3.  1.  5 Ако признаването е автоматично, моля посочете медицинската специалност

  3.  1.  6      >> Ако професията е зъболекар, какъв вид зъболекар?

  3.  1.  7        >>> Какъв вид признаване?

  3.  1.  8 Ако Ви признават автоматично, моля посочете специалността

  3.  1.  9      >> Моля уточнете:

  3.  1. 10        >>> Моля уточнете:

   Притежател на квалификация
  3.  2.  1 Каква професионална квалификация е получил/а във Вашата страна [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

   Въпроси относно упражняването на професията
   Законно установяване в ЕС

  4.  1.  1 За упражняването на коя професия [${Title} ${FirstName} ${SurName}] законно се е установил/а във Вашата страна?

  4.  1.  2    > Ако професията е лекар, какъв вид лекар?

  4.  1.  3      >> Какъв вид признаване?

  4.  1.  4        >>> Ако признаването е автоматично, моля посочете медицинската специалност

  4.  1.  5    > Ако професията е зъболекар, какъв вид зъболекар?

  4.  1.  6      >> Какъв вид признаване?

  4.  1.  7        >>> Ако Ви признават автоматично, моля посочете специалността

  4.  1.  8    > Моля уточнете:



  4.  1.  9      >> Моля уточнете:

   Право на упражняване на професия
  4.  2.  1 Каква професия има право [${Title} ${FirstName} ${SurName}] да упражнява във Вашата страна?

  4.  2.  2    > Ако професията е лекар, какъв вид лекар?

  4.  2.  3      >> Какъв вид признаване?

  4.  2.  4        >>> Ако признаването е автоматично, моля посочете медицинската специалност

  4.  2.  5    > Ако професията е зъболекар, какъв вид зъболекар?

  4.  2.  6      >> Какъв вид признаване?

  4.  2.  7        >>> Ако Ви признават автоматично, моля посочете специалността

  4.  2.  8 На коя възрастова група може да преподава мигрантът [${Title} ${FirstName} ${SurName}]

  4.  2.  9 Кои учебни предмети може да преподава мигрантът [${Title} ${FirstName} ${SurName}]

  4.  2. 10    > Моля уточнете:

  4.  2. 11      >> Моля уточнете:

   Молба за признаване

  4.  3.  1 Съгласно националното законодателство, действащо на Ваша територия, можете ли да издадете официален документ за
психическото здраве на [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  4.  3.  2 Съгласно националното законодателство, действащо на Ваша територия, можете ли да издадете свидетелство за съдимост на [$
{Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  4.  3.  3 Съгласно националното законодателство, действащо на Ваша територия, можете ли да издадете официален документ,
удостоверяващ, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] не е обявен/а в състояние на фалит?

  4.  3.  4
Съгласно националното законодателство, действащо на Ваша територия, можете ли да издадете официален документ,
удостоверяващ, че правата на [${Title} ${FirstName} ${SurName}] да извършва съответната професионална дейност не са временно
или за постоянно отнети заради сериозно нарушение на професионалната етика или криминално престъпление?

  4.  3.  5 Съгласно националното законодателство, действащо на Ваша територия, можете ли да издадете официален документ за
физическото здраве на [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

   Въпроси за прикрепения документ
   Дипломи от трети страни

  5.  1.  1 Приложеният документ потвърждава ли професионален опит във Вашата страна?

   Застраховки

  5.  2.  1 Съответстват ли приложените справки за застрахователно покритие или други средства за лична или колективна защита на
професионалната отговорност?

   Молба за признаване
  5.  3.  1 Приложеният документ потвърждава ли морала и почтеността на [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  5.  3.  2 Приложеният документ потвърждава ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] не е обявен/а в състояние на фалит?

  5.  3.  3
Приложеният документ потвърждава ли, че на [${Title} ${FirstName} ${SurName}] не са временно или за постоянно отнети правата
да извършва съответната професионална дейност заради сериозно нарушение на професионалната етика или криминално
престъпление?

  5.  3.  4 Приложеният документ потвърждава ли физическото здраве на [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  5.  3.  5 Приложеният документ потвърждава ли психическото здраве на [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

   Установяване на професията
  5.  4.  1 До коя професия дава достъп приложеният официален документ за квалификация във Вашата страна?

  5.  4.  2    > Ако професията е лекар, какъв вид лекар?

  5.  4.  3      >> Какъв вид признаване?

  5.  4.  4        >>> Ако признаването е автоматично, моля посочете медицинската специалност

  5.  4.  5    > Ако професията е зъболекар, какъв вид зъболекар?

  5.  4.  6      >> Какъв вид признаване?

  5.  4.  7        >>> Ако Ви признават автоматично, моля посочете специалността

  5.  4.  8    > Моля уточнете:

  5.  4.  9      >> Моля уточнете:

  5.  5 Кога е бил връчен приложеният документ?

  5.  6 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] законен притежател ли е на приложения документ?

02 Въпроси относно постоянното установяване
   Въпроси за установяване на професията
   Установяване на професията

  1.  1.  1 Професията на [${Profession}] регламентирана ли е във Вашата страна?

  1.  1.  2 Какви професионални дейности включва професията на [${Profession}] във Вашата страна?



  1.  1.  3 Професионалната дейност като [${FreeTextActivity}] част ли е от професиите [${Profession}] във Вашата страна?

  1.  1.  4 На коя възрастова група може да преподава учителят в средно училище?

  1.  1.  5 Кои учебни предмети може да преподава учителят в средно училище?

   Професионална квалификация
  1.  2.  1 Професионалната квалификация [${FreeTextTitle}] за професията на [${Profession}] регламентирана ли е във Вашата страна?

   Дипломи от трети страни

  1.  3.  1 За упражняването на коя професия признавате професионалната квалификация на [${Title} ${FirstName} ${SurName}], получена в
[${CountryNotSubject}]? 

  1.  3.  2    > Ако професията е лекар, какъв вид лекар?

  1.  3.  3      >> Какъв вид признаване?

  1.  3.  4        >>> Ако признаването е автоматично, моля посочете медицинската специалност

  1.  3.  5    > Ако професията е зъболекар, какъв вид зъболекар?

  1.  3.  6      >> Какъв вид признаване?

  1.  3.  7        >>> Ако Ви признават автоматично, моля посочете специалността

  1.  3.  8    > Моля уточнете:

  1.  3.  9      >> Моля уточнете:

   Въпроси, свързани със специалиста
   Националност

  2.  1.  1 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] гражданин ли е на Вашата държава-членка?

   Притежател на квалификация

  2.  2.  1
[${Title} ${FirstName} ${SurName}] притежава ли официален документ за квалификация, удостоверяващ успешното завършване на
курс на обучение, признат от Вас за равностоен и даващ еднакви права за достъп или упражняване на професията на [$
{Profession}], или за подготвящ за упражняването на тази професия?

  2.  2.  2    > На какво ниво?

  2.  2.  3 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] притежава ли законно официален документ за професионална квалификация, даващ му право
да работи на Ваша територия като [${Profession}]?

  2.  2.  4    > На какво ниво?

  2.  2.  5 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] притежава ли законно официален документ за квалификация, даващ му право да работи като [$
{Profession}] и удостоверяващ регламентиран курс на образование и обучение?

  2.  2.  6    > На какво ниво?

  2.  2.  7 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] притежава ли законно официален документ за квалификация, даващ му право да работи като [$
{Profession}] и удостоверяващ регламентиран курс на образование и обучение, посочен в Приложение ІІІ?

   Премината професионална подготовка

  2.  3.  1 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] преминал/а ли е задочно обучение във Вашата страна с оглед на получаването на следната
диплома: [${FreeTextDiploma}]

   Член на асоциация
  2.  4.  1 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] член ли е на някоя от асоциациите или организациите, посочени в Приложение І?

   Въпроси за установяване на квалификацията
   Дипломи от трети страни

  3.  1.  1 Ако Ви признават автоматично, моля посочете специалността

  3.  1.  2      >> Моля уточнете:

  3.  1.  3        >>> Моля уточнете:

  3.  1.  4 Признали ли сте професионалната квалификация на [${Title} ${FirstName} ${SurName}], получена в  [${CountryNotSubject}] за
професията на [${Profession}]?

  3.  1.  5 Вие ли сте признали за първи път професионалните квалификации на [${Title} ${FirstName} ${SurName}], получени в [$
{CountryNotSubject}]?

  3.  1.  6    > За коя професия?

  3.  1.  7      >> Ако професията е лекар, какъв вид лекар?

  3.  1.  8        >>> Какъв вид признаване?

  3.  1.  9 Ако признаването е автоматично, моля посочете медицинската специалност

  3.  1. 10      >> Ако професията е зъболекар, какъв вид зъболекар?

  3.  1. 11        >>> Какъв вид признаване?

   Притежател на квалификация

  3.  2.  1 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] притежава ли законно следната диплома посочена за Вашата страна в приложение 5.6.2 към
Директива 2005/36/ЕО?

  3.  2.  2 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] притежава ли законно следната диплома посочена за Вашата страна в приложение 5.1.4 към
Директива 2005/36/ЕО?



  3.  2.  3 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] притежава ли законно следната диплома посочена за Вашата страна в приложение 5.1.1 към
Директива 2005/36/ЕО?

  3.  2.  4 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] притежава ли законно следната диплома посочена за Вашата страна в приложение 5.1.2 към
Директива 2005/36/ЕО?

  3.  2.  5 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] притежава ли законно следната диплома посочена за Вашата страна в приложение 5.7.1 към
Директива 2005/36/ЕО?

  3.  2.  6 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] притежава ли законно следната диплома посочена за Вашата страна в приложение 5.3.2 към
Директива 2005/36/ЕО?

  3.  2.  7 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] притежава ли законно следната диплома посочена за Вашата страна в приложение 5.3.3 към
Директива 2005/36/ЕО?

  3.  2.  8 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] притежава ли законно следната диплома посочена за Вашата страна в приложение 5.5.2 към
Директива 2005/36/ЕО?

  3.  2.  9 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] притежава ли законно следната диплома посочена за Вашата страна в приложение 5.2.2 към
Директива 2005/36/ЕО?

  3.  2. 10 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] притежава ли законно следната диплома посочена за Вашата страна в приложение 5.4.2 към
Директива 2005/36/ЕО?

   Придобити права

  3.  3.  1 Дипломата [${FreeTextDiploma}] има ли същата правна валидност във Вашата страна като издаваните от Вас автоматично
признавани дипломи по отношение на достъпа до професионална дейност като [${Profession}] и упражняването на тази дейност?

  3.  3.  2
Дипломата [${FreeTextDiploma}] за професия [${Profession}], притежание на [${Title} ${FirstName} ${SurName}], удостоверява ли
успешното завършване на курс на обучение в съответствие с член 23 и по същия начин ли се третира от вас като дипломата,
посочена за вашата страна в съотвеното приложение към Директива 2005/36/ЕО?

  3.  3.  3 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] притежава ли законно официален документ, даващ му/  придобито право да упражнява
професията на [${Profession}] във Вашата страна?

  3.  3.  4 Дипломата [${FreeTextDiploma}] за професията на [${Profession}] издадена ли е от бившата ${FormerCountry}?

  3.  3.  5    > На какво ниво?

   Премината професионална подготовка

  3.  4.  1 Регламентирани ли са във Вашата страна образованието и обучението, даващи право на упражняване на професията на [$
{Profession}]?

  3.  4.  2 Моля да предоставите подробна информация за продължителността на обучението на [${Title} ${FirstName} ${SurName}],
притежател на диплома [${FreeTextDiploma}] за професията на [${Profession}].

  3.  4.  3 Моля да предоставите подробна информация за съдържанието на курса на обучение на [${Title} ${FirstName} ${SurName}],
притежател на диплома  [${FreeTextDiploma}] за професията на [${Profession}].

  3.  4.  4 [${FreeTextTitle}] ли е образователно-квалификационната степен, присъдена на [${Title} ${FirstName} ${SurName}] във Вашата
страна за професията на ${Profession}]?

  3.  4.  5 Кога е била връчена дипломата [${FreeTextDiploma}] за професията на [${Profession}], притежавана от [${Title} ${FirstName} $
{SurName}]?

  3.  4.  6 Кога [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е започнал курса си на обучение за получаване на дипломата [${FreeTextDiploma}] за
професия [${Profession}]?

  3.  4.  7 [${FreeTextAbbreviatedTitle}] съкратена форма ли е за образователно-квалификационната степен [${FreeTextTitle}], присъдена на
[${Title} ${FirstName} ${SurName}] във Вашата страна за професията на [${Profession}]?

  3.  4.  8 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] следвал/а ли е предишен курс на обучение за професионална дейност [${Profession}], за който
има сертификат, признат от държавата-членка или считан за напълно валиден от компетентен професионален орган?

  3.  4.  9    > С каква продължителност е бил предишният курс на обучение на [${Title} ${FirstName} ${SurName}], за който има сертификат,
признат от държавата-членка или считан за напълно валиден от компетентен професионален орган?

   Въпроси относно професионалния опит
   Дипломи от трети страни

  4.  1.  1 Има ли [${Title} ${FirstName} ${SurName}]  тригодишен професионален опит във Вашата страна като [${Profession}]?

   Придобити права

  4.  2.  1 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] упражнявал/а ли е на практика и законно дейност като [${Profession}] най-малко 3 години от
последните 5 години във Вашата страна, считано от датата на молбата за признаване [${DateRecognition}]?

   Специфични дейности като фармацевт

  4.  3.  1 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] упражнявал/а ли е законно една или повече дейности като фармацевт във Вашата страна за
период от [${TimePeriod}]?

  4.  3.  2    > Kоя от следните дейности?

   Annex IV activities

  4.  4.  1 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] упражнявал/а ли е на ваша територия професионалната дейност [${Profession}], включена в
списъка в приложение IV към Директива 2005/36/ЕО?

  4.  4.  2 Като какъв/ва е упражнявал/а [${Title} ${FirstName} ${SurName}] професионалната дейност [${Profession}]?

  4.  4.  3    > Изпълнявал/а ли е [${Title} ${FirstName} ${SurName}] в продължение на най-малко три години техническа длъжност, свързана с
отговорност за поне един отдел от компанията?

  4.  4.  4    > В продължение на колко години [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е упражнявал/а професионалната дейност [${Profession}]
като самонаето лице или ръководител на предприятие?

  4.  4.  5    > В продължение на колко години [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е упражнявал/а професионалната дейност [${Profession}]
като самонаето лице или ръководител на предприятие?



  4.  4.  6 Като работник или служител ли е упражнявал/а [${Title} ${FirstName} ${SurName}] професионалната дейност [${Profession}]?

  4.  4.  7    > В продължение на колко години [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е упражнявал/а професионалната дейност [${Profession}]
като работник или служител?

  4.  4.  8 Кога [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е спрял/а да упражнява професионалната дейност [${Profession}]?

   Въпроси относно упражняването на професията
   Право на упражняване на професия

  5.  1.  1 [${Title} ${FirstName} ${SurName}], притежаващ/а следната диплома: [${FreeTextDiploma}] за професията на [${Profession}], има ли
право за извършва съответната професионална дейност във Вашата страна?

  5.  1.  2 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] има ли законно право да работи като общопрактикуващ лекар в рамките на Вашата система за
социално осигуряване в съответствие с член 30 от Директива 2005/36/ЕО?

  5.  1.  3    > Откога?

  5.  1.  4 Издаденото по силата на член 30 от Директива 2005/36/ЕО удостоверение законно ли е предоставено на [${Title} ${FirstName} $
{SurName}]?

  5.  1.  5 Каква професия има право [${Title} ${FirstName} ${SurName}] да упражнява във Вашата страна?

  5.  1.  6    > Ако професията е лекар, какъв вид лекар?

  5.  1.  7      >> Какъв вид признаване?

  5.  1.  8        >>> Ако признаването е автоматично, моля посочете медицинската специалност

  5.  1.  9    > Ако професията е зъболекар, какъв вид зъболекар?

  5.  1. 10      >> Какъв вид признаване?

  5.  1. 11        >>> Ако Ви признават автоматично, моля посочете специалността

  5.  1. 12 На коя възрастова група може да преподава мигрантът [${Title} ${FirstName} ${SurName}]

  5.  1. 13 Кои учебни предмети може да преподава мигрантът [${Title} ${FirstName} ${SurName}]

  5.  1. 14    > Моля уточнете:

  5.  1. 15      >> Моля уточнете:

   Професионални санкции

  5.  2.  1
Можете ли да потвърдите, че към [${DateOfRequest}]  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] не е обект на дисциплинарни санкции във
Вашата страна, включително временни, които могат да имат последици за упражняването на неговата/нейната професионална
дейност като [${Profession}]?

  5.  2.  2    > Ако [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е обект на каквито и да е дисциплинарни санкции, моля уточнете фактите по случая и
последните предприети мерки (до степента, в която позволява законодателството за защита на данните).

  5.  2.  3
Известно ли Ви е дали към [${DateOfRequest}]  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е обект на дисциплинарни санкции в друга страна,
включително временни, които могат да имат последици за упражняването на неговата/нейната професионална дейност като [$
{Profession}]?

  5.  2.  4    > Моля посочете в коя страна и уточнете фактите по случая и последните предприети мерки (в степента, в която позволява
законодателството за защита на данните).

  5.  2.  5
Можете ли да потвърдите, че към [${DateOfRequest}]  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] не е обект на никакви криминални санкции
във Вашата страна, включително временни, които могат да имат последици за упражняването на неговата/нейната
професионална дейност  като [${Profession}]?

  5.  2.  6    > Ако [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е обект на криминални санкции, моля уточнете фактите по случая и последните
предприети мерки (до степента, в която позволява законодателството за защита на данните).

  5.  2.  7
Известно ли Ви е дали към [${DateOfRequest}]  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е обект на криминални санкции в друга страна,
включително и с временно действие, които могат да имат последици за упражняването на неговата/ нейната професионална
дейност като [${Profession}]?

  5.  2.  8    > Моля посочете в коя страна и уточнете фактите и последните предприети мерки (в степента, в която позволява
законодателството за защита на данните).

   Молба за признаване

  5.  3.  1 Съгласно националното законодателство, действащо на Ваша територия, можете ли да издадете свидетелство за съдимост на [$
{Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  5.  3.  2 Съгласно националното законодателство, действащо на Ваша територия, можете ли да издадете официален документ,
удостоверяващ, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] не е обявен/а в състояние на фалит?

  5.  3.  3
Съгласно националното законодателство, действащо на Ваша територия, можете ли да издадете официален документ,
удостоверяващ, че правата на [${Title} ${FirstName} ${SurName}] да извършва съответната професионална дейност не са временно
или за постоянно отнети заради сериозно нарушение на професионалната етика или криминално престъпление?

  5.  3.  4 Съгласно националното законодателство, действащо на Ваша територия, можете ли да издадете официален документ за
физическото здраве на [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  5.  3.  5 Съгласно националното законодателство, действащо на Ваша територия, можете ли да издадете официален документ за
психическото здраве на [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

   Въпроси за прикрепения документ
   Дипломи от трети страни

  6.  1.  1 Приложеният документ потвърждава ли професионален опит във Вашата страна?

   Притежател на квалификация
  6.  2.  1 На коя степен съответства приложеният официален документ за квалификация?



  6.  2.  2
Приложеният официален документ за квалификация удостоверява ли успешното завършване на обучение, признато от Вас за
равностойно и даващо на [${Title} ${FirstName} ${SurName}] еднакви права за достъп или упражняване на професията на [$
{Profession}], или за подготвящо за упражняването на тази професия?

  6.  2.  3    > На какво ниво?

  6.  2.  4 Приложеният официален документ за квалификация, даващ достъп до професията на [${Profession}], доказва ли регламентиран
курс на образование и обучение?

  6.  2.  5    > На какво ниво?

  6.  2.  6 Приложеният официален документ за квалификация, даващ достъп до професията на [${Profession}], удостоверява ли
регламентиран курс на образование и обучение, посочен в Приложение ІІІ?

   Придобити права

  6.  3.  1 Приложеният официален документ за квалификация дава ли придобито право на [${Title} ${FirstName} ${SurName}] да упражнява
професията на  [${Profession}] във Вашата страна?

  6.  3.  2    > На какво ниво?

   Молба за признаване
  6.  4.  1 Приложеният документ потвърждава ли морала и почтеността на [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  6.  4.  2 Приложеният документ потвърждава ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] не е обявен/а в състояние на фалит?

  6.  4.  3
Приложеният документ потвърждава ли, че на [${Title} ${FirstName} ${SurName}] не са временно или за постоянно отнети правата
да извършва съответната професионална дейност заради сериозно нарушение на професионалната етика или криминално
престъпление?

  6.  4.  4 Приложеният документ потвърждава ли физическото здраве на [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  6.  4.  5 Приложеният документ потвърждава ли психическото здраве на [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  6.  4.  6 Приложеният документ удостоверява ли, че професионалната дейност [${Profession}] е била упражнявана от [${Title} ${FirstName}
${SurName}] на ваша територия?

  6.  4.  7 Приложеният документ удостоверява ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е изпълнявал/а в продължение на най-малко три
години техническа длъжност, свързана с отговорност за поне един отдел от компанията?

  6.  4.  8 Приложеният документ удостоверява ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е упражнявал/а професионалната дейност [$
{Profession}] като самонаето лице?

  6.  4.  9 Приложеният документ удостоверява ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е упражнявал/а професионалната дейност [$
{Profession}] като ръководител на предприятие?

  6.  4. 10 Приложеният документ удостоверява ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е упражнявал/а професионалната дейност [$
{Profession}] като работник или служител?

  6.  4. 11 Приложеният документ удостоверява ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е упражнявал/а професионалната дейност [$
{Profession}] като лице на изпълнителна длъжност?

  6.  4. 12 Приложеният документ удостоверява ли датата, на която [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е спрял/а да упражнява
професионалната дейност [${Profession}]?

   Премината професионална подготовка

  6.  5.  1 Приложеното удостоверение доказва ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] отговаря на условията за обучение, изисквани в
член 28. с оглед получаването на диплома  [${FreeTextDiploma}] за професията на [${Profession}]?

  6.  5.  2 Приложеното удостоверение доказва ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] отговаря на условията за обучение, изисквани от
член 44. с оглед получаването на следната диплома: [${FreeTextDiploma}] за професията на [${Profession}]?

  6.  5.  3 Приложеното удостоверение доказва ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] отговаря на условията за обучение, изисквани от
член 25. с оглед получаването на следната диплома: [${FreeTextDiploma}] за професията на [${Profession}]?

  6.  5.  4 Приложеното удостоверение доказва ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] отговаря на условията за обучение, изисквани в
член 24. с оглед получаването на диплома  [${FreeTextDiploma}] за професията на [${Profession}]?

  6.  5.  5 Приложеното удостоверение доказва ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] отговаря на условията за обучение, изисквани в
член 46/47. с оглед получаването на диплома [dropdown] за професията на [${Profession}]?

  6.  5.  6 Приложеното удостоверение доказва ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] отговаря на условията за обучение, изисквани в
член 34. с оглед получаването на диплома [dropdown] за професията на [${Profession}]?

  6.  5.  7 Приложеното удостоверение доказва ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] отговаря на условията за обучение, изисквани в
член 35. с оглед получаването на диплома [dropdown] за професията на [${Profession}]?

  6.  5.  8 Приложеното удостоверение доказва ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] отговаря на условията за обучение, изисквани в
член 40. с оглед получаването на диплома [dropdown] за професията на [${Profession}]?

  6.  5.  9 Приложеното удостоверение доказва ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] отговаря на условията за обучение, изисквани в
член 31. с оглед получаването на диплома [dropdown] за професията на [${Profession}]?

  6.  5. 10 Приложеното удостоверение доказва ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] отговаря на условията за обучение, изисквани в
член 38. с оглед получаването на диплома [dropdown] за професията на [${Profession}]?

  6.  5. 11 Приложеният сертификат доказва ли предишен курс на обучение за професионалната дейност [${Profession}]?

  6.  5. 12 Каква е продължителността на обучението, водещо до получаването на приложения официален документ за квалификация?

  6.  5. 13 Какво е съдържанието на обучението, водещо до получаване на приложения официален документ за квалификация?

  6.  5. 14 В контекста на член 50 (3) образователното заведение, базирано във Вашата страна, сертифицирало ли е образователния курс в
заведението, където е преминато обучението, довело до приложения официален документ за квалификация?

  6.  5. 15 В контекста на член 50 (3) приложеният официален документ за квалификация равностоен ли е на този, който щеше да бъде
даден, ако обучението бе преминато изцяло във Вашата страна?



  6.  5. 16 В контекста на член 50 (3) приложеният официален документ за квалификация дава ли същите професионални права във Вашата
страна, както ако обучението е било преминато в нея?

   Установяване на професията
  6.  6.  1 До коя професия дава достъп приложеният официален документ за квалификация във Вашата страна?

  6.  6.  2        >>> Ако признаването е автоматично, моля посочете медицинската специалност

  6.  6.  3    > Ако професията е лекар, какъв вид лекар?

  6.  6.  4      >> Какъв вид признаване?

  6.  6.  5    > Ако професията е зъболекар, какъв вид зъболекар?

  6.  6.  6      >> Какъв вид признаване?

  6.  6.  7        >>> Ако Ви признават автоматично, моля посочете специалността

  6.  6.  8    > Моля уточнете:

  6.  6.  9      >> Моля уточнете:

  6.  7 Кога е бил връчен приложеният документ?

  6.  8 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] законен притежател ли е на приложения документ?

   Въпроси за чувствителни данни*
   ( Моля имайте предвид, че дори тези въпроси да се отнасят до чувствителни данни, законосъобразно е
те да бъдат задавани и да им се отговаря )

  5.  2.  1
Можете ли да потвърдите, че към [${DateOfRequest}]  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] не е обект на дисциплинарни санкции във
Вашата страна, включително временни, които могат да имат последици за упражняването на неговата/нейната професионална
дейност като [${Profession}]?

  5.  2.  2 Ако [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е обект на каквито и да е дисциплинарни санкции, моля уточнете фактите по случая и
последните предприети мерки (до степента, в която позволява законодателството за защита на данните).

  5.  2.  3
Известно ли Ви е дали към [${DateOfRequest}]  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е обект на дисциплинарни санкции в друга страна,
включително временни, които могат да имат последици за упражняването на неговата/нейната професионална дейност като [$
{Profession}]?

  5.  2.  4 Моля посочете в коя страна и уточнете фактите по случая и последните предприети мерки (в степента, в която позволява
законодателството за защита на данните).

  5.  2.  5
Можете ли да потвърдите, че към [${DateOfRequest}]  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] не е обект на никакви криминални санкции
във Вашата страна, включително временни, които могат да имат последици за упражняването на неговата/нейната
професионална дейност  като [${Profession}]?

  5.  2.  6 Ако [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е обект на криминални санкции, моля уточнете фактите по случая и последните предприети
мерки (до степента, в която позволява законодателството за защита на данните).

  5.  2.  7
Известно ли Ви е дали към [${DateOfRequest}]  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е обект на криминални санкции в друга страна,
включително и с временно действие, които могат да имат последици за упражняването на неговата/ нейната професионална
дейност като [${Profession}]?

  5.  2.  8 Моля посочете в коя страна и уточнете фактите и последните предприети мерки (в степента, в която позволява
законодателството за защита на данните).

  6.  4.  1 Приложеният документ потвърждава ли морала и почтеността на [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  6.  4.  2 Приложеният документ потвърждава ли, че [${Title} ${FirstName} ${SurName}] не е обявен/а в състояние на фалит?

  6.  4.  3
Приложеният документ потвърждава ли, че на [${Title} ${FirstName} ${SurName}] не са временно или за постоянно отнети правата
да извършва съответната професионална дейност заради сериозно нарушение на професионалната етика или криминално
престъпление?

  6.  4.  4 Приложеният документ потвърждава ли физическото здраве на [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

  6.  4.  5 Приложеният документ потвърждава ли психическото здраве на [${Title} ${FirstName} ${SurName}]?

03 Въпроси за временното предоставяне на услуги
   Въпроси за установяване на професията
   Установяване на професията

  1.  1.  1 Професията на [${Profession}] регламентирана ли е във Вашата страна?

  1.  1.  2 Какви професионални дейности включва професията на [${Profession}] във Вашата страна?

  1.  1.  3 Професионалната дейност като [${FreeTextActivity}] част ли е от професиите [${Profession}] във Вашата страна?

  1.  1.  4 На коя възрастова група може да преподава учителят в средно училище?

  1.  1.  5 Кои учебни предмети може да преподава учителят в средно училище?

   Професионална квалификация
  1.  2.  1 Каква е професионалната квалификация за упражняване на професията на [${Profession}] във Вашата страна?

  1.  2.  2 [${FreeTextAbbreviatedTitle}] съкратена форма ли е за професионалната квалификация [${FreeTextTitle}], получена от [${Title} $
{FirstName} ${SurName}] във Вашата страна за професията на [${Profession}]?

   Въпроси, свързани със специалиста
   Националност

  2.  1.  1 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] гражданин ли е на Вашата държава-членка?

   Член на асоциация



  2.  2.  1 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] член ли е на някоя от асоциациите или организациите, посочени в Приложение І?

   Въпроси за установяване на квалификацията
   Премината професионална подготовка

  3.  1.  1 Регламентирани ли са във Вашата страна образованието и обучението, даващи право на упражняване на професията на [$
{Profession}]?

  3.  1.  2 Моля да предоставите подробна информация за продължителността на обучението на [${Title} ${FirstName} ${SurName}],
притежател на диплома [${FreeTextDiploma}] за професията на [${Profession}].

  3.  1.  3 Моля да предоставите подробна информация за съдържанието на курса на обучение на [${Title} ${FirstName} ${SurName}],
притежател на диплома  [${FreeTextDiploma}] за професията на [${Profession}].

  3.  1.  4 [${FreeTextTitle}] ли е образователно-квалификационната степен, присъдена на [${Title} ${FirstName} ${SurName}] във Вашата
страна за професията на ${Profession}]?

  3.  1.  5 [${FreeTextAbbreviatedTitle}] съкратена форма ли е за образователно-квалификационната степен [${FreeTextTitle}], присъдена на
[${Title} ${FirstName} ${SurName}] във Вашата страна за професията на [${Profession}]?

   Професионална квалификация
  3.  2.  1 Каква е професионалната квалификация за упражняване на професията на [${Profession}] във Вашата страна?

  3.  2.  2 [${FreeTextAbbreviatedTitleProfession}]  съкратена форма ли е за професионалната квалификация [${FreeTextTitle}], получена от [$
{Title} ${FirstName} ${SurName}] във Вашата страна за професията на [${Profession}]?

   Въпроси относно професионалния опит
   Придобити права

  4.  1.  1 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] упражнявал/а ли е на практика и законно дейност като [${Profession}] най-малко 3 години от
последните 5 години във Вашата страна, считано от датата на молбата за признаване [${DateRecognition}]?

   Въпроси относно упражняването на професията
   Законно установяване в ЕС

  5.  1.  1 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] законно ли се е установил във Вашата страна за упражняване на професията на [${Profession}]?

  5.  1.  2    > Поради каква причина не Ви е известно дали [${Title} ${FirstName} ${SurName}] пребивава законно във Вашата страна?

  5.  1.  3 За упражняването на коя професия [${Title} ${FirstName} ${SurName}] законно се е установил/а във Вашата страна?

  5.  1.  4    > Ако професията е лекар, какъв вид лекар?

  5.  1.  5      >> Какъв вид признаване?

  5.  1.  6        >>> Ако признаването е автоматично, моля посочете медицинската специалност

  5.  1.  7
Можете ли да потвърдите, че към  [${DateOfRequest}]  [${Title} ${FirstName}  ${SurName}] не е обект на дисциплинарни санкции от
професионално естество във Вашата страна, включително временни, засягащи неговата/нейната професионална дейност като [$
{Profession}]?

  5.  1.  8    > Ако [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е обект на дисциплинарни санкции от професионално естество, моля уточнете фактите
по случая и последните предприети мерки (до степента, в която позволява законодателството за защита на данните).

  5.  1.  9
Известно ли Ви е дали към  [${DateOfRequest}]  [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е обект на дисциплинарни санкции от
професионално естество в друга страна, включително временни, които засягат неговата/нейната професионална дейност като $
{Profession}]?

  5.  1. 10    > Моля посочете в коя страна и уточнете фактите по случая и последните предприети мерки (в степента, в която позволява
законодателството за защита на данните).

  5.  1. 11
Можете ли да потвърдите, че към [${DateOfRequest}]  [${Title}  ${FirstName} ${SurName}] не е обект на криминални санкции от
професионално естество във Вашата страна, включително временни, засягащи неговата/нейната професионална дейност като [$
{Profession}]?

  5.  1. 12    > Ако [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е обект на криминални санкции от професионално естество, моля уточнете фактите по
случая и последните предприети мерки мерки (до степента, в която позволява законодателството за защита на данните).

  5.  1. 13 Известно ли Ви е дали към [${DateOfRequest}] [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е обект на криминални санкции от професионално
естество в друга страна, включително временни, засягащи неговата/нейната професионална дейност като [${Profession}]?

  5.  1. 14    > Моля посочете в коя страна и уточнете фактите по случая и последните предприети мерки (в степента, в която позволява
законодателството за защита на данните).

  5.  1. 15      >> Моля уточнете

  5.  1. 16    > Ако професията е зъболекар, какъв вид зъболекар?

  5.  1. 17      >> Какъв вид признаване?

  5.  1. 18        >>> Ако Ви признават автоматично, моля посочете специалността

  5.  1. 19    > Моля уточнете:

  5.  1. 20      >> Моля уточнете:

   Право на упражняване на професия
  5.  2.  1 На коя възрастова група може да преподава мигрантът [${Title} ${FirstName} ${SurName}]

  5.  2.  2 Кои учебни предмети може да преподава мигрантът [${Title} ${FirstName} ${SurName}]

   Въпроси за прикрепения документ
   Дипломи от трети страни

  6.  1.  1 Приложеният документ потвърждава ли професионален опит във Вашата страна?

   Застраховки



  6.  2.  1 Съответстват ли приложените справки за застрахователно покритие или други средства за лична или колективна защита на
професионалната отговорност?

   Премината професионална подготовка
  6.  3.  1 Каква е продължителността на обучението, водещо до получаването на приложения официален документ за квалификация?

  6.  3.  2 Какво е съдържанието на обучението, водещо до получаване на приложения официален документ за квалификация?

  6.  4 Кога е бил връчен приложеният документ?

  6.  5 [${Title} ${FirstName} ${SurName}] законен притежател ли е на приложения документ?

   Въпроси за чувствителни данни*
   ( Моля имайте предвид, че дори тези въпроси да се отнасят до чувствителни данни, законосъобразно е
те да бъдат задавани и да им се отговаря )

  5.  1. 11
Можете ли да потвърдите, че към [${DateOfRequest}]  [${Title}  ${FirstName} ${SurName}] не е обект на криминални санкции от
професионално естество във Вашата страна, включително временни, засягащи неговата/нейната професионална дейност като [$
{Profession}]?

  5.  1. 12 Ако [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е обект на криминални санкции от професионално естество, моля уточнете фактите по
случая и последните предприети мерки мерки (до степента, в която позволява законодателството за защита на данните).

  5.  1. 13 Известно ли Ви е дали към [${DateOfRequest}] [${Title} ${FirstName} ${SurName}] е обект на криминални санкции от професионално
естество в друга страна, включително временни, засягащи неговата/нейната професионална дейност като [${Profession}]?

  5.  1. 14 Моля посочете в коя страна и уточнете фактите по случая и последните предприети мерки (в степента, в която позволява
законодателството за защита на данните).

  5.  1. 15 Моля уточнете

  5.  1. 16 Ако професията е зъболекар, какъв вид зъболекар?

  5.  1. 17 Какъв вид признаване?

  5.  1. 18 Ако Ви признават автоматично, моля посочете специалността


	Question sets
	Професионални квалификации
	01 Общи въпроси
	Установяване на професията
	Професионална квалификация
	Дипломи от трети страни
	Националност
	Дипломи от трети страни
	Притежател на квалификация
	Законно установяване в ЕС
	Право на упражняване на професия
	Молба за признаване
	Дипломи от трети страни
	Застраховки
	Молба за признаване
	Установяване на професията
	noname

	02 Въпроси относно постоянното установяване
	Установяване на професията
	Професионална квалификация
	Дипломи от трети страни
	Националност
	Притежател на квалификация
	Премината професионална подготовка
	Член на асоциация
	Дипломи от трети страни
	Притежател на квалификация
	Придобити права
	Премината професионална подготовка
	Дипломи от трети страни
	Придобити права
	Специфични дейности като фармацевт
	Annex IV activities
	Право на упражняване на професия
	Професионални санкции
	Молба за признаване
	Дипломи от трети страни
	Притежател на квалификация
	Придобити права
	Молба за признаване
	Премината професионална подготовка
	Установяване на професията
	noname
	( Моля имайте предвид, че дори тези въпроси да се отнасят до чувствителни данни, законосъобразно е те да бъдат задавани и да им се отговаря )

	03 Въпроси за временното предоставяне на услуги
	Установяване на професията
	Професионална квалификация
	Националност
	Член на асоциация
	Премината професионална подготовка
	Професионална квалификация
	Придобити права
	Законно установяване в ЕС
	Право на упражняване на професия
	Дипломи от трети страни
	Застраховки
	Премината професионална подготовка
	noname
	( Моля имайте предвид, че дори тези въпроси да се отнасят до чувствителни данни, законосъобразно е те да бъдат задавани и да им се отговаря )




