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1 Влизане в IMI  

Когато се регистрирате в IMI, получавате две автоматични съобщения по електронната поща с 

информация за вашата регистрация. В първото просто се потвърждава създаването на профила ви, 

а във второто е посочена временна парола, която ще ви е необходима, за да влезете в системата за 

пръв път. 

Лицето, което ви е регистрирало в системата, трябва да ви съобщи потребителското ви име в IMI 

извън системата. 

Можете да влезете в IMI веднага щом разполагате с потребителското си име и с временната 

парола. Системата е достъпна чрез уебсайта на IMI (https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/) 

или чрез следната пряка връзка: https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/. Връзка към IMI ще 

намерите и в електронното писмо с временната парола. 

Когато влизате в системата за първи път, ще трябва да определите своя лична парола и 12-цифрен 

код за сигурност. Моля, обърнете внимание на следните препоръки:  

o Когато влизате в IMI с временна парола, е важно да въведете потребителското име и 

временната парола ръчно дори ако полетата на екрана за влизане са предварително 

попълнени. Ако браузърът ви покаже съобщение с въпрос дали да запази паролата ви, 

трябва да отговорите с „НЕ“. 

o Най-напред трябва да приключите процеса на влизане с временната парола, като зададете 

своя парола и код за сигурност. Ако желаете паролата ви да бъде запомнена от браузъра, 

трябва да излезете от системата и да влезете отново с новосъздадената си парола. Отново 

трябва най-напред да въведете потребителското име и новата парола ръчно. Отново ще 

получите съобщение от браузъра с въпрос дали паролата ви да бъде запазена. Този път 

можете да отговорите с „ДА“. 

o Малките и големите букви са от значение в потребителските имена, паролите и кодовете 

за сигурност в IMI — винаги внимавайте, когато въвеждате главни букви. 

o Настоятелно ви препоръчваме да въвеждате временните пароли ръчно, за да избегнете 

евентуални грешки при копирането на допълнителни знаци пред или след паролата. 

o Временните пароли винаги се състоят от 2 главни букви, 4 малки букви и 2 цифри 

(първите две букви са винаги главни букви — това е важно, тъй като главна буква О лесно 

може да се обърка с цифрата 0, а малката латинска буква l лесно може да се обърка с 

главната буква I). 

o Временните пароли могат да се използват само за еднократно влизане в системата. 

Когато влизате в системата с временна парола, първо трябва да си създадете лична парола 

и след това код за сигурност. (За улеснение можете да определите прост код за сигурност, 

който отговаря на правилата и ще бъде лесен за въвеждане при следващи влизания в 

системата.) 

При следващи влизания в системата ще трябва да използвате личните си потребителско име, 

парола и код за сигурност.  

Ако забравите своето потребителско име, парола или код за сигурност в IMI, моля, свържете се с 

колеги, които също са регистрирани в IMI и са получили права на администратор, или се свържете с 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/


вашия национален IMI координатор или със службите за помощ за IMI на Европейската комисия. Те 

ще могат да ви съобщят потребителското ви име и да подновят паролата ви, ако е необходимо.  

Когато паролата ви бъде подновена, ще получите нова временна парола, която ще ви позволи да 

влезете в системата и която трябва да промените, също както, когато влизате в IMI за първи път (вж. 

по-горе).



2 Обмен на информация за общия изпит в обучението 

Общият изпит в обучението (ОИО) за ски учители (съгласно член 49б от Директива 36/ЕО) е 

установен с Делегиран регламент (ЕС) 2019/907 на Комисията. В съответствие с разпоредбите на 

този делегиран регламент ОИО се състои от изпит, който удостоверява техническата способност на 

ски учителите, и изпит, който удостоверява компетентността на ски учителите, свързани с 

безопасността.  

Съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2019/907 държавите членки признават удостоверенията за 

успешно полагане на ОИО. Признаването на такива удостоверения изисква административно 

сътрудничество и взаимопомощ между държавите членки, както е предвидено в членове 8 и 56 от 

Директивата за професионалните квалификации. 

Системата IMI подпомага административното сътрудничество за признаване на професионални 

квалификации още от 2008 г., но представителите на държавите членки, и по-специално 

организациите, издаващи удостоверения за квалификация на ски учители, изразиха необходимост 

от прост и лесен начин за обмен на информация относно ОИО. Поради това бе създаден специален 

IMI модул, основан на техническата функция на хранилищата в IMI, с цел подпомагане и улесняване 

на административното сътрудничество и обмена на информация за ОИО на ски учителите. 

Хранилищата в IMI позволяват обмен на информация с минимално усилие, без излишна 

административна тежест и без риск от изпращане и получаване на неоправдано голям брой заявки 

в IMI. Така например органите, които трябва да проверяват дали ски учителите са изпълнили 

изискванията за ОИО, вероятно правят това редовно и почти систематично. Чрез хранилището IMI 

позволява бърза и лесна проверка на положителния резултат от ОИО, което спестява на органите 

необходимостта от изпращане на заявки за проверка и времето за чакане на отговор на тези заявки. 

3 Формуляр за съгласие за обработването на личните данни на 
ски учителите 

Преди споделянето на лични данни на ски учители чрез IMI е задължително да се поиска тяхното 

съгласие за обработката на тези данни. В IMI е възможно записването на данни за успешно 

издържан технически изпит или за общия изпит в обучението като цяло въз основа на успешното 

полагане на техническия изпит и изпита за безопасност или въз основа на придобити права. 

Активирането на записите (при което те стават видими за други потребители на IMI) е невъзможно, 

ако съгласието на специалиста не е качено в системата. 

На разположение е образец на всички съответни езици за регистриране на съгласието на 

специалиста (вж. приложение I). Подписаният формуляр за съгласие трябва да бъде качен в IMI, 

като всички задължителни полета трябва да са попълнени. Възможно е също така формулярът да 

бъде изтеглен направо от IMI системата по следния начин: 

 Създайте проект на запис в IMI (достатъчно е да попълните полетата, отбелязани с червена 

звездичка (*). 

 Запазете записа (ще получите съобщение кои полета ще трябва да бъдат попълнени след 

това). 

 Щракнете върху Печат и изберете Формуляр за съгласие във връзка с общия изпит в 

обучението за ски учители. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019R0907


 Изберете език, на който желаете да бъде генериран образецът (не е необходимо да искате 

цифров подпис) и потвърдете. 

 Отидете в меню Моите доклади и изтеглете генерирания от вас PDF образец (който би 

трябвало да се намира в началото на списъка). 

Органите могат също така да използват свои собствени формуляри за съгласие, ако от тях става ясно 

за специалиста, че неговите лични данни ще бъдат обработени чрез IMI. 

4 Записване и обмен на информация за ски учители, които са 
изпълнили изискванията за общия изпит в обучението (ОИО) 

За да споделите информация за ски учители, които са изпълнили изискванията за ОИО, т.е. са 

издържали необходимите изпити, изберете опция Хранилища и регистри / Създаване на елемент 

от менюто. Тук ще намерите два формуляра, в зависимост от това какво желаете да запишете: 

 Ски учители — Запис за технически изпити: този формуляр се използва за записване само 

на положителния резултат от технически изпит, което е необходимо в случаите, в които 

учителят ще трябва по-късно да премине изпита за безопасност или може да разчита на 

изключение за този изпит, което може да бъде проверено по-късно от друг орган. (Някои 

органи могат да организират единствено технически изпити и съответно ще трябва 

да запишат само резултата от тях.) 

 Ски учители — Доказателство за положен общ изпит в обучението (ОИО): този формуляр 

се използва за записване на доказателството за положен ОИО, включително информация за 

техническия изпит, когато е приложимо. 

Ако даден орган не само е организирал техническия изпит, но може да потвърди, че ски 

учителят е изпълнил всички изисквания, свързани с ОИО, следва да се попълни само този 

формуляр и не е необходимо да се създава отделен запис за техническия изпит, тъй като 

информацията за него е включена в този формуляр за ОИО. 

Полетата във формуляра са представени в един-единствен раздел. За да въведете информацията, 

следвайте стъпките по-долу: 

 Попълнете полетата във формуляра и щракнете върху Запазване, след което системата ще 

запази записа като „Проект“. 

 Щракнете върху Активиране — така записът ще стане видим за други органи. 

Когато създавате запис, винаги трябва да посочвате собственото и фамилното име на специалиста. 

Тези полета са задължителни и са отбелязани с * (червена звездичка). 

Другите задължителни полета във формуляра са отбелязани с * (оранжева звездичка). Можете да 

запазите запис като проект дори ако не сте попълнили всички задължителни полета. В такъв случай 

системата ще покаже предупреждение, в което се посочва кои задължителни сведения все още 

липсват. В изскачащия прозорец с предупреждението, можете да щракнете върху ДА, ако желаете 

да запазите непълния проект, или върху НЕ, ако предпочитате да попълните изцяло  записа, преди 

да го запазите. 

Имайте предвид, че ще можете да активирате даден запис, само ако сте попълнили всички 

задължителни полета и сте качили формуляр за съгласие. 

В няколко полета ще трябва да качите документи (напр. доказателство за квалификацията). Можете 

също да допълвате записите с информация в свободен текст в поле Допълнителна информация. 

Винаги проверявайте дали избраният в горния десен ъгъл език съответства на езика, на който сте 



написали текста в това поле. Това е необходимо, за да се гарантира правилното функциониране на 

машинния превод в IMI. (По подразбиране в падащия списък с езици се избира езикът на вашата 

сесия (езика, избран в горния десен ъгъл на вашия IMI екран). Ако пишете вашия текст на този 

език, не е необходимо да променяте избрания език за полетата за свободен текст.) 

Когато активирате записа в IMI, системата ще генерира уникален идентификационен номер за 

ОИО на записа, съставен от буквите „CTT“, последвани от 9 букви и цифри. 

 Регистриране на изпълнението на изискванията за ОИО въз основа на 

записа за технически изпити, съхранен в IMI 

Ако желаете да запишете изпълнението на изискванията, свързани с ОИО, въз основа на записа за 

техническите изпити, съхраняван в IMI, трябва да започнете да създавате записа в IMI по следния 

начин: 

 Отворете записа за техническия тест в IMI (напр. от опция „Търсене по формуляр / Ски 

учители — Запис за технически изпити“ от менюто). 

 Щракнете върху бутон Повторно използване на данните и изберете формуляра Ски учители 

— Доказателство за положен общ изпит в обучението (ОИО). 

Системата ще отвори предварително попълнен формуляр, в който трябва да попълните липсващата 

информация. Имайте предвид, че ако изберете Въз основа на издържан технически изпит и изпит 

за безопасност от специалиста в поле Изпълнени изисквания за ОИО, системата ще зареди също 

така данните за техническия изпит от създадения по-рано запис в IMI. 

След като попълните формуляра, щракнете върху Запазване и след това активирайте записа в IMI. 

 Сценарии за записване на изискванията за ОИО 

Двата формуляра в IMI (Запис за техническия изпит и Доказателство за ОИО) трябва да се използват 

в зависимост от това какво се записва. По принцип в Делегирания регламент е предвиден 

„стандартен случай“, който позволява на ски учителя да се възползва от принципа за автоматично 

признаване. В този случай ски учителят най-напред преминава технически изпит, а след това — 

изпит за безопасност. 

Освен това в регламента са предвидени два допълнителни случая, които позволяват 

освобождаване от части от ОИО и възползване от придобити права. По-долу са подробно обяснени 

всички случаи и използването на съответните формуляри. 

4.2.1 Стандартен случай 

При стандартния случай от ски учителите се изисква най-напред да преминат техническия изпит, а 

след това — изпита за безопасност. На практика ски учителят подава заявление за участие в 

технически изпит до организатор. Организаторите сами решават как да уредят този етап, тъй като 

това не е определено в Делегирания регламент. Специалистът получава покана да се яви на 

технически изпит и след като го издържи, организаторът може да създаде запис в IMI за 

потвърждение на този факт. Това се прави чрез попълване на формуляра: Ски учители — Запис за 

технически изпити. 

Ако същият организатор организира изпита за безопасност веднага след успешното полагане на 

техническия изпит, не е необходимо да се създава запис за техническия изпит. В този случай е 

достатъчно да се създаде един запис, като се попълни формуляра Ски учители — Доказателство за 

положен общ изпит в обучението (ОИО) в IMI. При този случай е важно в поле Изпълнени 

изисквания за ОИО от формуляра да се избере съответната стойност: Въз основа на издържан 

технически изпит и изпит за безопасност от специалиста. 



Ако даден специалист реши да положи техническия изпит при един организатор, а изпита за 

безопасност при друг, или ако реши да се яви на изпита за безопасност на по-късен етап, записът за 

техническия изпит трябва да бъде създаден като основа за издаване на бъдещо доказателство за 

ОИО. 

В последния сценарий ски учителят подава заявление за участие в изпит за безопасност до 

организатор, който решава как точно да уреди изпита, тъй като това не е определено в Делегирания 

регламент. На практика специалистът получава покана да се яви на изпит за безопасност и след като 

го издържи, организаторът създава запис в IMI, удостоверяващ, че специалистът е положил общия 

изпит в обучението успешно. (Вж. раздел „Регистриране на изпълнението на изискванията за ОИО 

въз основа на записа за технически изпити, съхранен в IMI“) 

4.2.2 Случай на освобождаване от изисквания 

Този случай е предназначен за специалисти, които могат да бъдат освободени от определени 

изисквания. Изключения се правят при вече издържан изпит „Eurotest“ или при достатъчен брой 

точки от Международната федерация по ски (FIS), което освобождава от изискването за полагане на 

техническия изпит, или при вече издържан изпит „Eurosecurity test“, което освобождава от 

изискването за полагане на изпита за безопасност.  

На практика ски учителят подава заявление за полагане на технически изпит или изпит за 

безопасност до даден организатор в зависимост от това коя част от ОИО все още не е приключена. 

Организаторите сами решават как да уредят изпитите, тъй като това не е определено в Делегирания 

регламент. Специалистът получава покана да се яви на технически изпит или изпит за безопасност и 

след като го издържи, организаторът създава запис в IMI, с който се удостоверява, че специалистът 

успешно е издържал общия изпит в обучението. 

При този сценарий организаторът трябва да попълни само формуляра Ски учители — 

Доказателство за положен общ изпит в обучението (ОИО) в IMI и след това да го активира. При все 

това е важно в поле Изпълнени изисквания за ОИО от формуляра да се избере съответното 

изключение: Въз основа на издържан в миналото изпит Eurotest или достатъчен брой точки по FIS 

или Въз основа на издържан в миналото изпит Eurosecurity. 

4.2.3 Случай на придобити права 

Този случай е предназначен за специалисти, които могат да се възползват от придобити права. 

Придобити права се предоставят: 

  на ски учител, който преди се е възползвал от Меморандума за разбирателство или който 

преди е издържал както изпита „Eurotest“, така и изпита „Eurosecurity test“; 

или 

 на ски учител, който може да докаже професионален опит от поне 200 дни през 5-те 

години, предшестващи влизането в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2019/907, и 

притежава квалификация от държава, която не е подписала Меморандума за 

разбирателство. 

Съгласно Делегирания регламент оценяването на допустимостта на даден специалист за 

получаване на придобити права се извършва от органа в държавата по произход.  

На практика ски учителят подава заявление за придобити права до съответния органа в държавата 

по произход, който сам решава как да процедира, тъй като това не е уредено с Делегирания 

регламент. След успешно оценяване от органа в държавата по произход, той създава доказателство 

в IMI. 



При този сценарий организаторът трябва да попълни само формуляра Ски учители — 

Доказателство за положен общ изпит в обучението (ОИО) в IMI и след това да го активира. При все 

това е важно в поле Изпълнени изисквания за ОИО от формуляра да се избере съответната 

стойност: Въз основа на придобити права. Освен това в раздел Придобити права въз основа на 

също трябва да се посочи съответното основание: Меморандум за разбирателство / Предишен 

издържан изпит Eurotest или Eurosecurity / Професионален опит от поне 200 дни през 5-те години, 

предшестващи влизането в сила на Регламент (ЕС) 2019/907. 

4.2.4 Доказателство за издържан ОИО 

Когато формулярът Ски учители — Доказателство за положен общ изпит в обучението (ОИО) е 

попълнен и активиран в IMI, специалистът получава свой собствен личен референтен номер като 

доказателство, че е изпълнил изискванията за ОИО: 

 като е издържал двете части от ОИО, включително съответните освобождавания; 

 въз основа на придобити права. 

Системата винаги генерира уникален идентификационен номер на доказателството. С този 

идентификационен номер специалистът може да се възползва от автоматично признаване. Може 

да бъде генериран PDF файл, който да бъде разпечатан или изпратен на специалиста. 

Записът в IMI ще бъде единственото и окончателно доказателство за издържан ОИО въз основа на 

всичките 3 случая. Ако ски учител кандидатства за признаване на квалификации с цел установяване 

или подава декларация за временно предоставяне на услуги, достатъчно е да представи уникалния 

референтен номер.  

След това органите в приемащата държава могат да потърсят специалиста и записа за него в IMI, за 

да проверят дали има право на автоматично признаване, с което отпада необходимостта от 

проверки на квалификациите. (Вж. раздел „Дезактивиране на записи в IMI“) 

5 Актуализиране или промяна на записи в IMI след активирането 
им 

След като активирате запис в IMI, все още ще виждате бутона Редактиране, който позволява 

промяна на информация в записа, която не е от критично значение, като например координатите за 

връзка на специалиста или на организацията, издала документа за квалификацията, или 

допълнителната информация, която сте предоставили. Ако желаете да промените тези данни, 

просто щракнете върху Редактиране, въведете необходимите промени и щракнете върху 

Запазване. 

Ако желаете да промените съществена/критична информация, ще трябва да създадете нова версия 

на записа, като щракнете върху Нова версия. 

 Ще трябва да посочите кратко основание за създаването на нова версия в свободен текст. 

 Въведете необходимите промени в предварително попълнения формуляр и запазете 

новата версия на записа. 

 Накрая ще трябва да активирате проекта на нова версия, при което предишната версия на 

записа ще бъде дезактивирана автоматично и повече няма да бъде видима за никой друг 

орган освен за вашия. 

Когато създадете нова версия, номерът на записа в IMI остава същият, като разширение 2/3/4 и т.н. 

заменя предишното разширение 1/2/3 на номера. Новата версия обаче има нов уникален 

идентификационен номер на запис за ОИО. 



6 Дезактивиране на записи в IMI 

IMI модулът позволява също така да се дезактивират записи в IMI. (Можете да видите статуса на 

даден запис в раздел „Информация за управлението“ от пълния изглед, както и в списъците с 

резултати от търсенето.) Записите в IMI следва да се дезактивират, ако вече не са валидни или по 

дадена причина повече не трябва да бъдат видими за други органи във вашата или в други 

държави. 

Неактивните записи могат да бъдат намерени чрез функцията за търсене само от собственика им, 

т.е. от органа, който ги е създал и дезактивирал. Имайте предвид, че ако решите да дезактивирате 

запис в IMI, ще трябва да посочите основание за това в свободен текст. 

Функцията за Повторно използване на данните остава достъпна за дезактивирани записи в срок от 

6 месеца от дезактивирането им. Ето защо в рамките на този срок е възможно да се използват 

данни от съществуващ запис, дори когато е дезактивиран, за създаване на нов запис. 

7 Премахване на лични данни от IMI 

Дезактивирането на запис в IMI се смята за официално приключване на административната 

процедура, поради което от съображения за защита на данните личните данни от дезактивирани 

записи се блокират 6 месеца след дезактивирането и заличават 18 месеца след това. 

8 Търсене на доказателства за положен ОИО или записи за 
технически изпити в IMI — търсене в IMI и в таблото 

Неотдавна активираните записи са лесно достъпни от таблото на IMI (началната страница след 

влизане в системата). Просто щракнете върху съответния ред в раздел „Хранилища и регистри“. В 

същия раздел има връзки за бърз достъп до проектите на записи на вашия орган, които все още не 

са активирани. 

Най-добрият начин за намиране и проверяване на доказателства за положени технически изпити 

или ОИО е чрез опция Хранилища и регистри / Търсене по формуляр от менюто: 

 Изберете съответния формуляр в зависимост от това какво търсите. 

 Определете най-подходящите критерии за търсене (напр. Фамилия/Номер на запис за 

ОИО) и щракнете върху Търсене. 

 В списъка с резултати от търсенето отворете данните за записа, ако в предварителния 

преглед в дъното на екрана не се показва достатъчно информация. 

За някои критерии за търсене е достатъчно да въведете 3-4 поредни знака, като обръщате 

внимание на специалните знаци в имена и др., тъй като търсенето дава като резултати само точни 

съответствия. 

Можете да експортирате резултатите от търсене в Excel, като щракнете върху съответния бутон над 

списъка. Експортираният файл ще бъде достъпен за изтегляне в раздел Моите доклади. 

Записите могат да бъдат извлечени и чрез опция „Търсене на всички формуляри“ от меню 

„Хранилища и регистри“, но тази опция предлага много ограничен брой критерии за търсене, затова 

е препоръчително да се използва опция „Търсене по формуляр“ от менюто. 



9 Създаване на PDF доклад за запис в IMI 

Възможно е генерирането на PDF доклади с цялата записана в IMI  информация. PDF докладът може 

да се използва като удостоверение по смисъла на член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/907 и 

следва да бъде предоставен на съответния ски учител. Ски учителите имат право да поискат ново 

копие на този документ по всяко време. PDF докладът може да бъде разпечатан или съхраняван 

външно. Освен това PDF докладите могат да бъдат генерирани на всеки от официалните езици на ЕС 

и могат да включват цифров подпис, доказващ, че са изтеглени от IMI системата. 

Генериране на PDF доклад за запис в IMI: 

 В пълния изглед на даден запис в IMI щракнете върху бутон „Печат“ (с икона PDF) и 

изберете опцията за разпечатка („Запис за ОИО (IMI разпечатка)“ или „Запис за техническия 

изпит (IMI разпечатка)“. 

 В изскачащия прозорец изберете езика, на който желаете да създадете PDF доклада и 

поставете отметка в съответната кутийка, ако се нуждаете от доклад с цифров подпис от 

IMI. 

 След като щракнете върху OK, системата генерира PDF файл, който може да бъде изтеглен 

от меню Моите доклади. 

10 Използване на машинен превод за информация в свободен 
текст 

Формулярите за записване на положителните резултати от техническите изпити и ОИО на ски 

учителите могат да съдържат свободен текст, който може да бъде преведен, само в поле 

Допълнителна информация. Ако в полето е въведен текст, можете да използвате услугата за 

машинен превод за него. Просто щракнете върху иконата за речеви балон до текста с неговия 

езиков код, изберете езика, на който искате да го преведете, и почакайте, докато преводът се 

покаже по-долу. (Това може да отнеме между 30 и 60 секунди в зависимост от дължината на 

текста, избрания език и услугата за машинен превод, която се използва.) Като алтернатива, 

можете да щракнете върху бутон Превод на всички в банера, но тогава не можете да избирате език 

и ще получите превод на езика на вашия екран, посочен в горния десен ъгъл на браузъра. 

ВАЖНО! 

За обучения и тестване използвайте само базата данни за обучение. Никога не създавайте тестови 

случаи в действителната работна среда, защото това ще се отрази на статистиката. Бюрото за 

помощ на IMI ще изтрива без предупреждение всички идентифицирани тестови случаи от 

истинската IMI система. 

 



Приложение I — Образец на формуляр за съгласие  

Формуляр за съгласие във връзка с общия изпит в обучението за ски учители 

Съгласен съм компетентният орган, посочен по-долу, да обработва личните ми данни чрез 

информационната система за вътрешния пазар (IMI), както е описано в настоящия формуляр за 

изразяване на съгласие и в IMI record DPR-EC-003731. Обработката на данните се извършва с цел 

създаване на запис, удостоверяващ, че се ползвам от принципа на автоматично признаване съгласно 

член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/907 на Комисията, и с цел обмен на този запис с 

компетентните органи на други държави членки в рамките на административното сътрудничество и 

взаимното съдействие между държавите членки, залегнали в членове 8 и 56 от Директива 

2005/36/ЕО.  

Данни на компетентния орган: 

Наименование на компетентния орган: 

Адрес: 

Телефонен номер: 

Електронен адрес: 

Личните данни и документите, които ще бъдат записани и обработени с мое съгласие, са:  

 Данни за самоличността (име, дата на раждане, място на раждане, национален номер на 

ски учител, ако е приложимо);  

 Координати за връзка (адрес, електронен адрес, телефонен номер); 

 Копие документ за съответната квалификация в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 

2019/907 на Комисията; 

 Ако е приложимо — резултатите от техническия изпит и/или изпита за безопасност; 

 Ако е приложимо — доказателство за право на изключение или за придобити права 

съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/907 на Комисията. 

Давам съгласието си чрез подписване на настоящия формуляр. Потвърждавам, че приемам данните 

ми да бъдат обработвани, както е упоменато по-горе. 

Също така потвърждавам, че съм наясно, че имам право да оттегля съгласието си по всяко време, 

напр. ако повече не желая личните ми данни да бъдат обменяни. В такъв случай всички операции 

за обработка, които са били извършени въз основа на съгласието ми и са се състояли преди 

оттеглянето на съгласието, остават валидни, като същевременно личните ми данни повече не могат 

да бъдат използвани за по-нататъшен обмен, защото ще бъдат блокирани и заличени от IMI 

системата в съответствие с член 14 отРегламент (ЕС) № 1024/2012. 

 

 

Собствено име, фамилия: 

 

Място, дата: 

 

Подпис: 

                                                             
1Регистър на длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД), https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-

00373.  

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20140117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20140117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012R1024
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373


Личните данни, съдържащи се в настоящия формуляр за съгласие, ще се съхраняват като 

доказателство за предоставянето на това съгласие. За упражняване на правата на субект на данни 

съгласно Регламент (EС) 2016/679 следва да се осъществи връзка с компетентния за обработката 

орган. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

