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Министерството на регионалното развитие и благоустройството обработва личните данни на персонала на 

кандидата в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679URI 2212

Образец №3

Списък на персонала

На:
(наименование на лицето)

и справка за професионалния опит и техническата му компетентност*  
(за сертификация и/или за изпитване и/или за издаване на техническа оценка и/или одобрение) 
 по т. 2.1, буква „в” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от НУРВСПСРБ,  

чл. 43, параграф 6, буква „а” и чл. 43, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 305/2011

№

Име, презиме, 
фамилия,  
в т.ч. на 

ръководителя

Трудово или 
друго право-
отношение 

Длъжност Образование Специалност

Стаж по 
специалността 
(продължител-

ност, 
длъжност, 

месторабота) 

Допълнителна 
квалификация

Документи, 
доказващи 
обучение и 

професионална 
компетентност

+ -

*Същата справка се изисква и от подизпълнителите на лицата, когато не са акредитирани за дейността, за която са 
сключили договор за подизпълнение.  

Дата: Подпис:

(име и фамилия)
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