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ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

услугата ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Ме Задължителна информация Образователни услуги
1 Наименование на административната ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В дЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

услуга
2 Правно основание за предоставянето Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147 и чл. 148.

на административната услуга/
издаването на индивидуалния
административен акт.

3 Орган, който предоставя Директор на училището
административната услуга/издава
индивидуалния административен акт.

4 Процедура по предоставяне на Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец наадминистративната услуга/издаване училището до директора на приемащото училище.
на индивидуалния административен До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждаваакт, изисквания и необходими възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на училището, в
ДОКУМЕНТИ. КОЗТО ученикът се е ОбУЧдВдЛ, И МУ предоставя копие на заявлението 38 ЗЗЯВЕНОТО ОТ

родителя/настойника и/или ученика желание.
До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е
обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на
приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното
образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.
Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението
за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира
родителя/настойника и/или ученика.
Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие
относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни
изпити, ако има такива.
В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на
училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

5 Начини на заявяване на услугата. Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на
училището до директора на приемащото училище лично или по пощата6 Информация за предоставяне на
/попълва се от училището/



7 Такси или цени Не се дължат такси
8 Орган, осъществяващ контрол върху Регионално управление на образованието

дейността на органа по Министерство на образованието и науката
предоставянето на услугата.

9 Ред, включително срокове за Отказът за записване се обжалва по реда на АПКобжалване на действията на органа
по предоставянето на услугата.

10 Електронен адрес за предложения Етап: руйВапК/ададиьу
ВЪВ Връзка С услугата. /електронен адрес на институцията/

11 Начини на получаване на резултата от Лично или чрез пълномощник
услугата.

1 Наименование на административната ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В И" КЛАС В НЕПРОФИЛИРАНИТЕ УЧИЛИЩА - ПРОФИЛИРАНИ Иуслуга ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА НА МЕСТА ОПРЕДЕЛЕНИПО дЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
2 Правно основание за предоставянето Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147,на административната услуга/ чл. 148, чл. 149

издаването на индивидуалния
административен акт.

З Орган, който предоставя Директор на училището
административната услуга/издава
индивидуалния административен акт.

4 Процедура по предоставяне на За определените с държавния план-прием места в ИП клас, дневна форма на обучение могатадминистративната услуга/издаване да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината нана индивидуалния административен кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани вакт, изисквания и необходими годината на кандидатстване.
документи. За места, определени с държавния план-прием 8 ИЦ клас, могат да кандидатстват и ученициот училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършиликлас, съответстващ на Х/Н клас в България, който е признат при условията и по реда наНаредба Не 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на ученицитеПриемането на ученици в ШЛ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и приотчитане на РЕЗУЛТЗТИТЕ ОТ НЗЦИОНЗЛНОТО ВЪНШНО оценяване, КОИТО се ВКЛЮЧВЗТ КЕТО



балообразуващ елемент.
Приемането на ученици в Х/||| клас по утвърден държавен план-прием за профилите
"Изобразително изкуство““, ““Музика““ и "Физическо възпитание и спорт““ се извършва и въз
основа на резултата от изпита за проверка на способностите.
Изпит за проверка на способностите по решение на педагогическия съвет може да се
провежда и за специалности от професии от област на образование "Изкуства" от Списъка на
професиите за професионално образование и обучение.
Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием места в Х/Н! клас
според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.
Заявление се подава до началника на съответното регионално управление на образованието,
който организира класирането на учениците по график, определен от министъра на
образованието и науката преди началото на учебната година.
Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.5 Образци на формуляри, които се Всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава образци напопълват за предоставянето на документи за организиране на дейностите по приемане на ученици на места по държавенадмин истративната услуга. план-прием за съответната учебната година Сред тези документи са:
Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите
Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и 8 паралелки за
придобиване на професионално образование

6 Начини на заявяване на услугата. Родителите подават заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и в
паралелки за придобиване на професионално образование в електронна среда или на
хартиен носител, които след това се въвежда електронно, от служебно лице.
Заявлението се подава на хартия в определените за учебната година и оповестени на сайта
на регионалното управление на образованието училища-гнезда.7 Информация за предоставяне на ми 5: гдет.топ.ь

услугата по електронен път: ниво на
предоставяне на услугата и интернет
адрес, на който се предоставя.

8 Срок на действие на За съответната учебна година
документа/индивидуалния
административен акт.

9 Такси или цени, основание за тяхното Не се дължат такси
определяне и начини на плащане

10 Орган, осъществяващ контрол върху Регионално управление на образованието



дейността на органа по
предоставянето на услугата.

Министерство на образованието и науката

11 Ред, включително срокове за Отказът за записване се обжалва по реда на АПК
обжалване на действията на органа
по предоставянето на услугата.

12 Електронен адрес за предложения Ето/”!: руйВапК/абдаьиьу
ВЪВ ВРЪЗКЗ С УСЛУГЗТЗ. / електронен адрес на институцията/

13 Начини на получаване на резултата от Лично или чрез пълномощник
услугата.

1 Наименование на административната ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ПЪРВИЯ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНОуслуга ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В Х| КЛАС В НЕПРОФИЛИРАНИТЕ УЧИЛИЩА -ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА НА МЕСТА
ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

Правно основание за предоставянето
на административната услуга/
издаването на индивидуалния
административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 5, чл. 147, чл. 148, чл. 149

Орган, който предоставя
административната услуга/издава
индивидуалния административен акт.

Директор на училището

Процедура по предоставяне на
административната услуга/издаване
на индивидуалния административен
акт, изисквания и необходими
документи.

Приемането на учениците в Х! клас се извършва въз основа на резултатите от националнотовъншно оценяване от Х клас.
Приемането на ученици в Х| клас по утвърден държавен план-прием за профилите"Изобразително изкуство““, ““Музика" и "Физическо възпитание и спорт" се извършва и възоснова на резултата от изпита за проверка на способностите.
Изпитът за проверка на способностите се организира от училището и се провежда по график,обявен в съответното училище и в регионалното управление на образованието.
За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление додиректора на училището, като за проверка на способностите по физическо възпитание и
спорт подават и копие на застрахователна полица ”“Злополука"“ за дните на изпита.Изпит за проверка на способностите може да се проведе и за специалности от професиите отобласт на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование
и обучение по решение на педагогическия съвет и оценката от този изпит е задължителна



част от бала.
Изпитът се определя преди началото на учебната година и се публикува на интернет
страницата на училището и на интернет страницата на регионалното управление на
образованието.
Изискванията към учениците за участие в приема са:
1. да са завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище в годината на
кандидатстване;
2. здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за
които кандидатстват по утвърден образец от МОН.
Дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците по допълнителния
държавен план-прием в Х! клас се организират от приемащото училище по график,
определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година.
Министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи, необходими за
организиране на дейностите по приемане на учениците.5 Начини на заявяване на услугата. Неприложимо

6 Информация за предоставяне на Не се предоставя по електронен път
услугата по електронен път: ниво на
предоставяне на услугата и интернет
адрес, на който се предоставя.

7 Срок на действие на документа/ За съответната учебна година
индивидуалния административен акт.

8 Такси или цени Не се дължат такси
9 Орган, осъществяващ контрол върху Регионално управление на образованието

дейността на органа по Министерство на образованието и науката
предоставянето на услугата.

10 Ред, включително срокове за Отказът за записване се обжалва по реда на АПК
обжалване на действията на органа
по предоставянето на услугата.

11 Електронен адрес за предложения Ета1/:р9г.Вап/(]адаьиь9
във връзка С УСЛУГЗТЗ. /електронгн адрес на институцията/

12 Начини на получаване на резултата от Лично или чрез пълномощник
услугата.



1. Наименование на административната услуга
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по
част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на
индивидуалния административен акт.

Чл. 40 от Закона за професионалното образование и обучение

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния

административен акт.
Директорът на институцията

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на
индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по
част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация по

реда на Наредба Мз 8/2016 г. за информацията и документите за системата на

предучилищното И училищното образование:

- Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от
професия се издават на всички обучаеми след успешно положен изпит за
придобиване на квалификация по част от професия.

- Свидетелства за валидиране на степен на професионална квалификация се
издават на всички обучаеми след успешно положен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация.

- Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от
професия и Свидетелства за валидиране на степен на професионална
квалификация се издават на бланка и се подпечатват в съответствие
изискванията на Приложение М 4 от Наредба М.» 8.

- Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от

професия и Свидетелства за валидиране на степен на професионална
квалификация се регистрират в съответната регистрационна книга съгласно
приложение М 2 от Наредба М 8.

- След регистрирането Удостоверенията за валидиране на професионална
квалификация по част от професия и Свидетелствата за валидиране на степен

на професионална квалификация СС ВЪВСЗКДЗТ КЗТО ОСНОВНИ данни и сканирани
изображения в Регистъра на документите за завършено основно образование,



средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация

5. Начини на заявяване на услугата.
Процедурите по валидиране се организират след подадено от лицето заявление по
образец до директора.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път
Услугата не се предоставя по електронен път

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
Безсрочно

8. Такси или цени.

За всяка процедура от валидирането на професионална квалификация се разработват
план-сметки

В план-сметките се включват всички преки и непреки разходи на институцията.
План-сметките се утвърждават от директора.

Сумите за разходите, направени от институциите за установяване, документиране,
оценяване и признаване на опита на лицата, както и за провеждане на изпитите за
придобиване на професионална квалификация, не могат да надвишават действителния

размер на разходите.
9. Орган. осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на
услугата.

Регионално управление на образованието
Националната агенция за професионално образование и обучение

Министерството на образованието и науката

10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по
предоставянето на услугата.

Отказът за издаване на Удостоверения за валидиране на професионална
квалификация по част от професията и Свидетелства за валидиране на професионална
квалификация се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
Етаг”!: р31.Вап/у"афаои 63
/електр0нен адрес на институцията/

12. Начини на получаване на резултата от услугата.
Лично/чрез упълномощено лице



Приложение към чл. 13, ал. 1

Вх. Ме ДО

............................../ ДИ РЕКТОРА/РЪКОВОДИТЕЛЯ

НА ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”

(наименование на институцията па валидиране)

гр. БАНКЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ....................................................................................................................... , ЕГН .............................................
(собствено, бащино и фамилно име на заявителя)

Адрес за кореспонденция:

гр. .................................................. , пощенски код .......................... , област ......................................... ,
........................................ , бул. /ул./ ж.к., Ме ........, бл. ..............,

вх. ап. .........

тел./факс ........................................... , 65М ................................................... , е-таН ....................................

Постоянен адрес:

гр. .................................................. , пощенски код .......................... , област ......................................... ,
община ........................................................ , бул. /ул./ ж.к. ............................. , Ме ......., бл. .............. , вх.
........ ап.

ГОСПОДИ Н/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ,

Желая да бъда включен/а в процедура за установяване и признаване на професионални
знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно
учене по:

професия: ................................................................................................... , код .............................................

специалност .............................................................................................. , код .............................................
(по Списъка на професиите за професионално образование и обучение)

КЪМ датата на подаване на заявлението:

(отбележете вярното със знака У)

П работя като

(наименование на фирмата/предприятието, адрес)

(попълва се по желание)

П самонаето лице
Ш безработен съм от .......................... години .................... месеца
В нямам трудов стаж



Притежаваните от мен знания, умения/компетентности са придобити чрез:

(отбележете верните със знака У)

Ш участие в организирани от Агенцията по заетостта курсове за професионално обучение
по част от професия/степен на квалификация
участие в организирано от работодателя обучение
придобит опит в работа по трудова заетост на работното място
придобит опит от самостоятелни дейности
участие по собствена инициатива в обучения, извършвани от учебни организации
участие в обучения с популярен характер, организирани от неучебни организации
обучителни програми на електронните и печатни медии
инцидентни участия в популяризаторски и информационни инициативи на организации
с разнообразен характер

П използване на самоучители, наръчници, ръководства
Ш информация и обучение от роднини и близки
П други източници

ШШПШШШШ

Притежаваните от мен знания, умения и компетентности досега сьм прилагал/а:

(отбележете верните със знака У)

в изпълнявана по трудов договор заетост
за получаване на допълнителни доходи от неформална/инцидентна заетост
за битови потребности
в любителска дейност за обществени ползи
в помощ на близки и приятели
като хоби
за обучение/предаване на знания, умения и компетентности на други хора
за друго ......................................................

(какво)
13 не мога да преценя

ШШШШШПШШ

Прилагам заверени от мен копия от документи за участие в курсове за професионално
обучение, за трудов стаж, опит, постижения в областта на посочените професионални знания,
умения и компетентности (удостоверения, свидетелства, служебни бележки, др.):

3.

(ако има и други подходящи, допълнете с нови редове)

При необходимост ще представя допълнителна информация във връзка с валидиране на
заявената от мен професионална квалификация.

Дата ........................................ С уважение:

(трите имена и подпис)



]. Наименование на административната услуга

Издаване на диплома за средно образование

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на
индивидуалния административен акт

Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния
административен акт

Директор на училището

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния
административен акт, изисквания и необходими документи

Издаване на дипломата по реда на Наредба Ме 8/2016 г. за информацията и документите
за системата на ПРСДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО образование:

- Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно
образоване

- Дипломата се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на
Приложение М» 4 от Наредба Ме 8/2016 г.

- Дипломата се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение М
2 от Наредба Ме 8/2016 г.

- След регистрирането дипломата се въвеждат като основни данни и сканирани
изображения в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно
образование и/или придобита степен на професионална квалификация,

5. Начини на заявяване на услугата

За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Диплома се издава на ВСИЧКИ

ученици, придобили средно образование.



6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на

услугата и интернет адрес, на който се предоставя

УСЛУГЗТЗ НС СС ПРСДОСТЗВЯ ПО електронен ПЪТ

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

Безсрочен

8. Такси или цени

Не се Дължат

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на

услугата

Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката

10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на
услугата

Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния
СЪД

1 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

Ето”: 1931.Вап/пайети 113

/електронен адрес на институцията/

12. Начини на получаване на резултата от услугата.

ГОТОВИТС ДИПЛОМИ се получават на МЯСТО В училището ЛИЧНО ИЛИ чрез УПЪЛНОМОЩСНО ЛИЦС

срещу полагане на ПОДПИС.



]. Наименование на административната услуга

Издаване на дубликат на Документ за завършен клас, етап или степен на
образование - удостоверения, свидетелства, дипломи

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на
индивидуалния административен акт.

чл. 45 от Наредба Мз 8/2016 г. за информацията и документите за системата на

предучилищното и училищното образование

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния

административен акт.
Директор на институцията

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо
информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за
връзка, работно време.

Администрация на СЪОТВСТНЗТЗ ИНСТИТУЦИЯ

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния
административен акт, изисквания и необходими документи.

Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че

институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава
заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.

Документи: заявление, актуална снимка - 2 бр., документ за промяна на имената (ако е

приложимо)

Издаване на дубликата по реда на Наредба Ме 8/2016 г.:

- Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че

оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати на

документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и

свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на

професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и

науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.

- Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на

Приложение М 4 от Наредба Ме 8/2016 г.

- Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение
М.) 2 от Наредба М 8.



- След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистьра за документите за

завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на
професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани
изображения.

7. Начини на заявяване на услугата.
заявление за издаване на дубликат се подава ЛИЧНО или чрез пълномощник

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път
Услугата не се предоставя по електронен ПЪТ

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
Безсрочно

10. Такси или цени.

Не се дължат

11. Орган. осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на
услугата.

Регионално управление на образованието - за детски градини, училища и

професионалните колежи

Министерство на образованието и науката - за частните професионални колежи
Национална агенция за професионално образование и обучение - центрове за

професионално обучение

12. Ред. включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на
услугата.

Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния
СЪД

13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
Етап: р31.Вап/дадат. ду
/електронен адрес на институцията/

14. Начини на получаване на резултата от услугата.
готовите дубликати се получават на МЯСТО В институцията лично или чрез упълномощено
лице срещу полагане на подпис.



до
ДИРЕКТОРА НА
ПГ по туризъм „Алеко константинов“
гр. Банкя

за издаване на Дубликат на

вид документ (удостоверение. свидетелство. диплома)

ОТ .............................................................................................................
име, презиме, фамилия

ЗЗВЪРШИЛ ..................................................................................................
клас. етап. степен на образование

профил, професия, специалност
през учебната .............. /.................... година в ............................................

вид. наименование и местонахождение на институцията

издаването на ДОКУМСНТЗ се налага поради СЛСДНИТС ПРИЧИНИ! ...............................

За контакти: телефон ...................... , е-тай! ....................................................
Пълномощно Ме ............................................................................................

име, презиме, фамилия

Дата: ......................
гр. Банкя Подпис:

Име. фамилия ..............................



1. Наименование на административната услуга

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на
индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 133, ал. 3)

„,). Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния
административен акт.

Директор на училището

4.17роцедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния
административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от
административен орган, се ПОСОЧВЦ и органът.

Издава се на учениците, подали заявление.

5. Начини на заявяване на услугата.

заявление за издаване на европейско приложение КЪМ Дипломата за средно образование
се подава на МЯСТО В училището.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път
Услугата не се предоставя по електронен път

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен

8. Такси или цени

Не се дължат



9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на
услугата.

Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК пред Административния съд
1 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

Етай: р31. Вап/нафтата 133

/електронен адрес на институцията/
12. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/чрез упълномощено лице



ДО
Вх. Ке ............ / ................

ДИРЕКТОРА НА

ПГ по туризъм „Алеко Константинов“
гр. Банкя

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на европейско приложение КЪМ Дипломата за средно образование

ОТ
.......................................................................................................................

име, презиме, фамилия

ПРИТСЖЗВЗМ ДИПЛОМЗ за средно образование серия ...... регистрационен номер ............................. ,

издадена на .................. / .............. година

Моля европейско приложение към дипломата за средно образование да ми бъде издадено на

За контакти: телефон ............................ , е-тай! ....................................................

име, презиме, фамилия

Дата: ................... Подпис:

Име, фамилия ..............................



1. Наименование на административната услуга.
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на
индивидуалния административен акт.

Закона за професионалното образование и обучение (Чл. 38, ал. 6)
Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 133, ал. 3)

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния
административен акт

Директор на институцията.
4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния
административен акт, изисквания и необходими документи.

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
по реда на Наредба М.» 8/2016 г. за информацията и документите за системата на
ПРСДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО образование:

- Подаване на заявление в институцията, провеждала обучението. В случай, че
институцията, издала оригиналния документ е закрита, заинтересованото лице
подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната
документация.

- Европейското приложение на свидетелство за професионална квалификация е
освободено от графичен дизайн (ОГД) и се издава от институцията, провеждала
обучението, а в случай, че тя е закрита, от институцията, където се съхранява
задължителната документация.

- То се подпечатва в съответствие с изискванията на Приложение М: 4 от Наредба Ме

8/2016 г.

- Европейското приложение на свидетелството за професионална квалификация се
регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение М 2 от Наредба Ме

8/2016 г.

5. Начини на заявяване на услугата.
ЛИЧНО или чрез ПЪЛНОМОЩНИК.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път.
УСЛУГЗТЗ не се предоставя по електронен ПЪТ.



Безсрочен

8. Такси или цени.

Не се Дължат

услугата.

Национална агенция за професионално образование и обучение
Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката

10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето науслугата.

Отказът за издаване на европейското приложение на свидетелство за професионалнаквалификация се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
Ета11: рд].Вап/дадат. 133
/електр0нен адрес на институцията/

12. Начини на получаване на резултата от услугата.
ЛИЧНО ИЛИ чрез ПЪЛНОМОЩНИК.



ДО

ДИРЕКТОРА НА

ПГ по туризъм „Алеко Константинов“

гр. Банкя

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

ОТ ..............................................................................................................
име. презиме. фамилия

Притежавам свидетелство за професионална квалификация
серия ...... , фабричен номер ...................... регистрационен номер ................................ ,

издадено на .................. / .............. година от .............................................
(наименование на образователната институция)

Моля да ми бъде издадено европейско приложение на свидетелство за професионална
квалификация на

име. презиме, фамилия

Дата: ................... Подпис:

Име, фамилия ..............................



1. Наименование на административната услуга

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане ДО Държавни зрелостни
изпити

2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на
индивидуалния административен акт.

Наредба Ме 1 1 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 84, т.
6ит.в)

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния
административен акт

Директорът на училището

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния
административен акт, изисквания и необходими документи.

Учениците ОТ ПОСЛСДНИЯ гимназиален клас, КОИТО желаят да бъдат допуснати ДО Държавни
зрелостни ИЗПИТИ, подават заявление ПО образец, утвърден СЪС заповед на министъра на
образованието и науката, до директора на училището.

5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

Утвърждават се ежегодно ОТ министъра на образованието И науката.

6. НЦЧННИ на заявяване на услугата.

Лично

7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път.

Услугата не се предоставя по електронен път.



8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

За СЪОТВСТНЗТЗ сесия на държавните ЗРСЛОСТНИ ИЗПИТИ

9. Такси или цени

Не се дължат

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионалното управление на образованието
Министерството на образованието е науката

11. Ред. включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

ЕтаЛ: р3!.Вап1у"аСя)а1)и1)3
/електронен адрес на институцията/

13. Начини на получаване на резултата от услугата
Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице



1. Наименование на административната услуга

Издаване на служебна бележка за допускане ДО държавни зрелостни изпити

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на
индивидуалния административен акт.

Наредба М 1 1 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 101)

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния
административен акт.

Директора на училището

4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния
административен акт, изисквания и необходими документи.

ДОПУСНЗТИТе ДО полагане на Държавни зрелостни ИЗПИТИ ЗРСЛОСТНИЦИ получават
служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната
услуга.

Утвърждават се ежегодно ОТ министъра на образованието И науката.

6. Начини на заявяване на услугата.

Лично

7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя ПО електронен ПЪТ.

8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.



За съответната сесия на Държавните зрелостни ИЗПИТИ

9. Такси или цени

Не се дължат

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионалното управление на образованието

Министерството на образованието е науката

11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на
услугата.

Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

Етай: рудВап/ааСаЗаЪи 173

/електронен адрес на институцията/

13 . Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице



1. Наименование на административната услуга
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за

професионална квалификация

2. Правно основание за предоставянето на административна/па услуга/издаването на
индивидуалния административен акт.

Чл. 38 и чл. 39 от Закона за професионалното образование и обучение

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния
административен акт.

Професионалните гимназии; училищата по изкуствата; спортните училища; духовните
училища - когато осигуряват професионална подготовка в професионално направление
"Религия"; училищата в местата за лишаване от свобода; специалните училища -
възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати; обединените
училища; средните училища; профилираните гимназии; вечерните училища; специалните
училища - за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания, в отделни
паралелки В ТЯХ; професионалните колежи; центровете за професионално обучение;

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния
административен акт, изисквания и необходими документи.

Издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за
професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност по реда на Наредба

М.» 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и
училищното образование:

- Удостоверение за професионално обучение се издава за удостоверяване на
завършено професионално обучение, и на всички обучаеми след успешно положен
изпит за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или
за разширяване на професионалната квалификация.

- Свидетелство за професионална квалификация се издават на всички обучаеми след
успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

- Свидетелство за правоспособност се издават по условия и ред определени с наредби
на министъра на образованието и науката, освен ако в закон не е предвидено друго.

- Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална
квалификация и Свидетелство за правоспособност се издават на бланка и се
подпечатват в съответствие изискванията на Приложение Кв 4 от Наредба М.) 8.

- Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална
квалификация и свидетелство 321 правоспособност се регистрират В съответната



регистрационна книга съгласно приложение М.» 2 от Наредба М 8.

- След регистрирането Удостоверението за професионално обучение, Свидетелството
за професионална квалификация и Свидетелството за правоспособност се въвеждат
като основни данни и сканирани изображения в Регистъра на документите за
завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на
професионална квалификация

5. Начини на заявяване на услугата.
За издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за

професионална квалификация не е необходимо заявяване.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път
Услугата не се предоставя по електронен ПЪТ

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
Безсрочен

8. Такси или цени. основание за тяхното Определяне и начини на плащане.
Не се дължат

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на
услугата.

Регионално управление на образованието

Националната агенция за професионално образование и обучение
МИНИСТСРСТВОТО на образованието И науката

10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на
услугата.

Отказът за издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за
професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се обжалват по реда на
АПК пред Административния съд

1 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
Ета11: рддВап/Е/аФЗаЪи ЪЗ
/електронен адрес на институцията/

12. Начини на получаване на резултата от услугата.
Лично или чрез упълномощено лице



ДО

ДИРЕКТОРА НА

ПГ по туризъм „Алеко константинов“
гр. Банкя

за издаване на дубликат на

вид документ (удостоверение. свидетелство, диплома)

от ................... . .........................................................................................
име, презиме, фамилия

завършил ............................................. . ....... .. ............. . .............................
клас. етап. степен на образование

профил, професия. специалност
през учебната .............. / .................... година в ........................ . .. .................

ВИД, наименование И местонахождение на ИНСТЪ-ЯТУЦИЯТЗ

Издаването на документа се налага поради следните причини: ...............................

Нриложени документи:

За контакти: телефон ...................... , е-таН ............ . .......................................
Пълномощно Мз ............................................................................................
на .............. ... .............................................................. .. ..........................

име, презиме, фамилия

Дата: ......................
гр. Банкя Подпис:

Име, фамилия ..............................



СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

за дОПУСКАНЕ до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)
Настоящата служебна бележка се издава в уверение на това. че

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ , , [ ! ] 1 ! | ; П Входящномер Шживущи) в гр./:. ,община
област

.
, ж.к./ул.

бл. , вх. . ет. , ап. , тел. за контакти

е завършил(а) клас

през учебната година

гр./с. , община

е допуснат(а) до ДЗИ през сесия
(май - година

септември)

на предмет
или на цикъла от учебни Сграда ЗалаДЗИ или на държавните (име и адрес на"”да"” училището)

Първи ДЗИ
Втори ДЗИ
По желание

Приложено е документ Ме за заболяване: ч...-ц.“Приложено е образование на

приложено е КОПИЕ за завършен Гимназиален етап "9

ЗРеЛОСТНИКЪТ следва яви В СГРВДЗТЗ на УЧИЛИЩЕТО половин час преди началото на ИЗПИТЗ.

Гр./с.

Дата:

Директор:
(подпис и печат)

Получил(а):
(име и фамилия) (подпис)



СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

за ПОШЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Настоящата служебна бележка се издава в уверение на това, че

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ ! , 1 ! 1 ! 1 , !

Ехолящ номер Шживущи) в гр./с. ,община
област »

, ж.к./ул. Ме
,

бл. . вх. , ет. . ап. . тел. за контакти
,

на когото / която предстои да завърши / е завършил(а) клас
през учебната година

(пълно наименование на училището)

гр./с. , община , област

е подал заявление за допускане до ДЗИ през сесия на учебната
(май - юни/август - септември)

година на следните изпити:

Наименование на учебния предмет Начало
или на цикъла от учебни предмети или на

Дата на изпита
държавните изпити за придобиване на
степен за професионална квалификация

ДЗИ

Първи задължителен ДЗИ
Втори задължителен ДЗИ
ДЗИ по желание

* Датите за ДЗИ по желание се утвърждават допълнително.

Приложено е копие от медицински документ Ме за заболяване:
Приложено е копие от диплома за средно образование Ме

Приложено е КОПИЕ ОТ УДОСТОВСРЕНИЕ за завършен Гимназиален ЕТВП “9.мГр./с.

Дата:

Директор:
(подпис и печат)

Получима):
(име и фамилия) (подпис)


