
 

 

ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ   

ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН УЧЕБЕН СРОК, 

КЛАС/КЛАСОВЕ, ЕТАП НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ 

СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА 

НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ 

 
 (съгласно Наредба №2 от 14.04.2003 г., издадена от министъра на образованието и 

науката, обн. ДВ, бр. 40 от 29 април 2003 г., в сила от 01 май 2003 г., изм. ДВ бр. 60 от 

22 юли 2005 г., изм. ДВ бр. 32 от 28 април 2009 г., изм. и доп., бр. 78 от 07 октомври 

2011 г., в сила от 08 ноември 2011 г., изм. ДВ бр. 88 от 08 октомври 2013 г., изм. и доп. 

ДВ бр 44 от 27 май 2014 г.)  

  

 І. Документите за признаване на завършен от І до VІ клас включително се 

подават в училището, в което лицето желае да продължи образованието си. 

 ІІ. Документите за признаването на завършени от VІІ до последен 

гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и /или на 

професионална квалификация се подават във всяко регионално управление на 

образованието (РУО). 

 ІІІ. Гражданите, които желаят признаване на училищно обучение, 

образование и професионална квалификация, подават следните документи: 

1. Заявление по образец, в което се вписват личните данни на гражданина, чиито 

документи се внасят за признаване. 

2. Документ в оригинал за училищно образование и/или професионална 

квалификация. 

3. Документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за 

продължаване на образованието, в случаите когато това не е посочено в 

документа по т. 2. 
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4. В случай, че лицето желае да продължи обучението си в гимназиален етап в 

българско училище - справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на 

учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2. 

5. Превод на български език на документите по т. 2, 3 и 4 от заклет преводач. 

6. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) 

преди обучението в чужбина. 

7. Документ за платена държавна такса – за документи, подадени в 

Регионалното управление на образованието:  

- за всеки отделен клас, който подлежи на признаване – 10 (десет) 

лв.; 

- за завършена степен на образование – 25 (двадесет и пет) лв.; 

- за достъп до кандидатстване за придобиване на правоспособност 

за управление на МПС – 25 (двадесет и пет) лв. 

  

 Таксата се превежда по банков път в Обединена българска банка (ОББ) по 

сметка на РУО – Русе.  
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 Документите по т. 2, 3, 4, 5 и 7 се подават в оригинал, а документите по т. 6 - в 

оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа. При 

подаване на документите лицето представя и копия на пълния комплект документи по 

т. 5 (заверени от лицето с „Вярно с оригинала“), поради факта, че оригиналите на 

документите се връщат на лицето след издаване на удостоверението или уверението. 

 Всеки документ за образование, издаден от училище на чужда държава, се 

приема в Регионалното управление на образованието за признаване само ако е 

легализиран от официалните държавни органи на съответната държава 

(поставен е печат АПОСТИЛ), с изключение на държавите, с които Република 

България има сключени двустранни договори за правна помощ (ВИЖ СПИСЪК)  

Подписът на преводача се заверява в Министерството на външните работи, 

дирекция „Консулски отношения”. 

  

Документите се приемат в Регионалното управление на образованието – гр. 

Русе, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. на адрес: Русе,  ул. “Църковна 



независимост”, № 18, ет. 7, ст. № 3. Експертна комисия се произнася по всеки 

конкретен  случай на признаване в срок до един месец, считано от датата на 

представяне на документите. 

 

 Гражданите е необходимо да знаят, че: 

• учениците, на които е признат от І до VІ клас включително, по документи, 

издадени от училище на чужда държава, не полагат приравнителни изпити; 

• учениците, на които се признава завършен клас – VІІ и VІІІ, по документи, 

издадени от училище на чужда държава, полагат приравнителен изпит по 

български език и литература за последния успешно завършен в чужбина 

клас; 

• учениците, на които се признава завършен клас - от ІХ до последен 

гимназиален клас включително, полагат приравнителни изпити по 

български език и литература, по история и цивилизация и по география и 

икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията на 

България, ако тези предмети се изучават в съответните класове. Тези 

ученици полагат приравнителни изпити и по учебните предмети от учебния план 

на българското училище, които не са изучавали в чуждестранното училище 

и/или нямат оценки по тях. Приравнителни изпити се полагат и ако 

приравнената оценка по даден предмет е по-ниска от Среден 3,00; 

• на лицата, на които е признат завършен клас – от VІІ до последен гимназиален 

клас включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, и 

които са изучавали български език и литература, история и цивилизация и 

география и икономика на България към дипломатически представителства на 

Република България, към организации на българи, регистрирани съгласно 

законодателството на съответната държава за извършване на образователно-

културна дейност, и към български православни църковни общини в чужбина, 

които се подпомагат със срадства от бюджета на МОН, и представят оригинално 

удостоверение за проведено обучение за съответния признат клас, не полагат 

приравнителни изпити по тези учебни предмети; 

• приравнителните изпити се полагат в българско училище, избрано от лицето 

или негов родител (настойник или попечител). При отказ от директора на 

избраното училище началникът на Регионалното управление на образованието 

определя училището за полагане на приравнителни изпити.  



• лица, които са се обучавали повече от една учебна година в гимназиален етап, 

представят документи за признаване на всеки отделен клас, завършен в училище 

на чужда държава; 

• признаване на професионална квалификация, придобита в училище на чужда 

държава, се извършва само във връзка с признаване на завършен клас или 

степен на образование; 

• лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда 

държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание 

на родител (настойник или попечител), да повторят в българско училище 

последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или 

родителя (настойника или попечителя) до директора на училището то не полага 

приравнителни изпити за класа, който повтаря; 

• до произнасяне на комисията с решение, при изявено писмено желание, 

лицето може да посещава училище с разрешение на началника на РУО. 

   

 

 


