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  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  Министерство на образованието и науката 

  Регионално управление на образованието – гр. Русе 

  

   

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ 

НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА И 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ  

ОБЛАСТ РУСЕ 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА 

ГЛАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

ПО ОБРАЗОВАНИЕТО  

ОБЛАСТ РУСЕ 

 

 

УВАЖАЕМИ(А) ГОСПОДИН /ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

УВАЖАЕМИ(А) ГОСПОДИН /ГОСПОЖО ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ, 

 

Във връзка с Писмо №9105-405/05.12.2017 г. на МОН и вх. № АСД-10-

13/05.12.2017 г. в РУО – Русе относно заявяване на документи от задължителната 

документация за края на учебната 2017/2018 година, Ви уведомяваме за следното: 

1. Заявяването на задължителните документи се извършва от директора на 

институцията в системата на предучилищното и училищното образование на 

утвърден от министъра на образованието и науката формуляр на заявка. 

2. В заявката да се попълват всички реквизити по така форматирания начин. 

3. При заявяване на документи да се имат предвид Преходните и заключителни 

разпоредби на Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование: 

- Свидетелства за основно образование с ном. номера 3-30.7 и 3-30.8 няма да 

се отпечатват; 

- съгласно § 22 за края на учебната 2017/2018 г. ще се отпечатва 

свидетелство за основно образование с ном. номер 3-20; 

- съгласно § 10 дипломата за средно образование с ном. номер 3-42 (за 

минали години) се ползва както от средните училища, така и от 

професионалните гимназии. 



_______________________________________________________________________________ 

РУО- Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, тел.: 082/83-45-32; e-mail: mail@rio-ruse.org 

4. Удостоверението за валидиране на компетентности за начален или първи 

гимназиален етап/основно степен на образование с ном. номер – 3-27В и 

дубликатът на удостоверението с ном. номер – 3-27аВ, са документи с фабрична 

номерация и съгласно чл. 52 от Наредба №8/11.08.2016 г. се отчитат ежегодно с 

Отчет на документи с фабрична номерация (Приложение №6). 

5. Заявката се изготвя от платеца в четири абсолютно еднакви екземпляра в оригинал, 

които са предназначени, както следва: 

- един за заявителя от институцията на предучилищното и училищното 

образование (училище, обслужващо звено, детска градина и др.); 

- един за общинската администрация на територията, на която се намира 

заявителят (В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ОБЩИНАТА Е ПЛАТЕЦ); 

- един за РУО; 

- един за МОН. 

ЕКЗЕМПЛЯРЪТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ, НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ОБЩИНАТА НЕ Е ПЛАТЕЦ 

НА ЗУД. 

Всяка община трябва да извърши обобщаване на заявките на всички институции, 

чиято документация заплаща. Заявките на институциите, чието финансиране се извършва 

от общинския бюджет, трябва да бъдат заверени от съответната общинска администрация. 

 

6.  В срок до 09.01.2018 г. трябва да представите в РУО – Русе, ул. “Църковна 

независимост” № 18: 

- екземплярите от индивидуалните заявки на директорите на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование – 3 бр., ако 

институцията е на делегиран бюджет или 4 бр., ако платец е съответната 

общинска администрация; 

- екземплярите от обобщените заявки на общините, ако са платци на ЗУД. 

 

7. Всички заявки за ЗУД за края на учебната 2017/2018 г. се представят с писмо, 

придружаващо заявките, изведено с изходящ номер на съответната институция. 

 

С настоящото писмо следва да бъдат запознати всички директори на институции в 

системата на предучилищното и училищното образование и общински администрации на 

територията на област Русе. 

Информацията ще бъде публикувана и на сайта на РУО – Русе. 
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Преди да бъдат заведени с входящ номер в РУО – Русе, заявките се 

представят за проверка на В. Пехова – ст. експерт ОСО, в срок до 09.01.2018 г.  

 

 Допълнителна информация можете да получите на тел. 082/83-45-33, ст. 3, ет. 

VІІ, РУО – Русе, ул. “Църковна независимост” № 18 – В. Пехова – ст. експерт ОСО. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Заявка за документи от задължителната документация за края на учебната 

2017/2018 г.      

 

 

С уважение,  

 

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА 

Началник на РУО – Русе  

 

 


