
 

 

ИЗДАВАНЕ  НА  УДОСТОВЕРЕНИЕ  

ЗА  ПРИЗНАВАНЕ  НА  

КВАЛИФИКАЦИОННИ  КРЕДИТИ 
 
 

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор 

съгласно Регистъра на услугите: 

1.1. Наименование на административната услуга: Издаване на удостоверение за 

признаване на квалификационни кредити. 

1.2. Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: № 2826 

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването 

на индивидуалния административен акт: 

 1. чл. 222, ал. 5 от Закон за предучилищното и училищното образование; 

 2. чл. 50, ал. 1 от Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния 

административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават 

индивидуалния административен акт: 

Регионална управление на образованието – Русе (РУО – Русе) 

 

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и 

предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, 

телефони за връзка, работно време: 

1. Деловодство на РУО – Русе, находяща се на адрес: гр. Русе, ул. „Църковна 

независимост“, № 18, ет. 7, ст. № 2; mail@rio-ruse.org; телефон за връзка: 082-82-45-32 или 

082-83-45-33; работно време: от 08:30 ч. до 17:00 ч. 

2. Експертна комисия, определена със заповед на началника на РУО – Русе, 

заседаваща в сградата на РУО - Русе, находяща се на адрес: гр. Русе, ул. „Църковна 

независимост“, № 18, ет. 7, ст. № 2; mail@rio-ruse.org; телефон за връзка: 082-82-45-32 или 

082-83-45-33; работно време: от 08:30 ч. до 17:00 ч. с обедна почивка от 13:00 ч. до 13:30 ч. 

 

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на 

индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай 

че документ се издава от административен орган, се посочва и органът: 

5.1. Правоимащи лица: Заявител по настоящата услуга може да бъде педагогически 

специалист, който желае признаване на повишаване на квалификацията му чрез проведено 

обучение или участие в друга форма за повишаване на квалификацията. 

5.2. За предоставянето на административната услуга е необходимо да се подадат 

следните документи: 

5.2.1. заявление по образец, съгласно т. 6 от настоящето описание 

5.2.2. копие от документи, удостоверяващи повишаване на квалификацията, 

включително и по международни и национални програми, от които е 

видно съдържанието, продължителността на проведеното обучение или 



участието му в семинар, конференция или друга форма с доклад, 

съобщение, презентация; 

5.2.3. копие от документ за самоличност; 

5.2.4. препис-извлечение от трудовата книжка, удостоверяващо заеманата 

длъжност от педагогически специалист към датата на подаване на 

заявлението. 

ВАЖНО! При подаването на копията на документите по т. 5.2.2., т. т. 5.2.3., т. 5.2.4. се 

представят и оригиналите за сверка.. 

ВАЖНО! Представяните документи трябва да бъдат на български език. В случай, че 

оригиналният документ е на чужд език, се представя заверен и легализиран превод от заклет 

преводач. 

ВАЖНО! Не се приемат заявления извън срока на подаване и/или такива, които не са 

придружени с изброените по-горе копия на документи. 

5.4. Издаденото удостоверение за признаване на квалификационни кредити важи само 

на територията на Република България. 

5.5. Заявлението за извършване на административната услуга може да бъде подадено 

от: 

� лично от заявителя на административната услуга; 

� съпруг, деца и родители на заявителя на административната услуга с документ, 

удостоверяващ гражданското състояние или с писмено нотариално пълномощно; 

� адвокати с писмено нотариално заявено пълномощно от заявителя на 

административната услуга; 

� други граждани с писмено нотариално заявено пълномощно от заявителя на 

административната услуга. 

5.4. Процедура за реализиране на административната услуга: 

1. Заявлението за извършване на услугата се подава писмено в РУО - Русе. 

Образец на заявлението е представен по-долу в т. 6 от настоящето описание на 

административната услуга от 1во до 10то число на месец февруари и месец юли. 

2. Експертната комисията разглежда постъпилите документи в 3-месечен 

срок от постъпването им като се произнася по признаването или отказа за признаване на 

квалификационните кредити. 

3. В случай на признаване на квалификационните кредити се издава 

удостоверение за признаване на квалификационните кредити със съдържание, установено в 

чл. 53, ал. 3 от Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

4. В случай на непризнаване на квалификационните кредити на заявителя на 

административната услуга се изпраща мотивиран отказ. 

5. Срок за изпълнението на услугата – три месеца от датата на представяне на 

документите в РУО - Русе. 

 

6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на 

административната услуга: - съгласно Приложение № 16 към чл. 51, ал. 1 от Наредба № 12 

от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

 

 

 

 



 

Вх. № ............. от ............. 20 ... г. 

 

ДО 

НАЧАЛНИКА  НА РЕГИОНАЛНО  

УПРАВЛЕНИЕ  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО - РУСЕ 

гр. РУСЕ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

От .................................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ........................................, адрес: ........................................................................................., 

тел.: ..................................................., Месторабота .................................................................... 

........................................................................................................................................................, 

(пълно наименование на институцията) 

гр. (с.) .............................................., обл. ..................................................................................., 

на длъжност ................................................................................................................................ , 

завършил(а) ..................................................................., гр. ...................................................... , 

                                       (висше училище) 

образователно-квалификационна степен ................................................................................., 

специалност: ................................................................................................................................, 

диплома № ........................................... от ................................................................................... 

 

Моля, да бъде признато чрез квалификационни кредити повишаването на 

квалификацията ми чрез: 

1. участие в обучение; 

2. подготовка и представяне на доклад или научно съобщение за резултати от 

проучвания, изследователска и творческа дейност или на презентация за споделяне на 

добри, иновативни практики на конференция, конкурс, семинар, практикум и др.; 

3. научна или методическа публикация в периодично издание. 

(посочва се само вярното) 

 

Прилагам следните документи: 

1. копие от документ, удостоверяващ участие във форма за повишаване на 

квалификацията, в който е посочена продължителност на проведеното обучение или 

участието в семинара, конференцията, други с доклад, съобщение, презентация и др.; 

2. препис-извлечение от институцията, удостоверяваща заеманата длъжност на 

педагогически специалист към момента на подаване на заявлението; 

3. превод на български език на документите, удостоверяващи участие в чужбина в 

проведено обучение или в семинар, конференция и други с доклад, съобщение, презентация 

и др. 

 

 

Дата: .................................                                                   Подпис: ............................................ 
 

 

 

 

 

 



7. Начини на заявяване на услугата: 

Заявлението се подава оригинал по образец, съгласно Приложение № 16 към чл. 51, 

ал. 1 от Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти в РУО – Русе на адрес: гр. Русе, ул. 

„Църковна независимост“, № 18, ет. 7, ст. № 2. 

 

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

предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: 

Услугата не се предоставя по електронен път. 

 

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

Издаденото удостоверение за признаване на кредити е със срок в рамките на атестационния 

период. 

 

10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: 

Административната услуга се извършва безплатно. 

 

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

на услугата: 

1. Министерство на образованието и науката 

2. Административен съд – гр. Русе 

 

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по 

предоставянето на услугата: 

14-дневен срок от получаване на писмото за отказ от издаване на удостоверение или от 

получаването на удостоверението за признаване на квалификационни кредити. 

 

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: 

Електронния адрес на РУО – Русе: mail@rio-ruse.org 

 

14. Начини на получаване на резултата от услугата: 

 Лично от заявителя на административната услуга срещу подпис в Регистрационната 

книга за издадените удостоверения. 


