
ИАЧАЛПО  УЧИЛИЩЕ  „ПАТРИАРХ  ЕВТИМИЙ” ГР. ПЛEBEH  
ул. „Патриарх  Евтииий  " N_° 3, men. 064/ 82 3780,  e-mai: пијерleven@abv. bg  

„Пигриарл  Епимиы  

 

З AПOBEД  

№  PД-12-303/12.09.2022 г. 

Ha основание  чл. 259, an. 1 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  

образование, Наредба  зa изменение  и  допълнение  na Наредба  №  11 от  2016 г. за  

оценяване  на  резултатите  от  обучението  на  учениците  (ДВ, бр. 74 от  2016 г.), в  сила  от  

учебната  2021/2022 година, (Обн. ДВ. бр. 80 от  24.09.2021 г.), Наредба  зa изменение  и  

допълнение  на  Наредба  №  8 от  2016 г. за  информацията  и  документите  за  системата  на  

предучилищното  и  училищното  образование  (ДВ, бр. 66 от  2016 г.), в  сила  от  

10.09.2021 г. (Обн. ДВ. бр. 75 от  10.09.2021 г.) и  решение  на  Педагогическия  съвет  

(Протокол  №11 от  12. 09. 2022 г.), във  връзка  със  започване  на  учебната  2022/2023 

година  

HAPEЖДAM 

1. Утвърждавам  Правила  за  признаване  на  завършен  клас/период  на  

училищно  обучение  в  училище  no документи, издадени  от  училища  на  

чужди  държави  в  ПУ  „Патриарх  Евтимий" — Плевен  през  учебната  

2022/2023 г. 

Настоящата  заповед  да  се  доведе  до  знанието  на  заинтересованите  лица  зa 

сведение  и  изпълнение  срещу  подпис  от  г-жa Веселка  Николова. 

Контрол  no изпълнението  na настоящата  заповед  ще  се  осъществява  от  

директора. 

BECEЛA ЙОТОВА  

Директор  на  Пачал"/доучтг~ищс~ % ' 

,, Патриарх  Евтимий~~̀ .ер, лес  



ИАЧАЛПО  УЧИЛИЩЕ  „ПАТРИАРХ  ЕВТИМИЙ" ГР. ПЛEBEИ  

ул. „17атриарх  Евтимий"№  3, men. 064/82 3780,  e-mai: пијеЈ lеиеп@abv.bg  
„ПдТриарвЕеТимий  

УТВЪРДИЛ: 

ДИРЕКТОР  
ВЕСЁЛА 	 :,ЙО  1 ~ • 

ПРАВИЛА  
ЗA ПPИЗHABAHE HA ЗАВЪРШЕН  

КЛАС/ПЕРИОД  HA 
УЧИЛИЩНО  ОБУЧЕНИЕ  B УЧИЛИЩЕ  HO 
ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ  OT УЧИЛИЩА  
HA ЧУЖДИ  ДЪРЖАВИ  B НУ  „ПАТРИАРХ  .. 
ЕВТИМИИ" - ПЛЕВЕН  ПPEЗ  УЧЕБНАТА  

2022/2023Г. 

Приети  с  Решение  на  Педагогически  съвет  (Протокол  N° 11.от  12.09.2022 г.) и  
Утвърдени  със  Заповед  на  директора  №  РД12-302/12. 09.2022 г. 



РАЗДЕЛ  I 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

Чл. 1. (1) C настоящитс  правила  сс  опрсдслят  условията  и  рсдът  за  признаванс  
на  завършсни  учсбни  години  за  първи, втори  и  трсти  клас  на  училищното  обучснис, no 
докумснти, издадсни  от  училища  на  чужди  държави. 

(2) При  същитс  условия  и  рсд  сс  извършва  признаванс  и  на  завършсни  в  
училищс  на  чужда  държава  първи  учсбсн  срок  на  I- IV клас  или  псриод  от  учебсн  срок  
на  I- IV клас  като  установсни  форми, в  които  сс  организира  обучснисто. 

Чл. 2. Настоящитс  правила  са  разработсни  в  съотвстствис  с: 

- Нарсдба  за  измснснис  и  допълнснис  на  Нарсдба  №  11 от  2016 г. за  оцсняванс  
на  рсзултатитс  от  обучснисто  на  учсницитс  (ДВ, бр. 74 от  2016 г.) B сила  от  учебната  
2021/2022 година, (Обн. ДВ. бр.80 от  24.09.2021 г.) 

- Нарсдба  за  измснснис  и  допълнснис  на  Нарсдба  No 8 от  2016 г. за  
информацията  и  докумснтитс  за  систсмата  на  прсдучилищното  и  
yчилищнoтo образованис  (ДВ, бр. 66 от  2016 г.) B сила  от  10.09.2021 г. 
(Обн. ДВ. бр.75 от  10.09.2021 г. ) 

Чл. 3. (1) Завършсни  учсбна  година/учсбсн  срок/псриод  на  училищно  
обучснис  в  училищс  на  чужда  държава  cc удостовсрява  с  докумснт, издадсн  от  
училищс, създадсно  no законоустановсния  рсд  в  страната, в  която  са  издадсни  
докумснтитс, и  считано  за  част  oт  систсмата  на  свстското  училищно  образованис  на  
съотвстната  държава. 

(2) Завършсни  учсбна  година/учсбсн  срок/псриод  на  училищно  обучснис  в  
училищс  на  чужда  държава  cc удостовсрява  и  с  докумснт, издадсн  oт  компстснтсн  
орган, опрсдслсн  като  такъв  от  законовитс  разпорсдби  на  съотвстната  държава. 

(3) Завършсни  учсбна  година/учсбсн  срок/псриод  на  училищно  обучснис  в  
училищс  oт  систсмата  на  Европсйскитс  училища  сс  удостовсрява  с  докумснт, издадсн  
от  съотвстното  училищс. 

(4) Завършени  учсбна  година/учсбсн  срок/псриод  на  обучснис  за  придобиванс  
на  кoмпeтeнтнocти  no учсбният  прсдмст  български  сзик  и  литсратура, осъщсствсно  от  
финансирани  при  условията  и  no рсда  на  ЗПУО  организации  на  българи, живссщи  
извън  Рспублика  България, cc удостовсрява  с  докумснт, издадсн  в  съотвстствис  с  
държавния  образоватслсн  стандарт  за  информацията  и  докумснтитс. 

PAЗДEЛ  II 

ПPИЗHABAHE HA УЧИЛИЩНО  ОБУЧЕНИЕ. 

Чл. 4. (1) Признавансто  с  oфициaлнo писмсно  потвърждснис  на  съотвстствисто  
на  завършсни  класовс/псриоди  на  училищно  обучснис  в  училищс  на  чужда  държава  с  
тсзи  в  систсмата  на  народната  просвста  в  Рспублика  България. 

(2) Признавансто  no an. 1 cc извършва  с  цсл  осигуряванс  достъп  до  обучснис  в  
систсмата  на  училищното  образованис. 



Чл. 5. Признаването  на  завършени  учебни  години  за  I, II или  III клас, първи  
учебен  срок  на  I- IV клас  или  период  от  учебен  срок  на  I- IV unac, ce извършва  от  
директора  HY „Патриарх  Евтимий" — Плевен, в  качеството  си  на  директор  на  
приемащото  училище. 

Чл. 6. (1) Желаещите  признаване  на  завършени  училищни  обучения, съгласно  
чл. 5 no документи, издадени  от  училища  на  чужди  държави, подават  следните  
документи: 

1. Заявление  дo директора  на  училището  no образец, утвърден  със  
заповед  на  министъра  на  образованието  и  науката; 

2. Документ  за  училищно  образование; 

3. Документ, в  който  се  посочва  какви  права  дава  документьт  no т. 
2 за  продължаване  на  образованието, в  случаите, когато  това  не  е  
посочено  в  самия  документ; 

4. Превод  на  български  език  на  документите  no т. 2 и  т. 3 oт  заклет  
преводач; 

5. Документ  за  последния  завършен  клас  в  българско  училище  (ако  
има  такъв) преди  обучението  в  училище  на  чужда  държава. 

(2) За  подаване  на  документите  в  училище  не  се  заллаща  такса. 

(3) Документите  no an. 1, т. 2, 3 и  4 се  подават  в  оригинал, a документите  no т. 5 
в  opurunan или  копие  заверено  от  нотариус  или  от  училището, издало  документа. 

(4) Дoпълнитeлнo npu необходимост  се  представят  и  други  документи, 
свързани  с  признаването, посочени  oт  директора  на  приемащото  училище. 

Чл. 7. Документите  за  признаване  на  завършен  клас/учебен  срок/период  на  
училищно  обучение  се  подават  в  училището  при  ЗAC г-жа  Веселка  Ииколова  срещу  
вкoдящ  номер  и  се  съхраняват  в  касата  на  училището. 

Чл. 8. Документите  no an. 1, т. 2, т. 3 и  no an. 4 се  легализират, превеждат  и  
заверяват  в  съответствие  с  Конвенцията  за  премакване  на  изискването  за  легализация  
на  чуждестранни  публични  актове, с  подписаните  договори  между  Република  България  
и  държавата, в  кoятo са  издадени, или  no реда  на  Правилника  за  легализациите, 
заверките  и  преводите  на  документи  и  други  книжа, утвърден  с  Постановление  №  184 
на  Министерския  съвет  oт  1958 г. (ДВ, бр. 73 от  1958 г.), с  изключение  на  документите, 
издадени  oт  училище  в  системата  на  Европейските  училища, които  не  се  легализират. 

Чл. 9. Изключения  no чл. 8 се  допускат  за  документи  на  лица, тьрсещи  или  
получили  международна  закрила, които  може  да  не  са  легализирани  и  заверени. 

Чл. 10. При  признаване  на  завършено  училищно  обучение  (учебни  години  за  I, 
II или  III клac, първи  учебен  срок  на  I- IV клас  или  период  oт  учебен  срок  на  I- IV 
клас) директорът  на  приемащото  училище  извършва  оценка  на  представените  
документи  и  издава  зaпoвeд  за  признаване  и  записване  в  училището  или  за  отказ  за  
признаване, като  отчита: 

1. Продължителността  на  обучението; 

2. Вида  на  училището, в  кoeтo е  проведено  обучението; 

3. Изучаваните  учебни  предмети  (axo има  такива); 

4. Правата, които  дава  документьт  в  страната, в  която  е  издаден. 



Чл. 11. Директорът  се  произнася  no всеки  конкретен  случай  на  признаване  в  
срок  10 дни, считано  от  датата  на  представяне  на  документите  no чл. 6, an. 1. 

Чл. 12. Срокът  no чл. 11 може  да  бъде  удължен  в  случаите, в  които  
документите, подадени  съгласно  чл. 6, an. 1 са  недостатьчни  за  вземане  на  решение  и  се  
налага  изискване  на  допълнителна  информация  във  връзка  с  чл.б, an. 4. 

Чл. 13. B случаите  no чл.12, при  изявено  писмено  желание, лицето  може  да  
посещава  училището  с  разрешението  на  директора. 

Чл. 14. Признаване  се  отказва, кoraтo: 

1. Подадените  документи  не  съответстват  на  изискванията  на  чл. 
6; 

2. Документите  са  издадени  oт  училище  на  друга  държава, кoeтo 
не  е  признато  oт  компетентен  държавен  орган  на  съответната  
страна  за  част  от  системата  й  за  светско  училищно  
образование. 

Чл. 15. Отказът  no чл. 14 се  мотивира  oт  директора  на  приемащото  училище  и  
писмено  се  уведомява  заинтересувания  за  мотивите  на  отказа. 

Чл. 16. Лицата, на  кoитo е  признат  завършен  клас  oт  I дo III, включителио  no 
документи, издадени  oт  училище  на  чужда  държава, не  полагат  приравнителни  изпити. 

ДOПЪЛИИTEЛИA РАЗПОРЕДБА  

Чл. 17. Лицата, кoитo поради  природни  бедствия, крупни  аварии  unu военни  
действия  на  територията  на  държавата, в  която  са  се  обучавали, или  други  независещи  
oт  тяк  причини  нe могат  да  представят  документи  за  завършени  периоди/класове  на  
училищно  обучение, могат  да  поискат  установяване  на  тези  факти  no реда  на  
Гражданския  процесуален  кодекс. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  PAЗПOPEДБИ  

Чл. 18. Настоящите  правила  са  отворени  и  подлежат  на  актуализация  при  
промяна  на  нормативната  уредба. 

Чл. 19. Настоящите  правила  се  приемат  oт  Педагогическия  съвет  и  влизат  в  
сила  след  утвърждаване  със  заповед  на  директора. 
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