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ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД, КЛАС, НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ 

 

Правно основание: Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на 

училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по 

документи, издадени от училища на чужди държави 

и 

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  

  

Желаещите признаване на завършен период, клас, начален етап на основно 

образование по документи, издадени от училища на чужди държави, подават следните 

документи: 

1. заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката;   

2. документ за училищно образование; 

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; 

4. превод на български език на документите по т. 2 и 3 от заклет преводач. 

Документите по т. 4 се подават в оригинал, а документите по т. 2 и 3 - в оригинал или копие, 

заверено от нотариус или от училището, издало документа. 

Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с 

признаването, посочени от директора на приемащото училище. 

Документите по т. 2, 3 и 4 не се легализират за лица, които желаят признаване на 

класове от I до IV включително.  

Документите за завършен период или клас за класовете от I до IV включително се 

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

При признаване на завършен период или клас за класовете от I до IV включително 

директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава 

заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита: 

1. продължителността на обучението; 

2. вида на училището, в което е проведено обучението; 

3. изучаваните учебни предмети (ако има такива); 

4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден. 

Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, 

считан от датата на представяне на документите. 
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Признаване се отказва, когато: 

1. подадените документи не съответстват на горепосочените изисквания; 

2. документите са издадени от училище на друга държава, което не е признато от 

компетентен държавен орган на съответната страна за част от системата й за светско 

училищно образование.   

Отказът се мотивира. Комисията или директорът на приемащото училище писмено 

уведомява заинтересувания за мотивите за отказа. 


