
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 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  
(ДВ, бр. 40 от 2003 г.) 

 
Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 60 от 22.07.2005 г. 
 
 § 1.  В чл. 3 ал. 3 се изменя и допълва така: 
 "(3) Признаването се извършва от експертни комисии, както следва: 
 1.  по документи за завършени от I до VII клас включително - от комисия към 
всеки регионален инспекторат по образование; комисията е петчленна и се определя 
със заповед на министъра на образованието и науката, като председател на 
комисията е началникът на РИО; 
 2.  по документи за завършени VIII клас до последен гимназиален клас 
включително, както и дипломи за средно образование и документи за професионална 
квалификация - от комисия към Министерството на образованието и науката; 
комисията е седемчленна и се определя със заповед на министъра на образованието 
и науката." 
 § 2.  В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 
 1.  В ал. 1 думите "в МОН" се заличават. 
 2.  Създават се ал. 6 и 7: 
 "(6) Документите по ал. 1 за завършени I до VII клас включително и учебен срок 
се подават в РИО по местоживеене. 
 (7) Документите по ал. 1 за завършени VIII до последен гимназиален клас, 
включително и учебен срок, както и дипломи за средно образование и документи за 
професионална квалификация се подават в МОН." 
 § 3.  В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 
 1.  Алинея 1 се изменя така: 
 "(1) Експертните комисии по чл. 3, ал. 3 извършват експертна оценка на 
представените документи и вземат решение за признаване или за отказ за 
признаване, като отчитат: 
 1.  продължителността на обучението; 
 2.  вида на училището, в което е проведено обучението; 
 3.  изучаваните учебни предмети и общия хорариум по всеки един от тях; 
 4.  правата, които дава документът в страната, в която е издаден." 
 2.  Алинея 2 се отменя. 
 3.  Досегашната ал. 3 става ал. 2 и се изменя така: 
 "(2) Комисията по чл. 3, ал. 3, т. 1 заседава най-малко един път месечно и взема 
решение с обикновено мнозинство.  Заседанията на комисията и взетите решения се 
отразяват в протокол.  При отсъствие на председателя на комисията заседанието се 
ръководи от заместник-председателя на комисията, който подписва протокола." 
 4.  Създава се нова ал. 3: 
 "(3) Комисията по чл. 3, ал. 3, т. 2 заседава най-малко един път месечно и взема 
решение с обикновено мнозинство.  Заседанията на комисията и взетите решения се 
отразяват в протокол." 
 5.  В ал. 4 думите "до четири месеца" се заменят с "до два месеца". 
 6.  Създава се ал. 5: 
 "(5) Двумесечният срок по ал. 4 може да бъде удължен в случаите, в които 
документите, подадени съгласно чл. 4, ал. 1 и 3, са недостатъчни за вземане на 
решение и се налага съответната комисия да изиска информация по официален 
дипломатически път. " 



 § 4.  В чл. 6, ал. 1 се правят следните допълнения: 
 1.  В т. 1 и 2 накрая се добавя ново изречение: "издава се от МОН;". 
 2.  Създава се т. 3: 
 "3.  приложение № 3 - за признат учебен срок или клас/класове; издава се от 
РИО;". 
 § 5.  В чл. 7 ал. 2 се изменя така: 
 "(2) В удостоверението съгласно приложение № 2 и приложение № 3 се вписват 
приравнителни изпити в случаи, когато такива са налице, както и срокът за тяхното 
полагане, който не трябва да е по-късно от края на съответната учебна година.  
Решението се взема от съответната комисия." 
 § 6.  В чл. 8, ал. 1 в т. 2 накрая се прави следното допълнение: 
 ",изразяващи се в необходимост от полагане на приравнителни изпити за 
съответен клас по най-малко половината от учебните предмети съгласно действащия 
към момента на признаването учебен план в българското училище." 
 § 7.  В чл. 9 се създава ал. 7: 
 "(7) Когато се разглежда документ за завършен учебен срок в страна, в която не 
се оформят срочни оценки, годишната оценка в българското училище се оформя 
съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване." 
 § 8.  В чл. 10 се правят следните изменения: 
 1.  Досегашният текст става ал. 1. 
 2.  Досегашната ал. 1 на чл. 11 става ал. 2, като след края на текста се добавят 
думите "или в българско училище в чужбина". 
 3.  Досегашната ал. 2 на чл. 11 става ал. 3 и думите "ал. 1" се заменят с "ал. 2". 
 § 9.  Създава се нов чл. 11: 
 "Чл. 11.  В случай, когато ученикът има признат последен клас от гимназиалния 
етап на средната степен на образование по документ от училище на чужда държава, 
училището, определено от РИО съгласно чл. 10, ал. 2, оформя личен картон на 
ученика въз основа на оригиналното удостоверение по чл. 6, ал. 1 и протоколите за 
положените приравнителни изпити и издава диплома за средно образование и/или 
удостоверение за завършен гимназиален етап." 
 § 10.  В чл. 14 след думата "могат" се добавя текстът "по своя преценка, а за 
непълнолетните". 
 § 11.  Създава се чл. 15: 
 "Чл. 15.  В случай че съществуват нередности по документите по чл. 4 и срокът 
по чл. 5, ал. 4 за произнасяне на комисията съвпада с времето на учебните занятия, 
учениците могат да посещават училище с разрешение на комисиите по чл. 3, ал. 3." 
 § 12.  Създава се приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 3: 
 
 
                                                      "Приложение № 3 
                                              към чл.  6, ал. 1, т. 3 
 
                                УДОСТОВЕРЕНИЕ 
                         №......../........200...г. 
 
 Регионален инспекторат по образование - гр. ................, при 
Министерството на образованието и науката на Република България на основание § 5 
ЗНП и Наредба № 2 от 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, ПРИЗНАВА 
............................................................................. ..................................................................
на .......................................................................... ..............................................................., 



                        (име, презиме, фамилия, ЕГН, 
                       дата на раждане, гражданство) 
притежаващ/а удостоверение № ................................................, 
издадено 
от ................................................................. .........................................................................
.... 
                      (наименование и местонахождение 
                       на училището или институцията) 
 Допълнително в срок до ................................................. следва да положи 
приравнителни изпити за ..... клас 
по: ..................... ............................................................................. 
 Оценките, приравнени към шестобалната система, са, както следва: 
............................................................................. 
 
 
                          Председател на комисията 
                       ............................... 
                               (име и фамилия) 
                              (подпис и печат)". 
 


