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 Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на 

завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и 

професионална квалификация  

 

 Услуга:  

o 2870  
Издаване на дубликат на удостоверение в случай на решение за 

признаване на завършен период или клас за класовете от VII до XII 

включително, за първи етап от средната степен на образование, както и за 

признаване на основно образование, на средно образование и/или на 

професионална квалификация.  

Издаване на уверение с цел кандидатстване за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС  

 На основание на:  

o Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование - чл. 45 

 Орган по предоставянето на административната услуга:  

o Експертна комисия към РУО - Разград 

 Срок за предоставяне:  

o едномесечен  

 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  

o безсрочен  

 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по 

предоставянето на услугата:  

o Началник  

 Електронен адрес, на който се предоставя услугата: 

rio_razgrad@mbox.contact.bg  

Центъра за административно обслужване, в който се подават документите и се 

получава информация за хода на преписката:  
Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" 

 Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 40, п.к. 21 

Телефон за връзка: (084) 611117 

Адрес на електронна поща: rio_razgrad@mbox.contact.bg 

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, осем часа 

Информация за услугата 

Целта на настоящата процедура е да се регламентира реда и условията за издаване на 

дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на 

училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по 

документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава по силата на 

нормативен акт /Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 2870/ 
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Нормативна уредба 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование - чл. 45 

----------------------------------- 

 Компетентни органи 

Експертна комисия към регионалното управление на образованието – за ученици от VІІ 

до последен гимназиален клас, както и за признаване на професионална квалификация 

по професия, придобита от средното образование 

 ---------------------------------- 

Правоимащи лица. 

Лица, на които Експертна комисия към РУО – Разград е издала удостоверение или 

уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на 

образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на 

чужди държави. 

----------------------------------- 

Необходими документи - (чл. 51, ал. 1, ал. 6 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г.) 

Заявление по образец (може да бъде изтеглено от интернет страницата на РУО – 

Разград, както и да бъде получено на място в стаята за административно обслужване), в 

което се вписват личните данни на лицето, което желае издаване на дубликат. 

 ---------------------------------- 

Подаване на заявление. 

Заявления за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на 

завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална 

квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави се подават в РУО 

– Разград всеки работен ден от 9,00 ч. до 17.30 ч. на адрес: град Разград, бул. „Бели 

Лом” № 40, ет.3, стая № 302. 

Заявлението за извършване на услугата се подава писмено или устно. Устните 

заявления се приемат от служител в стаята за административно обслужване в РУО –

Разград и се регистрират в деловодната система след съставянето на протокол за 

приемането. Заявленията се подават: 

1. Лично – с документ за самоличност. 

2. От родителите, децата и съпруга – с документ, удостоверяващ гражданското 

състояние. 



3. От други лица – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа или от 

адвокат с изрично адвокатско пълномощие и представяне на адвокатската карта, 

заверена към съответната година. 

Началникът на РУО - Разград отказва издаване на дубликат, когато: 

В Регистрационните книги за издадените удостоверения или уверения 

няма  регистрирано удостоверение или уверение, издавано от РУО – Разград на лицето, 

заявило услугата. 

-------------------------------------- 

 Срок за предоставяне. 

Комисията към РУО – Разград издава дубликат на удостоверение или уверение за 

признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и 

професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави  в 

едномесечен срок от подаване на заявлението. 

 ------------------------------------- 

Срок на действие. 

Дубликатът на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на 

училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по 

документи, издадени от училища на чужди държави  не е със срок на действие т.е. 

документът е безсрочен. 

 ----------------------------------- 

Дължима такса. 

Не се дължи такса. 

------------------------------------ 

Получаване на удостоверението. 

1.    Лично в РУО – Разград - в стая № 302 - срещу документ за самоличност 

2.    Чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ 

3.    От други лица – след представяне на изрично пълномощно /нотариално заверено/. 

Забележка: Изпращането чрез лицензиран пощенски оператор е за сметка на 

заявителя! 

  

 

  

   

 


