
Приложение №  27 към чл. 90, ал. 1 

Стр. 1 от 1URI 2890

Вх. № /

ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ
От:

(наименованиe, правноорганизационна форма)

(седалище и адрес на управление на юридическото лице)

(лицето, което го представлява, единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ) 
 

(организациите са лица, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на 
Закона за кооперациите – електронна връзка с регистрите) 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 
  
Внасям програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за одобрение и 
вписване в информационния регистър по чл. 229, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование с 
наименования, както следва 
  
Описание на програмата (посочва се пълното наименование на всяка от внесените програми за обучение):

(Електронизиран формуляр за попълване с описание на програмата – Приложение „Формуляр на програма за одобрение“)

1.

2.

Добави Премахни

За всяка от внесените за одобрение програми прилагам и следните документи:

1. Описание на материално-техническите и информационните ресурси, с които се гарантира качествено 
провеждане на обучението; електронно въвеждане на описанието – с връзка за всяка от програмите 

2. Списък на обучителите с приложени професионални автобиографии и документи за образование и 
квалификация, декларации, удостоверяващи съгласието на лицата да провеждат обучението, както и най-малко 
три референции за всеки от обучителите;  
 
Електронно въвеждане на списък с обучители с файлови приложения: професионални автобиографии и 
документи за образование и квалификация, декларации, удостоверяващи съгласието на лицата да провеждат 
обучението, както и най-малко три референции за всеки от обучителите;

3. Документ, удостоверяващ прилагането на сертифицирана система за управление на качеството; - възможност 
за връзка с регистър на сертифициращи организации – по номер на издаденото ISO  

4. Описание на вътрешната система за управление на качеството; приложен файл

5. Копие от документ за идентичност на лица с различни имена (ако е приложимо); приложен файл

Дата: Подпис на лицето, което представлява заявителя:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 11.02.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)
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