Приложение 3 към чл. 20, ал. 1, т. 3

Вх. №

/

ДО
МИНИСТЪРА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ВПИСВАНЕ, ПРОМЕНИ И ОТПИСВАНЕ НА ЧАСТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ
В РЕГИСТЪРА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОЛЕЖИ
ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, КОЕТО ИСКА ВПИСВАНЕ
ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, КОЕТО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ
Наименование:
ЕИК/ БУЛСТАТ:
ДАННИ ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ
Наименование на колежа:
Кратко име на колежа:
СЕДАЛИЩЕ НА КОЛЕЖА
Област:

Община:

Населено място:

Адрес:
(пощенски код: ул./бул./ ж.к. бл., вх., ет., ап.)

ОФИЦИАЛЕН АДРЕС И АДРЕС НА СГРАДАТА, В КОЯТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО
Област:

Община:

Населено място:

Адрес:
(пощенски код: ул./бул./ ж.к. бл., вх., ет., ап.)

Индентификатор на недвижимия имот:
Допълнителна информация:
Данни за директора на колежа:
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Професионално направление:
Професия:
Специалност:
Добави

Премахни

Моля да бъде разрешено

по Закона за професионалното образование и обучение.

Приложени документи, съгласно чл. 69, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение:
Към заявлението за вписване се прилагат:
1. ЕИК или код по БУЛСТАТ на юридическото лице
2. Документи, свързани с професионалното обучение:
а) проекти на учебни планове и учебни програми, разработени в съответствие с рамкова програма Г и държавните
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образователни стандарти за придобиване на квалификации по професиите и специалностите, по които ще се
осъществява обучението, ако са авторски;
б) документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 23г, ал. 5 и 6 за директора, и декларация,
удостоверяваща съгласието за работа в професионалния колеж;
в) документи, свързани с квалификацията на преподавателския състав - справка за преподавателския състав, към
която се прилагат професионална автобиография, копия от документите за завършено образование и професионална
квалификация на преподавателите, заверени от тях, с изключение на случаите, в които може да се извърши служебна
справка за документите;
г) проект на договор за обучение.
3. Документи, свързани с материално-техническата база, съответстваща на изискванията на държавния
образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия;
4. Становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност или сертификат за
съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност и защита на населението. При стартирала процедура
пред ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ за издаване на съответния документ същият може да не се
прилага, но се описва в заявлението по начин, който да позволява получаването му по служебен път;
5. Разчет за ползване на материалната база за срока на обучението или за срока на договора за ползване;
6. Акт за собственост или договор за ползване;
7. Документ за платена държавна такса съгласно чл. 82 от ЗПОО на стойност ……..……. лв.;
8. Пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице;
9. Документ за предплащане на цената за пощенската услуга (в случай че потребителят е заявил получаване на
документите в чужбина с международна препоръчана пощенска пратка или с международна куриерска услуга).
Към заявлението за вписване на промяна на частния професионален колеж се прилагат:
1. мотиви за необходимостта от промяната;
2. описание на исканата промяна - наименование; официален адрес; седалището; сграда/сгради, в които ще се
извършва обучението; нови професии и специалности;
3. документите за материално-техническата база - при промяна на сградата/сградите, в които се извършва
обучението, и при промяна на професиите и специалностите, по които се извършва обучение;
4. проекти на учебни планове и на учебни програми за новите професии и специалности - при промяна на професиите
и специалностите.
Към заявлението за отписване на частния професионален колеж се представят данни или документи, които доказват
обстоятелствата по чл. 80 от ЗПОО.
Към заявлението за отписване на частния професионален колеж се представят данни или документи, които доказват
обстоятелствата по чл. 80 от ЗПОО.
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

Дата:

Подпис на заявителя:
Уникален номер на заявката:
Служи за уникално идентифициране на услугата при
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последващите действия по нейната обработка, заплащане и
доставка (генерира се автоматично при подписване)

Приел документите (Име и фамилия):

Дата:

Подпис:

Предал документите (Име и фамилия):

Дата:

URI 2892

Подпис:
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Получил документите (Име и фамилия и адрес*):
*Забележка: В случай че документите се получават от лице, различно от заявителя, в заявлението се изписва и адресът на
получателя по лична карта

Дата:

URI 2892

Подпис:
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