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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ             
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО   
  
ДО 
НАЧАЛНИКА  
НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ  
НА  ОБРАЗОВАНИЕТО:

  
З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

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 

 

ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ

Име:

Презиме:

Фамилия:

Родител/настойник, нотариално 
упълномощено лице:

Адрес за контакт:

град:

пощенски код:

ул./бул./ж.к. 

бл., вх., ет., ап.
телефон:

e-mail:

Моля да бъде издаден дубликат на на

ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦЕТО

Име:

Презиме:

Фамилия:

Родител/настойник, нотариално 
упълномощено лице:

Адрес за контакт:

град:

пощенски код:

ул./бул./ж.к. 

бл., вх., ет., ап.
телефон:

e-mail:
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На лицето през месец на г. от РУО
е издаден оригинален документ за завършен етап на училищно обучение или степен на образование и 

професионална квалификация по документи, издадени от училище на чужда държава. 

Желанието на лицето или родителя /настойника/, в съответствие с разпоредбата на чл. 45 от Наредба № 8/11.08.2016 

г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование за документите, е да

бъде издаден дубликат на поради това че: 
Оригиналният документ е изгубен
Оригиналният документ е унищожен
Оригиналният документ е негоден за ползване

Предоставяйки тези данни съм информиран, че РУО, ще ги обработва за нуждите на администрацията във връзка с 
осъществяване на процедурата по признаване на завършен клас/срок/степен на образование. 

Посочената информация ще бъде обработвана и съхранявана в РУО, според изискванията на Общия регламент за 
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), Закона за защита на личните данни и Вътрешните правила. 
 

Заявявам желанието си издадения индивидуален административен акт да бъде получен: 

На място в стаята за административно обслужване на РУО  

Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна препоръчана пощенска пратка, и декларирам, че 
пощенските разходи са за моя сметка, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели

С международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, като давам съгласие 
документите да бъдат пренасяни за служебни цели

С международна куриерска услуга на адреса, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни 
цели

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 13.10.2021 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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РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
 
ДО
НАЧАЛНИКА 
НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ  
НА  ОБРАЗОВАНИЕТО:
 
З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
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ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ
Име:
Презиме:
Фамилия:
Родител/настойник, нотариално упълномощено лице:
Адрес за контакт:
на
ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦЕТО
Име:
Презиме:
Фамилия:
Родител/настойник, нотариално упълномощено лице:
Адрес за контакт:
е издаден оригинален документ за завършен етап на училищно обучение или степен на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училище на чужда държава.
Желанието на лицето или родителя /настойника/, в съответствие с разпоредбата на чл. 45 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование за документите, е да
поради това че: 
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Предоставяйки тези данни съм информиран, че РУО, ще ги обработва за нуждите на администрацията във връзка с осъществяване на процедурата по признаване на завършен клас/срок/степен на образование. 
Посочената информация ще бъде обработвана и съхранявана в РУО, според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), Закона за защита на личните данни и Вътрешните правила.
 
Заявявам желанието си издадения индивидуален административен акт да бъде получен: 
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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