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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 признаване на завършен клас на училищно обучение или степени на образование и 
професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави,  

което се издава с цел да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност 
за управление на моторно превозно средство /МПС/ 

 

ДАННИ ЗА ПОДАТЕЛЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Име:

Презиме:

Фамилия:

В качеството си на: 

Представител на фирма:

Адрес за контакт:

град:

пощенски код:

ул./бул./ж.к. 

бл., вх., ет., ап.
телефон:

e-mail:

Моля  да бъдат разгледани документите на:

ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦЕТО

Име:

Презиме:

Фамилия:

Гражданство:

ЕГН (ЛНЧ)/ дата на раждане

Идентификационен номер на 
чужденеца от документ за 
самоличност
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Адрес за контакт:

град:

пощенски код:

ул./бул./ж.к. 

бл., вх., ет., ап.
телефон:

e-mail:

и полученото от него образование да бъде приравнено към съответното в Република България.  
Лицето е завършило

клас/образование в
/ наименование и адрес на училището, държава /

през учебната година

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката
документ за училищно образование и/или професионална квалификация;

превод на български език на документите по т. 2 от заклет преводач;

Документите по т. 5 и т. 7 се подават в оригинал, а документите по т. 2 - в оригинал или копие, заверено от нотариус 
или от училището, издало документа.  
Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с признаването, посочени от комисията.

ЦЕЛ НА ПРИЗНАВАНЕТО
Достъп до кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство 
(МПС)

Посочената информация ще бъде обработвана и съхранявана в РУО, според изискванията на Закона за защита на 

личните данни. 

Подателят на документите носи отговорност за верността на вписаните данни. 

Предоставяйки тези данни, давам съгласие на РУО да ги използва за нуждите на администрацията, във връзка с 

осъществяване на процедурата по признаване на завършен клас/срок/степен на образование.

Заявявам желанието си издаденият документ да бъде получен: 

На място в звеното за административно обслужване на РУО 

Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на адреса  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)


 Стр  от 
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 признаване на завършен клас на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави,  което се издава с цел да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство /МПС/
 
ДАННИ ЗА ПОДАТЕЛЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ
Име:
Презиме:
Фамилия:
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ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
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.
Документите по т. 5 и т. 7 се подават в оригинал, а документите по т. 2 - в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.  Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с признаването, посочени от комисията.
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Заявявам желанието си издаденият документ 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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