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Вх. № /

ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА ВПИСВАНЕ, ПРОМЕНИ И ОТПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

ДАННИ ЗА  ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, КОЕТО ИСКА ВПИСВАНЕ, ПРОМЕНИ ИЛИ ОТПИСВАНЕ

Наименование:

Седалище:

населено място, община, област:

ул./бул./ж.к.:

бл., вх., ет., ап.: пощенски код:

Представлявано: 

ЕИК/ БУЛСТАТ:

Адресна на управление:

населено място, община, област:

ул./бул./ж.к.:

бл., вх., ет., ап.: пощенски код:

Адрес за кореспонденция:

населено място, община, област:

ул./бул./ж.к.:

бл., вх., ет., ап.: пощенски код:

тел.:  ел. поща:

 Моля да бъде разрешено

по Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частна 
детска градина или училище в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование:

ДАННИ ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ИЛИ УЧИЛИЩЕТО 
  
Наименование на детската градина или училището, изписано на български език и съобразено с чл. 31 от ЗПУО

Код по НЕИСПУО 
   (само в случай, че се извършва промяна или отписване)

Вид на институцията по смисъла на чл. 24, чл. 38, ал. 1 и 2 или чл. 39, ал. 2, т. 1-3 от Закона за предучилищното и 
училищното образование (моля, посочете само един вид)

Детска Градина
             НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ:
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начално (I - IV клас включително)
основно (I - VII клас включително)

            гимназия (VIII - XII клас включително):
профилирана гимназия
професионални гимназии

обединено (I - X клас включително)
средно (I - XII клас включително)

            СПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ:
спортно училище (V - ХІІ клас включително);
училище по културата (I - ХII, V - ХII или VIII - ХII клас включително);
училище по изкуствата (І - ХІІ, V - ХІІ клас или VІІІ - ХІІ клас включително).

Седалище и официален адрес на детската градина или училището

населено място, община, област:

ул./бул./ж.к.:

бл., вх., ет., ап.: пощенски код:

Подробно описание и мотиви за необходимостта от промяна или отписване

(попълва се само в случай, че се извършва промяна или се иска отписване)

Адрес на сградите, където се провежда възпитанието и обучението, като задължително се посочва идентификаторът 
на недвижимия имот, съгласно чл. 26 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при използване на 
несамостоятелна сграда се конкретизират помещенията

сграда 1:

населено място, община, област:

пощенски код:

ул./бул./ж.к.:

идентификатор на недвижимия имот:

използвани помещения:

(моля, посочете допълнителни сгради, ако е необходимо)

Брой групи в детската градина или брой класове и паралелки за всеки клас, в който ще се организира обучение през 
първата година на вписването или промяната

Данни за директора на ЧДГ или ЧУ

Учебна година, от която се иска вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование на детската градина или училището
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Форми на обучение (отнася се за училище)

дневна задочна вечерна дистанционна комбинирана

Организация на учебния ден (отнася се за училище)

полудневна организация - по чл. 16 ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 
училищното образование – на една смяна;

полудневна организация - по чл. 16 ал.  3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 
училищното образование – на две смени;

целодневна организация по чл. 20 ал. 1 от Наредба № 10 Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на 
дейностите в училищното образование;

целодневна организация по чл. 20 ал. 2 от Наредба № 10 за Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на 
дейностите в училищното образование;

целодневна организация чл. 20 ал. 3 от Наредба № 10 за Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на 
дейностите в училищното образование – за иновативни училища;

целодневна организация по чл. 27 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 
образование - за спортни училища;

Профили, по които ще бъде организирано обучението в гимназиален етап:

не е приложимо

 За паралелки, започнали обучението в гимназиален етап по реда на ЗНП:

Чуждоезиков
Природоматематически
Хуманитарен
Изкуства
Спорт
Технологичен

 За паралелки, започнали обучението в гимназиален етап по реда на ЗПУО:

Чужди езици
Хуманитарни науки
Обществени науки
Икономическо развитие
Софтуерни и хардуерни науки
Математически
Природни науки
Изобразително изкуство
Музика
Физическо възпитание и спорт

Професии, по които ще бъде организирано професионално обучение

1. Професионално направление код по СППОО:

наименование:

професия- код по СППОО:

наименование:

специалност - код по СППОО:

наименование:
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Добави Премахни

Наличие на Документ за платена държавна такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата 
на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 195 от 08.09.2017 г. (ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г., 
в сила от 15.09.2017г.) 

да не

Приложени документи, съгласно чл. 331, ал. 2 от ЗПУО, във връзка с чл. 18 и чл. 20-25 от Наредба № 
9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование за вписване, 
промени и отписване на частни детски градини и училища в регистъра на институциите в системата на 
предучилищното  и училищното образование:

1. Документи, свързани с проекта за организация на предучилищното или на училищното образование:

а) информация за директора и учителския състав

б) проект на договор за обучение

2. Документи, свързани с материално-техническата база

3. Договор за медицинското обслужване на децата и учениците

4. Документ за платена държавна такса на стойност лв.

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

Уникален номер на заявката: 

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)

Дата: Подпис на заявителя: 

Дата на създаване 07.07.2021 г.Версия 1

Приел документите (Име и фамилия):

Дата: Подпис: 

Предал документите (Име и фамилия):

Дата: Подпис: 

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: Подпис: 
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Стр.  от 
ДО
МИНИСТЪРА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ, ПРОМЕНИ И ОТПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
ДАННИ ЗА  ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, КОЕТО ИСКА ВПИСВАНЕ, ПРОМЕНИ ИЛИ ОТПИСВАНЕ
Седалище:
Адресна на управление:
Адрес за кореспонденция:
по Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частна детска градина или училище в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование:
ДАННИ ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ИЛИ УЧИЛИЩЕТО
 
Наименование на детската градина или училището, изписано на български език и съобразено с чл. 31 от ЗПУО
			(само в случай, че се извършва промяна или отписване)
Вид на институцията по смисъла на чл. 24, чл. 38, ал. 1 и 2 или чл. 39, ал. 2, т. 1-3 от Закона за предучилищното и училищното образование (моля, посочете само един вид)
	            НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ:
	           гимназия (VIII - XII клас включително):
	           СПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ:
Седалище и официален адрес на детската градина или училището
Подробно описание и мотиви за необходимостта от промяна или отписване
(попълва се само в случай, че се извършва промяна или се иска отписване)
Адрес на сградите, където се провежда възпитанието и обучението, като задължително се посочва идентификаторът на недвижимия имот, съгласно чл. 26 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при използване на несамостоятелна сграда се конкретизират помещенията
(моля, посочете допълнителни сгради, ако е необходимо)
Брой групи в детската градина или брой класове и паралелки за всеки клас, в който ще се организира обучение през първата година на вписването или промяната
Учебна година, от която се иска вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на детската градина или училището
Форми на обучение (отнася се за училище)
Организация на учебния ден (отнася се за училище)
Профили, по които ще бъде организирано обучението в гимназиален етап:
	За паралелки, започнали обучението в гимназиален етап по реда на ЗНП:
	За паралелки, започнали обучението в гимназиален етап по реда на ЗПУО:
Професии, по които ще бъде организирано професионално обучение
Професионално направление код по СППОО:
наименование:
професия- код по СППОО:
наименование:
специалност - код по СППОО:
наименование:
Наличие на Документ за платена държавна такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 195 от 08.09.2017 г. (ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017г.) 
Приложени документи, съгласно чл. 331, ал. 2 от ЗПУО, във връзка с чл. 18 и чл. 20-25 от Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование за вписване, промени и отписване на частни детски градини и училища в регистъра на институциите в системата на предучилищното  и училищното образование:
лв.
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
и декларирам, че разходите са за моя сметка, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели
Забележка: Оригиналът на заявлението и документът за предплатена пощенска услуга за чужбина остават на съхранение в Министерството на образованието и науката
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
Приел документите (Име и фамилия):
Предал документите (Име и фамилия):
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
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