
 

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  Министерство на образованието и науката 

  Регионално управление на образованието-Търговище 

 

  

Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и 

училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински 

детски градини и училища 

 1. Насочването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна 

за прием и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да 

се осъществява след: 

  1.1. подаден документ от родител/настойник/попечител/представител на детето 

или ученика за получаване на международна или временна закрила до Държавната 

агенция за бежанците (ДАБ) и нейните поделения в страната; 

 1.2. предоставен личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика, вписан в 

регистрационна карта на родител/настойник/попечител/представител на детето или 

ученика, ако детето или ученикът са под 14-годишна възраст, съответно вписан в 

самостоятелна регистрационна карта – над 14-годишна възраст. 

 2. Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна 

за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се извърши 

след: 

 2.1. Насочване от началника на РУО на детето или ученика за прием и 

обучение в съответната детска градини или училище след подадено заявление от 

родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или 

непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила) до началника на 

съответното регионално управление на образованието; 

2.1.1. Началникът на регионалното управление на образованието в срок до 7 

работни дни насочва малолетния или непълнолетния чужденец към определена детска 

градина или училище съобразно местоживеенето му и желанието на родителя; 

Записването на деца, търсещи или получили международна закрила, в 

подготвителна група на задължителното предучилищно образование се извършва по 

време на цялата учебна година, а на малолетни и непълнолетни чужденци в държавните 

или в общинските училища се извършва по време на цялата учебна година, но не по-късно 

от 30 учебни дни преди приключването на втория учебен срок. В случаите, когато 



класификация на информацията: 

Ниво 1, [TLP-GREEN] 

 

 
 

записването се извършва до 45 учебни дни преди приключването на втория учебен срок, 

оформянето на годишните оценки се извършва въз основа на едно текущо изпитване по 

учебен предмет. 

2.1.2. В срок до 7 работни дни от насочването директорът на детската градина 

или училището по предложение на координиращия екип определя със заповед комисия 

за провеждане на събеседване и насочване на малолетния или непълнолетния чужденец 

в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в 

определен клас на училищното образование (когато детето или ученикът не притежава 

документ за завършен клас).  

Съставът на комисията в детската градина или в училището за насочване 

на децата в определена подготвителна група на задължителното предучилищно 

образование включва учители от подготвителната група на задължителното 

предучилищно образование и психолог, а по преценка на координиращия екип - и други 

педагогически специалисти. 

Съставът на комисията в училището за провеждане на събеседване и 

насочване на ученици включва учител по български език и литература или начален 

учител, учители по учебни предмети за класа, съответстващ на възрастта на 

чужденеца, психолог или педагогически съветник, а по преценка на координиращия екип 

- и други педагогически специалисти. 

2.1.3. В срок до 7 работни дни от издаването на заповедта на директора 

комисията провежда събеседване с малолетния или непълнолетния чужденец за 

изучаваните предмети и за класа или за начина, по който се е обучавал в държавата по 

произход, с цел насочването му в определена подготвителна група на задължителното 

предучилищно образование или в определен клас от училищното образование и изготвя 

протокол, който съдържа: 

 предложение за подготвителната група или класа, в който чужденецът 

може да продължи обучението си; 

 предложение за профил или специалност от професия, по която 

чужденецът по може да се обучава (където е приложимо); 

 предложение за формата на обучение. 

 

 Неразделна част от протокола е картата от проведеното събеседване 

(приложение № 2 от Наредба № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и 

обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила), в която се отразява 



класификация на информацията: 

Ниво 1, [TLP-GREEN] 

 

 
 

становището на комисията за допълнителното обучение по български език като чужд 

за подкрепа на приобщаването на малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ 

или получил международна закрила, както и за допълнително обучение по други учебни 

предмети при необходимост. 

2.1.4. Протоколът заедно с картата от проведеното събеседване се предоставя 

на координиращия екип в детската градина или в училището. 

2.1.5. Координиращият екип в детската градина или в училището в срок до 7 

работни дни от получаването на протокола и на картата от проведеното събеседване 

изготвя доклад до директора на детската градина или училището, който съдържа и 

указания към учителите в подготвителната група или към учителите по учебни предмети 

за организиране при необходимост на допълнително обучение. 

В същия срок координиращият екип в детската градина или в училището 

информира родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото 

малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила) за 

резултатите от проведеното събеседване и за указанията, отправени към учителите, 

за провеждане на допълнително обучение. 

2.1.6. Директорът на детската градина или на училището издава заповед в 

срок до 3 работни дни от получаването на доклада на комисията за приемането на 

малолетния или непълнолетния чужденец в съответна подготвителна група или в 

съответен клас съобразно доклада на координиращия екип. 

2.1.7. Комисията проследява напредъка на малолетния или непълнолетния 

чужденец, търсещ или получил международна закрила, и изготвя доклад до 

координиращия екип в детската градина или в училището в края на съответната учебна 

година и при необходимост. 

Въз основа на доклада координиращият екип може да предложи на директора 

промяна в указанията за организиране на индивидуалната работа с чужденеца в 

зависимост от резултатите от обучението му, за което информира родителя (настойника, 

попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, 

търсещо или получило международна закрила). 
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2.2. За децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, 

приети в държавните и в общинските детски градини и училища в Република България, 

се осигуряват: 

 допълнителни модули по образователно направление български език - 

за децата, които са в задължителна предучилищна възраст; 

 допълнително обучение по български език и литература като част от 

общата подкрепа за придобиване на очакваните резултати от 

обучението по учебния предмет, определени в учебната програма за 

съответния клас - за учениците, които са в задължителна училищна 

възраст; 

 допълнително обучение по български език като чужд за подкрепа на 

приобщаването им - за учениците, които са в задължителна училищна 

възраст. 

 2.3. При постъпване в детската градина или училището е необходимо 

представяне на медицински документ от първичен медицински преглед на детето или 

ученика, че е клинично здраво, издаден от личен лекар, избран от родителя 

настойника/попечителя/представителя на детето или ученика, или от лекар в 

поделенията на ДАБ; 

  3. При необходимост се ангажират настоятелствата и обществените съвети за 

оказване на подкрепа при осигуряването на учебни помагала, пособия, транспорт и др., 

необходими за обучението на децата и учениците в съответната детска градина или 

училище. 

4. При необходимост се осигурява психологическа подкрепа, както и други 

дейности за обща подкрепа за личностно развитие, на децата и учениците, които се 

обучават в съответната детска градина или училище. 

5. Осигурява се при необходимост допълнителна подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците, които се обучават в съответната детска градина или училище, 

включително ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни 

потребности. За извършване на оценка на индивидуалните потребности на децата и 

учениците и за предоставяне на ресурсно подпомагане може да се потърси съдействие и 

от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. 


