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I.    OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящите правила са изработени с цел: 

- подпомагане дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти в образователните институции в област Търговище; 

- регулиране на работата на комисията за признаване на повишаване на 

квалификацията към РУО-Търговище в съответствие с изискванията на държавния 

образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

Комисията за признаване на повишаването на квалификацията на педагогическите 

специалисти е назначена от началника на РУО-Търговище съобразно изискванията на чл. 52 

от Наредба №15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

II.    РЕД И УСЛОВИЯ. 

Чл. 1. Компетентни органи 

(1)  Повишаването на квалификацията в страната, в друга държава членка или трета 

държава, проведено от организации извън посочените в чл. 43 от Наредба №15 от 22 юли 2019 

г., се признава от началника на РУО – Търговище. 

(2) Признаването по ал. 1 е приравняване на броя академични часове за участие в 

квалификационни форми по чл. 46, т. 1, букви "а", "б", "г" или "д" към броя квалификационни 

кредити по чл. 49, ал. 3 от наредбата. 

(3) Необходимите действия по признаването на проведената квалификация се извършва 

от комисия към Регионално управление  на образованието – Търговище, определена със 

заповед на началника и състояща се от не по-малко от 3 експерти от РУО-Търговище. 

(4) Определените длъжностни лица нямат право да разпространяват информация и 

данни, станали им известни при или по повод участието им в работата на комисията. 

Чл. 2. (1) Всеки педагогически специалист има право да заяви признаване на 

премината квалификация и присъждане на квалификационни кредити от началника на РУО-

Търговище, ако е обучаван в страната, в друга държава членка или трета държава от 

организации, които не са: 

 специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации; 

 обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра 

на образованието и науката и са вписани в информационен регистър. 

 (2) Обучението в страната, в друга държава членка или трета държава може да се 

извършва от международни научни организации, неправителствени организации или от 
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чуждестранни висши училища, разкрити в съответствие със законодателството на другата 

държава, въз основа на сключени междуправителствени спогодби, международни договори, 

по които Република България е страна, или в изпълнение на международни програми и 

проекти. 

Чл. 3. Необходими документи 

           Желаещите признаване на повишаване на квалификация и присъждане на 

квалификационни кредити подават следните документи:  

   1. Заявление по образец до началника на РУО - Търговище (Приложение №16 на 

Наредба №15 от 22.07.2019 г.). 

2. Копие от документи, удостоверяващи повишаване на квалификацията, 

включително и по международни и национални програми, от които е видно: 

 съдържанието на проведеното обучение; 

 периода на провеждане на обучението; 

 продължителността на проведеното обучение в часове; 

 или участието в квалификационни форми по чл. 46, т. 1, буква „д” с доклад, 

съобщение, презентация или публикация.  

Чл. 4.  Изисквания и срок за подаване на документите: 

(1) Заявленията по чл. 3 се подават два пъти годишно от първо до десето число на 

месеците февруари и юли.  

(2) При подаване на заявлението лицето представя за сверяване на данните лична 

карта, както и оригиналите на документите по чл. 3, т. 2 от правилата.  

(3) Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени изискуемите 

документи или лицето не представи оригиналите им. Допълнително при необходимост се 

представят от лицето и други документи, свързани с признаването, посочени от комисията.  

(4) Документи за повишаване на квалификацията, проведена от организации в друга 

държава членка или трета държава извън определените по чл. 43 на наредбата се представят в 

превод на български език от от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от 

Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с 

Постановление №184 на Министерския съвет от 1958 г.  

(5) Документите по ал. 4, както и допълнително изисканите документи по ал. 5 се 

легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на 

изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между 

Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за 

легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. 
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 (6) Заявителят подава необходимите документи за извършване на услугата в 

деловодството на РУО – Търговище, ул. Ив. Вазов" 1, ет. 2, стая 201. 

Чл. 5. Процедура и критерии за вземане на решение от  комисията 

(1) Комисията към РУО – Търговище по чл. 1, ал. 3 от правилата разглежда 

заявлението и приложените към него документи, като: 

- установява легитимността на организацията, която е извършила обучението за 

повишаване на квалификацията или е провела форма за повишаване на квалификацията 

по чл. 46, т. 1, буква "д", на която е представено научно съобщение или доклад; 

-  приравнява академичните часове от обучението към броя на квалификационните 

кредити съобразно изискванията на чл. 49 от наредбата; 

-  установява участието във форми за повишаване на квалификацията по чл. 46, т. 1 с 

доклад или научно съобщение след публикуването им в специализирано издание. 

(2) Комисията изготвя доклад с предложение до началника на регионалното 

управление на образованието за признаване или за отказ за признаване. За заседанията на 

комисията и направените предложения се изготвя протокол. 

(3) Началникът на регионалното управление на образованието признава повишаването 

на квалификацията на педагогическите специалисти, проведена от организации извън 

определените по чл. 43 на Наредба №15 от 22.07.2017 г., в срок до 7 дни от  подаване на 

заявлението с приложените към него документи, като издава удостоверение за признаване на 

квалификационни кредити (Приложение №28 от наредбата). Срокът за произнасяне може да 

бъде удължен в случай, че се налага да бъдат изискани допълнително документи, свързани с 

признаването. 

(4) Комисията води и съхранява Регистрационна книга за протоколите от заседанията 

и удостоверенията за признаване на повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти. Книгата е освободена от графичен дизайн. 

(5) Удостоверението за признаване на кредити се предоставя на лицето срещу подпис 

в Регистрационна книга за протоколите от заседанията на комисията в РУО – Търговище и 

удостоверенията за признаване на повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти. 

           Чл. 6. (1)  Началникът на регионалното управление на образованието отказва 

признаване, когато: 

1. е установено, че организацията, извършила обучението или провела форма за 

повишаване на квалификацията по чл. 46, т. 1, буква "д", не е легитимна - не съответства на 

посочените в чл. 50, ал. 2 или 3 организации или институции; 
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2. придобитата квалификация не е свързана с компетентности от професионалния 

профил на съответния педагогически специалист. 

 (2) Отказът за признаване на придобита квалификация се мотивира. Началникът на 

РУО-Търговище писмено уведомява заинтересованото лице за отказа. 

 

ІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

Чл. 7.  Настоящите вътрешни правила на РУО-Търговище за признаване на повишаване 

на квалификацията и присъждане на квалификационни кредити на педагогически специалисти 

са разработени на основание Наредба №15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

Чл. 8. (1) Разпоредбите на настоящите вътрешни правила са задължителни за всички 

педагогически специалисти, желаещи признаване на повишаването на квалификация от 

началника на РУО-Търговище, както и за служителите - членове на комисията. 

(2) Служителите  на  РУО-Търговище  се  запознават  с  правилата срещу подпис. 

(3) Правилата се публикуват на електронната страница на РУО-Търговище. 

Чл. 9.  Настоящите правила се изменят и допълват по реда на приемането им.  

Чл. 10. Настоящите вътрешни правила са утвърдени със Заповед №РД 06-

138/05.08.2019 г. на началника на РУО –Търговище и влизат в сила от датата на 

утвърждаването им. 

 

Приложение: Образец на удостоверение за признаване на квалификационни кредити.  

 

 

 

 

 



 

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  Министерство на образованието и науката 

  Регионално управление на образованието - Търговище 

 НА 

………………………………………………….. 
Име, презиме, фамилия 

роден/а на ......................................................................................................, ......................... г., 

в гр. (с) .........................................................................................................................................., 

на длъжност ................................................................................................................................., 

месторабота ................................................................................................................................., 

(пълно наименование на институцията) 

гр. (с.) ..........................................................................................................................................., 

обл. ..............................................................................................................................................., 

е участвал (а) в ............................................................................................................................, 

(организационна форма) 

проведена от ................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

(наименование и местонахождение на организацията, провела обучението или друга форма 

за повишаване на квалификацията по чл. 46, т. 1, буква " д" , или изданието, в което педа-

гогическият специалист има публикация (публикации) 

в периода от ........................ г. до ................... г. 

с продължителност от .............................  академични часа  

на тема: ........................................................................................................... 

......................................................................................................................................................., 

за което са признати .............................................. квалификационни кредити. 

Регистрационен  №……./…………... г.  

Началник на Регионално управление на образованието - Търговище 

ЕЛКА СТАНЧЕВА 


