
 

Наименование на административната 

услуга. 
Преместване на ученици в държавните и в 

общинските училища 
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Правно основание за предоставянето 

на административната услуга/ 

издаването на индивидуалния 

административен акт. 

Закон за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО) – чл. 147 и чл. 148 

Орган, който предоставя 

административната услуга/ издава 

индивидуалния административен акт. 

Директорът на училището 

Процедура по предоставяне на 

административната услуга/издаване на 

индивидуалния административен акт, 

изисквания и необходими документи. 

1. Родителите/настойниците и/или ученика 

(съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО)
2
 подават 

писмено заявление по образец на училището до 

директора на приемащото училище. 

2. До 3 (три) работни дни от получаване на 

заявлението директорът на училището 

потвърждава пред родителя възможността за 

записването на ученика, уведомява писмено 

директора на училището, в което ученикът се е 

обучавал, и му предоставя копие на 

заявлението по т. 1. 

3. До 5 (пет) работни дни от получаване на 

информацията по т. 1 директорът на 

училището, в което се е обучавал ученикът, 

издава удостоверение за преместване и го 

предоставя на директора на приемащото 

училище заедно с копие на училищния учебен 

план и копие на личното образователно дело на 

ученика в първи и втори гимназиален етап. 

4. Директорът на приемащото училище до три 

работни дни от получаване на удостоверението 

за преместване определя със заповед условията 

за приемане на ученика и информира 

родителя/настойника и/или ученика. 

5. В срок до 3 (три) дни директорът на 

приемащото училище информира писмено 

директора на училището, от което идва 

ученикът, за неговото записване. 

Ученикът се счита за преместен в новото 

училище от датата, посочена в заповедта на 

директора на приемащото училище. До 

датата, посочена в заповедта на директора 

на приемащото училище, посещава учебните 

занятия в училището, от което се премества. 

Начини на заявяване на услугата. Родителите/настойниците и/или ученика подават 

писмено заявление по образец на училището до 

директора на приемащото училище лично. 

Необходими документи (по образец) 

при приемане на ученика 
 Акт за раждане (представя се за сверяване на 

данните, посочени в заявлението по предходната 

точка); 

 Здравна профилактична карта; 



 

 Декларация за съгласие за събиране, използване и 

обработване на лични данни; 

 Работна карта „Характеристика на средата – 

образователното ниво и трудовата заетост на 

семейството“; 

 Заявление относно избор на учебен предмет, 

изучаван: 

 в ИУЧ (избираеми учебни часове) и във ФУЧ 

(факултативни учебни часове)  в ЗИП 

(задължителноизбираема подготовка) – за 

учениците от ХІ и ХІІ клас; 

 Заявление относно избор на учебен час за спортна 

дейност/модул; 

 Заявление за записване в ГЦОУД – за учениците 

от І до V клас вкл.; 

 Декларация за информирано съгласие относно 

различията в учебния план в приемащото училище и 

необходимите приравнителни изпити, ако има 

такива.
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Горепосочените документи се попълват/представят 

в канцеларията на училището. 

Информация за предоставяне на 

услугата по електронен път. 

Не се предоставя по електронен път. 

Такси или цени. Не се дължат такси. 

Орган, осъществяващ контрол върху 

дейността на органа по предоставянето 

на услугата. 

Регионално управление на образованието 

Министерство на образованието и науката  

Ред, включително срокове за 

обжалване на действията на органа по 

предоставянето на услугата. 

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК. 

Електронен адрес за предложения във 

връзка с услугата. 

soukim@abv.bg 

Начини на получаване на резултата от 

услугата. 

Лично или чрез пълномощник. 
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 Ученици, участващи в обучение по Европейски образователни програми и проекти: 

Ученици, участващи в обучение по Европейски образователни програми и проекти, след 

завръщането си в България продължават обучението си във формата на обучение и в 

училището, в което са се обучавали преди участието си, след признаване на завършен клас или 

етап на училищно обучение или степен на образование и професионална квалификация по 

документи, издадени от училища на чужди държави. 

При преместване на ученик в задължителна училищна възраст в училище на чужда 

държава: 
1. Родителят подава писмено заявление до директора на училището, в което се обучава 

ученикът, за издаване на удостоверение за преместване;  

2. Родителят представя документ, издаден от училището на чуждата държава, удостоверяващ 

възможността ученикът да продължи образованието си при условията на приемащото училище. 



 

Документите по т. 2 може да се подават и сканирани по електронен път. В срок до 5 (пет) 

работни дни от подаване на документите по т. 2 директорът на училището, в което се обучава 

ученикът, издава удостоверение за преместване. 
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Чл. 12. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите 

предпочитания и възможности в детска градина или в училище по негов избор, доколкото в 

този закон и в подзаконовите актове по прилагането му не е предвидено друго.
 

(2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните 

родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители. 
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 При преместването си учениците от І до VІІ клас включително не полагат приравнителни 

изпити. При преместването си учениците от VІІІ до ХІІ клас включително полагат 

приравнителни изпити, когато училищните учебни планове на приемащото училище и 

училището, от което ученикът се премества, са разработени въз основа на различни рамкови 

или типови учебни планове. 


