РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – Разград

Уважаеми съграждани,
Във връзка със ситуацията в Украйна и активирането на Директива 2001/55/ЕО за
временна закрила ви уведомяваме, че към областните управители се създават кризисни
щабове, в които ще бъдат включени и представители на регионалните управления на
образованието (РУО). За целта ви предоставяме следната информация относно процедурата 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;
2.2. представен в детската градина или училището 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;
2.3. провеждане на събеседване и насочване на детето или ученика 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, етап или степен на образование, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г.
за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна
закрила (обн., ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г.)

Електронният адрес, на който родителят/ настойникът/ попечителят/ представителят на
детето или ученика, търсещо или получило международна или временна закрила, може да
подава заявление за прием в държавните и в общинските детски градини и училища и по
електронен път, е: rio_razgrad@mbox.contact.bg
Образец на заявлението (на български, украински и английски език) от родителя
настойника/попечителя/представителя на детето или ученика можете да изтеглите следната
връзки:
заявление
заява
application
Тук може да намерите списък на регионалните управления на образованието в цялата
страна, където можете да намерите информация за приемането и обучението на деца и
ученици от Украйна.
Лице за контакти за допълнителна информация при необходимост: Ивелина Николова,
тел: 0879235201

Iнформацiя про порядок прийому та навчання дiтей та учнiв в дошкiльного та шкiльного
вiку з Украïни в державнi та мунiципальнi дитячi садки та школи Болгарiï

Information on the procedure for admission and education of children and students of
preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools

