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1. Паиченовсnгие на ад.tiгинистративггата ус.чуга
Издаване на Удостовепения за ва iидипане на професионална квалификация по част
от ппофесия и Свидетелства за валидипане на ппофесионална квалифи кация

ara
2. Правii о основание за предоставянето на ад.иинистративната услуга/издаването
индивидусиигия ад;1-гинистративен акт
Чл . 40 от Закона за професионалното образоваi-іие и обучение
ндивидуалния
3. Орган , г:ойто nредос riгавя административнатауслуга/издава гr
ад.i іинистративен а>;т
Директорът на институцията
услуга/издаване tra индивидуа.ания
4. Процедура по иредоставяне на ад.иинистративггата

ад.iаинистритивен ahm, uзuchaatruя и неоо'ходи.lги доку.иенти
на квалификация по част от
Издаване на Удостоверения за валидиране на професиона.,z
професионална квалификация по реда на
професия и Свидетелства за валидиране на
за системата на предучилищното и
Наредба Ns 8/2016 г. за информацията и документите
училицzното образование :

по част от про
цдостоверения за валидиране на професионална квалификация

-

положен изпит за придобиване
фесия се издават на всички обучаеми след успешно
на квапификация по част о.г професия ;

-

квалификация се издават
Свидетелства за валидиране на степен на професионална
държавен изпит за придобиване на
на всички обучаеми след успешно положен
професионална квалификация ;

-

квапификация по част от про
Удостоверения за валидиране на професионална
професионапна квалификация се
фесия и Свидетелства за валидиране на степен на
изискваниига на Приложение Ns
издават на бланка и се подпечатват в съответствие
4 от Наредба № 8;

-

част от про
Удостоверения за валидиране на професионална квапификация по
професионална квалификация се
фесия и Свидетелства за валидиране на степен на

N 2 от
регистрират в съответната регистрационна книга съгласно приложение
Наредба Ns 8;

-

След

регистрирането

Удостоверенията

за

валидиране

на

професионална

квалификаиия по част от професия и Свидетелствата за валидиране на степен на

професионална квалификация се въвехщат като основни данни и сканирани
изображения в Регисrьра на документите за завършено основно образование ,
средно образование и/или придобита степен на професионална квапификация .
5. Начини на заявяване наусnугата

Процедурите по валидиране се организират след поцадено от лицето заявление по обр
азец до директора .
6. Инфор.tiгация за предоставяне на усчугата по е.геhтронегг път

Услугата не се предоставя по електронен път
7. Сро >; на действие на до>,уиента/индивидусстния ад.игинисrпративен аг:т

Безсрочно
8. Такси uл u цени

За всяка процедура от валидирането на професионална квалификаиия се разработват
план -сметки . В план-сметките се включват всички преки и непреки разходи на
институцията . План -сметките се утвърждават от директора.

Сумите за разходите, направени от институциите за установяване, документиране ,
оценяване и признаване на опита на лицата, както и за провеждане на изпитите
за

придобиване на професионална квалификация , не могат да надвишават действителния
размер на разходите .
9. Орган, осъиуествяващ >;онтрол върху дейността na органа no
предоставяне nго на
услугата

Регионално управление на образованието
Националната агенция за професионално образование и обучение
Министерството на образованието и науката
10. Лед, вкпочите.7 но срокове за обжатване на дег.`гствията
нсг органа no nредоспгсгвянето
на ус.чугита .

Отказът за издаване на Удостоверения за валидиране
на професиона.z на
квалификация по част от професията и Свидетелства
за валидиране на професионална
квалификация се обжалва по реда на АПК пред
Административния съд .
11. Електрогген адрес за nредложеггия във връзhа
с ус.7угата

ptgsamokov@abv.bg
(е,1 е>;тронен адрес на институцията)
12. Начини на nо.-тучаване нарезултата отус. тугати

Лично/чрез упълномощено лице

