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ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНА3ИЯ НИКОЛА Й . ВАПЦАРОВ

тел 0722 66707
гр . Самоков , ул . Ястребец Ns 4; Директор : тел /факс 0722 66903; канцелария

ro~qg Вр~,гQ

email: рtпsamokov ггг~ abv.b ~ ; www р t ~ vapcarov-samokov.com

1. Наи,tiяенование гга ад.чr инистративната ус,чуzа.
тво за професионална
Изда ване на европейско пАиложение на свидетелс

квалификаиия ( вли ;а в сила от v чебната 2021/2022 v чебна година)
инистративнатаус-ryга/издаването на
2. Правно основание за предоставянето на ад.ir
индивидуа i ния административен акт
ал . б)
Закона за професионалното образование и обучение ( чл . 38,
образование (чл . 133, ал . 3)
Закон за предучилищното и училищното
услуга/издава индивидусrR ния
който nредоставя адtir инистративната
3. Qргагг,
ад.lгинггстративен аг:т

Директорът на институцията .
услуга/издаване на индивидуалнин
-1. Процедура no nредоставяне на ад.ti гинистративната
.tiги доhу.lгенти
адl гинистративегг аг:т, изисквания и необходи
свидетелство за професионална квалификация
Издаване на европейско приложение на
информаиията и документите за системата на
по реда на Наредба Ns 8/2016 г. за
предучилищното и училищното образование :

обучението . В случай че
Подаване на заявление в институиията , провеждала
заинтересованото лице
инсгитуцията , издала оригиналния документ , е закрита,
се съхранява задължителната
подава заявление до институцията , където
документация .
професионална квалификация е
— Европейското приложение на свидетелство за
институиията , провеждала
освободено от графичен дизайн ( ОГД) и се издава от
, където се еъхранява
обучението , а в случай че тя е закрита, от институцията

-

задължителната документаиия .
—

на Приложение Ns 4 от Наредба Ns
То се подпечатва в съответствие с изискванията
8/201 б г .

професионална квалификаиия се
— Европейското приложение на свидетелството за
приложение № 2 от Наредба Ns
регистрира в съответната регисграционна книга съгласно
8/2016 г.

5. Начини ни заявяване на ycnyram

Лично или чрез пълномощник .
б. Инфор. ►аацггя за предоставяне на ус.чугита по е.-r ектронен nът

Услугата не се предостаин по електронен п•ьг.
7. Срог: на действие на дот<умента/индивидуалния ид.ъгинисr пративен акт

Безсрочен
8. Такси или цени

Не се дължат
9. Орган, осьществяващ контро,z върху дейиостта на органа по n
редоставянето на
услугата

Нациоиална агенция за професионално образование и обучение
Регионапно управление на образованието
Министерство на образованието и науката
10. Ред, в>`гточггте.-rно срот:ове за оо'. жа rване нп дег`r ствинта
ни органа no nредостивянето
на ус.тугата

Отказът за издаване на европейското приложение на
свидетелство за професионална
квалификация се обжалва по реда на Административнопроцесуалния
кодекс пред
Административния съд.
11. Електронен адрес• за nред.roжения във връзт;а сус.r
угата

ptgsamokov@abv.bg (еле >;тронен адрес на инстnгптгуция nга)
12. Начини на nа ?учаване нарезу.7 тати опгус.ry
гата

Лично или чрез пълномощник .

