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Средно училище за хуманитарни науки и изкуства 

“Константин Преславски” – Варна 

 

 

 

МЕХАНИЗЪМ 

за организиране и координиране на дейности 

във връзка с провеждане на събеседване и насочване 

към определен клас в СУ за ХНИ „К. Преславски“ – Варна 

на малолетни и непълнолетни чужденци, 

търсещи или получили международна закрила 

 

Механизмът отговаря на изискванията на Наредба № 3 за условията и реда за 

приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила от 06.04.2017 

г. 

Механизмът конкретизира стъпките за създаване на съответната организация при 

заявяване на желание от страна на малолетни и непълнолетни чужденци, получили 

международна закрила, да учат в СУ за ХНИ „К. Преславски“. 

 

Дейности: 
1. Директорът на училището определя координатори, съгласно чл. 7 от Наредбата за 

приобщаващо образование в началото на всяка учебна година. 

2. Координаторите предлагат на директора на училището да утвърди комисия за 

разглеждане на документи при наличие на подадени такива – заявление от 

родител/настойник и провеждане на събеседване със съответното дете за насочването му в 

определен клас. 

Съставът на комисията включва: 

- заместник- директор 

- учител по БЕЛ 

- учител по АЕ 

- учители по профилиращи предмети или професионална подготовка 

- училищен психолог 

4. Комисията подготвя карта за събеседването, съобразена с профилите на 

училището. 

5. Комисията провежда събеседване с малолетния или непълнолетния чужденец, 

търсещ или получил международна закрила, свързано с неговата подготовка до момента, с 

нивото на владеене на български език, както и с интересите или дарбите на детето. 

6. Комисията представя становище и изготвя протокол, който съдържа: 

- предложение за приемането на чужденеца, търсещ или получил международна 

закрила, в определен клас, в който може да продължи обучението си; 

- предложение за формата на обучение; 

- становище на комисията за необходимост от допълнително обучение по български 

език, както и по други учебни предмети; 
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7. Комисията предоставя протокола и картата от проведеното събеседване на 

координаторите в училището. 

8. Координаторите изготвят доклад до директора на училището в срок до 7 работни 

дни, който съдържа указания и препоръки към учителите по учебни предмети за 

организиране на допълнително обучение при необходимост. 

9. Директорът на училището издава заповед за приемането на малолетния или 

непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила, в съответния клас, 

съобразно доклада на координаторите. 

10. Комисията проследява развитието на малолетния или непълнолетния чужденец, 

търсещ или получил международна закрила и изготвя доклад до координаторите в края на 

всеки учебен срок и в случай на необходимост. 

11. Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от 

директора, на основание чл. 108, ал. 8 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците (от 01.09.2016 г). 

12. Признаването на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на 

завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация се 

извършва от експертна комисия към всяко регионално управление по образование (РУО), 

съгласно чл. 107, ал. 1 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците (от 01.09.2016 г). 

 

Приемане и обучение на пълнолетните чужденци, получили международна закрила, в 

СУ за ХНИ „КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ 

1. Пълнолетните чужденци, получили международна закрила, имат право на достъп 

до средно образование, при условията и по реда за българските граждани. 

2. Пълнолетните чужденци, получили международна закрила, подават заявление до 

началника на регионално управление по образованието – гр. Варна. 

3. Валидирането е оценяване и признаване на съответствието между компетентности, 

придобити чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване 

на клас, етап или степен на образование и/или за придобиване на професионална 

квалификация и издаване на съответния официален документ и се извършва по реда на 

Раздел III, чл. 121 – 128 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците (от 01.09.2016 г). 

 4. Пълнолетните чужденци, получили международна закрила, подават заявление до 

директора на СУ за ХНИ „К. Преславски“ за формата на обучение, в която желаят да 

продължат образованието си – за индивидуална, ако отговарят на условията по чл. 107, ал. 

2, т. 1 – 4 от ЗПУО или самостоятелна форма на обучение, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от 

ЗПУО. 


