
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО - ГАБРОВО ADMINISTRATIVE SERVICES PROVIDED BY REGIONAL 

EDUCATION MANAGEMENT - GABROVO 

Общи услуги, предоставяни от администрацията на РУО - Габрово 

General services provided by the administration of the Regional Inspectorate of Education - Gabrovo 

1. Издаване на удостоверение за осигурителен доход 

(УП-2), въз основа на ведомостите, съхранявани в 

РУО - Габрово. 

1. Issuance of a certificate for insured income 

(UP-2), based on the books kept in the Regional 

Inspectorate of Education- Gabrovo. 

2. Издаване на удостоверение за трудов и/или 

служебен стаж (УП-3) на осигурявани лица, въз 

основа на ведомостите, съхранявани в РУО- 

Габрово. 

2.Issuance of a certificate of employment and / or 

professional experience (UP-3) to insured persons, 

based on the books kept in the Regional 

Inspectorate of Education -Gabrovo 

3. Предоставяне на достъп до обществена 

информация, съгласно изискванията на Закона за 

достъп до обществена информация (ЗДОИ) и 

вътрешните правила за изпълнението му. 

3. Providing access to public information, 

according to the requirements of the Access to 

Public Information Act (APIA) and the internal 

rules for its implementation. 

Специфични услуги, предоставяни от администрацията на РУО - Габрово Specific 

services provided by the Administration of Regional Inspectorate of Education - Gabrovo 

1. Удостоверение за признаване на завършени етапи 

на училищно обучение или степени на образование 

и професионална квалификация по документи, 

издадени от училища на чужди държави. 

1.Certificate of recognition of completed stages of 

school education or degrees of education and 

professional qualification on documents issued by 

schools of foreign countries. 

2. Уверение за признаване на завършени етапи на 

училищно обучение или степени на образование и 

професионална квалификация по документи, 

издадени от училища на чужди държави, което се 

издава да послужи при кандидатстване за 

придобиване на правоспособност за управление на 

моторно превозно средство. 

2. Confirmation of recognition of completed stages 

of school education or degrees of education and 

professional qualification on documents issued by 

schools of foreign countries which is issued for the 

purpose of applying for the acquisition of driving 

license for a motor vehicle. 

3. Издаване на удостоверение за признаване на 

квалификационни кредити. 

3.Issuance of certificate of recognition for 

recognition of qualification credits. 

4. Издаване на дубликат на удостоверение или 

уверение за признаване на завършени етапи на 

училищно обучение или степени на образование и 

професионална квалификация 

4.Issuance of duplicate or confirmation of 

recognition of completed stages of school education 

or degrees of education and professional 

qualification. 

5. Издаване на служебна бележка за признаване на

 завършен IV клас за целите на 

кандидатстването в V клас на места, определени с 

държавния план - прием - за учениците от училища 

на чужди държави 

5.Issuance of official notice for recognition of 

completed 4th grade for the purposes of applying for 

5th grade at places fixed by the state admission plan 

for students from schools of foreign countries. 

 


