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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А  

Изх. № П-62/ 05.09.2019 г.     
ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ / РЪКОВОДИТЕЛИТЕ 

НА УЧЕБНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ПРОВЕЖДАЩИ 

ОБУЧЕНИЕ ВУЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Всички учебни институции, осъществяващи обучение в учебно предприятие, и учебните 
предприятия в тях, задължително се регистрират в Центъра за учебно-тренировъчни 
фирми, за да работят с РЕГИСТРИТЕ И СЛУЖБИТЕ, симулирани от него. В тази връзка Ви 
информираме за реда и сроковете на регистрация за учебната 2019-2020 година: 

1. Регистрация на учебни институции  

Регистрацията се извършва онлайн на интернет страницата на Центъра за учебно-
тренировъчни фирми www.buct.org./Регистър на учебните институции, провеждащи 

обучение в учебно предприятие от 16.09.2019 г. до 31.10.2019 година. След успешна 

регистрация учебната институция ще получи уникален код. Този код трябва да се 
предостави на ръководителите на учебните предприятия, за да извършат регистрацията на 
всяко едно учебно предприятие като потребител на предоставяните от ЦУТФ услуги и достъп 
до документи за работа. 

Институциите, които имат регистрация от учебната 2018-2019 година, използват за 
потвърждаване или промяна на данните ПИН-кода си от предходната година. Институция се 
избира от падащото меню в Регистъра. При успешно актуализиране на регистрацията те 
получават нов уникален код, с който да регистрират потребителите за новата учебна година.  

2. Регистрацията на учебните предприятия /тренировъчни фирми, УТФ/: 

Учебните предприятия ще работят с онлайн регистрите и службите на ЦУТФ през интернет 
страницата на Центъра за учебно-тренировъчни фирми  www.buct.org. Те ще могат да 
запазват име, да вписват обстоятелства и да правят промени в обстоятелствата САМО след 
потвърждаване на регистрацията на учебната институция и с използване на кода за достъп. 

Работата на Агенцията по вписванията на ЦУТФ по вписване на учебните предприятия 
/УТФ/ ще започне на 24.09.2019 г. и ще приключи на 20.12.2019 година. 

Всички учебни предприятия регистрират нови потребители. Тези, които желаят да 
използват името и данните си от 2018-2019 учебна година, при регистрацията на 
потребител трябва да използват имейла на УТФ от 2018-2019 г.  

При използване на данните от миналата учебна година системата автоматично 
потвърждава името и активира линк за потвърждаване на данните във форма А4 или А5. 
При актуализиране на данните в заявления А4 и А5 може да прикачите първоначалните 
документи от вписването на фирмата или да приложите нови актуални документи. 

Центърът за УТФ организира семинари за обучение на нови ръководители на учебни 
предприятия и работни срещи за промените в работата на Регистрите и службите, работа с 
БУКТБАНК и Защита на интелектуалната собственост в периода от 02 до 04 октомври 2019 
година. Информация, програма и заявление за участие в съответното обучение ще могат да 
бъдат изтеглени от www.buct.org/Обучения. Заявете желание за участие с изпращане на 
заявка с имейл на адрес info@buct.org.  

С уважение, 

ДАРИЯ МАВРУДИЕВА, 

Директор на Центъра за учебно-тренировъчни фирми 
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