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        ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ФРИЗЬОРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

4400, Гр. Пазарджик,  ул. „ Граф Игнатиев “ № 3а, тел.034/44-38-31; 

e-mail: pgo_pz@abv.bg, www.pgfr-pz.com 

 

ЗАПОВЕД 

 

№ …………../……………2020 г. 

 

       На основание чл. 258,ал.1, чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 39 от Наредба № 8 от 11.08.2016 

г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 30 от Наредба № 15/ 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, 

 

І. ОПРЕДЕЛЯМ 

 

   За учебната 2020/2021 година за всеки вид документ длъжностно лице, което води /изготвя документа, мястото на съхранение на 

документа до приключването му, редът за предаване, съхраняване и използване в архива на училището след приключване на документа, 

както следва: 
 

№ Вид на документа Длъжностно лице, което 

води/изготвя документа 

Място на съхранение 

до приключване на 

документа 

Ред за предаване и съхранение в архива на 

училището след приключване на документа 

1. Книга за решенията на 

педагогическия съвет и 

протоколи от заседанията 

 

 

Секретар на ПС 

 

В кабинета на 

директора 

След приключване на книгата за решения на ПС, 

секретарят на ПС предава с приемателно- 

предавателен протокол Книгата и класьорите с 

протоколите  на Експертната комисия за работа с 

документи, която ги архивира. Книгата и 

протоколите се съхраняват в архива на училището 

съгласно сроковете за съхранение под контрола на 

ЕК. 

2. Книга за регистриране 

заповедите 

на директора и оригиналните 

заповеди: 

- за дейността 

 

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС 

 

В канцеларията на 

училището 

След приключване на книгата за регистриране 

заповедите на директора, ЗАС предава с 

приемателно- предавателен протокол Книгата и 

класьорите със заповеди  на Експертната комисия 

за работа с документи, която ги архивира. Книгата 
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- по трудовите- 

правоотношения 

(ТПО) 

и заповедите се съхраняват в архива на училището 

съгласно сроковете за съхранение под контрола на 

ЕК. 

 

3. 

 

Книга за контролната дейност 

на директора (заместник 

директора)  и констативни 

протоколи от направените 

проверки 

 

Директор; 

Атанаска Манолова Ланкова 

-  ЗДУД; 

Истирка Димитрова 

Топуркова - ЗДУД 

 

В кабинетите на 

директора и 

заместник- 

директорите 

 

След приключване на книгата за контролната 

дейност, директорът и ЗДУД предават с 

приемателно- предавателен протокол Книгата и 

класьора с протоколите на Експертната комисия за 

работа с документи, която ги архивира. Книгата и 

протоколите се съхраняват в архива на училището 

съгласно сроковете за съхранение под контрола на 

ЕК. 

 

4. 

Книга за регистриране на 

проверките на контролните 

органи на МОН 

 

 

Контролните органи на МОН 

 

В кабинета на 

директора 

След приключване на книгата за регистриране на 

проверките и контролните органи на МОН, 

директорът предава с приемателно- предавателен 

протокол Книгата и класьора с протоколите на 

Експертната комисия за работа с документи, която 

ги архивира. Книгата и протоколите се съхраняват 

в архива на училището съгласно сроковете за 

съхранение под контрола на ЕК. 

 

5. 

 

Дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция и класьори 

с кореспонденцията 

 

 

Гинка Димитрова Стоилова - 

ЗАС 

 

В канцеларията на 

училището 

След приключване на дневника, ЗАС предава с 

приемателно- предавателен протокол дневника и 

класьора с входящата и изходящата 

кореспонденция  на Експертната комисия за работа 

с документи, която ги архивира. Книгата и 

протоколите се съхраняват в архива на училището 

съгласно сроковете за съхранение под контрола на 

ЕК. 

 

6. 

 

Книга за регистриране на 

даренията ном. № 3-67 

 

 

Истирка Димитрова 

Топуркова - председател на 

комисията по даренията 

 

В кабинета на ЗДАСД 

След приключване на книгата за регистриране на 

даренията, директорът предава с приемателно- 

предавателен протокол Книгата на Експертната 

комисия за работа с документи, която я архивира. 

Книгата се съхраняват в архива на училището 
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съгласно сроковете за съхранение под контрола на 

ЕК. 

 

7. 

 

Свидетелство за дарения 

 

Истирка Димитрова 

Топуркова - председател на 

комисията по даренията 

 

В кабинета на 

директора 

След приключване, директорът предава с 

приемателно- предавателен протокол класьора със 

свидетелствата на Експертната комисия за работа с 

документи, която ги архивира. Протоколите се 

съхраняват в архива на училището съгласно 

сроковете за съхранение под контрола на ЕК. 

 

8. 

 

Летописна книга 

 

Ангел Цветанов Митев- 

учител по история и 

цивилизация 

 

В кабинета на 

директора 

След приключване на Летописната книга, 

директорът предава с приемателно- предавателен 

протокол Книгата на  Експертната комисия за 

работа с документи, която я архивира. Книгата се 

съхранява в архива на училището съгласно 

сроковете за съхранение под контрола на ЕК. 

 

9. 

 

Книга за подлежащите на 

задължително обучение до 

16  години ном. № 3-18 

 

 

Атанаска Манолова Ланкова 

- ЗДУД 

 

В кабинета на ЗДУД 

След приключване, ЗДУД предава с приемателно- 

предавателен протокол Книгата на Експертната 

комисия за работа с документи, която я архивира. 

Книгата съхранява в архива на училището 

съгласно сроковете за съхранение под контрола на 

ЕК. 

 

10. 

 

Дневник V- ХІІ  клас  

ном. № 3- 87 

 

Учители; класни 

ръководители на паралелка 

 

В учителската стая 

След приключване на дневниците, класните 

ръководители предават с приемателно- 

предавателен протокол дневниците на  

Експертната комисия за работа с документи, която 

ги архивира. Дневниците  се съхраняват в архива 

на училището съгласно сроковете за съхранение 

под контрола на ЕК. 

 

11. 

 

Личен картон 

 

 

Класни ръководители 

 

 

В учителската стая 

След приключване на личните картони, класните 

ръководители предават с приемателно- 

предавателен протокол личните картони на 

Експертната комисия за работа с документи, която 

ги архивира. Личните картони  се съхраняват в 

от VІІІ до ХІІ клас в дневна, 

вечерна и индивидуална форма 

на обучение ном. № 3-51 
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задочна, самостоятелна, 

комбинирана и дистанционна 

форма на обучение ном. № 3-48 

 

Класни ръководители 

 

В кабинета на ЗДУД 

архива на училището съгласно сроковете за 

съхранение под контрола на ЕК. 

за професионално обучение по 

модули ном. № 3 – 52 

 

Гинка Стоилова – ЗАС 

В канцеларията на 

училището 

 за валидиране на 

професионални знания, умения  

и компетентности ном. № 3 – 50 

В  

 

Гинка Стоилова - ЗАС 

В канцеларията на 

училището 

 

12. 

Протоколи за 

допускане до изпити: 

   

1) протокол за допускане на 

учениците до изпити за 

промяна 

на оценка ном. № 3-79А 

 

 

Председателят на комисията 

 

 

В кабинета на 

директора 

Председателят на комисията предава протокола на 

директора. След извършване на проверка и 

полагане на подпис и печат, протоколът се класира 

в класьор. След приключване  на изпитната сесия, 

ЗДУД предава с приемателно- предавателен 

протокол протоколите  на Експертната комисия за 

работа с документи, която ги архивира. 

Протоколите  се съхраняват в архива на училището 

съгласно сроковете за съхранение под контрола на 

ЕК. 

2) Протокол за допускане на 

учениците до държавни 

зрелостни изпити и за 

придобиване на средно 

образование и/или до държавен 

изпит за придобиване на 

професионална квалификация 

ном. № 3 - 79 

 

 

Председателят на комисията 

 

 

 

В кабинета на 

директора 

Председателят на комисията предава протокола на 

директора. След извършване на проверка и 

полагане на подпис и печат, протоколът се класира 

в класьор. След приключване  на изпитната сесия, 

директорът предава с приемателно- предавателен 

протокол протоколите  на Експертната комисия за 

работа с документи, която ги архивира. 

Протоколите  се съхраняват в архива на училището 

съгласно сроковете за съхранение под контрола на 

ЕК. 
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13. 

Протоколи за провеждане  

на изпити : 

1)  Протокол за дежурство при 

провеждане на писмен изпит 

ном. № 3- 82 

 

 

Квесторите 

 

 

 

 

В кабинета на 

директора 

Квесторите предават протокола на директора. След 

извършване на проверка и полагане на подпис и 

печат, протоколът се класира в класьор и се 

съхранява в кабинета на директора до 

приключване на изпитната сесия. След 

приключване  на изпитната сесия, директорът  

предава с приемателно- предавателен протокол 

протоколите  на Експертната комисия за работа с 

документи, която ги архивира. Протоколите  се 

съхраняват в архива на училището съгласно 

сроковете за съхранение под контрола на ЕК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

Протоколи за резултати  

от изпити: 

1.Протокол за резултата от 

писмен, устен или практически 

изпит ном. № 3 - 80 

 

 

Председателят и членовете на 

изпитната комисия 

 

В кабинета на 

директора 

Председателят на изпитната комисия предава 

протоколите на директора. След извършване на 

проверка и полагане на подпис и печат, 

протоколите се класират в класьор и се съхраняват 

в кабинета на директора до приключване на 

изпитната сесия. След приключване  на изпитната 

сесия, директорът  предава с приемателно- 

предавателен протокол протоколите  на 

Експертната комисия за работа с документи, която 

ги архивира. Протоколите  се съхраняват в архива 

на училището съгласно сроковете за съхранение 

под контрола на ЕК. 

2.Протокол за удостоверяване 

на завършен гимназиален етап  

ном. № 3 - 84 

 

 

Председателят и членовете на 

изпитната комисия  

 

 

 

В кабинета на 

директора 

Председателят на комисията предава протокола на 

директора. След извършване на проверка и 

полагане на подпис и печат, протоколът се предава 

от директора с приемателно- предавателен 

протокол  на Експертната комисия за работа с 

документи, която ги архивира. Протоколите  се 

съхраняват в архива на училището съгласно 

сроковете за съхранение под контрола на ЕК. 
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3.Протокол за резултати от 

държавни зрелостни  изпити  

ном. № 3 - 81 

 

 

Председателят на комисията 

 

В кабинета на 

директора 

Председателят на комисията предава протокола на 

директора. След извършване на проверка и 

полагане на подпис и печат, протоколът се предава 

от директора с приемателно- предавателен 

протокол  на Експертната комисия за работа с 

документи, която ги архивира. Протоколите  се 

съхраняват в архива на училището съгласно 

сроковете за съхранение под контрола на ЕК. 

4.Протокол за резултати от  

изпити за придобиване на 

средно образование от 

държавни зрелостни изпити, 

държавен изпит за придобиване 

на професионална 

квалификация  ном. № 3 – 81 Б 

 

 

Председателят на комисията 

 

В кабинета на 

директора 

Председателят на комисията предава протокола на 

директора. След извършване на проверка и 

полагане на подпис и печат, протоколът се предава 

от директора с приемателно- предавателен 

протокол на Експертната комисия за работа с 

документи, която ги архивира. Протоколите  се 

съхраняват в архива на училището съгласно 

сроковете за съхранение под контрола на ЕК. 

5.Протокол за придобиване на 

професионална квалификация 

ном. № 3 – 81 В 

 

 

Председателят на комисията 

 

В кабинета на 

директора 

Председателят на комисията предава протокола на 

директора. След извършване на проверка и 

полагане на подпис и печат,  протоколът се предава 

от директора с приемателно- предавателен 

протокол на Експертната комисия за работа с 

документи, която ги архивира. Протоколите  се 

съхраняват в архива на училището съгласно 

сроковете за съхранение под контрола на ЕК. 

15. Регистрационна книга за 

издадените документи за 

завършена степен на 

образование и за придобита 

професионална квалификация 

 ном. № 3 – 78 – 5 броя 

 

Гинка Димитрова Стоилова - 

ЗАС 

 

В канцеларията на 

училището 

След приключване, ЗАС  предава с приемателно- 

предавателен протокол Книгата на Експертната 

комисия за работа с документи, която я архивира. 

Книгата съхранява в архива на училището 

съгласно сроковете за съхранение под контрола на 

ЕК. 

16. Регистрационна книга 

за издадените дубликати на 

документи за завършена степен 

 

Гинка Димитрова Стоилова - 

ЗАС 

 

В канцеларията на 

училището 

След приключване  ЗАС  предава с приемателно- 

предавателен протокол Книгата на Експертната 

комисия за работа с документи, която я архивира. 
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на образование и за придобита 

професионална квалификация 

ном. № 3 - 73 

Книгата съхранява в архива на училището 

съгласно сроковете за съхранение под контрола на 

ЕК. 
17. Регистрационна книга за 

издадените удостоверения 

ном. № 3 – 78 А 

 

Гинка Димитрова Стоилова - 

ЗАС 

 

В канцеларията на 

училището 

След приключване  ЗАС  предава с приемателно- 

предавателен протокол Книгата на Експертната 

комисия за работа с документи, която я архивира. 

Книгата съхранява в архива на училището 

съгласно сроковете за съхранение под контрола на 

ЕК. 
18. Регистрационна книга за 

издадените дубликати на 

удостоверения ном. № 3 – 78 Б 

 

Гинка Димитрова Стоилова - 

ЗАС 

 

В канцеларията на 

училището 

След приключване  ЗАС  предава с приемателно- 

предавателен протокол Книгата на Експертната 

комисия за работа с документи, която я архивира. 

Книгата съхранява в архива на училището 

съгласно сроковете за съхранение под контрола на 

ЕК. 
19. Удостоверение за преместване 

на ученик  ном. № 3 - 96 

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Атанаска Манолова Ланкова-  

ЗДУД 

В класьора с 

изходящата 

поща на училището. 

Предава се с документите по т. 5 от настоящата 

заповед. Описва се в личния картон на ученика. 

Съхранява се от притежателя. 

20. Удостоверение за 

завършен клас ном . № 3 - 103 

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова –  

старши учител  

В канцеларията на 

училището 

Удостоверението за завършен клас се регистрира в 

регистрационната книга за издадените 

удостоверения и се описва в личния картон на 

ученика. Съхранява се от притежателя. 

21. Удостоверение за завършен 

гимназиален етап на средното 

образование ном. № 3 - 22 

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова –  

старши учител 

В канцеларията на 

училището 

Удостоверението за завършен гимназиален етап се 

регистрира в регистрационна книга за издадените 

документи за завършена степен на образование или 

придобита професионална квалификация и се 

описва в личния картон на ученика. Съхранява се 

от притежателя. 

22. Дубликат на удостоверение за 

завършен гимназиален етап на 

средното образование  

ном. № 3 – 22 а  

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова – 

старши учител 

В канцеларията на 

училището 

Дубликатът на удостоверението за завършен 

гимназиален етап се регистрира в определената за 
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регистриране на дубликати книга и се описва в 

личния картон на ученика. Съхранява се от 

притежателя. 

23. Удостоверение за завършен 

първи гимназиален етап на 

средно образование № 3-31 

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова – 

старши учител 

В канцеларията на 

училището 

Удостоверение за завършен първи гимназиален 

етап на средно образование се регистрира в 

регистрационна книга за издадени документи за 

завършена степен на образование или придобита 

професионална квалификация и се описва в личния 

картон на ученика. Съхранява се от притежателя. 

24. Дубликат на диплома за 

средното образование  

ном. № 3 – 44 а 

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова –  

старши учител 

В канцеларията на 

училището 

Дубликатът на дипломата за средно образование се 

регистрира в регистрационната книга на 

издадените дубликати на документи за завършена 

степен на образование и за придобита 

професионална квалификация и се описва в личния 

картон на ученика. Съхранява се от притежателя. 

25. Удостоверение за 

професионално обучение ном. 

5№ 3 - 37 

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова –  

старши учител 

В канцеларията на 

училището 

Удостоверението за професионално обучение се 

регистрира в определената за регистриране на 

удостоверения за професионално обучение 

регистрационна книга за издадените документи за 

завършена степен на образование и за придобита 

професионална квалификация и се описва в личния 

картон на лицето. Съхранява се от притежателя. 

26. Свидетелство за професионална 

квалификация ном. № 3 - 54 

 

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова –  

старши учител 

 

В канцеларията на 

училището 

Свидетелството за професионална квалификация 

се регистрира в определената за регистриране на 

свидетелства за професионална квалификация 

регистрационна книга за издадените документи за 

завършена степен на образование или придобита 

професионална квалификация и се описва в личния 

картон на лицето. Съхранява се от притежателя. 

27. Приложение към свидетелство 

за професионална 

квалификация ном. № 3- 54.1 

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова – 

старши учител 

В канцеларията на 

училището 

Приложението към свидетелството за 

професионална квалификация не се регистрира 

самостоятелно, а в определената регистрационната 

книга за регистриране на свидетелства за 
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професионална квалификация и срещу 

регистрационния номер на свидетелството за 

професионална квалификация се вписва текст: 

 "с приложение"  и се описва в личния картон на 

лицето. Съхранява се от притежателя. 

28. Дубликат на свидетелство за 

професионална квалификация  

ном. № 3 – 54 а 

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова –  

старши учител 

В канцеларията на 

училището 

Дубликатът на свидетелството за професионална 

квалификация се регистрира в определената за 

регистриране на дубликати регистрационна книга 

за издадените документи за завършена степен на 

образование или придобита професионална 

квалификация и се описва в личния картон на 

лицето. Съхранява се от притежателя. 

29. Дубликат на удостоверение за 

валидиране на компетентности  

ном. № 3 – 27 а В 

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова –  

старши учител 

В канцеларията на 

училището 

Удостоверението се регистрира в определената за 

регистрация на удостоверения за положен изпит по 

общообразователен учебен предмет, невключен в 

дипломата за средно образование, регистрационна 

книга за издадените документи за завършена 

степен на образование и за придобита 

професионална квалификация. Съхранява се от 

притежателя. 

30. Удостоверение за валидиране 

на компетентности ном. № 3 – 

27 В 

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова –  

старши учител 

В канцеларията на 

училището 

Удостоверението се регистрира в определената за 

регистрация на удостоверения за положен изпит по 

общообразователен учебен предмет, невключен в 

дипломата за средно образование, регистрационна 

книга за издадените документи за завършена 

степен на образование и за придобита 

професионална квалификация. Съхранява се от 

притежателя. 

31. Удостоверение за валидиране 

на компетентности по учебен 

предмет,  невключен в 

дипломата 

за средно образование  

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова –  

старши учител 

В канцеларията на 

училището 

Удостоверението се регистрира в определената за 

регистрация на удостоверения за положен изпит по 

общообразователен учебен предмет, невключен в 

дипломата за средно образование, регистрационна 

книга за издадените документи за завършена 
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ном. № 3 – 102  

 

степен на образование и за придобита 

професионална квалификация. Съхранява се от 

притежателя. 

32. Свидетелство за валидиране на 

професионална квалификация 

ном. № 3 – 54 В 

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова –  

старши учител 

В канцеларията на 

училището 

Свидетелството за валидиране на професионална 

квалификация се регистрира в определената за 

регистриране на свидетелства за валидиране на 

професионална квалификация регистрационна 

книга за издадените документи за завършена 

степен на образование или придобита 

професионална квалификация и се описва в личния 

картон на лицето. Съхранява се от притежателя. 

33. Дубликат на свидетелство за 

валидиране на професионална 

квалификация 

ном. № 3 – 54 а В 

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова –  

старши учител 

В канцеларията на 

училището 

Дубликат на свидетелството за валидиране на 

професионална квалификация се регистрира в 

определената за регистриране на свидетелства за 

валидиране на професионална квалификация 

регистрационна книга за издадените документи за 

завършена степен на образование или придобита 

професионална квалификация и се описва в личния 

картон на лицето. Съхранява се от притежателя. 

34. Удостоверение за валидиране 

на професионална 

квалификация по част от 

професия 

ном. № 3 – 37 В 

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова –  

старши учител 

В канцеларията на 

училището 

Удостоверението за валидиране на професионална 

квалификация по част от професията се регистрира 

в определената регистрационна книга за 

издадените документи за призната професионална 

квалификация по част от професията и се описва в 

личния картон на лицето. Съхранява се от 

притежателя. 

35. Приложение към удостоверение 

за завършен гимназиален етап 

ном. № 3-22.1 

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова –  

старши учител 

В канцеларията на 

училището 

Приложението към удостоверението за завършен 

гимназиален етап не се регистрира самостоятелно. 

В регистрационната книга за регистриране на 

удостоверения за завършен гимназиален етап 

срещу регистрационния номер на съответното 

удостоверение се вписва текст: "с приложение". 

Съхранява се от притежателя. 
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36. Диплома за средно образование 

ном. № 3-42 

 
 
  

Гинка Димитрова Стоилова- 

ЗАС ; 

Анна Стоилова Янкова –  

старши учител 

В канцеларията на 

училището 

Дипломата за средно образование – образец 2001 

се регистрира в определената за регистриране на 

дипломи регистрационна книга за издадените 

документи за завършена степен на образование и 

за придобита професионална квалификация и се 

описва в личния картон на ученика. Съхранява се 

от притежателя. 

 

 

2. Ред за използване на документите след приключването и архивирането им: 

 

• Срокът за съхранение на книгите и дневниците се отчита от датата на приключването им. 

• Документите в архива се използват от учители и служители след разрешение на директора.  

• Предоставяне на документи от архива на ПГФР се извършва от Гинка Димитрова Стоилова – ЗАС, с приемателно – предавателен 

протокол след резолюция на директора. 

• Външни потребители използват документите след разрешение от директора съгласно разпоредбите на Закона за достъп до 

обществената информация. 

• Изнасянето на документи извън училището за нуждите на специализирани държавни органи се извършва съобразно действащото 

законодателство и след писмено разрешение от директора. 

• За всяко изнасяне и връщане на документи извън училището се изготвя предавателно-приемателен протокол, в който се описват 

документите, определя се срокът за използване и се декларира ангажиментът за връщането им в архива. 

• Изготвянето на документи с ном. № се извършва от Атанаска Манолова Ланкова – ЗДУД и Анна Стоилова Янкова – старши 

учител; 

• Издаването на дубликати на документи с ном. № се извършва от Анна Стоилова Янкова – старши учител след подадено заявление 

и резолюция от директора в срокове, съгласно Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

 

 

Настоящата заповед да се сведе от Гинка Димитрова Стоилова – ЗАС до знанието на лицата за сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
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Янка Денчева………………….. 

Директор на ПГФР, гр. Пазарджик 


