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 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДОКУМЕНТИТЕ   В ДГ №4 „ТЕМЕНУЖКА „ 

І. Общи положения.   

1. В ДГ №4 се води следната документация: 

№       

                               Вид документ 
Длъжностно лице ,което 

изготвя/води, 

попълва  документа 

Място на 

съхранение/срок 

Ред за предаване 

,съхраняване и 

използване в архива 

1. 

 

Книга за решенията на Педагогическия съвет и протоколи 

от заседанията 

Секретар,определен със 

заповед за всяка учебна 

година  

Дирекция /20 Съгласно правила за 

архивиране 

      В книгата се вписва :   

           - в началото на всяка учебна година – поименeн списък на членовете на педагогическия съвет ;  

           - пореден номер на заседанието; 

           - взети решения.    

               Номерацията на протоколите  започва с № 1 в началото на всяка учебна година  

      В протоколите :  

                -пореден номер;  

                -дневен ред на заседанието;  

                -отсъстващи членове на педагогическия съвет и причините за отсъствието;  

                -обсъждания по време на заседанието;  

                -взети решения 

    Със заповед директора определя секретар за ПС за всяка учебна година , като и негов заместник  

Протоколът от Педагогическия съвет се изготвя в 10-дневен срок от провеждането на заседанието от секретар. Протоколът се подписва 

от секретаря и се заверява с подписа на директора-председател на ПС и печата на институцията 

2. Годишен план  на ДГ №4 директор Дирекция Съгласно правила за 

архивиране 

3 Удостоверение за подадените данни към НЕИСПУО директор Дирекция / 5  

4. Книга за регистриране заповедите на директора 

 и класьори с   оригиналните заповеди: 

ЗАС Дирекция /20 

 

Съгласно правила за 

архивиране 
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– за дейността 

– по трудовите правоотношения (ТПО) 

20 

16-50 

                                                      Номерацията на заповедите започва с № 1 в началото на всяка учебна година. 

5. Книга за контролната дейност на директора(заместник-

директора) и констативни протоколи от направените 

проверки 

Директор /ЗДУД Кабинети /5 Съгласно правила за 

архивиране 

Протоколите от контролната дейност на директора и ЗДУД  се изготвят в 15-дневен срок от извършената проверка. 

 

6. Книга за регистриране на проверките на контролните 

органи на МОН 

директор Кабинет /5 Съгласно правила за 

архивиране 

7. Дневник –входяща и изходяща кореспонденция ЗАС ФСО/10 Съгласно правила за 

архивиране 

Номерацията на  регистрираните документи  в дневника за входяща кореспонденция и в дневника за изходяща 

кореспонденция започва с № 1 в началото на всяка учебна година. 

8. Класьори с кореспонденция Дирекция Дирекция  

9. Книга за регистриране на даренията и класьор със 

свидетелства за даренията 

Директор Дирекция /20 Съгласно правила за 

архивиране 

Номерацията на  регистрираните дарения   в книгата за дарения  започва с № 1 за  всяка календарна  година. 

10. Свидетелство за дарения Директор Дирекция /20 Съгласно правила за 

архивиране 

 

Свидетелство за дарения се  изготвя в два еднообразни екземпляра – един за дарителя и един към книгата за регистриране на дарения 

Вписва се номер и дата, съответстващи на регистрационния номер и датата на дарението от книгата за регистриране на даренията; 

данни за дарителите; описание на вида, количеството и стойността на дарението; волята на дарителя; подпис на дарителя и на 

председателя на комисията по даренията и на директора на институцията; печат 

11. Летописна книга за  регистриране и отразяване на важни 

събития и факти от историята и развитието на 

институцията 

Пед.специалист Дирекция/постоянен Съгласно правила за 

архивиране 

12. Книга за заповедите за храна ЗАС ФСО/5 Съгласно правила за 

архивиране 
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Номерацията на  заповедите за храна  започва с № 1 в началото на всяка учебна година. 

13. Книга за подлежащите на задължително 

обучение до 16 години 

Учители ПГ Дирекция /50  Съгласно правила за 

архивиране 

14. Удостоверение за преместване на дете  Директор  Дирекция  

15. Дневник на група учители Занимални /5 Съгласно правила за 

архивиране 

16. Дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие психолог Дирекция / 5 Съгласно правила за 

архивиране 

17. Регистрационна книга за издадените 

удостоверения 

директор Дирекция /50 Съгласно правила за 

архивиране 

                   Пореден регистрационен номер; регистрационен номер за годината; данни за детето ,дата на издаване,подпис на родител  

18. Регистрационна книга за издадените дубликати на 

удостоверения 

директор Дирекция /50 Съгласно правила за 

архивиране 

    1.На  титулната  страница при книгите  се вписва наименование на документа и датите на започване и приключване 

    2.При попълване на протоколите, дневниците и книгите след вписване на последните данни празните редове/страници се 

унищожават със знак „Z". 

    3. Всички документи  могат да се попълват на ръка със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на 

фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри.  

    4.Допуснати грешки при попълване на документите се коригират с червен химикал.    

    5.При отстраняване на допусната грешка в документите по ал. 1 длъжностното лице, допуснало грешката, с червен химикал 

задрасква с една хоризонтална черта сгрешения текст , като вписва в близост верния текст , фамилията си и полага подписа си, под 

който се подписва директорът на институцията и се полага печатът на институцията 

 

1. Класьори -Трудовите досиета ЗАС ФСО Съгласно правила за архивиране 

2. Документи от финансови ревизии и одити;   

 

Директор дирекция Съгласно правила за архивиране 

3. Класьори  „Правилници ;,правила ;       Директор дирекция Съгласно правила за архивиране 

4. Класьор  „Сертификати обучения”; Директор Дирекция Съгласно правила за  

архивиране 

5. Класьор  „Процедури по СФУК”; Директор  Дирекция Съгласно правила за архивиране 
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6. Класьор  „Наеми допълнителни образователни дейности”; Директор  Дирекция Съгласно правила за архивиране 

7. Класьор  „Договори доставчици „ ЗАС 

Гл. 

Счетоводител 

ФСО Съгласно правила за архивиране 

8. Класьор  „Банка”; Гл.счетоводите

л 

ФСО Съгласно правила за архивиране 

9. Класьор „Каса”; Гл.счетоводите

л 

ФСО Съгласно правила за архивиране 

10.  Класьор „Авансови отчети”; Гл.счетоводите

л 

ФСО Съгласно правила за архивиране 

11. Класьор „Счетоводни справки”; Гл.счетоводите

л 

ФСО Съгласно правила за архивиране 

12. Класьор „Месечни отчети”; Гл.счетоводите

л 

ФСО Съгласно правила за архивиране 

13 Инвентарна книга;  Гл.счетоводите

л 

ФСО Съгласно правила за архивиране 

14. Досие за разход над 30 000 лв.; Гл.счетоводите

л 

ФСО Съгласно правила за архивиране 

15. Досиета за малоценни и малотрайни активи и ДМА; Гл.счетоводите

л 

ФСО Съгласно правила за архивиране 

16. Ведомости за заплати;  ЗАС ФСО Съгласно правила за архивиране 

17. Касова книга Касиер-

домакин 

канцелария Съгласно правила за архивиране 

18. Регистър на трудовите злополуки ЗАС ФСО Съгласно правила за архивиране 

19. Инструктажни книги за начален, периодичен и извънреден 

инструктаж за спазване на БУТ;  

ЗАС ФСО Съгласно правила за архивиране 

20. Класьор „Жалби „ директор дирекция Съгласно правила за архивиране 

21 Класьор- писма до ОП „Инвестиционна политика за КСС 

,заповеди , покани ,протоколи избор  

директор дирекция Съгласно правила за архивиране 

22. Класьор „ Обяви свободни работни места ,заповеди директор дирекция Съгласно правила за архивиране 



ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 “ТЕМЕНУЖКА” 

Варна, ул. “ Шейново ” № 18;  email :temenujka_4@abv.bg; тел. 052/ 460-126; 052/460-117 

  

   

 

комисии ,протоколи от събеседване  

23. Класьор от скриниг –тестове Пед.специалист дирекция До постъпване на децата в училище 

24. Касови отчети.Бюджет Главен 

Счетоводител 

ФСО Съгласно правила за архивиране 

25. Трудова медицина ЗАС ФСО Съгласно правила за архивиране 

26 Инспекция по труда ЗАС ФСО Съгласно правила за архивиране 

27. Книга за завеждане на болнични листове на служители ЗАС ФСО Съгласно правила за архивиране 

28. Дневник за регистриране разхода на гориво при работа на 

отоплителната инсталация 

Огняр, касиер-

домакин 

Котелно 

помещение 

Съгласно правила за архивиране 

 

 1.  Длъжностните лица отговарят за редовното водене и съхранение на документацията . 

 2.  Всички служители  от ръководния  и административен състав  на  ДГ № 4 отговарят за правилното и в срок изготвяне на документи.   

 
ІІ. Входяща кореспонденция.   

1.Всяка входяща кореспонденция се завежда от ЗАС в дневник образец ЕДСД ,съгласно инструкция за печатите, утвърдена със зап.№ 96 

/25.10.2016 / 

2.Оригинала на документа с Рег.вх.№ се съхранява при директора. 

3. При необходимост Директорът резолира към педагогическия и административния персонал входящата кореспонденция за изпълнение, 

становища, докладни записки и др, като се връчва копие на документа.  

3. След резолирането всяка преписка се завежда в класьор за входяща кореспонденция.  

4. Упълномощеното лице  следи за сроковете по изпълнение.  
   

ІІІ. Изходяща кореспонденция.  

1Изготвените становища, отговори по запитвания, жалби, писма  от педагогическия и административния персонал се съгласуват от 

Директора 

2.Докладните записки ,становища ,отговори ,писма    се подготвят в два екземпляра по утвърден образец/Приложение №2 / ,  вписва се  

индекс за класиране в съответствие с вътрешните правила  за архивиране, като един  се изпраща до съответния адресант,  а  полученият 

Рег.№ се поставя на  екземпляра ,който остава в класьора за изходяща кореспонденция . 
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 3.Писмата се изпращат като препоръчани пратки , а бланката с печата на пощата се прикрепва към екземпляра , който остава в класьора 

за изходяща кореспонденция.  

4. Всяка кореспонденция се  прилага  в класьор за изходяща кореспонденция с поставен входящ в съответната институция номер 

5.При изпращане на писмо по ел. поща се принтира изпратеното писмо  писмото  

 5.При отсъствието на директора изходящата кореспонденция  се изготвя със съдействието на  ЗАС по утвърдената бланка, като 

под всеки документ ,изискващ подпис на директор , се извършва запис : За директор : ………………   съгл.зап . №…..   / …./……/……..г.  
 

ІV. Заповеди.  

1. Съгласно ЗПУО, КТ, КСО   Директорът издава  заповеди  във връзка с цялостната дейност на ДГ № 4 по утвърдена бланка 

/Приложение №1 .  

2. Заповедите се регистрират от  ЗАС в книга за регистриране на заповедите.  

3. Довеждат се до знанието на адресатите срещу подпис и дата.  

4. Оригиналите на заповедите се съхраняват от директора .  

 5. Упълномощеното лице следи  за сроковете по изпълнение на съответните заповеди.  

6.При отсъствието на директора заповедите се изготвят със съдействието на  ЗАС по утвърдената бланка , като под всяка заповед 

,изискващ подпис на директор , се извършва запис :  „За директор : ……………………..  съгл.зап ………   / ……/……/….....г. 

  

V. Документи по трудовоправни отношения.  

1.Съгласно Кодекса на труда в ДГ №4  се изготвят: 

 - Трудови договори на служители на ДГ №4 по трудово правоотношение. 

 - Заповеди за освобождаване на служители на ДГ № 4 по трудово правоотношение.  

 -Допълнителни споразумения на служители на ДГ №4   

 -Заповеди за отпуски на служители на ДГ №4  

- Удостоверения по образец за трудов стаж при пенсиониране.  

 - Служебни бележки за преминат инструктаж по БУТ        

 - подадена   справка към НАП; 
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 -провеждане начален инструктаж, подписване в книга за инструктаж и издаване на служебна бележка  

 - подписване на : - декларация за запознаването с правилници; 

                               - декларация  за приемане принципите на работа с деца ; 

                               - декларация за съгласие за обработване на лични данни и конфиденциалност на информация  

                               -длъжностна характеристика; етичен кодекс за работа с деца , а за педагогическите специалисти и                      

професионален профил 

                                - получаване заключение от СТМ  

2. Документите се изготвят от ЗАС и се съхраняват в индивидуалните класьори с досиетата на служителите. 

3.При прекратяване на трудовите взаимоотношения   документите от досието се архивират 

VI.Съхраняване , използване  и архивиране на документите 

  1.В рамките на календарната година документите се съхраняват в определените канцеларии, като по тях се извършват справки.  

  2.В края на текущата деловодна година или най-късно до средата на следващата, приключените документи/дела се предават за 

съхранение и запазване в учрежденския архив.  

  3. Дейностите по предаване, съхраняване и използване на документите от служителите на административната структура или външни за 

структурата лица се извършва съгласно изискванията на Вътрешните правила за организация на учрежденския архив на ДГ №4 , 

съобразени с нормативните разпоредби на Държавна агенция „Архиви" и съгласувани с ДА -Варна 

 4.Изнасянето на оригинални документи извън административната структура не се разрешава, освен в случаите, когато документите са 

необходими за работата на специализираните органи, след изричното разрешение на Директора 

 VII.Вътрешните правила   за реда и организацията на документите   в ДГ №4 „Теменужка "  са съставени на основание чл.258 ал.1  от 

ЗПУО във връзка с   чл.31 от Наредба №8 / 11.08.2016 г.  и са утвърдени със заповед № 825 / 02.09.2019 г. 

Приложение  № 1 –бланка задължителни реквизити за докладна ,становище , отговор,уведомително / възлагателно писмо   

            Приложение № 2- бланка заповед 
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