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Документи 
НАРЕДБА № 8 ОТ 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование: 

• Приложение № 4 към чл. 31: определя документите, издавани в процеса на професионалното обучение 

• От тях с фабрична номерация: 

• 3-54 Свидетелство за професионална квалификация 

• 3-54а Дубликат на свидетелство за професионална квалификация 

• 3-54В Свидетелство за валидиране на професионална квалификация 

• 3-54 аВ Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация 

• Глава 4: Условия и ред за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация 

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (посл. Изм. 29.07.2016) 

• Чл. 40б ал. 2: Документите ... издавани от частните центрове за професионално обучение, се включват в регистъра 

(на документите, издадени от ЦПО) след проверка в информационната система на Националната агенция за 

професионално образование и обучение, ако обучението или валидирането е извършено при спазване на 

изискванията на този закон и на съответния държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по 

професи 

 

 



Документи с фабрична номерация 

• Заявка за закупуване на документация по електронен път 

• Вписване на номерата на документите с фабрична номерация в системата 

• Отразяване на документите, предадени или получени от друго ЦПО 

• След приключване на обучението и издаване на документ: вписване на номера на 
издадения документ в профила на курсиста 

• м. април: преглед на използваните през предходната година документи и издаване на отчет 
и протокол за унищожаване  



Документи с фабрична номерация, които 
подлежат на унищожаване 

 V Подлежат на унищожаване 
 X Не подлежат на унищожаване 



Заявка за закупуване на документация по 
електронен път 

• Раздел: „Документация“ – 

„Документи по Наредба 8“ 

• „Преглед заявки“ 

• Уточняване на подлежащите на 

контрол документи 



Вписване на номерата на документите с фабрична 
номерация в системата 

• Раздел: „Документация“ – „Документи по 

Наредба 8“ 

• „Получаване на документи“ 

• Избор на заявка 

• Въвеждане на номерата 

 



Отразяване на документите, предадени или 
получени от друго ЦПО 

• Раздел: „Документация“ – „Документи 

по Наредба 8“ 

• „Предаване на документи“: предаване 

на документи на друго ЦПО (с 

протокол)  

• „Приемане на документи“: приемане 

на документи от друго ЦПО (с 

протокол)  

 

 



След приключване на обучението и издаване на 
документ: вписване на номера на издадения 
документ в профила на курсиста 

• „Професионално обучение“ – 
„Приключили курсове“ – 
„Курсисти/Документи“ 

• Избор на документа от списък 
(при предварително въведени 
номера) 

• Автоматична проверка за: 

• Наличие на този документ (от 
заявка или получен от друго 
ЦПО) 

• Дублиране на номера с друг 
документ 



Преглед на използваните през предходната година 
документи 

• Раздел: „Документация“ – „Документи 

по Наредба 8“ 

• „Налични документи“ 

• Преглед на статуса на документите 

 



Подготовка на отчет и протокол за унищожаване 

• Раздел: „Документация“ – „Документи 

по Наредба 8“ 

• „Унищожаване“ 

• Преглед на статуса на 

документите по раздели 

• Анулиране на бланки (при 

необходимост) 

 



Издаване на отчет 

• Раздел: „Документация“ – „Документи по 

Наредба 8“ 

• „Унищожаване“ 

• Попълване на данните за отчета и 

отпечатване 

 



Издаване на протокол 

• Раздел: „Документация“ – „Документи по 

Наредба 8“ 

• „Унищожаване“ 

• Отпечатване на протокола и 

попълване на местата за залепване на 

изрязаните от бланката серия и 

фабричен номер 

 



Отчетност 
• Подписаните и подпечатани „Отчет“ и „Протокол“ се 

сканират и качват (поотделно) в ИС на НАПОО до 30 
април 2017 година (раздел „Документация – 
Документи по Наредба 8 – Унищожаване“ 

• НАПОО – приемане на отчета или връщане за 
корекции 

• Остатъкът от бланките се унищожава (на основание чл. 
53 ал. 1 от Наредба № 8) 

• Оригиналите на отчета и протокола се съхраняват в 
архива на ЦПО за срок от 50 години (на основание чл. 
52 ал. 3 от Наредба № 8) 

 



Помощна информация: 

За допълнителни 
консултации: 

 

АдминСофт 

• тел. 02 869 2600 

• E-mail 
support_napoo@adminsoft.bg 


