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ПРАВИЛА 

 

ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННА КНИГА ЗА 

ИЗДАДЕНИТЕ ДУБЛИКАТИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА 

ЗАВЪРШЕНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ГЪЛЪБОВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Нормативно основание: 

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 

23.08.2016 г. 

1. Дипломите, свидетелствата и удостоверенията, техните приложения и дубликати се попълват на 

компютър, а в непопълнените редове се отпечатват тирета. Те се попълват без използване на 

съкращения, подписват се със син химикал и се удостоверяват със син печат. 

2. В документите по т. 1 не се извършват поправки, не се ползва коректор и не се прави изтриване 

на фабрично отпечатани и попълнени на компютър текстове и цифри. 

3.  Всички удостоверения, свидетелства и дипломи и техните приложения и дубликати се издават 

на бланка-оригинал.  

4. Дубликат на документ, за който няма специален образец, се издава върху бланка на 

оригиналния, като в горния десен ъгъл на първа страница се отпечатва с главни букви 

„ДУБЛИКАТ".  

5. Дипломите, свидетелствата и удостоверенията и техните дубликати се регистрират в 

регистрационни книги съгласно приложение № 2 от Наредба №8 за информация и документите. 

6. След регистрирането им дипломите и приложенията към тях, свидетелствата, удостоверенията и 

дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, 

средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него 

като основни данни и сканирани изображения. 

7.  Документи с фабрична номерация се унищожават по реда на чл. 53 от Наредба №8 за 

информация и документите, в случай че са дефектни, сгрешени при попълването им или са 

негодни за ползване.  

8.  Документите извън посочените в т. 7, които се издават на децата или учениците, за да 

удостоверят факти с правно значение за тях, се попълват на компютър. 

9.  Дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома се издава от директора/началника на 

РУО, издал оригиналния документ.  

10.  Дубликатът се издава по заявление на заинтересованото лице, в случай че документът е 

изгубен, унищожен или е негоден за ползване.  

11.  Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният 

документ е издаден.  

12.  В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице 

подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.  

13.  Когато документацията не се съхранява в друго училище, дубликатът се издава от институция, 

определена от началника на РУО, въз основа на документи, съхранявани в държавния архив.  



14.  В случай че липсва необходимата документация за издаване на дубликат, заинтересованите 

лица могат да установят правата си по реда на Гражданския процесуален кодекс.  

15. В дипломите, свидетелствата, удостоверенията и техните дубликати, издавани на членовете на 

семействата на служители в дипломатическо или консулско представителство или в международна 

организация със седалище на територията на Република България, на мястото за попълване на 

личен номер на чужденец се попълва номерът от съответния документ за самоличност, издаден 

съгласно Закона за българските документи за самоличност.  

16. Снимките за документи, в които това е предвидено, са цветни в анфас, на матирана хартия и 

трябва да съответстват на възрастта на притежателя към момента на издаване на документа. 

Снимките следва да отговарят на изискванията на приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 от Правилника 

за издаване на българските лични 11 документи, приет с ПМС № 13 от 2010 г. (ДВ, бр. 12 от 2010 

г.). Върху снимката се поставя печат на институцията, издала документа. 

17. Всички издадени дубликати се регистрират в Регистрационната книга за издадени дубликати 

на документи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


