
 

 

           Приложение № 1 

 

ВИДОВЕ РЕГИСТРИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО  НА ДАННИТЕ В ТЯХ  

  

   

 1.  За целите на образователния процес в училище се водят различни видове книги, 

дневници и др. документи съгл. Наредба № 8 за информацията и документите в системата на 

предучилищното и училищното образование. При попълване на данните в тях се спазват 

изискванията посочени в самите книги и разпоредбите на  Наредба № 8 за информацията и 

документите в системата на предучилищното и училищното образование.  

 2. Документите по трудови правоотношения се изготвят и съхраняват съгласно 

разпоредбите на нормативните актове от трудовото законодателство.  

 3. Финансовите и др. счетоводни документи, съдържащи лични данни се изготвят и 

съхраняват съгласно разпоредбите на Закона за счетоводство и др. нормативни актове от 

социолно-осигурителното законодателство. 

 4. След постигане целта на обработване на личните данни, съдържащи се в поддържаните 

от ОУ „Хр. Смирненски“ регистри, личните данни следва да бъдат унищожени при спазване на 

процедурите, предвидени в приложимите нормативни актове и в настоящите Вътрешни правила .  

 5.  В случаите, в които се налага унищожаване на носител на лични данни, ОУ“Хр. 

Смирненски“ прилага необходимите действия за заличаването на личните данни по начин, 

изключващ възстановяване данните и злоупотреба с тях, като: 

  5. 1. Личните данни, съхранявани на електронен носител и сървъри, се унищожават чрез 

трайно изтриване, вкл. презаписването на електронните средства или физическо унищожаване на 

носителите; 

  5. 2. Документите на хартиен носител, съдържащи данни, се унищожават чрез нарязване.  

 5.3. Унищожаване се осъществява от служители, упълномощени с изричен писмен акт на 

директора на училището. 

 5.4. За извършеното унищожаване на лични данни и носители на лични данни се съставя 

Протокол, подписан от служителите по т.5.3, съгласно образец, представляващ Приложение № 3. 

 



 

 

  

   

   

Видове регистри Видове лични данни Отговорни лица 
Носител Указания 

1. Регистър“Счетоводство“ 

- физическа идентичност - трите 

имена, ЕГН, постоянен адрес, 

телефони, месторождение, паспортни 

данни; 

- образование - вид на 

образованието, специалност, място на 

придобиване на образованието, номер 

на диплома и дата на издаване, 

степени, звания и други; 

трудова дейност - трудов стаж в 

определена професия, стопански 

сектори, в които лицето е работило, 

трудово възнаграждение и други; 

Главен 

счетоводител 

Електронен При постъпване на нов 

служител данните се внасят 

ръчно от гл. счетоводител в 

програмния продукт. След 

неговото освобождаване 

данните се изтриват с 

изключение на трите имена 

и данните от ведомостта за 

изплатените 

възнаграждения 



 

 

2. Регистър  „Човешки 

ресурси“: 

 –   щатните работници и 

служители в ОУ“Хр. 

Смирненски“, гр. Раковски, 

назначени по трудово 

правоотношение; 
- лицата, наети по граждански 

договори. 

 

- физическа идентичност - трите 

имена, ЕГН, постоянен адрес, 

телефони, месторождение, паспортни 

данни; 

- образование - вид на 

образованието, специалност, място на 

придобиване на образованието, номер 

на диплома и дата на издаване, 

степени, звания и други; 

- трудова дейност - трудов стаж в 

определена професия, стопански 

сектори, в които лицето е работило, 

трудово възнаграждение и други; 

 ЗДАСД,  

Главен 

счетоводител  

 

Хартиен При постъпване на нов 

служител данните и 

документи те се 

комплектова в трудово 

досие, което се съхранява в 

шкаф от ЗДАСД. Екземпляр 

от тр. договор се съхранява 

в отделен класьор в стаята 

на деловодството или в 

архивохранилището. След  

освобождаването на 

служителя досието се 

съхранява в 

архивохранилището. 
3. Регистър „Дарения“ 

- дарители физически и 

юридически лица 

- физическа идентичност - трите 

имена/име на фирма, постоянен 

адрес, телефони; 

- вид на дарението; 

- воля на дарителя. 

Член на 

комисията по 

даренията 

Хартиен При постъпване на дарение 

данните се вписват в 

книгата за дарения. Книгата 

се съхранява при ЗДАСД. 

4. Регистър „Неназначени 

служители“ 

- кандидатстващи за работно 

място 

- физическа идентичност - трите 

имена, ЕГН, постоянен адрес, 

телефони, месторождение, паспортни 

данни; 

- образование - вид на 

образованието, специалност, място на 

придобиване на образованието, номер 

на диплома и дата на издаване, 

степени, звания и други; 

- трудова дейност - трудов стаж в 

определена професия, стопански 

сектори, в които лицето е работило, 

трудово възнаграждение и други 

ЗДАСД,  

Главен 

счетоводител  

 

Хартиен Заявленията и другите 

документи на 

кандидатстващите за 

работа, но неназначени се 

класират  в отделен 

класьор. Документите се 

съхраняват една година, 

след което те се 

унищожават. 



 

 

5. Регистър „Медицински 

картони на учениците“ 

- ученици в дневна форма на 

обучение 

- физическа идентичност - трите 

имена, ЕГН, постоянен адрес, 

телефони, месторождение, паспортни 

данни; 

- здравен статус 

Медицинска 

сестра 

Хартиен При постъпване на нов 

ученик данните се вписват 

на ръка в медицинския 

картон. Отделно към него 

се прилагат документи 

удостоверяващи здравния 

му статус. При напускане 

на ученика, картона с 

всички други документи му 

се предоставя. 

6. Регистър „Издадени 

документи за завършен 

клас/образование“ 
- ученици в дневна и други 

форми на  обучение 

- физическа идентичност - трите 

имена, ЕГН,  месторождение,  

-  завършен клас/образование; 

фабричен и пореден номер на 

удостоверението/свидетелството 

-  

Класни 

ръководител 

Хартиен При завършване на 

клас/образование, или при 

искане за издаване на 

дубликат, данните се  

нанасят в съответните 

книги, които се съхраняват 

в сроковете в съгл. Наредба 

№ 8 за информацията и 

документите в системата на 

предучилищното и 

училищното образование. 



 

 

7. Регистър „Ученици“ 
- ученици в дневна и други 

форми на  обучение 

- физическа идентичност - трите 

имена, ЕГН, постоянен адрес, 

телефони, месторождение, паспортни 

данни; 

- данни на родител/настойник/лице 

полагащо грижи за ученика - трите 

имена, ЕГН, постоянен адрес, 

телефони; 

 

Класни 

ръководители 

ЗДАСД 

Директор 

Хартиен/елект

ронен 

При постъпване на нов 

ученик данните се вписват в 

дневника на класа, в 

книгата на подлежащите на 

задължително обучение до 

16 год. възраст и в 

програмния продукт 

одобрен от МОН. 

Носителите на 

информацията се 

съхраняват съгл. сроковете 

от Наредба № 8 за 

информацията и 

документите в системата на 

предучилищното и 

училищното образование. 



 

 

8. Регистър „Видео 

наблюдение“: 

- - ученици в дневна и други 

форми на  обучение; 

-  родителите/настойниците на 

обучаваните ученици; 

- външни за образователната 

институция лица 

-  запис чрез собствени технически 

средства за видео наблюдение, на 

влизащите и излизащите ученици и 

посетители. за което са поставени 

информационни табла, на видно 

място, за използването на технически 

средства за наблюдение и контрол на 

обекта, без да се уточнява тяхното 

местоположение.   

Таблата съдържат информация за 

администратора на лични данни, 

включително и информация за 

осъществяване на контакт с него. 

Записите се съхраняват за срок от 30 

дни. 

"лични данни" или "лична 

информация", тъй като съдържат 

информация, която по смисъла на чл. 

2, ал.1 от Закона за защита на 

личните данни е способна да разкрие 

физическата идентичност на лицето, 

което е записано. 

 

ЗДУД електронен Информацията постъпва в 

записващото устройство. 

На седмия ден от записа 

информацията се изтрива 

автоматично. На видно 

място са поставени 

информационни табла, за 

използването на 

технически средства за 

наблюдение и контрол на 

обекта, без да се уточнява 

тяхното местоположение.   

Таблата съдържат 

информация за 

администратора на лични 

данни, включително и 

информация за 

осъществяване на контакт 

с него. 

9. Регистър  „Контрагенти”: 

данни на лица, участващи в 

процеса на осъществяваната 

финансовата и друга дейност 

- за физически лица - трите имена, 

ЕГН, постоянен адрес, телефони, 

месторождение, паспортни данни; 

- за юридически лица – фирма, 

булстат, съдебно решение, трите 

имена на управител, адрес, телефони 

идр. 

Главен 

счетоводител  

 

Хартиен Информацията се записва в 

договорите за доставка или 

др. вид дейност. Класират 

се в отделен класьор, 

съхраняват се от гл. 

счетоводител до 

приключването на следващ 

финансов одит, след което 

се унищожават. 

 


