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 4 ПРОФЕСИОНАЛНА  ТЕХНИЧЕСКА  ГИМНА 3ИЯ "НИКОЛА  Й . ВАПЦАРОВ " 
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1. Наииенование  iia административна rпауслуга  

Издаване  на  диплома  за  спедно  обпазование  

2. Правно  основангге  за  предоставянето  гга  адлгггнистративната  ус.ауга/издаването  гга  

индивидуалния  ид .иинистративен  а>;т  

Чл . 133, ал . 1 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  образование  

3. Орган , който  предоставя  ад,иинистративната  услryгаlиздава  индивидуалггия  

ад.lгггнггстрат zгвен  а>;т  

Директор  на  училището  

={. Процедура  по  предоставяне  на  адмиггггстративтгата  услуг_аlиздаване  на  иггдивидуаяния  

адмггнистративен  акт , изисквс rггия  и  необходи ,ии  доку.iаенти  

Издаване  на  дипломата  по  реда  на  Наредба  N 8/201 б  г . за  информацията  и  документите  

за  системата  на  предучилищното  и  училищното  образование
: 

— Диплома  за  средно  образование  се  издава  на  всички  ученици , придобили  средно  

образование ; 

— Дипломата  се  издава  на  бланка  и  се  подпечатва  в  съответствие  
с  изискванията  на  

Приложение  N 4 от  Наредба  N 8/2016 г .; 

— Дипломата  се  регистрира  в  съответната  регистрационна  
книга  съгласно  приложение  N~ 

2 от  Наредба  Ns 8/2016 г .; 

— След  регистрирането  дипломата  се  въвежда  като  основни  данни  и  сканирани  

изображения  в  Регисrьра  за  документите  за  завършено  основно  образование , средно  

образование  и /или  придобита  степен  на  професионална  квалификация . 

5. Начингг  на  заявяване  на  услryгатсг  

За  предоставяне  на  услугата  не  е  необходимо  заявяване . Диплома  се  издава  на  всички  

ученици , придо 'оили  ередно  образование . 

6. Информацггя  за  предоставяне  на  ус.гугап 1а  по  електронен  nът • ниво  на  предоставяне  на  

услугата  и  гnгтернет  адрес , на  който  се  предоставя  

Услугата  не  се  предоставя  по  електронен  път  

7. Срог: на  действие  на  доку tirента/индивидуаЛнггя  адиинистративегг  акт  

Безсрочен  



8. Такси  ичи  гуени  

Не  се  дължат  

9. Орган , осъи tествяваиу  контрол  вьрху  деапгостта  на  органа  no nредоставянето  на  
услугата  

Регионално  управление  на  образованието  

Министерство  на  образованието  и  науката  

10. Ред , вн.чючително  срокове  за  обжа 7ване  на  действията  на  органа  по  предоставянето  на  
услугата  

Отказът  се  обжалва  по  реда  на  Административнопроцесуалния  кодекс  пред  
Административен  съд . 

11. Е.іектронен  адрес  за  npedzoжeнuя  във  връзт;а  с  ус, угата  
ptgsamokov@abv.bg  (електронен  адрес  на  институгЕията ) 

12. Начигги  на  no. ryчaaazre на  резултата  от  услугата  

Готовите  дипломи  се  получават  на  място  в  училището  лично  или  чрез  упълномощено  лице  
срещу  полагане  на  подпис . 


