
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “ИВАН ИЛИЕВ” - БЛАГОЕВГРАД 

2704 Благоевград, ж.к. “Ален мак”, ул. „Борис Ангелушев“; тел. 073/885288,  www.pgiblg.com 

ЗАПОВЕД  №РД08-511/17.02.2021 г. 
 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 19, ал. 1 от Наредба № 12 от 01.09.2016 

г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти във връзка с чл. 4, т. 23 и т. 25 и чл. 101, ал. 1 от Закона за 

мерките срещу изпиране на пари и във връзка с необходимостта от организиране на 

дейностите за приемане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на 

тероризма в ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград и актуализиране на вътрешни правила в 

училището 

 

І.    УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Вътрешни правила на ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград за контрол и 

предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно 

Приложение № 1 към настоящата заповед. 

 

IІ.    НАРЕЖДАМ: 

 

 1. Всички служители и работници в училището да се запознаят с Вътрешни 

правила на ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград за контрол и предотвратяване на 

изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез изпращане по служебните 

електронни пощи на членовете на персонала и срещу подпис.  
 

2. Копия от Вътрешни правила на ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград за контрол 

и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма да се съхраняват 

при: ЗДУД със задължения по АСД, главния счетоводител и в деловодството на 

училището. 
 

3. Копие от Вътрешни правила на ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград за контрол 

и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма да се съхранява в 

папката с вътрешните нормативни актове в учителската стая на училището. 
 

4. Г-жа Елеонора Чолакова - да публикува Вътрешни правила на ПГИ „Иван 

Илиев“ – гр. Благоевград за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма и настоящата заповед в интернет сайта на училището. 

 

5. Срок за изпълнение на заповедта – 26.02.2021 г. 

 

 Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на г-жа Нина Стоицова 

– заместник-директор по учебната дейност със задължения по административно-

стопанската дейност. 

 

 

 

      ДИРЕКТОР: 

          /Ася Бояджиева-Пенкова/ 


