
 

СПИСЪК 

на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на 

Регионално управление на образованието –  София-град, за сферата на дейност на  

РУО – София-град – 2020 г. 
 

№ по 

ред 
КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ ФОРМАТ 

1. Описание на правомощията на началника на РУО – София-град, данни за РУО – София-

град, функции, отговорности и структура 

html 

2. Издадените актове в изпълнение на правомощията на началника на РУО – София-град и 

текстовете на издадените общи административни актове 

pdf 

3. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на 

звеното за административно обслужване в РУО – София-град, което отговаря за 

приемането на заявления за достъп до обществено информация  

html 

4. Планове и отчети за дейността – План за дейността на РУО по учебни години, Отчет за 

дейността на РУО по учебни години 

pdf 

5. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува 

съгласно Закона за публичните финанси. 

pdf 

6. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в Профила 

на купувача съгласно Закона за обществените поръчки  

html, pdf, 

docx 
7. Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация, реда и 

условията за повторно използване на информация , таксите по чл. 41ж от ЗДОИ, 

форматите, в които се поддържа информацията 

html, pdf, 

docx 

8. Информация, предоставена повече от три пъти по глава трета от Закона за достъп до 

обществена информация 

pdf 

9.  Обявления за конкурси за държавни служители html, pdf 
10. Подлежащата на публикуване информация по противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество /регистри/ 

html, pdf 

11. Административно обслужване – информация и образци на документи за предоставяне на 

административни услуги 

html, pdf 

12. Нормативни актове и образци на документи html, pdf, 

docx 
13. Регистър на училища  xlsx, csv 
14. Регистър на детските градини xlsx, csv 
15. Регистър на Центрове за подкрепа на личностно развитие xlsx, csv 
16. Регистър на Специализираните обслужващи звена  xlsx, csv 
17. Регистър на Центрова за специална образователна подкрепа  xlsx, csv 
18. Регистър на училища, приемници на задължителна документация от закрити училища 

съгласно заповеди на министъра на образованието и науката 

pdf 

19. Информация за проекти, по които работи РУО- София-град html 
20. Информация за държавни зрелостни изпити html, pdf 
21. Прием за първи клас – правила за съответна учебна година html, pdf, 

docx 
22. Прием след V клас – условия за кандидатстване, заповеди, образци на документи html, pdf, 

docx 
23. Прием след VII клас – условия за кандидатстване, заповеди, образци на документи html, pdf 
24. Държавен план-прием след VIII клас – условия, заповеди, образци на документи xlsx, csv 
25. Информация за свободни работни места в институциите в образованието от област 

София-град 

html 

 
 


