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СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ПРЕЗ 2022 Г. ОТ РУО – ЛОВЕЧ 

 

№ Категория информация Адрес, на който да се публикуват данните Формат 

1 Описание на правомощията/функциите на институцията – РУО – 

Ловеч 

секция „Структура и контакти“ 
https://ruo-lovech.bg/файлове/документи/регионално-управление-на-

образованието/Правомощия-функции-на-институцията.pdf 

PDF 

2 Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на 

началника на РУО – Ловеч 

секция „Административни актове на началника на РУО“ 
https://ruo-lovech.bg/административни-актове-на-началника-на-руо 

PDF 

3 Информационен масив с данни за институции в системата на 

предучилищното и училищното образование: 

- списък на училищата в област Ловеч, 

- списък на детските градини в област Ловеч, 

- списък на ЦПЛР, РЦПППО и ЦСОП в област Ловеч, 

- регистър на закритите и преобразувани училища в област Ловеч 

секция „Регистър на образователните институции“ 
https://ruo-lovech.bg/регистър-на-образователните-институции 

PDF 

4 Наименование, адрес, адрес за кореспонденция, адрес на 

електронната поща, телефон за връзка и работно време на звеното 

в РУО-Ловеч, което отговаря за приемането на заявленията за 

предоставяне на достъп до информация 

секция „Достъп до информация“ 
https://ruo-lovech.bg/достъп-до-информация/звено-отговарящо-за-приемане-на-заявления 

HTML 

5 Устройствен правилник, структура на администрацията и 

контакти 

секция „Структура и контакти“ 
https://ruo-lovech.bg/файлове/документи/регионално-управление-на-

образованието/Структура-и-контакти-май-2022.pdf 

PDF 

6 План и отчет за дейността на РУО-Ловеч секция „Планове и отчети за дейността“ 
https://ruo-lovech.bg/планове-и-отчети-за-дейността 

PDF 

https://ruo-lovech.bg/файлове/документи/регионално-управление-на-образованието/Правомощия-функции-на-институцията.pdf
https://ruo-lovech.bg/файлове/документи/регионално-управление-на-образованието/Правомощия-функции-на-институцията.pdf
https://ruo-lovech.bg/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BE
https://ruo-lovech.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ruo-lovech.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ruo-lovech.bg/файлове/документи/регионално-управление-на-образованието/Структура-и-контакти-май-2022.pdf
https://ruo-lovech.bg/файлове/документи/регионално-управление-на-образованието/Структура-и-контакти-май-2022.pdf
https://ruo-lovech.bg/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0


7 Бюджет и отчет на РУО - Ловеч секция „Бюджет“ 
https://ruo-lovech.bg/бюджет 

PDF 

8 Информация за провеждани обществени поръчки, определена за 

публикуване в „Профил на купувача“ съгласно Закона за 

обществените поръчки 

секция „Профил на купувача“ 
https://ruo-lovech.bg/профил-на-купувача 

PDF 

9 Достъп до информация: 

- информация относно предоставянето на достъп до обществена 

информация в РУО – Ловеч,  

- вътрешни правила за достъп до обществена информация, 

- Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за 

заплащане на разходите по предоставяне на обществена 

информация, 

- искане за предоставяне на обществена информация от 

обществения сектор за повторно ползване, 

- заявление за достъп до обществена информация, 

- протокол за приемане на устно заявление за достъп до 

обществена информация, 

- протокол за предоставяне на достъп до обществена информация, 

- отчети по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ 

секция „Достъп до информация“ 
https://ruo-lovech.bg/ 

PDF 

10 Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в 

интернет през 2022 г. за сферата на дейност на РУО-Ловеч, както 

и форматите, в които е достъпна 

секция „Достъп до информация“ 
https://ruo-lovech.bg/достъп-до-информация/списък-по-член-15-алинея-1-от-здои 

PDF 

11 Информация за административните услуги, които предоставя 

институцията  

секция „Административни услуги“ 
https://ruo-lovech.bg/административни-услуги/административни-услуги 

PDF 

12 Обяви за конкурси за държавни служители и директори на 

институции в системата на училищното образование в областта 

секция „Конкурси“ 
https://ruo-lovech.bg/конкурси 

PDF 

13 Информация за подадените декларации по Закона за 

предотвратяване  и установяване на конфликт на интереси от 

директори на институции в системата на училищното 

образование в областта 

секция „Декларации по ЗПУКИ“ 
https://ruo-lovech.bg/декларации-по-зпуки 

HTML, PDF 

https://ruo-lovech.bg/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ruo-lovech.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ruo-lovech.bg/
https://ruo-lovech.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD-15-%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F-1-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B8
https://ruo-lovech.bg/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ruo-lovech.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://ruo-lovech.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%B8


14 Информация за дейностите по приема на ученици след завършен 

7 клас; план прием за учебната 2022-2023 г. 

секция „Прием след завършен VII клас“ 
https://ruo-lovech.bg/прием-след-завършен-vii-клас 

PDF 

15 Нормативни актове, по които осъществяват дейността си 

институцията и системата на предучилищното и училищното 

образование 

секция „Нормативни актове“ 
https://mon.bg/bg/7 (препратка към сайта на МОН) 

PDF 

16 Информация за учители и директори по организацията и 

провеждането на регионални и национални състезания, 

олимпиади и др. ученически изяви 

секция „Олимпиади и състезания“ 
https://ruo-lovech.bg/олимпиади-и-състезания 

PDF 

17 Информация за ученици и родители секция „Външно оценяване“ 
https://ruo-lovech.bg/ 

PDF 

18 Проекти на нормативни актове секция „Проекти на документи“  
https://mon.bg/bg/100164 (препратка към сайта на МОН) 

PDF, WORD 

19 Информация подлежаща на публикуване в Портала за отворени 

данни съгласно решение на Министерски съвет 

Портал за отворени данни на Република България 
https://data.egov.bg/organisation/profile/e3f2c5a3-e34f-4caf-9dab-

2aa91b254ab1?q=%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87&type=2 

CSV, PDF 

20 Информация за подадените декларации по чл. 35 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобито имущество от директори на институции в системата на 

училищното образование в областта и от служители на РУО-

Ловеч 

секция „Антикорупция“ 
https://ruo-lovech.bg/антикорупция 

PDF 

 

https://ruo-lovech.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD-vii-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://mon.bg/bg/7
https://ruo-lovech.bg/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ruo-lovech.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
https://mon.bg/bg/100164
https://data.egov.bg/organisation/profile/e3f2c5a3-e34f-4caf-9dab-2aa91b254ab1?q=%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87&type=2
https://data.egov.bg/organisation/profile/e3f2c5a3-e34f-4caf-9dab-2aa91b254ab1?q=%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87&type=2
https://ruo-lovech.bg/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F

