
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Актуализиран списък за 2021 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Регионално управление на 

образованието – Добрич за сферата на дейност на Регионално управление на образованието – Добрич, съгласно чл. 15а, ал.3 от Закона за достъп до 

обществена информация 

 
 

№ 

по 

ред 

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ ФОРМАТ 

1. Описание на правомощията на началника на РУО – Добрич, данни 

за РУО – Добрич, функции, отговорности и структура 

http://ruodobrich.bg/?page_id=142 html 

2. Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на 

началника на РУО – Добричи текстовете на издадените общи 

административни актове 

http://ruodobrich.bg/ pdf 

3.  Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст 

http://ruodobrich.bg/?page_id=545 html 

pdf 

4. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона 

и работното време на звеното за административно обслужване в 

РУО – Добрич, което отговаря за приемането на заявления за 

достъп до обществено информация  

http://ruodobrich.bg/?page_id=142 html 

5. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с 

предоставяне на административни услуги на гражданите  

http://ruodobrich.bg/?page_id=56 pdf 

6. Планове и отчети за дейността – План за дейността на РУО по 

учебни години, Отчет за дейността на РУО по учебни години 

http://ruodobrich.bg/?page_id=1769 pdf 

7. Информация за бюджета и финансовите отчети на 

администрацията, която се публикува съгласно Закона за 

публичните финанси. 

http://ruodobrich.bg/?page_id=4351 pdf 

8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за 

публикуване в Профила на купувача съгласно Закона за 

обществените поръчки  

https://sop.bg/ruo-dobrich-1004/ html 

pdf 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Министерство на образованието и науката 

 

РЕГИОНАЛНO УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – Добрич 

 

Добрич, 9300, пл. “Свобода” № 5, ет. 3, тел. 058/ 602307; e-mail:riodobrich@gmail.com 
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9. Информация за упражняване на провото на достъп до обществена 

информация, реда и условията за повтовро използване на 

информация , таксите по чл.41ж и форматите, в които се 

поддържа информацията 

http://ruodobrich.bg/?page_id=250 pdf 

10.  Обявления за конкурси за държавни служители http://ruodobrich.bg/?page_id=3330 pdf 

11. Информация, предоставена повече от три пъти по глава трета  http://ruodobrich.bg/?page_id=250 pdf 

12. Друга информация, определена със закон – публикуване на данни 

в отворен формат 

https://data.egov.bg/organisation/c8c2d7a8-9da6-41e9-8930-

16a11b73e113/datasets 

html 

xlsx 

 

13.  Административни услуги – информация и образци на документи http://ruodobrich.bg/?page_id=56 pdf 

14. Регистър на средните училища и детски градини http://ruodobrich.bg/?page_id=362 html 

15. Безопасност на движението по пътищата http://ruodobrich.bg/?page_id=5934 html 

16. Олимпиади, конкурси, фестивали и състезания http://ruodobrich.bg/?page_id=156 html 

pdf 

17. Информация за проекти, по които работи РУО- Добрич http://ruodobrich.bg/?page_id=518 html 

18. Информация за държавни зрелостни изпити http://ruodobrich.bg/?page_id=150 html 

pdf 

19. Прием за първи клас – правила за съответна учебна година http://ruodobrich.bg/?page_id=6056 pdf 

html 

20. Прием след VII клас – условия за кандидатстване, 

заповеди,образци на документи 

http://ruodobrich.bg/?page_id=1949 pdf 

21. Информация за свободни работни места в институциите в 

образованието от област Добрич 

http://ruodobrich.bg/?page_id=58 html 

pdf 
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