Утвърдил:

СПИСЪК
НА
КАТЕГОРИИТЕ
ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА
НА
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РЕГИОНАЛНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – РАЗГРАД СЪГЛАСНО ЧЛ. 15а,
АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

А: АКТИВЕН ДОСТЪП
На активен достъп до обществена информация подлежи всякакъв вид официална или
служебна информация, свързана с функциите на Регионално управление на
образованието – Разград, която би представлява обществен интерес и/или трябва да
бъде предоставяна по силата на закон.
На активен достъп до обществена информация в
Категория информация
Обща информация за
институцията РУО - Разград
Функции на правомощията на РУО –
Разград
Функции и правомощия на началник
на РУО-Разград
Функции на администрацията по
звена

Адрес, на който се публикуват данните

Формат

https://ruo-razgrad.com/director.html

HTML

-

Отдел ОМДК

ОМДК - https://ruorazgrad.com/department2.html

HTML

-

Отдел АПФСИО

АПФСИО - https://ruorazgrad.com/department1.html

HTML

Административни услуги
Достъп до
обществена информация
Издаване на УП-2 и
УП-3
Уточняване на
разлики между издадено
удостоверение за осигурителен
доход (УП2) и данни за
осигуреното лице от
информационната система на
НОИ

https://ruo-razgrad.com/p_zdoi.html
https://ruo-razgrad.com/uslugi.html

https://ruo-razgrad.com/uslugi.html

MS Word,
PDF
MS Word,
PDF

MS Word,
PDF

Издаване на
удостоверение за признаване на
завършени етапи на училищно
обучение или степени на
образование и професионална
квалификация по документи,
издадени от училища на чужди
държави

https://ruo-razgrad.com/uslugi.html

MS Word,
PDF

Издаване на
уверение за признаване на
завършени етапи на училищно
обучение или степени на
образование и професионална
квалификация по документи,
https://ruo-razgrad.com/uslugi.html
издадени от училища на чужди
държави, което се издава да
послужи при кандидатстване за
придобиване на правоспособност
за управление на моторно
превозно средство

MS Word,
PDF

издаване на
дубликат на удостоверение или
уверение за признаване на
завършени етапи на училищно
обучение или степени на
образование и професионална
квалификации

https://ruo-razgrad.com/uslugi.html

MS Word,
PDF

Издаване на
служебна бележка за признаване
на завършен IV клас за целите на
https://ruo-razgrad.com/uslugi.html
кандидатстването в V клас на
места, определени с държавния
план-прием –

MS Word,
PDF

Издаване на
удостоверение за признаване на
квалификационни кредити

https://ruo-razgrad.com/uslugi.html

MS Word,
PDF

Услуги, предоставяни от
институциите в системата на
предучилищното и училищното
образование

Лява навигационна лента https://ruorazgrad.com/uslugi-obr.institucii.html

Вътрешни правила за
организация на
административно обслужване в
РУО - Разград

Лява лента на страницата https://ruoPDF
razgrad.com/docs/Vytreshni%20pravila
%20-%20AO.pdf

HTML, PDF

Вътрешни правила-Процедура
за достъп до данни от регистри Лява лента на страницата на държавната администрация, https://ruoприсъединени към средата за
razgrad.com/docs/VP_RegiX.pdf
междурегистров обмен – RegiX

Харта на клиента

Лява лента на страницата https://ruo-razgrad.com/docs/harta.pdf

Информация за обработване на https://ruoлични данни
razgrad.com/docs/Lichni_danni.pdf

PDF

PDF

PDF

Информация, подлежаща на
https://data.egov.bg/organisation/96db9f
публикуване в Портала за
cc-963e-403d-91b2HTML, Excel
отворени данни, съгласно
5de1f2106438/datasets
решения на Министерски съвет
Методически указания и
образци на документи
Информация за национални
програми в системата на
преучилищното и училищното
образование
Информация за проекти,
финансирани със средства от
Европеския съюз

https://ruo-razgrad.com/uslugi.html

Връзка 1 - https://ruorazgrad.com/projects.html Връзка 2 https://www.mon.bg/bg/13

HTML, PDF

HTML
(препратка
към
страницата
на МОН)

Организационна и контактна
информация за РУО - Разград
Данни за структурата на РУО –
Разград с длъжностите и имената на https://ruo-razgrad.com/structure.html
служителите в администрацията

HTML

Данни за адреса, адреса на
електронната поща телефони и
aдреса на РУО - Разград

https://ruo-razgrad.com/contacts.html

HTML

Данни за работното време на РУО –
Разград и на звеното за
административно обслужване на
гражданите

https://ruo-razgrad.com/index.html

HTML

Данни за свободни работни места

https://ruo-razgrad.com/jobs.html

HTML, PDF

Информация за провеждани
конкурси – (обяви, срокове и
правила за провеждане)
Информация за държавен планприем
Списък на мрежа на
образователни институции по
смисъла на ЗПУО и Списък на
закрити и преобразувани
институции, ЦПЛР
Информация относно планове на
РУО - Разград
Информация за бюджета на РУО Разград

https://ruo-razgrad.com/konkursi.html

HTML, PDF

https://ruo-razgrad.com/parents.html

HTML, PDF

Лява лента на страницата, достъпни
през всички страници - https://ruorazgrad.com/

MS Excel

https://ruo-razgrad.com/plans.html

PDF

https://ruo-razgrad.com/budjeti.html

PDF

Информация относно
процедури по ЗОП
Информация за обществени поръчки
– обяви, подробна информация за
https://ruo-razgrad.com/profil_kupuvach.html
процеса на обществената поръчка,
критериите за участие
Вътрешни правила за възлагане на
обществени поръчки
Информация по възлагане и
изпълнението на обществени
поръчки – договори, отчети,
резултати

MS Word, PDF

https://ruo-razgrad.com/docs/VPVOP.pdf

PDF

https://ruo-razgrad.com/profil_kupuvach.html

MS Word, PDF

- директори - https://ruorazgrad.com/docs/DD.pdf

PDF

- служители - https://ruorazgrad.com/docs/D.pdf

PDF

https://ruo-razgrad.com/dekl_ZPKONPI.html

PDF

Разяснителна информация по ЗДОИ
за гражданите

https://ruo-razgrad.com/p_zdoi.html

MS Word, PDF

Вътрешни правила относно достъпа
до информация

https://ruorazgrad.com/docs/PRAVILA%20PO%20ZDO PDF
I.pdf

Информация относно
конфликт на интереси
Списък на директори и служители
подали декларации за конфликт на
интереси по реда на ЗПУКИ.
Регистър на декларации на
директори по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от
ЗПКОНПИ

Информация за упражняване
на правото на достъп до
обществена информация

Звено/служител отговарящ по ЗДОИ https://ruo-razgrad.com/p_zdoi.html

HTML, PDF,
MS Word

Работно време на Центъра за
административно обслужване

HTML

https://ruo-razgrad.com/index.html

Адрес на звеното по ЗДОИ
Е-mail адрес на звеното по ЗДОИ
Данни относно мястото за преглед
на предоставената информация по
ЗДОИ
Данни относно прилаганите
нормативи за разходите по
предоставяне и повторно използване
на информация
Годишни отчети за прилагането на
ЗДОИ – заявления, откази,
основания за отказите

Нормативна уредба
Свободни работни места,
обявени в РУО-Разград
Банка с учителски кадри

https://ruo-razgrad.com/index.html
https://ruo-razgrad.com/index.html

HTML
HTML

https://ruo-razgrad.com/p_zdoi.html

HTML, PDF,
MS Word

https://ruo-razgrad.com/p_zdoi.html

HTML, PDF,
MS Word

https://ruo-razgrad.com/p_zdoi.html

PDF

https://ruo-razgrad.com/law.html

HTML, PDF

https://ruo-razgrad.com/konkursi.html

HTML, PDF

Дясна лента на страницата https://ruoMS Excel
razgrad.com/docs/banka_uch_04042009.
xls

Б: ПАСИВЕН ДОСТЪП
На пасивен достъп до обществена информация подлежи всякакъв вид служебна
информация, създадена и/или съхранява в РУО – Разград в изпълнение на функциите
си: заповеди, констативни протоколи, доклади от експерти, становища от експерти,
писма и други.

С уважение,

X
Ангел Петков
Началник на РУО-Разград

