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РАЗДЕЛ I  

РАБОТНИ МЕСТА 

Регионално управление на образованието (РУО) - Монтана се помещава на седмия етаж и я 

три помещения на осмия етаж в сградата на Областна администрация - Монтана, намираща се на 

пл. „Жеравица” № 1.  

В съответствие с утвърденото длъжностно и поименно разписание на длъжностите от 

министъра на образованието и науката, разпределението на работните места в РУО - Монтана е 

следното: 

 

 длъжност трите имена стая 

1 Началник на РУО-Монтана Трайка Тодорова Трайкова 700 

 

Обща администрация 

Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” 

1 Началник на отдел  Биляна Иванова Харалампиева 707 

2 Главен счетоводител Венета Иванова Борисова 705 

3 Старши експерт по информационно осигуряване Мариела Борисова Киркова 808 

4 Старши експерт по анализ на информацията Елена Александрова 707 

5 Главен специалист - човешки ресурси Вилия Христова Цанова 705 

6 Технически сътрудник - касиер Цецка Йорданова Петкова 707 

7 специалист – деловодител  Йорданка Благоева Начева 701 

 Изпълнител – шофьор по ПМС 66 Ангел Красимиров Аврамов  

 

Специализирана администрация 

Отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” 

1 Началник на отдел Росица Енчева Ангелова  706 

2 Старши експерт по организация на средното 

образование  
 704 

3 Старши експерт по организация на средното 

образование 

Даниела Цвеова Маринова 704 

4 Старши експерт по организация на средното 

образование 

Оля Георгиева Славейкова 706 

5 Старши експерт по предучилищно образование Персияна Георгиева Петкова 702 

6 Старши експерт за обучението в начален етап Веселин Руменов Найденов 702 

7 Старши експерт по български език и литература Мариана Петрова Иванова-Бонова   706 

8 Старши експерт по чужд език и по майчин език  703 

9 Старши експерт по математика Йорданка Владимирова Еленкова-

Петкова 

702 
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10 Старши експерт по обществени науки, гражданско 

образование и религия 

Красимира Иванова Накова-

Евгениева 
704 

11 Старши експерт по природни науки и екология Иван Ангелов Димитров   706 

 Старши експерт по професионално образование и 

обучение 

инж. Нина Иванова Кирилова 702 

 

Други: 

Приемна на РУО – Монтана за непрекъснато административно обслужване 

административно обслужване                                                                                           стая № 701                                          

  

Информационни табла: 

За обяви (свободни работни места; свободни места за ученици в                                 фоайе - РУО 

държавни и общински училища; конкурси)  

За съобщения                                                                фоайе - РУО 

За информация относно: 

1.структурата на РУО - Монтана и работните места на служителите 

2. работно време на администрацията 

3. видове административни услуги         

4. Харта на клиента 

5. образци за документи, подавани в РУО – Монтана за          стая № 701 

получаване на административни услуги  

6. пощенска кутия за жалби, сигнали и предложения 

7. плащане през пост терминал 

8. анкети и предложения за проучване равнището на удовлетвореността на клиентите  

9. информационен сайт на РУО – Монтана: web.net-surf.net/riomontana/    

  

 

РАЗДЕЛ II 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

Чл. 1. (1) Съгласно чл. 25 от Правилника за устройството и функциите на регионалните 

управления на образованието (ПУФРУО), работното време на служителите в РУО - Монтана е 8 

часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. 

(2) Редовното работно време на служителите в РУО – Монтана е от 9,00 часа до 17,30 часа. 

(3) Служителите имат възможност да заявят писмено пред началника на РУО – Монтана 

желание за начало на работно си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на 

работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително 



 5 

отработване на 8 часа дневно. В заявлението се посочват периода на действие на пожелания график 

за работното време. 

(4) Началникът на РУО – Монтана приема или отказва да приеме изразеното желание на 

служителите по ал. 3 с оглед осигуряване на работа на институцията и обслужването на 

гражданите в периода от 9,00 до 17,30 ч. 

(5) Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. 

(6) Освен почивката по ал. 5 се допуска ползването и на втора почивка в размер на 3 часа по 

график, утвърден от началника на РУО – Монтана. Служителите, които желаят да ползват такава 

почивка, подават заявление по образец до началника на РУО – Монтана, съгласувано с началника 

на съответния отдел, в ден петък, преди седмицата, в която ще се ползва почивката. Заявлението се 

завежда като входяща кореспонденция. В случай на положителна резолюция, гл. специалист 

„Човешки ресурси“ изготвя обобщен седмичен график, който представя на началника на РУО – 

Монтана за утвърждаване.  

(7) Заявленията на служителите по ал. 6 и графиците се съхраняват от гл. специалист 

„Човешки ресурси“ в класьор като се систематизират по седмици в хронологичен ред (седмичен 

график със съответните заявления). 

(8). При възникнали неотложни служебни ангажименти, когато не може да се спази 

утвърдения по ал. 6 график от отделен служител, на графика на поставя обяснителна записка. 

(9). В приемната на РУО – Монтана се осигурява непрекъснат режим на работа като 

деловодителят се замества от техническия сътрудник-касиер през време на ползваната от 

деловодителя почивка или при изпълнение на задачи извън работното място. В случай на 

отсъствие и на второто лице, деловодителят се замества от друг служител на отдел АПФСИО.  

Ч.л. 2. На основание Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 

7/23.09.99 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните 

места и при използване на работното оборудване, Наредба № 15/31.05.99г. за условията, реда и 

изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на 

работа, служителите в РУО - Монтана да ползват две почивки в рамките на работния ден, всяка от по 15 

минути, в периода от 11,00 до 11,15 ч. преди обяд и от 15,30 до 15,45 след обяд. 

Чл. 3. (1). Работниците и служителите в РУО – Монтана са длъжни да спазват работното си време, 

като се явяват навреме на работното си място и уплътняват цялото си работно време за изпълнение на 

служебните си задължения. 

(2). Служителите в РУО - Монтана изпълняват служебните си задължения на работното 

място, определено в Раздел I, освен при: 

1. Участие в тематични и текущи проверки и извън плана, съгласно чл. 17 от ПУФРУО, при 

спазване на  реда, определен в Раздел VII. 
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2. Издадена командировъчна заповед по реда на чл. 215, ал. 1 и във връзка с чл. 121 от 

Кодекса на труда и Наредбата за командировките в страната или на Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина. 

3. Осигуряване на организационно и методическо подпомагане на дейността на 

педагогическите специалисти по чл. 14, т. 13 от ПУФРУО. 

4. Организиране и провеждане на работни съвещания с педагогическите специалисти по чл. 

14, т.1 3 от ПУФРУО, след писмена покана, подписана от началника на РУО – Монтана по 

предварително определен дневен ред, съгласуван с началник на отдел в РУО – Монтана. 

5. Осигуряване на дейности, свързани с подкрепата за личностно развитие на децата и 

учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 

14, т. 11 от ПУФРУО. 

6. Извършване на дейности по организиране и провеждане на ученически състезания и 

олимпиади на регионално и национално ниво по чл. 14, т. 8 от ПУФРУО. 

7. Съдействие при организиране на областно ниво квалификационни и методически 

дейности за педагогическите специалисти по чл. 14, т. 3 от ПУФРУО, след положителна резолюция 

на доклад от прекия ръководител. 

8. Подпомагане координирането и взаимодействието между институциите от системата на 

предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните органи на 

изпълнителната власт по отношение на достъпа и правото на качествено предучилищно и 

училищно образование по чл. 14, т. 4 от ПУФРУО. 

9. В други извънредни случаи, след положителна резолюция от прекия ръководител и от 

началника на РУО - Монтана. 

 

РАЗДЕЛ III 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ 

(Отменен – регламентира се с Вътрешните правила за организацията на административното 

обслужване в РУО – Монтана) 

 

РАЗДЕЛ ІV 

РЕЖИМ НА ПОВЕДЕНИЕ В РУО - МОНТАНА 

Чл. 4. Служителите в РУО – Монтана са длъжни: 

 да спазват Етичния кодекс на служителите в Регионално управление на образованието – 

Монтана (приложение към настоящите правила) 

 да носят отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и 

звеното, към което принадлежи на работното място и в работно време; 
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 да заключват вратите на работните си помещения и да затварят прозорците след 

приключване на работното време; 

 да не оставят без надзор пари, скъпи служебни или лични вещи и документи в работните 

помещения; 

 да се явяват на работа в състояние, което им позволява да изпълняват служебните и трудови 

функции; 

 да не употребяват алкохол и други упойващи вещества в работно време; 

 да не пушат в сградата; 

 да не изнасят извън РУО – Монтана преписки, работна документация, формирана по повод 

изпълнение на служебните задължения; 

 да не преместват материални активи от едно работно помещение в друго или извън сградата 

на РУО – Монтана, освен с разрешение на началника на РУО – Монтана и със знанието на 

началник на отдел АПФСИО, главния счетоводител и домакина. 

 При работа с документи, в които се съдържа информация за лични данни на лице/лица, 

служителите на РУО – Монтана изпълняват разпоредбите на чл. 7 от Наредба № 1 от 

30.01.2013 год. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия 

вид защита на личните данни като вземат необходимите мерки за персонална защита. 

Предоставеният достъп до личните данни се използва само за изпълнението на служебните 

задължения и на конкретни задачи, свързани с изпълнението на служебните задължения, 

при спазването на принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност 

на данните, съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за достъп до личните данни. 

 

РАЗДЕЛ V 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

Чл. 5. На основание чл. 3, ал. 3 от Правилника за устройството и функциите на регионалните 

управления на образованието (ПУФРУО) са определени следните постоянни комисии:   

1. Комисия за осъществяване на проверки за установяване на конфликт на интереси  

(Биляна Харалампиева и Вилия Цанова) 

  Дейности: 

 Комисията извършва дейността си съгласно разпоредбите на чл. 26 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

2. Комисия за разглеждане на документи, представени в изпълнение на разпоредбите на 

чл. 12а от Наредба № 2 за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и 

туризъм и Наредба за детските и учиническите туристически пътувания с обща цена, 

иницирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

(инж. Нина Кирилова, Оля Георгиева и Веселин Найденов) 
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Дейности: 

Комисията заседава и разглежда постъпилите в РУО - Монтана документи. Документите се 

представят в два екземпляра и се регистрират в регистър на РУО - Монтана. При условие, че 

документите са пълни, актуални и съдържат необходимите заверки (подписи, печати, 

регистрационни номера и т.н.), един от членовете на комисията удостоверява с подписа си 

извършената проверка и представя документите на началника на РУО – Монтана за подпис. 

Единият екземпляр от документите се връща на представител на институцията, а другият се 

съхранява в РУО -Монтана. 

3. Комисия по чл. 107, ал. 1 и ал.2 и чл. 114 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване 

на резултатите от обучението на учениците, oбн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 

20.09.2016 г. – определена със заповед на министъра на образованието и науката (Трайка 

Трайкова – председател, Йорданка Еленкова – зам.-председател, Биляна Харалампиева, 

Росица Ангелова, инж. Нина Кирилова и Даниела Маринова)  

Дейности: 

 Комисията разглежда постъпилите документи в съответствие с процедурата, разписана в чл. 

109, ал. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците. 

 Заседанията на комисията се провеждат един път седмично, за което се съставя протокол, в 

който се записват взетите решения за всеки един случай поотделно. 

 При необходимост се удължава срокът за разглеждане на документи, ако са налице 

предпоставките по чл. 109 ал. 6 от същата наредба. 

 Приравнителните изпити се полагат, съгласно разпоредбата на чл. 114 от същата наредба 

 Издава се удостоверение в съответствие с разпоредбите на чл. 110 от същата наредба. 

 Комисията писмено уведомява родителите/настойниците за взетите решения и за реда и 

срока, в който те могат да получат издаденото удостоверение и оригиналите на подадените 

документи. 

 Началникът на РУО - Монтана издава заповед, в която определя условията и реда за 

провеждане на приравнителните изпити в съответствие с чл.114, ал. 3 от същата наредба, и 

която комисията връчва на директора на училището. 

4. Комисия за проверка на отчетите на директорите на институциите за получените и 

разходваните документи с фабрична номерация и протоколите за унищожените документи с 

фабрична номерация (Биляна Харалампиева и Росица Ангелова) 

Дейности: 

Комисията извършва проверка на отчетите на директорите на училища за получените и 

разходваните документи с фабрична номерация и протоколите за унищожените документи с 

фабрична номерация и изготвя доклад за: 
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- спазване на срока (30 април; чл. 52, ал. 2 от Наредба № 8/11.08.2017 г. за информацията и 

документите за системата на предучилищното и училищното образование); 

- спазване на формата на отчета (Приложение № 6 към чл. 52, ал. 1 Наредба № 8/11.08.2017 

г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование); 

- съответствие между получените, разходваните и  унищожените документи;  

  

  5. Комисия по предоставяне на достъп до обществена информация (Биляна 

Харалампиева, Вилия Цанова, Йорданка Начева)  

Дейности: 

 Комисията разглежда подадените заявления, включващи следните задължителни реквизити: 

- трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; 

- описание на исканата информация; 

- предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация; 

- адрес за кореспонденция. 

 Комисията уведомява писмено заявителя за своето решение в 14-дневен срок от датата на 

регистриране на заявлението. В решението могат да бъдат посочени други органи, 

организации или лица, които разполагат с по-пълна информация относно конкретното 

запитване. 

 Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи 

и представяне на платежен документ. За предоставянето на достъп до обществена 

информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител. 

  (Със заповед № 1472 обн. в ДВ бр. 98 от 2011 г. на министъра на финансите за определяне на 

нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация, съгласно чл. 20, ал. 2 по 

Закона за достъп до обществената информация са определени следните стойности на 

нормативите, в зависимост от вида на материалния носител, без включен ДДС: 

 дискета – 1 брой – 0,50 лв.; 

 CD – 1 брой – 0,50 лв.; 

 DVD – 1 брой – 0,60 лв.; 

 разпечатване – 1 стр. (А4) – 0.12 лв.; 

 ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0.09 лв.; 

 факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.; 

 видеокасета – 1 брой - 3,25 лв.; 

 аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.; 

 писмена справка – 1 стр. (А4) – 1.59 лв. 

6. Комисия по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (инж. Нина 

Кирилова и В. Цанова)  
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Дейности: 

Комисията изготвя доклад до началника на РУО-Монтана във връзка с разработването и 

въвеждането на физиологични режими на труд и почивка, свързано с: 

- информирането на работещите за възможните неблагоприятни последици за здравето и 

работоспособността; 

- обсъждане на възможностите за въвеждане на физиологични режими на труд и почивка; 

 - необходимостта от възлагане на разработването на подходящи режими на труд и почивка 

на служба по трудова медицина или на специалисти, работещи в областта на трудовата медицина. 

7. Експертна комисия към РУО – Монтана по чл. 67, ал. 2 и чл. 112, ал. 6 и 7 от ЗПУО 

(1) Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 36 от ПУФРУО експертните комисии се определят със заповед 

на началника на РУО и включват председател, членове, технически секретар и резервни 

членове, график за дейността и задълженията на членовете им. В състава на комисиите 

задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане. 

(2) Включването в състава на комисиите по ал. 1 на външни членове се организира по 

писмена покана на началника на РУО до съответния ръководител за определяне на 

представители. Номинираният представител, включително и резервен член се определят 

писмено от съответния ръководител, като копие от документа се предоставя на началника на 

РУО за включване в състава на комисията. 

(3) При отсъствие на член на комисия по ал. 1 той се замества от резервен член. 

(4) Директорът на детска градина или на училище внася в РУО постъпилите в 

институцията заявления на родители за обучението на децата им в самостоятелна организация 

на предучилищното образование или на учениците в самостоятелна форма на обучение, с 

приложените към тях документи, в срок до 10 дни преди началото на предстоящата учебна 

година или преди началото на втория учебен срок. 

(5) Към предложенията на директорите по ал. 4 се прилагат: 

1. заявленията по чл. 12, ал. 2 ЗПУО от родителите за избор на самостоятелна форма на 

обучение; 

2. програма за развитие на детето по чл. 18, ал. 3, т. 4 от Наредба № 5 от 2016 г. за 

предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) или училищният учебен план по чл. 112, ал. 

4 ЗПУО; 

3. декларация от родителите за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с 

възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на 

физическото и психическото му здраве и благополучие или за осигурените условия за 

провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование. 

(6) Експертната комисия по ал. 1 провежда заседание в едномесечен срок от постъпването 

на предложението, като взема решение след оценка на приложените документи. По преценка 
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експертната комисия може да проведе събеседване както с детето или ученика, така и с 

родителите относно мотивите за избора на формата на организация или на обучение, както и по 

повод начина и условията, при които ще бъде осъществено. 

(7) В случай на непредставяне на някои от документите по ал. 5 експертната комисия 

уведомява родителите за установения пропуск и определя 5-дневен срок за представянето им. 

(8) Експертната комисия по ал. 1 може да осъществи и посещение в дома на детето или на 

ученика за установяване на достоверността на декларираните обстоятелства за провеждане на 

обучението по ал. 5, т. 3. 

(9) Експертната комисия взема решение с обикновено мнозинство, което отразява в 

протокол, и с доклад предлага на началника на РУО да: 

1. одобри включването на дете в самостоятелна организация по чл. 67, ал. 2 от ЗПУО или 

на ученик в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО; 

2. откаже включването на дете в самостоятелна организация по чл. 67, ал. 2 от ЗПУО или 

на ученик в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО. 

(10) Експертната комисия отказва да одобри включването на дете в самостоятелна 

организация или на ученик в самостоятелна форма на обучение, когато: 

1. не представи някой от документите по ал. 5 след изтичането на срока по ал. 7; 

2. не е доказано наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености 

и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и 

психическото му здраве и благополучие, и за обучение, а в резултат на проведеното събеседване 

или при проверката на място е установено деклариране на неверни обстоятелства; 

3. представената програма за включването на дете в самостоятелна организация на 

предучилищното образование не гарантира постигането на някоя от целите по чл. 5 ЗПУО; 

4. избраните методи и подходи не са съобразени с възрастта, индивидуалните потребности 

и интересите на детето или ученика. 

(11) В тридневен срок от получаването на доклада началникът на РУО издава заповед, 

която изпраща до родителя и до директора на детската градина или училището. 

(12) Експертната комисия осъществява контрол в края на учебното време по чл. 12, ал. 1 от 

Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование или в края на всеки учебен срок за 

провеждането и организацията на обучението на децата и на учениците в съответствие с 

изискванията на ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му. 

8. Постоянно действаща експертна комисия (ПДЕК) за учрежденския архив (Биляна 

Харалампиева, Йорданка Начева) 

Дейности: 

 Приема и архивира представените материали, съгласно методическото ръководство и 

контрола на Дирекция „Регионален държавен архив”, отдел „Държавен архив”, гр. Монтана 
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 Унищожава материали от архива след изтичане на срока за съхранение. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

(Отменен – регламентира се с Вътрешните правила за организацията на административното 

обслужване в РУО – Монтана) 

 

 

 

РАЗДЕЛ VIІ 

СЛУЖЕБНИ ПРЕПИСКИ 

Чл. 6. Ред за движение на служебните преписки 

(1) Деловодителят регистрира в електронната деловодна система – Деловодство по чл. 26, 

ал. 1, т. 1 от ПУФРУО входящата служебна кореспонденция, получена по пощата, от пощенската 

кутия на входа на РУО-Монтана (етаж 7), по електронна поща или представени лично в стая № 701 

на РУО - Монтана и адресирани до РУО - Монтана от държавни органи, от юридически и 

физически лица, след проверка на наличието на материалите, посочени в тях, съгласно 

разпоредбите на чл. 22 от ПУФРУО и адрес за обратна връзка. 

(2) Деловодителят представя ежедневно оригиналите на служебните преписки на началника 

на РУО- Монтана.  

(3) Съгласно чл. 23 от Правилника за устройството и функциите на регионалните 

управления на образованието (ПУФРУО), служебните преписки се възлагат от началника на РУО - 

Монтана до началниците на отдели или експерти, като резолюцията съдържа указание, срок за 

изпълнение, дата и подпис. 

(4) След получаването на резолюция оригиналите на служебните преписки се представят от 

деловодителя на началниците на отдели в РУО- Монтана. 

(5) Началниците на отдели в РУО- Монтана възлагат преписките на един или на повече 

служители от РУО- Монтана, като в резолюцията посочват изрично кой отговаря за изпълнението 

на задачата. 

(6) Ежедневно, ако няма обективна пречка, служителите от РУО- Монтана получават от 

копия от деловодителя преписките за изпълнение. 

(7). Служителите представят за съгласуване от началниците на отдели изготвените 

документи по преписките най-малко два дни преди определения в резолюцията срок заедно с 

копията на преписките. Ако са необходими корекции, след извършването им, служителите 

представят заедно с коригирания вариант и първоначално изготвения документ. 

  (8). Служителите представят на деловодителя съгласуваните от началниците на отдели 

изготвени документи 
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            (9). Седмичните предложения за дейности, съгласно длъжностните характеристики на 

служителите от отдел ОМДК се съгласуват с началника на отдела и след утвърждаването от 

началника на РУО – Монтана се съхраняват от началника на отдел ОМДК. 

  Чл. 7. Създаване на служебни документи 

  (1) В РУО – Монтана се изготвят следните служебни документи (по образци, изготвени от 

началниците на отдели): 

- заповеди; 

- служебни писма; 

- констативни протоколи; 

- доклади (анализи, становища, предложения); 

- отчети; 

- докладни записки; 

- протоколи; 

- удостоверения; 

- служебни бележки; 

- справки; информации; 

- препоръки. 

(2) Съгласно чл. 24 от Правилника за устройството и функциите на регионалните 

управления на образованието (ПУФРУО), изходящите документи се съставят в не по-малко от два 

екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа името и 

длъжността на служителя, който е изготвил документа, и на начлника на съответния отдел. 

(3) Деловодителят представя изготвените документи за подпис от началника на РУО- 

Монтана, регистрира подписаните документи, като единия екземпляр поставя в класьор към 

съответната книга, а втория – изпраща до адресата. При необходимост представя копие от 

документа на старши експерта по информационно осигуряване в РУО- Монтана за качване в 

електронния сайт на РУО - Монтана. 

 

РАЗДЕЛ VIIІ 

 РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ И МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА 

 

Чл. 8. (1) Съгласно чл. 17, ал. 1 от Правилника за устройството и фубкциите на 

регионалните управления на образованието (ПУФРУО), контролната дейност на регионалното 

управление на образованието се осъществява чрез тематични и текущи проверки, съгласно плана 

по чл. 16, ал. 1 от ПУФРУО.  

(2) Извън плана по чл. 16, ал. 1 след възлагане от МОН, както и след сигнали и жалби, 

постъпили в РУО - Монтана, се извършват проверки в срок съгласно АПК или в по-кратък, 
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определен в заповедта на началника на РУО - Монтана. В заповедта се определя срок за изготвяне 

на отговор до лицето, подало сигнала или жалбата. 

  Чл. 9. Контролът се извършва при следния ред: 

 1. Началникът на РУО – Монтана одобрява проект на заповед за проверка с правни 

основания по чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 2, т. 

2 и ал. 3 и чл. 18, ал. 1 на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на 

образованието (ПУФРУО), съгласно чл. 17, ал. 1 и чл. 18, ал. 2 от ПУФРУО и в изпълнение на т. 

…..от Плана за дейността на РУО – Монтана за учебната 20…/20… г.  

 При необходимост се изискват писмено: от кмета на община - представител на съответната 

община; от министъра на образованието и науката – старши експерти по учебни предмети от други 

РУО при спазване на реда по чл. 3, ал. 2, т. 25 от ПУФРУО. 

 2. За тематичните проверки към заповедта по т. 1 се прилага разработен план, който 

съдържа: цел на проверката; обект и предмет; срок за осъществяване на проверката и срок за 

представяне на доклад с констативен протокл. Планът се съгласува от началника на отдел ОМКД и 

се утвърждава от началнка на РУО – Монтана. 

 3. За извършване на проверка в институция от системата на предучилищното и училищното 

образование началникът на РУО – Монтана назначава със заповед служител или комисия, като 

определя нейния председател. 

  4. Контролиращият служител или комисията по т. 3 представят заповедта по т. 1 на 

директора на образователната институция в деня на проверката. 

  5. Директорът на образователната институция завежда заповедта в дневника за входяща 

кореспонденция. 

  6. Контролиращият служител или комисията по т. 3 регистрира проверките в книга за 

регистриране на проверките на контролните органи на МОН. 

  7. Заосъществения контрол се съставя констативен протокол в 2 (два) екземпляра, съгласно 

чл. 18, от ПУФРУО – един екземпляр за книгата по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ПУФРУО – в РУО – 

Монтана и един екземпляр за проверената институция. 

8. За извършената проверка се изготвя доклад до началника на РУО – Монтана от комисията 

или от проверяващия експерт, съдържащ анализ на допуснатите нарушения в дейността на 

директора или на педагогическите специалисти, обобщени изводи, конкретни препоръки и/или 

предложение за задължителни предписания за всяка институция. 

9. За резултатите от осъществените тематични или текущи проверки проверяващият експерт 

или председателят на комисията запознава директора. Директорът на институцията запознава 

учителите и другите педагогически специалисти с резултатите от осъществени тематични или 

текущи проверки. 
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 Чл. 10 (1) При констатирани нарушения в резултат на осъществен контрол, както и в 

случаите по чл. 274, ал. 5, т. 4 ЗПУО началникът на РУО – Монтана със заповед дава задължителни 

предписания на директора на проверената институция. 

(2) Заповедта със задължителните предписания по ал. 1 съдържа указания, при 

необходимост препоръка за осигуряване на методическа подкрепа на педагогически специалисти, 

срок за отстраняване на констатираните нарушения при проверката, срок за представяне на доклад 

до началника на РУО – Монтана за отстранените нарушения с приложени към него доказателства. 

(3) При констатирани нарушения от директорите на общинските детски градини и центрове 

за подкрепа за личностно развитие началникът на РУО - Монтана уведомява кмета на съответната 

община. 

(4) Началникът на РУО – Монтана организира осъществяването на последващ контрол по 

изпълнение на задължителните предписания. Контролът за изпълнението на задължителните 

предписания може да се осъществи чрез: 

1. проверка на място от експерт или комисия въз основа на заповед на началника на РУО; 

2. чрез анализ на внесения от директора на проверената институция доклад с приложените 

към него документи, удостоверяващи изпълнението на дадените задължителни предписания, 

извършен от проверяващия експерт или комисията по чл. 18, ал. 1 от ПУФРУО. 

(5) За осъществения контрол по ал. 4, т. 1 се съставя констативен протокол и доклад, а за 

контрола по ал. 4, т. 2 се съставя доклад до началника на РУО – Монтана. 

10 При предложение за налагане на дисциплинарно наказание на директор на 

училище/ЦСОП контролиращият, съвместно с началника на отдел АПФСИО: 

- след консултиране с юриста по граждански договор в РУО – Монтана подготвя писмо за 

искане на писмени обяснения от директора на общинско училище/ЦСОП; 

- след консултиране с юриста подготвя проект на заповед за налагане на дисциплинарно 

наказание; 

10. Заповедта за наказание на дирекртор на училище/ЦСОП се връчва на директора от гл. 

специалист „Човешки ресурси“  

11. Копие от писмените обяснения на директора и от заповедта на началника на РУО – 

Монтана за наказание се прилагат в личното досие на директора на училището/ЦСОП. 

  12. При дадени задължителни предписания директорът регистрира заповедта, с която те са 

отправени, в дневника за входяща кореспонденция. В посочените в заповедта срокове изготвя и 

представя в РУО – Монтана доклад за изпълнение на предписанията, с приложени копия на 

документи, удостоверяващи изпълнението.  

  13. Служителят от РУО – Монтана, на когото е възложен контролът по изпълнение на 

задължителните предписания, регистрира извършването му в доклад. При необходимост предлага 

да бъде извършена повторна проверка на изпълнението на задължителните предписания. 
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  14. Проверките, включени в годишния план на РУО-Монтана, утвърден със заповед на 

министъра на образованието, младежта и науката, се извършват в определените в плана срокове. 

15. Съгласно чл. 19 от ПУФРУО, извън плана на РУО- Монтана, по реда на чл.16, чл.17 и 

чл.18 от ПУФРУО и при спазване на реда, посочен по-горе, могат да се извършват текущи 

проверки, по предложение на експерти, проверки по сигнали, жалби, молби или предложения на 

граждани, проверки, възложени от Министерството на образованието и науката, в сроковете, 

определени от МОН, както и в сроковете, предвидени в  Административно-процесуалния кодекс и 

други нормативни актове. 

Чл. 11 След приключването на всяка проверка се съставя преписка, съдържаща всички 

документи по преписката: 

копия на 

- писмо (сигнал, молба, жалба, предложение на граждани), по което е образувана 

служебната преписка; 

- заповед за проверката; 

- план на проверката (за тематичните проверки); 

- писмо до директора на институция от системата на предучилищното и училищното 

образование за искане на допълнителна информация или за препращане по компетентност; 

- отговора на директора; 

- констативен протокол за резултатите от проверката (оригинал); 

копия на: 

- протоколи от срещи за изслушване на страните (при проверки по сигнали и жалби); 

- доклад със становище на контролиращия; 

- заповед за задължителни предписания; 

- доклад за контрол по изпълнение на задължителните предписания; 

- писмо за искане на писмени обяснения от директора; 

- писмени обяснения на директора; 

- заповед на началника на РУО – Монтана за налагане на дисциплинарно наказание на 

директора; 

- доклад до министъра на образованието и науката за извършени нарушения от директор 

на държавно училище/център за специална образователна подкрепа и Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование и предложение за дисциплинарно наказание; 

- заповед на министъра на образованието и науката за налагане на дисциплинарно 

наказание на директора; 

- отговор до подателя на писмото, инициирало проверката; 

- отговор до МОН (при сигнали, препратени по компетентност). 
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 Преписките от проверките се съхраняват от експертите от РУО – Монтана, извършили 

проверките 

 Чл. 12. (1) Съгласно чл. 20, ал. 1 от ПУФРУО организацията на дейността на РУО –

Монтана предвижда методическа подкрепа чрез участие в провеждането на: 

 1. педагогически ситуации и учебни часове експертите по учебни предмети, по 

предучилищно и по начално образование, както и експертите по професионално образование 

съобразно придобитата си професионална квалификация определят темите, институциите и 

педагогическите специалисти в плана за методическа подкрепа; 

 2. дейности, свързани с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците, 

експертите по приобщаващо образование определят темите, институциите и педагогическите 

специалисти в плана за методическа подкрепа. 

 (2) Методическа подкрепа чрез участие в провеждането на учебни часове, педагогически 

ситуации или на дейностите, свързани с подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, 

може да се осъществява и извън плановете по ал. 1 или извън утвърдения годишен план на РУО по 

чл. 16, ал. 1 при необходимост. 

 (3) За осъществяването на методическа подкрепа по ал. 1 началникът на РУО - Монтана 

утвърждава план, предложен от експерта, който съдържа: 

1. цел, насочена към усъвършенстване на педагогическите компетентности, определени в 

професионалния профил на педагогическия специалист; 

2. институцията, целевата група от педагогически специалисти; 

3. темите, организационната форма и методите. 

 (4) За осъществената методическа подкрепа се изготвя доклад до началника на РУО от 

проверяващия експерт с конкретни предложения и/или препоръки. 

 

 

РАЗДЕЛ IX 

РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК 

Чл. 13. За служителите на РУО – Монтана: Служителят подава заявление (по образец на 

РУО – Монтана), съгласувано с непосредствения ръководител – началник на отдел; след 

разрешаването на отпуска гл. специалист „Човешки ресурси” в РУО – Монтана изготвя заповед. 

Когато платеният годишен отпуск на съответния служител не може да се използва до края на 

календарната година, за която се полага, служителят подава заявление за отлагане на ползването до 

начлника на РУО – Монтана като посочва причините за отглагането. Размерът на отложения 

отпуск и реда на ползването му през следващата календарна година се определят с КТ и ЗДСл. 
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Чл. 14. За директора на регионалния център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование, на общинските и държавните неспециализирани училища, 

държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа 

(1) Директорът подава заявление (не по-късно от 3 дни от датата на ползването му, освен 

при наложителни причини, които налагат по-кратки срокове за подаване на заявлението за отпуск), 

в което посочва определеното лице от педагогическия персонал по чл. 261, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование за заместник и номер на телефон за контакт със 

заместника.  

(2) След разрешаването на отпуска от началника на РУО –Монтана гл. специалист 

„Човешки ресурси” в РУО – Монтана изготвя заповед. Подписната заповед се класира в личното 

трудово досие на директора, а сканирано копие от заповедта се изпраща от деловодителя на ел. 

поща на образователната институция. 

 

РАЗДЕЛ XІ 

РЕД ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА РУО – МОНТАНА 

И ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

УЧИЛИЩА, ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА И ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА 

ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Командировки на територията на Република България  

Чл. 15. (1) Командировките на служителите от РУО – Монтана и на директорите на 

държавните и общинските неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за 

специална образователна подкрепа и директора на регионалния център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед, 

подписана от началника на РУО – Монтана и подпечатана с печата на РУО – Монтана.  

(2). Изменение на времетраенето на командировката или други промени могат да се 

извършват само с нова писмена заповед. 

(3). Заповедта за командировка се регистрира и датира от техническия сътрудник-касиер в 

РУО – Монтана и се подпечатва с печата на институцията, в което е командировано лицето.  

(4). Командированият е длъжен в 3-дневен срок след завръщането си от командировка да 

даде отчет за извършената работа. Ръководителят е длъжен в 5-дневен срок да вземе становище по 

отчета. 

Чл. 16. Командировки извън територията на Република България  

(1). Командироването в чужбина се извършва с писмена заповед на: 
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- Началника на РУО – Монтана за директорите на държавните и общинските училища 

неспециализираните училища и центрове за специална образователна подкрепа.  

В заповедта за командироване се посочват: 1) наименование на ведомството или 

институцията, което командирова; 2) основание за издаване на заповедта; 3) имената на 

командированото лице, месторабота и длъжност; 4) началната дата и продължителност на 

командировката в календарни дни, включително дните за пътуване; 5) държава и населено място, в 

което се командирова лицето; 6) финансови условия на командировката - пътни, дневни и 

квартирни пари, паспортни, визови и други такси и разходи за служебен багаж и начина за тяхното 

уреждане; 7) задача на командированото лице; 8) вид на транспортните средства и маршрут; 9) 

други обстоятелства, свързани с конкретните условия на командировката; 10) име, длъжност и 

подпис на лицето, издаващо заповедта, и печат на институцията; 11) наименование на 

институцията, за чиято сметка са разходите за командировка в случаите, когато заповедта се издава 

от едно ведомство или институция, а разходите в левове и във валута са за сметка на друго 

ведомство или институция след предварително съгласуване; при особени случаи съгласуването 

може да бъде и последващо, а в случай, че не се получи такова, разходите са за сметка на 

предприятието или институция, издали заповедта. 

(2). Командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнение на 

задачата и за пътуването. 

(3). Отчетността за извършената работа и разходи се осъществява съгласно разпоредбите на 

чл. 35-40 от  Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. 

 

РАЗДЕЛ XIІ 

ПЕЧАТ НА РУО – МОНТАНА 

Чл. 17. Съгласно разпоредбите в глава втора от Указа за печатите: 

Печатите на РУО – Монтана се съхраняват в стая № 701 (Печат № 1) и стая № 707 (Печат № 

2) съответно от специалист -деловодител и началник на отдел АПФСИО. 

С печатите се подпечатват: 

- изходящите документи на РУО – Монтана, ако са подписани от началника на РУО – 

Монтана или определен със заповед на министъра на образованието и науката или началника на 

РУО – Монтана държавен служител от РУО – Монтана, което го замества по време на 

законоустановен отпуск или друг вид отсъствие от работното мястно 

- писмени препоръки (разработени от директора на образователна институция в системата 

на предучилищното и училищното образование и експерт от РУО - Монтана) съгласно Наредба № 

12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитите на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и реда за придобиване на професионална квалификация, като печатът 

се поставя върху подписа на началника на РУО – Монтана; 
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- заповеди за дейности на РУО – Монтана, подписани от началника на РУО – Монтана; 

- заповеди за командироване на служители на РУО –Монтана, на директорите на 

държавните и общинските неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за 

специална образователна подкрепа и директора на регионалния център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование, подписани от началника на РУО – Монтана; 

- в полетата „пристигнал”, „отпътувал” на командировъчни заповеди след положен 

подпис на служителите от РУО – Монтана;   

- трудови книжки на служители на трудови правоотношения – директори на 

образователни институции и персонал на закрити училища при наличието на текст в съответните 

заповеди на министъра на образованието и науката, след подпис на началника на РУО – Монтана; 

- ведомости за възнаграждения, подписани от началника на РУО – Монтана; 

- други документи по преценка за всеки случай поотделно, подписани от началника на 

РУО – Монтана. 

Чл. 18. Съгласно разпоредбите в глава четвърта от Указ за печатите: 

За обикновените печати и щемпели отговаря деловодителят. 

Чл. 19. Съгласно глава пета от Указ за печатите: 

На виновните длъжностни лица, които са допуснали нарушения по съхранението, 

ползването и отчетността на печатите и щемпелите, се налагат дисциплинарно наказание.  

Виновните лица, извършили престъпления във връзка с изработването и ползването на 

печати и щемпели, носят отговорност по Наказателния кодекс. 

 

РАЗДЕЛ XIIІ 

СИСТЕМА ЗА ФИНАСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

Чл. 20. Финансовото управление и контрол се осъществяват чрез система за финансово 

управление и контрол, включваща политики и процедури, с цел да се осигури разумна увереност, 

че целите на организациите са постигнати чрез:  

1. Съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;   

2. Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;  

3. Икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите. 

4. Опазване на активите и информацията. 

Елементи на финансовото управление и контрол: 

1. Контролна среда; 

2. Управление на риска; 

3. Контролни дейности; 

4. Информация и комуникация; 

5. Мониторинг.  
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За правилното прилагане на Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор са утвърдени вътрешни правила и процедури за: 

1. Разрешаване и одобряване; 

2. Разделяне на отговорностите в организацията; 

3. Прилагане на системата за двоен подпис; 

4. Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност; 

5. Документиране на всички операции и действия; 

6. Докладване и отчети; 

7. Осигуряване на своевременно, вярно, точно и пълно осчетоводяване на операциите; 

8. Наблюдение, докладване на грешки, измами и нередности; 

9. Спазване на лична почтеност и професионална етика. 

Чл. 21. (1) В РУО – Монтана се прилага системата за финасово управление и контрол, утвърдена 

със Заповед № РД-05-774/01.08.2013 г. на началника на РУО – Монтана със следните изменения: 

           1. Изменя се Заповед № РД-05-775/01.08.2013 г. относно лицата, които отговарят за 

съхранянието на активите, в съответстващата нормативна уредба, както следва: 

 - за  материланите активи на РУО – Монтана (без служебните автомобили) и за 

документацията на РУО – Монтана до предаването й в архив, отгораря лицето, изпълняващо 

длъжността „Технически сътрудник-деловодител-домакин“  

  - за нематериалните активи на РУО – Монтана отговаря лицето, изпълняващо 

длъжността „Главен счетоводител“ 

                 - за предоставяне на архивни материали – определненото лице за завеждане на 

учрежденския ахрив 

                 - за паричните средства в касата на РУО – Монтана - Монтана отгораря лицето, 

изпълняващо длъжността „Технически сътрудник-касиер“ 

                - за служебните автомобили на РУО – Монтана отговаря лицето, изпълняващо 

длъжността „шофьор“ 

                - допълва се със следното: за сметка на бюджета на РУО – Монтана се заплащат 

месечните такси на мобилните телефони, които се ползват от служителите на РУО – Монтана по 

сключен договор; разходите извън месечните безплатни минути се заплащат лично от служителите 

на РУО – Монтана в касите на мобилния оператор          

                 2. Изменя се Заповед № РД-05-776/01.08.2013 г. относно лицата, определени за 

съставители на първични счетоводни документи в РУО - Монтана, както следва: 

               - за складови разписки и искания - лицето, изпълняващо длъжността 

„Техническисътрудник-деловодител-домакин“ 

               - за трудови договори и граждански договори - лицето, изпълняващо длъжността „Главен 

специалист „Човешки ресурси“, съгласуват се с гл. счетоводител и началник на отдел АПФСИО 
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              - за заповеди за командировки: 

                на служителите от РУО – Монтана - лицето, изпълняващо длъжността „Технически 

сътрудник-касиер“ 

                на директорите на училища и обслужващи звена лицето, изпълняващо длъжността 

„Техническисътрудник-деловодител-домакин“ 

- допълва се: пътните листове, с които се отчита пробега на автомобилите се придвижват 

по следния ред: 

 издават се от началник на отдел АПФСИО, а при отсъствието му – от гл. счетоводител 

 утвъждават от началника на РУО – Монтана 

 данните се попълват от водача на съответния автомобил преди извършването на презова 

и след извършването на превоза и оставянето на автомобила на мястото за домуване, 

след което, не по-късно от следващия ден, се предават на главния счетоводител за 

осчетоводяване, подписани от лице, от РУО – Монтана, с което е извършено съответното 

пътуване 

 при сгрешени данни, в зависимост от вида на грешката, с червен химикал се извършва 

корекция от лицето, допуснало грешката, заверена с подписа му или се издава нов пътен 

лист, а сгрешеният се анулира; за всеки случай на корекция или ануриране се уведомява 

началника на отдел АПФСИО 

 

РАЗДЕЛ XIV 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящите правила за вътрешен ред се приемат на основание чл. 3, ал. 2, т. 4 от 

Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието. 

§ 2. Неразделна част от правилата са следните документи: 

1. Счетоводна политика на РУО – Монтана 

2. Вътрешни правила на РУО – Монтана за работа по проекти със средстава от 

структурните фондове на ЕС 

3. Система за финасово управление и контрол в РУО – Монтана  

4. Сиситема за мониторинг на финасовото управлние и контрол в РУО – Монтана  

5. Вътрешни правила за съхранение, ползване и архивиране на документи в РУО – 

Монтана 

6. Одитна пътека командировка 

7. Процедура за регистрация, анализ и предприемане на действия по предложения, жалби и 

сигнали на граждани, постъпили в РУО – Монтана  

8. Инструкция за движение, обработка и контрол на болничнитем листове 
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9. Вътрешни гравила за специфични контролни дейности, свързани с информационните 

системи РУО – Монтана  

10. Процедура за получаване, съхраняване и отчитане на документи в фабрична номерация 

от училищата и РУО – Монтана 

11. Инструкция за безопасна работа в офиса 

12. Антикорупционна програма и Работна инструкция за регистриране и разглеждане на 

сигнали за корупция 

13. Стратегия за управление на риска в РУО – Монтана 

14. Вътрешни правила за административното обслужване в РУО – Монтана 

15. Етичен кодекс на служителите в РУО – Монтана   

16. Заповеди за определяне на: 

- местата на домуване на служебните автомобили на РУО – Монтана 

- нормите за разход на гориво на служебните автомобили на РУО – Монтана 

- ред за заверка на пътните листове от лицата, които пътуват със служебен превоз на РУО 

– Монтана 

- лице за извършване на предварителен контрол на разходите на РУО - Монтана 

- график за заместване на деловодителя при ползването на обедна почивка 

- лицата, които имат достъп до активите на РУО – Монтана  

- съставителите на първични счетоводни документи РУО – Монтана 

- комисия за водене на регистър-жалби 

- комисия за предоставяне на достъп до обществена информация 

- постоянно действаща експертна комися за обработка за документацията в учрежденския 

архив и за лице, което да завежда архива на РУО – Монтана  

- определяне на комисия за приемане на отчетите и протоколите за документите с 

фабрична номерация в училища 

- комисия за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 

при замна обстановка за институциите на територите на област Монтана   

§ 3. Срокът на Стратегията за управление на риска в РУО – Монтана, утвърдерна със 

Заповед № РД-05-750/09.07.2016 г. на началника на РУО – Монтана, се удълважа до края на 2019 г. 

§ 4. За неуредените в настоящите правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

държавния служител, Кодекса на труда, Наредбата за служебното положение на държавните 

служители, Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, Наредбата за 

работното време, почивките и отпуските, както и Вътрешните правила за работната заплата на 

регионалното управление на образованието, утвърдени със заповед на министъра на образованието 

и науката. 

§ 5. Промените в Правилата се извършват по реда, по който са приети. 

 


