
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ             

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ, ЖАЛБИ 

 

Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността 

на Регионално управление на образованието (РУО) – Монтана или за решаване на 

други въпроси в рамките на компетентността на администрацията. 

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление 

на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни 

действия или бездействия на длъжностни лица в РУО – Монтана, с които се засягат 

държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица. 

За подаване на предложение или сигнал не се изисква наличие на личен и пряк 

правен интерес. 

Подаването на искания, сигнали, жалби и предложения по реда на 

Административно-процесуалния кодекс се извършва: 

 В писмен вид: 

 по пощата на адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица“ № 1, ет. 7; 

 в Приемната на РУО – Монтана на адрес: пл. „Жеравица“ № 1, ет. 7, ст. 

701, всеки работен ден в рамките на работното време; 

 в специалната пощенска кутия за подаване на сигнали и предложения, 

поставена на входа на администрацията на РУО – Монтана 

 на електронна поща: io_montana@yahoo.com  

 Устно 

Лично или чрез упълномощен представител, в определеното работно време на 

РУО – Монтана - всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. 

 Лицето, което подава сигнала, следва да се легитимира при подаването му и 

да посочи име и точен адрес за кореспонденция. 



На всички подадени искания, жалби, сигнали и предложения РУО - Монтана 

отговаря писмено в сроковете, определени в Административно-процесуалния 

кодекс. 

Производство по разглеждане и отчитане на сигнала не се образува по: 

 

1. Aнонимни сигнали; 

2. Сигнали, съдържащи единствено нецензурни изрази, обидни квалификации и 

изказвания, уронващи престижа на администрацията; 

3. Сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години; 

4. Сигнали, изхождащи от един и същ подател, подадени повторно по въпрос, 

по който e налице постановено решение, освен ако са във връзка с изпълнение на 

решението или се основават на нови факти и обстоятелства. 

 


