
№ Категория информация

Адрес, на който е публикувана 

информацията Формат

1 Новини, съобщения https://ruo-montana.com/ pdf, word, jpeg

2

Информация за функциите и структурата на РУО - Монтана, контакти 

със служителите https://ruo-montana.com/структура html

3 Регистър на училищата и детските градини в област Монтана

https://ruo-montana.com    

Секция "Училища и детски градини" html

4 Бюджет на РУО -  Монтана и отчети за изпълнението

https://ruo-montana.com    

Секция "Документи" pdf

5 Декларации по ЗПУКИ и ЗПКОНПИ

https://ruo-montana.com    

Секция "Документи" pdf

6 План за дейността на РУО - Монтана и ПВТР

https://ruo-montana.com    

Секция "Документи" pdf

7 Контакти с РУО - Монтана https://ruo-montana.com/контакт html

8

Информация за конкурси за експерти в РУО - Монтана и директори на 

училища

https://ruo-montana.com/конкурси-за-

заемане-на-длъжност/ pdf

Утвърдил:

Списък на категориите информация, подлежащи на

публикуване в интернет през 2020 г. от РУО - Монтана

12.6.2020 г.
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ТРАЙКА ТРАЙКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - МОНТАНА
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9 Административни услуги

https://ruo-montana.com/административни-

услуги pdf, word

10 Защита на личните данни

https://ruo-montana.com/защита-на-

личните-данни pdf

11 Признаване и валидиране на резултати от ученето

https://ruo-montana.com/административни-

услуги pdf, word

12 Достъп до обществена информация

https://ruo-montana.com/административни-

услуги pdf, word

13 Информация за Национални програми

https://ruo-montana.com/национални-

програми pdf

14 Информация за иновативни училища

https://ruo-montana.com/иновативни-

училища pdf

15 Механизъм за обхват на деца и ученици

https://ruo-montana.com/механизъм-за-

обхват-на-деца-и-ученици pdf

16 Информация за конурси за деца и ученици

https://ruo-montana.com/конкурси-за-деца-

и-ученици pdf

17 Обучение и възпитание по БДП

https://ruo-montana.com/обучение-и-

възпитание-по-бдп pdf

18 Олимпиади https://ruo-montana.com/олимпиади pdf, word

19 Информация за Външно оценяване и ДЗИ

https://ruo-montana.com/външно-

оценяване-и-дзи pdf, word

20 Информация за план-прием https://ruo-montana.com/план-прием pdf, word

21 Харта на клиента https://ruo-montana.com/харта-на-клиента pdf

22 Профил на купувача

https://ruo-montana.com/профил-на-

купувача pdf
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23 Проекти https://ruo-montana.com/category/проекти html, pdf

24 Информация за самооценяване на РУО - Монтана по модела CAF

https://ruo-montana.com/самооценяване-на-

руо-монтана/ html, pdf

25 Информация за свободни работни места

https://ruo-montana.com    

Секция "Актуални обяви за работа" html

26 Информация за свободни места в паралелките

https://ruo-montana.com    

Секция "Свободни места в паралелките" pdf
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