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Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на Министерството на образованието и науката,  

за сферата на дейност на Министерството на образованието и науката (МОН) 
 

№ по 

ред 
КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕС ФОРМАТ 

1 

Описание на правомощията на министъра на образованието 

и науката. 

Данни за МОН, функции и отговорности на МОН 

1. Министър 

2. Политически кабинет 

3. Главен секретар 

4. Инспекторат 

5. Финансови контрольори 

6. Одитен комитет 

7. Вътрешен одит 

8. Звено за мрежова и информационна сигурност 

9. Сигурност на информацията 

10. Обща администрация 

11. Специализирана администрация 

12. Регионални управления на образованието 

Нормативни актове » Правилници https://mon.bg/bg/60  

https://www.mon.bg/upload/25622/prvlk-MON_160321.pdf  

 

1. https://www.mon.bg/bg/34  

2. https://www.mon.bg/bg/35  

3. https://www.mon.bg/bg/699  

4. https://www.mon.bg/bg/36  

5. https://www.mon.bg/bg/37  

6. https://www.mon.bg/bg/100181  

7. https://www.mon.bg/bg/38  

8. https://www.mon.bg/bg/684 

9. https://www.mon.bg/bg/55  

10. https://www.mon.bg/bg/302  

11. https://www.mon.bg/bg/306  

12.  https://www.mon.bg/bg/324  

pdf 

html 

 

2 

Списък на издадените актове от министъра на 

образованието и науката и текстове на издадените от МОН 

нормативни и общи административни актове 

1. Закони 

2. Постановления и Решения на МС 

3. Наредби 

4. Правилници 

5. Заповеди 

6. Инструкции 

7. Образци на училищна документация 

8. Други  

9. Отчети на Сметна палата 

1. https://www.mon.bg/bg/57  

2. https://www.mon.bg/bg/58  

3. https://www.mon.bg/bg/59  

4. https://www.mon.bg/bg/60  

5. https://www.mon.bg/bg/61  

6. https://www.mon.bg/bg/781  

7. https://mon.bg/bg/100601 

8. https://www.mon.bg/bg/62  

9. https://www.mon.bg/bg/64  

pdf    

xls, 

xlsx 

https://mon.bg/bg/7
https://mon.bg/bg/60
https://mon.bg/bg/60
https://www.mon.bg/upload/25622/prvlk-MON_160321.pdf
https://www.mon.bg/bg/34
https://www.mon.bg/bg/35
https://www.mon.bg/bg/699
https://www.mon.bg/bg/36
https://www.mon.bg/bg/37
https://www.mon.bg/bg/100181
https://www.mon.bg/bg/38
https://www.mon.bg/bg/55
https://www.mon.bg/bg/302
https://www.mon.bg/bg/306
https://www.mon.bg/bg/324
https://mon.bg/bg/100601
https://www.mon.bg/bg/57
https://www.mon.bg/bg/58
https://www.mon.bg/bg/59
https://www.mon.bg/bg/60
https://www.mon.bg/bg/61
https://www.mon.bg/bg/781
https://mon.bg/bg/100601
https://www.mon.bg/bg/62
https://www.mon.bg/bg/64


2/7 
 

 
3 

Описание на информационните масиви и ресурси, 

използвани от МОН: 
https://www.mon.bg/bg/78  

html, pdf xls, 

xlsx 

Информационен регистър на одобрените програми за 

квалификация 
https://iropk.mon.bg/  html 

Регистър на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование 
https://reg.mon.bg/Schools/ html 

Регистърът на документите за завършено основно 

образование, средно образование и/или придобита 

професионална квалификация 

https://rd.mon.bg/  html 

Регистър на професионалните колежи  https://rpk.mon.bg/ html 

Регистър на частните професионални колежи в средното 

образование https://www.mon.bg/upload/4951/regsistar_chastni_kolezhi_1.02.2016.pdf pdf 

Регистър APOSTILLES https://apostille.bg/ html 

Списък със защитените детски градини и училища в 

Република България за учебната 2022/2023 година 

 
https://www.mon.bg/upload/34111/rMS994_zashtiteni_16122022.pdf   pdf 

Списък със средищните детски градини и училища в 

Република България за учебната 2022/2023 година 

 
https://www.mon.bg/upload/34065/rMS991-sredishtni_13122022.pdf  

 
Pdf 

 

Регистър на акредитираните висши училища 

Register of Higher Education Institutions 

 
https://rvu.nacid.bg/home   

html, 

pdf 

Програмна акредитация на ОНС „доктор“ в научните 

организации 

 
https://www.mon.bg/bg/229  

 
html 

Регистър на академичния състав в Република 

България  

 
https://nacid.bg/bg/register_RAS/  

 
html 

Регистър на всички действащи и прекъснали студенти 

и докторанти  

 
https://rdpsd.mon.bg/  

 
html 

Регистър на завършилите студенти  https://rzs.mon.bg/  html 

Регистър на завършилите докторанти https://rzd.nacid.bg/  html 

https://www.mon.bg/bg/78
https://iropk.mon.bg/
https://rd.mon.bg/
https://rpk.mon.bg/
https://www.mon.bg/upload/4951/regsistar_chastni_kolezhi_1.02.2016.pdf
https://apostille.bg/
https://www.mon.bg/upload/34111/rMS994_zashtiteni_16122022.pdf
https://www.mon.bg/upload/34065/rMS991-sredishtni_13122022.pdf
https://rvu.nacid.bg/home
https://www.mon.bg/bg/229
https://nacid.bg/bg/register_RAS/
https://rdpsd.mon.bg/
https://rzs.mon.bg/
https://rzd.nacid.bg/
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Регистри за академично признаване https://portal.nacid.bg/registry html 

Регистър на банките, сключили типов договор за 

кредитиране на студенти и докторанти 

 
https://www.mon.bg/bg/128  html 

Рейтингова система на висшите училища в България https://rsvu.mon.bg/  html 

Регистър на научната дейност в Република България https://cris.nacid.bg/  html 

Списък на коефициентите изчислени по методиката 

на ПМС № 328/30.11.2015 г. за държавните висши 

училища по професионални направления за 

бюджетната 2022 година   

 
https://www.mon.bg/upload/30106/rate-coefficent-VU_2022-28032022.pdf   

 
 
pdf 

Международни договори за образователен, научен и 

културен обмен 
https://mon.bg/bg/100383  html 

Архив на регистри – списъци с коефициенти https://mon.bg/bg/100604   

4 

Наименование, адрес, адрес на електронната поща, 

телефон и работно време на звеното в МОН, което отговаря 

за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до 

информация 

https://mon.bg   

https://www.mon.bg/bg/153  
html 

 

5 

Устройствен правилник и вътрешни правила за организация 

на административното обслужване в Министерството на 

образованието и науката 

 
https://mon.bg/upload/25622/prvlk-MON_160321.pdf  

https://www.mon.bg/upload/30188/zap2764_Vytreshni_pravila_4042022.pdf  

 

 
pdf  

 

6 

 

Стратегии, планове, отчети за дейността и програми 

https://www.mon.bg/bg/74  

https://www.mon.bg/bg/100207  

https://www.mon.bg/bg/13  

html, pdf, doc, 

docx, xls, xlsx 

https://www.mon.bg/bg/128
https://rsvu.mon.bg/
https://cris.nacid.bg/
https://www.mon.bg/upload/30106/rate-coefficent-VU_2022-28032022.pdf
https://mon.bg/bg/100383
https://mon.bg/bg/100383
https://mon.bg/bg/100383
https://mon.bg/bg/100604
https://mon.bg/
https://www.mon.bg/bg/153
https://mon.bg/upload/25622/prvlk-MON_160321.pdf
https://www.mon.bg/upload/30188/zap2764_Vytreshni_pravila_4042022.pdf
https://www.mon.bg/bg/74
https://www.mon.bg/bg/100207
https://www.mon.bg/bg/13
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7 

Информация за бюджета и финансовите отчети на МОН и 

неговите звена, която се публикува съгласно Закона за 

публичните финанси: 

1. Делегирани бюджети 

2. Архив "Делегирани бюджети"  

3. Бюджет на МОН 

4. Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ 

5. Отчети и бюджети на ВРБ 

6. Отчети на търговски дружества 

7. Отчети на Сметна палата  

8. Информация за плащанията в СЕБРА 

 

 

 

1. https://mon.bg/bg/100276  

2. https://mon.bg/bg/66  

3. https://mon.bg/bg/67  

4. https://www.mon.bg/bg/429  

5. https://www.mon.bg/bg/68  

6. https://mon.bg/bg/1171 

7. https://www.mon.bg/bg/64  

8. https://www.mon.bg/bg/298  

 
 

pdf   

xls, 

xlsx 

 

8 
Информация за провеждани обществени поръчки, 

определена за публикуване в профила на купувача 

съгласно Закона за обществените поръчки 

https://www.mon.bg/bg/11  

html, pdf 

doc, 

docx 

xls, xlsx  

9 
Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, 

съответно - доклада и резултатите от общественото 

обсъждане на проекта 

https://www.mon.bg/bg/100164  

pdf, doc, docx 

xls, 

xlsx 

zip, rar  
 
 
10 

Уведомления за откриване на производството по изда- 

ване на общ административен акт по чл. 66 от Админи- 

стративнопроцесуалния кодекс, включително основните 

съображения за издаването на акта и формите и срокове- 

те на участие на заинтересованите лица в производството 

https://www.mon.bg/bg/100164  

 
pdf    

doc, 

docx 

xls, xlsx 

zip, rar 
 
 
11 

Информация за упражняването на правото на достъп до 

обществена информация, реда и условията за повторно 

използване на информация, дължимите такси и 

форматите, в които се поддържа информацията 

https://mon.bg/bg/153  

html,   

pdf    

doc, 

docx 

12 Конкурси:  

1. Обявления за конкурси за държавни служители, 

директори  

2. Обявления за свободни позиции за работа по 

проекти 

3. на училища и специализирани обслужващи звена 

 

1. https://www.mon.bg/bg/100124  

2. https://mon.bg/bg/100663 

html, pdf 

doc, docx 

 

https://mon.bg/bg/100276
https://mon.bg/bg/66
https://mon.bg/bg/67
https://www.mon.bg/bg/429
https://www.mon.bg/bg/68
https://www.mon.bg/bg/64
https://www.mon.bg/bg/298
https://www.mon.bg/bg/11
https://www.mon.bg/bg/100164
https://www.mon.bg/bg/100164
https://mon.bg/bg/153
https://www.mon.bg/bg/100124
https://mon.bg/bg/100663
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Обявления за конкурси за: 

1. Преподаватели; 

2. Студенти; 

3. Учители; 

4. Ученици. 

5. Публични предприятия 

6. Архив на конкурс за държавни служители, 

директори на училища … 2018 г. 

7. Архив до края на 2017 г. 

 

1. https://www.mon.bg/bg/100125  

2. https://www.mon.bg/bg/100128  

3. https://www.mon.bg/bg/100129  

4. https://www.mon.bg/bg/100127  

5. https://mon.bg/bg/100870  

6. https://mon.bg/bg/100124/archive/contests 

 

7. https://mon.bg/bg/100126  

 
 
 
 
 
13 

Информация, събрана или станала известна при 

осъществяване на дейността на МОН, когато тя: 

1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и 

безопасността на гражданите или на тяхното имущество; 

2. опровергава разпространена недостоверна информация, 

засягаща значими обществени интереси; 

3. представлява или би представлявала обществен 

интерес 

https://www.mon.bg/bg/  

 
 
 
 
html,   

pdf     

 
 
14 

Нормативни и общи административни актове и 

информация, касаеща делегираните бюджети, прилагани 

в системата на училищното образование за съответната 

учебна година - 

 
https://www.mon.bg/bg/9  

 

 
html, 

pdf   

xls, 

xlsx 
 
 
15 

Нормативни и общи административни актове и 

информация, свързана с учебниците, използвани в 

системата на училищното образование за съответната 

учебна година 

 
 
https://www.mon.bg/bg/10 

 
html, 

pdf   

xls, 

xlsx 
 
 
 
16 

За българите зад граница; 

1. Обучение в България; 

2. ПМС № 334 за българските неделни училища в 

чужбина; 

3. Роден език и култура зад граница 

4. Учениците от българските неделни училища в чужбина 

могат да сертифицират знанията си по български език 

 

1. https://www.mon.bg/bg/173  

2. https://www.mon.bg/bg/174  

 

3. https://www.mon.bg/bg/175  

4. https://mon.bg/bg/100605  

 
html,   

pdf    

doc, 

docx 

xls, xlsx 

17 Иновативни училища https://www.mon.bg/bg/1682  html, pdf 

https://mon.bg/bg/100126
https://www.mon.bg/bg/100125
https://www.mon.bg/bg/100128
https://www.mon.bg/bg/100129
https://www.mon.bg/bg/100127
https://mon.bg/bg/100870
https://mon.bg/bg/100124/archive/contests
https://mon.bg/bg/100126
https://www.mon.bg/bg/
https://www.mon.bg/bg/9
https://www.mon.bg/bg/10
https://www.mon.bg/bg/173
https://www.mon.bg/bg/174
https://www.mon.bg/bg/175
https://mon.bg/bg/100605
https://www.mon.bg/bg/1682
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18 

Олимпиади и национални състезания:  регламенти, 

класиране, изпитни материали. 
https://www.mon.bg/bg/16  pdf, 

zip, rar 
 
19 

 
Ваканции 

 
https://www.mon.bg/bg/56  

 
html 

 
20 

 
Антикорупция 

 
https://www.mon.bg/bg/65  

pdf 

xls, xlsx 
 
 

21 

Комисия по академична етика: 

1. Нормативни документи 

2. Членове на Комисията по академична етика 

3. Решения на Комисията по академична етика 

 

https://www.mon.bg/bg/100555 

1. https://www.mon.bg/bg/100556 

2. https://www.mon.bg/bg/100557  

3. https://www.mon.bg/bg/100558  

html, 

pdf 

jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
22 

Информация, касаеща област общо образование: 

1. Държавни образователни стандарти;  

2. Държавни образователни изисквания; 

3. Електронни учебни помагала; 

4. Национално външно оценяване за IV клас; 

5. Национално външно оценяване (НВО) за VII клас; 

6. Национално външно оценяване за X клас; 

7. Архив - НВО за V и VI клас 

8. Архив - НВО за VII клас по години 

9. Архив - НВО за VIII клас; 

10. В помощ на класния; 

11. Учебни програми по класове; 

12. Учебни програми за профилирана подготовка; 

13. Кандидатстване след VII клас; 

14. Безопасност на движението по пътищата; 

15. Учебно-изпитни програми; 

16. Държавни зрелостни изпити; 

17. Компетентностен подход. 

 

1. https://www.mon.bg/bg/100104    

2. https://www.mon.bg/bg/100105   

3. https://www.mon.bg/bg/1637   

4. https://www.mon.bg/bg/100148   

5. https://www.mon.bg/bg/100149  

6. https://www.mon.bg/bg/100151 

7. https://www.mon.bg/bg/100150 

8. https://mon.bg/bg/100465 

9. https://www.mon.bg/bg/95 

10. https://www.mon.bg/bg/27 

11. https://www.mon.bg/bg/28 

12. https://mon.bg/bg/100598  

13. https://www.mon.bg/bg/100155 

14. https://www.mon.bg/bg/30  

15. https://mon.bg/bg/100771  

16. https://www.mon.bg/bg/32  

17. https://www.mon.bg/bg/100770  

 
 
 
html,   

pdf    

doc, 

docx 

xls, xlsx 

zip, rar 

https://www.mon.bg/bg/16
https://www.mon.bg/bg/56
https://www.mon.bg/bg/65
https://www.mon.bg/bg/100556
https://www.mon.bg/bg/100557
https://www.mon.bg/bg/100558
https://www.mon.bg/bg/100555
https://www.mon.bg/bg/100556
https://www.mon.bg/bg/100557
https://www.mon.bg/bg/100558
https://www.mon.bg/bg/100104
https://www.mon.bg/bg/100105
https://www.mon.bg/bg/1637
https://www.mon.bg/bg/100148
https://www.mon.bg/bg/100149
https://www.mon.bg/bg/100151
https://www.mon.bg/bg/100150
https://mon.bg/bg/100465
https://www.mon.bg/bg/95
https://www.mon.bg/bg/27
https://www.mon.bg/bg/28
https://mon.bg/bg/100598
https://www.mon.bg/bg/100155
https://www.mon.bg/bg/30
https://mon.bg/bg/100771
https://www.mon.bg/bg/32
https://www.mon.bg/bg/100770
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Информация, касаеща област професионално 

образование: 

1. Документи по организацията на ПОО; 

2. ДОС за придобиването на квалификация по професия 

3. Държавни образователни изисквания; 

4. Учебни планове и програми; 

5. Национални изпитни програми; 

6. Рамкови програми; 

7. Учебна документация за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС; 

8. Качество; 

9. Форум ПОО; 

10. В помощ на учителите, преподаващи чужд език по 

професията - речници. 

 

 
 

1. https://www.mon.bg/bg/100053 

2. https://www.mon.bg/bg/100305  

3. https://www.mon.bg/bg/39  

4. https://www.mon.bg/bg/40  

5. https://www.mon.bg/bg/100142  

6. https://www.mon.bg/bg/42  

7. https://www.mon.bg/bg/1739 

 

8. https://www.mon.bg/bg/43 

9. https://www.mon.bg/bg/2159  

10. https://www.mon.bg/bg/44 

1.  

 
 
 
 
html,   

pdf    

doc, 

docx 

xls, xlsx 

zip, rar 

 
 
 
 
24 

Информация, касаеща област висше образование: 

1. Регистри; 

2. Информация за извършени проверки във ВУ; 

3. Справки и образци на документи; 

4. Полезна информация; 

5. Студентско кредитиране; 

6. Политики за развитие на висшите училища; 

7. Архив 

 

1. https://www.mon.bg/bg/78  

2. https://www.mon.bg/bg/1534  

3. https://www.mon.bg/bg/47 

4. https://www.mon.bg/bg/100133  

5. https://www.mon.bg/bg/49 

6. https://www.mon.bg/bg/100869  

7. https://www.mon.bg/bg/100139  

 
html,   

pdf    

doc, 

docx 

xls, xlsx 

zip, rar 

 
 
 
 
 
 
25 

Информация, касаеща област наука: 

1. Стратегически документи; 

2. Политики инициативи;  

3. Новини и събития; 

4. Конкурси и резултати; 

5. Рамкова програма на ЕС;  

6. Архив. 

 

1. https://www.mon.bg/bg/53   

2. https://www.mon.bg/bg/100996   

3. https://www.mon.bg/bg/100159 

4. https://www.mon.bg/bg/51  

5. https://www.mon.bg/bg/868  

6. https://www.mon.bg/bg/100160  

 
 
 
html,   

pdf    

doc, 

docx 

xls, xlsx 

zip, rar 

 

 

 

 

https://www.mon.bg/bg/100053
https://www.mon.bg/bg/100305
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