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)
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КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ
Описание на правомощията на министъра на
образованието и науката.
Данни за МОН, функции и отговорности на МОН
1. Политически кабинет
2. Главен секретар
3. Инспекторат
4. Финансови контрольори
5. Вътрешен одит
6. Сигурност на информацията
7. Обща администрация
8. Специализирана администрация
9. Регионални управления на образованието
Списък на издадените актове от министъра на
образованието и науката и текстове на издадените от
МОН нормативни и общи административни актове
Описание на информационните масиви и ресурси,
използвани от МОН:
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Регистър на средните училища и детските градини

http://www2.mon.bg/adminmon/schools/

html

Регистър на дипломи за завършено средно образование
Регистър на частните професионални колежи в средното
образование
Национален регистър на квалификациите в Република
България
Списък със средищните училища в Република България
за учебната 2016/2017 година
Списък със защитените училища в Република България
за учебната 2016/2017 година

http://www2.mon.bg/adminrd/mon/

html
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Регистър на акредитираните висши училища

http://mon.bg/?go=page&pageId=8&subpageId=167

Accredited Higher Schools in Bulgaria

http://mon.bg/?go=page&pageId=12&subpageId=685

Програмна акредитация на ОНС „доктор“ в научните
организации
Списък на лекторите по български език, литература и
култура в чуждестранните университети
Регистър на академичния състав на висшите училища
(само за служебно ползване)
Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и
докторанти
Регистър на завършилите студенти
Регистър на банките, сключили типов договор за
кредитиране на студенти и докторанти
Рейтингова система на висшите училища в България
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Регистър на научната дейност в Република България
Трансфери за 2017 година от бюджета на МОН за
държавните висши училища и Българска академия на
науките
Списък на коефициентите, изчислени по методиката на
ПМС № 328/30.11.2015 г., за държавните висши училища
по професионални направления за учебната 2016-2017
година
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
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Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с
предоставянето на административни услуги на
гражданите
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Стратегии, планове, отчети за дейността и програми
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html, pdf
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Информация за бюджета и финансовите отчети на МОН
и неговите звена, която се публикува съгласно Закона за
публичните финанси

http://mon.bg/?go=page&pageId=9&subpageId=67
http://mon.bg/?go=page&pageId=9&subpageId=429
http://mon.bg/?go=page&pageId=9&subpageId=1171
http://mon.bg/?go=page&pageId=9&subpageId=68
http://mon.bg/?go=page&pageId=9&subpageId=298
http://mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=64

pdf
xls, xlsx

7

8
9

10

11

Информация за провеждани обществени поръчки,
определена за публикуване в профила на купувача
съгласно Закона за обществените поръчки
Проекти на нормативни актове заедно с мотивите,
съответно - доклада и резултатите от общественото
обсъждане на проекта
Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните
съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството
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
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Обявления за конкурси за държавни служители
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Обявления за конкурси за:
1. Преподаватели;
2. Студенти;
3. Учители;
4. Ученици.
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Подлежащата на публикуване информация по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси
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
Нормативни и общи административни актове и
информация, касаеща делегираните бюджети, прилагани
в системата на училищното образование за съответната
учебна година Нормативни и общи административни актове и
информация, свързана с учебниците, използвани в
системата на училищното образование за съответната
учебна година
За българите зад граница;
1. Обучение в България;
2. ПМС № 334 за българските неделни училища в
чужбина;
3. Роден език и култура зад граница
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Иновативни училища
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Олимпиади и национални състезания: регламенти,
класиране, изпитни материали,
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Ваканции
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Антикорупция
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Информация, касаеща област общо образование:
1. Държавни образователни стандарти и ДОИ;
2. Национално външно оценяване;
3. В помощ на класния;
4. Учебни програми;
5. Кандидатстване след VII клас;
6. Безопасност на движението по пътищата;
7. Учебно-изпитни програми;
8. Държавни зрелостни изпити.
Информация, касаеща област професионално
образование:
1. Документи по организацията на ПОО;
2. Държавни образователни изисквания;
3. Учебни планове и програми;
4. Национални изпитни програми;
5. Рамкови програми;
6. Правоспособност за управление на МПС;
7. Качество;
8. Речници.
Информация, касаеща област висше образование:
1. Pегистри;
2. Информация за извършени проверки във ВУ;
3. Справки и образци на документи;
4. Полезна информация;
5. Студентско кредитиране.
Информация, касаеща област наука:
1. Конкурси и резултати;
2. Новини;
3. Българо-швейцарски програми;
4. Научноизследователски инфраструктури;
5. Дигитални научни библиотеки;
6. Национален съвет за наука и иновации;
7. Хоризонт 2020;
8. Правилници и процедури.
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