
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Заместник-министър на образованието и науката 

.V В Ю . 5 : Ж 

/ £ - . . 4 4 . . . . 2016 г. 

до 
НАЧАЛНИЦИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Относно: Актуализиране на информацията за учебната 2016/2017 година в 

НЕИСПУО 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК, 

Във връзка с актуализиране на информацията за учебната 2016/2017 г. в Националната 

електронна информационна система за предучилищното и училищното образование 

(НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, е необходимо да се извърши следното: 

1. До 30.11.2016 г. експертите по информационно осигуряване и анализ на 

информацията трябва да отразят в онлайн платформата https://am.mon.bg статуса на всички 

училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани 

обслужващи звена в областта, които са преобразувани, закрити или новооткрити след 

15.09.2016 г. на учебната 2016/2017 г. 

2. От 01.12.2016 г. до 07.12.2016 г. всички училища, детски градини, центрове за 

подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена в областта трябва да 

подадат в НЕИСПУО актуални данни към 01.12.2016 г., представляващи информация за 

Списък-образец № 1, Списък-образец № 2 и Списък-образец № 3. На основание чл. 13, ал. 5 

и § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование 

https://am.mon.bg


данните се подават по електронен път в НЕИСПУО чрез модула "Институции" за онлайн 

събиране и обработка на данните и онлайн съгласуване - https://am.mon.bg. Съгласуването и 

утвърждаването на промените от началника на РУО трябва да се извършат до 14.12.2016 г. в 

онлайн модула - https://am.mon.bg. 

3. До 14.12.2016 г. трябва да бъде отстранено дублирането на учениците/децата на 

национално и областно ниво и да бъде подадена актуализирана информация в онлайн модула 

- https://am.mon.bg. 

4. До 15.12.2016 г. експертите по информационно осигуряване и анализ на 

информацията трябва да изпратят в ЦИОО следните четири актуални приложения във 

формат на Excel таблици: 

Приложение № 1. Списък на всички училища, детски градини, центрове за подкрепа 

за личностно развитие и специализирани обслужващи звена с подадени и съгласувани данни 

в НЕИСПУО за учебната 2016/2017 г. 

Област Община Населено Име на училище Код по Вид по чл. Вид по 

място /ДГ/ЦПЛР/СОЗ Админ 37-39, чл. чл. 35-36, 

44-45 и чл. чл. 49, ал. 

48-50 от 7 и чл. 50, 

ЗПУО ал. 4 от 

ЗПУО 

Приложение № 2. Справка за броя училища, детски градини, центрове за подкрепа за 

личностно развитие и специализирани обслужващи звена с подадени и съгласувани данни в 

НЕИСПУО за учебната 2016/2017 г. 

i 

Област Брой в областта Подадени и 

съгласувани в ИС 

Училища 

Детски градини 

ЦПЛР 

с о з 

Общо за областта 

Приложение № 3. Списък на всички образователни институции, които са закрити или 

преобразувани в НЕИСПУО след началото на учебната 2016/2017 г. 

Област Община Населено Име на училище Код Закрито/ Причина/ 

място /ДГ/Обсл. звено по Преобразувано Заповед 

Админ 

https://am.mon.bg
https://am.mon.bg
https://am.mon.bg


Приложение № 4. Списък на всички новооткрити училища, детски градини, центрове 

за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена с подадени и 

съгласувани данни в НЕИСПУО след началото на учебната 2016/2017 г. 

Област Община Населено Име на училище Код по Вид по чл. Вид по 

място /ДГ/ ЦПЛР/СОЗ Админ 37-39, чл. чл. 35-36, 

44-45 и чл. чл. 49, ал. 

48-50 от 7 и чл. 50, 

ЗПУО ал. 4 от 

ЗПУО 

Забележка: В Приложение № 3 се включват всички кодове на образователни 

институции, които са присъствали в НЕИСПУО към началото на учебната 2016/2017 година, 

а към 1.12.2016 г. са със статус в онлайн платформата на информационната система -

https://am.mon.bg като закрити, преобразувани или временно непровеждащи учебен процес. 

В Приложение № 4 се включват всички кодове на училища, детски градини, центрове за 

подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена, които не са 

присъствали в НЕИСПУО към началото на учебната 2016/2017 г., а към 1.12.2016 г. са 

предоставили данни по електронен път в НЕИСПУО поради това, че са новооткрити или с 

възстановен учебен процес след временно прекъсване. 

5. На интернет страницата www.adminpro-bg.com се намират материалите, 

свързани с подаването на данните в онлайн платформата на НЕИСПУО от училищата, 

детските градини и обслужващите звена и във връзка със съгласуване на Списък-образец 

№ 1, Списък-образец № 2, Списък-образец № 3 в РУО. ЦИОО ще съдейства на всички 

експерти по информационно осигуряване и анализ на информацията при работата им с 

онлайн платформата на НЕИСПУО. 

При проблеми, въпроси и необходимост от допълнителни консултации моля да се 

обръщате към следните лица за контакт: 

Галя Цокова - началник отдел за средното образование в ЦИОО, 

телефон 8173011, e-mail: ciool@mon.bg, ciool@abv.bg; 

Мария Маринова - главен експерт за средното образование в ЦИОО, 

телефон 8173012, ciool@abv.bg. 

ДИЯН СТАМАТОВ % 

Заместник-министър ий 

образованието и науката 
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