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Нормативна база:

• Наредба № 8 за информацията и документите в системата на ПУО

• Постановление № 218 от 17 август 2020 г. за допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане

• Промени в ЗПУО



Промени в данните за 2020/2021 учебна година

• Описание на групите

• Данни за персонала

• Данни за отсъствията на учениците; информация за деца 
и ученици, които се обучават от разстояние

Отсъствия и 
обучение от 
разстояние

Процедури по 
подаване и 

утвърждаване на 
Списък-образец 



Данни за персонала

• Добавено е поле „Дата на раждане“

• полето се попълва автоматично за персонала, въведен с вид на идентификатора 
„ЕГН“ и алгоритмично валидни идентификационен номер



Модул «Отсъствия»

• Данни за отсъствията на децата/ учениците

• Няма промяна за реда на подаване на отсъствията, въвеждане на корекции и 
потвърждаване на информацията от АСП

• Очаква се през учебната 2020/2021 година да се подават данни за отсъствията на 
всички деца, обхванати в системата на предучилищно образование (вкл. 
неподлежащите на задължително предучилищно образование)

Нов модул «Обучение от разстояние в електронна среда»

• Данни за периода, в който децата/ учениците са се обучавали от разстояние в 
електронна среда

• Ежемесечна информация, за дете/ученик, в дни

• Посочва се период/ периоди, в които детето/ученика се е обучавал от разстояние в 
електронна среда

• Модулът е интегриран с активната директория edu.mon.bg: данните могат да се 
въвеждат от административния акаунт на училището, или от класен ръководител



Подаване и утвърждаване на
Списък – образец № 1, 2 и 3



НАРЕДБА № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и 
училищното образование
(изменение от 22.03.2020 г.)

Чл. 13. (1) Информацията за дейността на институцията се отразява в модул 
"Институции " от НЕИСПУО като списък-образец, който служи за отразяване на 
информация за институцията, организацията на образователния процес за учебната 
година и установяване на съответствието й с нормативната уредба в системата на 
предучилищното и училищното образование. 

(2) Списък-образецът за учебната година се изготвя и утвърждава:

1. Списък-образец № 1 за училищата – подаване на данните към НЕИСПУО до 20 
септември и утвърждаване до 25 септември;

2. Списък-образец № 2 за детските градини – подаване на данните към НЕИСПУО до 
20 септември и утвърждаване до 25 септември;

3. Списък-образец № 3 ЦПЛР, вкл. ЦСОП, НДД и РЦПППО – подаване на данните към 
НЕИСПУО до 5 октомври и утвърждаване до 10 октомври.



НАРЕДБА № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и 
училищното образование
(изменение от 22.03.2020 г.)

(3) Списък-образецът се изготвя и утвърждава от директора, като за институциите, 
които не прилагат системата на делегиран бюджет, се съгласува предварително с 
първостепенния разпоредител с бюджет.

(4) Всяка промяна в списък-образеца, свързана с вида на институцията, извършваната 
дейност, броя на паралелките/групите или с промени в персонала, се утвърждава от 
директора, като за институциите, които не прилагат системата на делегиран бюджет, 
се съгласува предварително с първостепенния разпоредител с бюджет.

(5) Данните за списък-образеца или за промени в него се въвеждат в НЕИСПУО с 
подпис на директора и счетоводителя.

Ал. 2 от чл. 14, чл. 15 и чл. 16 се отменя (отпада изискването за прилагане на каквито 
и да е допълнителни документи към Списък – образец № 1, 2 и 3)



• Подаването на данни се извършва по досега познатия начин (качване на файл, обработка, 
проверка за коректност, преглед на данните в интерфейс

• След преглед, се утвърждават с електронен подпис

• Отпада изискването за прилагане на допълнителни документи към Списък – образец № 1, 
2 и 3)

• Могат да се прилагат документи в категория «други», ако директорът прецени за 
необходимо

Процедури по подаване на данни

текущи 
данни

официално 
потвърдени 

данни

подаване утвърждаване

Етапът „Подготовка на данните“ е в десктоп – модулите!



Процедури по утвърждаване
1. Институции, за които НЕ СЕ изисква допълнително съгласуване:

1А. Институции, които прилагат системата на делегиран бюджет:

• Общински училища – начални, основни, обединени, средни

• Общински спортни училища; общински професионални и профилирани гимназии

• Държавни училища в България – средни, профилирани гимназии

• Държавни професионални гимназии

• Държавни спортни училища към Министерство на младежта и спорта

• Специализирани училища към Министерство на културата

• Специални училища (за обучение и подкрепа на ученици с увреден слух, за обучение и 
подкрепа на ученици с нарушено зрение, ВУИ, СПИ, към местата за лишаване от свобода)

1Б. Държавни и общински детски градини и ЦПЛР (вкл. ЦСОП, НДД, ДЛЦ, РЦПППО), прилагащи 
системата на делегиран бюджет 

1В. Частни училища и детски градини

1В. Духовни училища



Процедура по подаване на данни: Списък-образец № 1, 2,3

Институции, за които не се изисква допълнително съгласуване

Подаване 
на файл с 

данни към 
НЕИСПУО 

Електр. 
подпис: 
счетово-

дител

Електр. 
подпис: 

директор

Издава-
не на 

удосто-
верение

Преглед на 
данните

Възможност за 
повторно 

подаване, при 
необходимост 
от корекции

След 
преглед:

ПОДАВА-
НЕ на 

Списък -
образец

Електр. 
подпис: 

директор

УТВЪРЖДА
ВАНЕ на 
Списък-
образец



1. Качване на файл



2. Файлът е качен, подписан от  счетоводител и директор, и чака за обработка

ВАЖНО!
Подписване с електронен подпис:

• настройка на подписа
• при необходимост: актуализации
• избиране на подходящ браузър и компютър



3. Файлът е обработен. Данните трябва да бъдат прегледани, след което 
могат да бъдат върнати за корекция, или потвърдени



4. Подадени данни (предстои утвърждаване)
ДАННИТЕ СЕ ВИЖДАТ В РУО, ОБЩИНА и други 

Срок: 20 септември за Списък-образец № 1 и 2
5 октомври за Списък-образец № 3



5. Увтърждаване:
- Преглед на подписите от етап «подаване»
- (евентуални корекции при необходимост)
- Бутон «Утвърждаване»



6. Утвърдени данни
ДАННИТЕ СЕ ВИЖДАТ В РУО, ОБЩИНА и други 

Срок: 25 септември за Списък-образец № 1 и 2
10 октомври за Списък-образец № 3

Данните са в процес на обобщаване!
(изчакване)



7. Отпечатване на удостоверение 
- След утвърждаване на данните и обобщаване в НЕИСПУО



2. Институции, за които СЕ изисква допълнително съгласуване:

Вид институция Първостепенен разпоредител на 
бюджета или друг утвърждаващ 
орган

1. Институции, които не прилагат системата на 
делегиран бюджет:

- Общински детски градини

- Общински ЦПЛР, вкл. ЦСОП

Община

2. Български държавни училища в чужбина Министерство на образованието и 
науката

3. Държавни училища – ТУЕС, ПГ Правец Технически университет

4. Детски градини към Министерство на отбраната Министерство на отбраната



Процедура по подаване на данни: Списък-образец № 1, 2,3

Институции, за които се изисква допълнително съгласуване

Подаване 
на файл с 

данни към 
НЕИСПУО 

Електр. 
подпис: 
счетово-

дител

Електр. 
подпис: 

директор 
(подава-

не)

Издаване 
на удосто-
верение

Преглед на 
данните

Възможност 
за повторно 
подаване, 

при 
необходи-

мост от 
корекции

След 
преглед:

ПОДАВАНЕ 
на Списък -

образец

Електр. 
подпис: 

директор 
(утвържда

ване)

УТВЪРЖДАВА-
НЕ на Списък-

образец

Съгласувал:
Първостеп. 
разпореди -

тел, 
с електр. 
подпис: 

община, МОН, 
ТУ, МК

(с възможност 
за връщане на 

данните за 
корекции)

Бележки:
• Първостепенният разпоредител има може да съгласува Списък-образеца без възражения, или да съгласува „с 

особено мнение“; и в двата случая, Списък-образецът може да бъде утвърден от директора



5.1. Изчакване за съгласуване от първостепенен разпоредител на бюджета

5.2. Данните са съгласувани от 
първостепенен разпоредител на 
бюджета

Очаква утвърждаване от директор!



7. Отпечатване на удостоверение 
- След утвърждаване на данните и обобщаване в НЕИСПУО



1. Запазват се референтните дати:

• Към началото на учебната година (по реда на чл. 13 ал. 2 от Наредба 8) – „Кампания 1“

• Към 1 декември – „Кампания 2“

• Към началото на втория учебен срок – „Кампания 3“

Към всяка от референтните дати, всяка институция е задължена да подаде данни, дори да няма 
промяна от предишното подаване (съгласно писмо на зам. министър)

2. Между кампаниите:

• Наредба 8: промени, свързани с вида на институцията, извършваната дейност, броя на 
паралелките/групите, движение на деца и ученици или промени в персонала, се подават при от 1-во 
до 5-о число на месеца, следващ утвърдената промяна, при спазване на процедурите за подаване и 
утвърждаване

• При необходимост – промени, вкл. при движение на учениците, могат да се подават по всяко време 
след настъпването им

График за подаване и утвърждаване



• Корекции на етап „подадени данни“ се извършват чрез 
качване и подписване на нов файл, по всяко време

• Корекции на етап „утвърдени данни“ при базова версия 
могат да се извършват в периода преди събиране на 
цялата база данни; след това тя се „заключва“, и 
корекции се правят само по искане и след съгласуване с 
ЦИОО и РУО

• Корекции на етап „утвърдени данни“ при текуща версия 
се извършват чрез подаване и утвърждаване на нов 
файл, по всяко време

Корекции по подадени и утвърдени данни

НЕИСПУО 
подаване
(текущи 
данни)

Кампания 3 версия 2 
(текущи)

Кампания 3 версия 1 
(базови)

Кампания 2 версия 2 
(текущи)

Кампания 2 версия 1 
(базови)

Кампания 1 версия 2 
(текущи)

Кампания 1 версия 1 
(базови)

НЕИСПУО утвърдени



УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!!!


