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МИНИСТЕРСТВА 
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРАВИЛНИК 
за устройството и функциите на регионалните 

управления на образованието

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят 
устройството, функциите, организацията на 
дейността и структурата на регионалните 
управления на образованието (РУО).

Чл. 2. (1) Регионалните управления на об-
разованието са териториални администрации 
към министъра на образованието и науката 
за управление и контрол на системата на 
предучилищното и училищното образование. 

(2) Регионалните управления на образо-
ванието са юридически лица на бюджетна 
издръжка към министъра на образованието 
и науката със седалище – административния 
център на областта, на чиято територия осъ-
ществяват дейността си.

(3) Регионалните управления на образова-
нието имат обикновен собствен печат, печат 
с изображение на държавния герб и иденти-
фикационен код по БУЛСТАТ.

(4) Регионалното управление на образо-
ванието създава условия за провеждане на 
държавната образователна политика на те-
риторията на областта. 

Г л а в а  в т о р а

УСТРОЙСТВО

Чл. 3. (1) Регионалното управление на 
образованието се управлява и представлява 
от началник.

(2) Началникът на регионалното управление 
на образованието:

1. провежда държавната политика в об-
ластта на предучилищното и училищното 
образование на територията на съответната 
област;

2. планира, организира и контролира дей-
ността на РУО;

3. разпорежда се с финансовите средства 
на РУО в съответствие с действащата норма-
тивна уредба и организира публикуването на 
утвърдения бюджет на интернет страницата 
на РУО;

4. утвърждава правила за вътрешния ред 
на РУО;

5. съдейства за осигуряване на условия за 
функциониране на институциите в системата 
на предучилищното и училищното образова-
ние на територията на областта;

активни и прозрачни дебати при приемането 
на закона. За съжаление в пленарните засе-
дания в последните дни преди разпускането 
на Народното събрание не се състояха такива 
дискусии, а се извърши скоростно четене и 
гласуване, включително прегласуване, на ръба 
на изискването за мнозинство при приемане 
на законови текстове. Високата степен на об-
ществена значимост, която имат концесиите, 
оправдава засиления обществен интерес към 
тях и налага още веднъж да бъдат обсъдени 
основните положения от законовата уредба.

По изложените мотиви и на основание 
чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Републи-
ка България връщам за ново обсъждане в 
Народното събрание разпоредбите на чл. 4, 
ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 17, ал. 2 и 3, чл. 33, ал. 2, 
чл. 34, ал. 4, 5 и 6 и чл. 60, ал. 2, т. 1 от Зако-
на за концесиите, приет на 24 януари 2017 г.
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Румен Радев
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На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 
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