
Промени в данните в НЕИСПУО 
за учебната 2021/2022 година

Списък – образец № 2 (детски 
градини)

Уебинар, 30 август 2021 г.



Промени в НЕИСПУО: 2021/2022 учебна година

Данни:

• Приложение на  чл. 4 ал. 12 от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и 
заплащане на труда за учителите с трайно намалена 
работоспособност

• Задължително предучилищно образование на децата на 4-год. 
възраст: отразяване на данните в системата, данни за отсъствията

Подаване на Списък-образец № 1, 2, 3

• Предварително подаване (проекто-образец)

• Подаване и утвърждаване съгласно сроковете на Наредба № 8



Приложение на  чл. 4 ал. 12 от Наредба № 4 от 2017 г. за 
нормиране и заплащане на труда

• Чл. 4 ал. 12: За учителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на 
сто, установена с решение на териториалните експертни лекарски комисии 
(ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), минималните 
норми преподавателска работа по ал. 11 се намаляват с осем часа годишно, 
доколкото съответстват с конкретните предписания на здравните органи.

• Добавено ново поле «Прилагат се условията по чл. 4, ал. 12 от Наредба 4»

• Индивидуалната ЗНПР се намалява както следва:

• За учители на годишен норматив: с 8 часа (от 648 > 640)

• За учители на седмичен норматив: с брой часове пропорционално на 
учебните седмици:

• 0,25 часа при 32 учебни седмици (напр. 21 > 20,75)

• 0,23 часа при 34 учебни седмици (напр. 21 > 20,77)

• 0,22 часа при 36 учебни седмици (напр. 21 > 20,78) 



Задължително предучилищно образование на децата на 4-
год. възраст

• Чл. 8 ал. 1 от ЗПУО - Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с 
начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето; (§ 16 и § 17 от ПЗР: за 2021/22 и 
2022/23 учебна година – по решение на общинския съвет)

• Информацията за общините, взели решение за задължително предучилищно образование на 
децата на 4-годишна възраст, ще бъде въведена в НЕИСПУО по административен ред

• При въвеждане на данни за децата: всички групи, в които има деца на различна възраст, трябва да 
се разделят на под-групи по възрастови групи 

• Данни за отсъствията:

• Подават се данни за отсъствията на всички деца в системата на предучилищното образование, 
независимо от групата, и независимо от това дали има решение на общинския съвет за 
задължително предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст

• При подаване на данни към АСП – за 4-годишните деца се подават данни само в случаите, в 
които има решение на общинския съвет

• При потвърждаване на данните от АСП – потвърждават се данни за 4-годишните деца само в 
случаите, в които има решение на общинския съвет



Подаване и утвърждаване на Списък-образец № 1, 2 и 3:

По желание: предварително подаване на данни (проекто-образец):

• На 30 и 31 август НЕИСПУО е затворена (преминаване в нова учебна година)

• Необходимо е да се извърши актуализация (www.adminpro-bg.com), и 
преминаване в нова учебна година

• Данни се подават от 1 до 14 септември 2021 година

• Данните ще бъдат използвани за генериране на профили в единната система за 
управление на потребителите на МОН – edu.mon.bg, както и за създаване на 
виртуалните класни стаи в MS Teams

• Допускат се непълни данни в случаите, в които информацията още не е налична

http://www.adminpro-bg.com/


Подаване и утвърждаване на Списък-образец № 2:

Подаване и утвърждаване на Списък – образец № 2 съгласно сроковете на Наредба 
№ 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и 
училищното образование:

• Данни се подават от 15 септември 2021 година, независимо от това дали са 
били подадени предварителни данни

• За Списък-образец № 2: подаване на данни до 20 септември и утвърждаване до 
25 септември

• Няма промяна в процедурите за подаване и утвърждаване



НЕИСПУО: https://am.mon.bg – раздел „Подаване на данни“

https://am.mon.bg/


За 2021/22 година
списъкът с файлове 
ще е празен

Подава се нов файл 
за 2021/22 година

Подписва се с 
електронен подпис 
на счетоводител
и електронен 
подпис на директор 
(с Булстат/ЕИК на 
институцията)

Файлът е подава за 
обработка; след 
обработката се 
получава 
съобщение по 
електронна поща



Предварително подаване – до 
14 септември
Резултати от обработката
- Преглед на резултатите от 

проверката
На този етап, данните са вече 
видими в системата като 
проекто-образец:
- Могат да бъдат интегрирани 

към edu.mon.bg, проекти и 
други системи

- Не са видими пред 
интерфейс за експертите от 
РУО и МОН

Възможни действия:
- „Връщане за корекция“: 

могат да се подават по-нови 
данни в проекто-образец

- „Потвърждаване“: 
необходимо е да се утвърдят 
с електронен подпис и да се 
издаде удостоверение, 
преди да има възможност за 
ново подаване



След 15 септември:
Подаване:
Преглед на обобщените 
данни
Утвърждаване:
- Бутон „Потвърждаване 

на данните“
- Електронен подпис на 

финансиращия орган
- Електронен подпис на 

директор (с Булстат/ЕИК 
на институцията)

Издаване на 
Удостоверение
(ако не се отваря – данните 
са все още в процес на 
обработка)
След издаване на 
удостоверение, може да се 
премине към ново 
подаване на данни



Утвърдени данни:

След подписване с 
електронен подпис, 
необходимо е да се 
издаде 
удостоверение
(ако не се отваря –
данните са все още 
в процес на 
обработка)

След издаване на 
удостоверение, 
може да се премине 
към ново подаване 
на данни


