
Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане 
и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст

( Механизъм  за   обхват)

Решение № 100 от 8 юни 2018 г. на Министерския съвет



∗ Ученикът/детето в центъра на Механизма – индивидуален 

профил

∗ Непрекъснатост на взаимодействието

∗ Информираност и достъпност съобразно ролята на служителя

∗ Конфиденциалност и киберзащита на информацията 

∗ Централизирано администриране, мониторинг и контрол

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ



Създадени 
са 32 екипа 
за обхват

358 директори 
и учители в ДГ 

и училища

46 
представители 
на ДСП и 42  на  

общини

56 
представители 

на МВР

Включени 502 
служители от 

различни 
институции

Реализирани дейности по Механизма за 
обхват към 30 октомври 2018 година



∗ Проведена  е среща през месец юли 2018 г. с представители на 
всички институции, ангажирани с Механизма за обхват. РУО-Русе 
представи  основните акценти в дейностите по Механизма и 
сроковете за изпълнението им.

∗ Проведени са 13 обучения от служители на РУО – Русе със 
членовете на екипите за обхват, в които те са запознати с ролята 
и отговорностите на екипите.

∗ Ръководителите на екипите за обхват са провели срещи с 
членовете на екипите си за запознаване с целите на Механизма и 
координиране на съвместните дейности.

∗ Ежемесечно се изготвят графици за обход.

Реализирани дейности по Механизма за 
обхват към 30 октомври 2018 година



до 30.09.

2018

• Посещения на адреси и мерки за обхващане на отпаднали 
деца и ученици през предходната учебна година

до 30.11.

2018 

• Мерки за обхващане на деца в задължителна училищна и 
предучилищна възраст, които не са записани в ДГ или в първи 
клас.

до 30 .11.

2018

• Мерки за обхващане и включване на деца и ученици, 
посещавали училище и ДГ през предходната година, но не са 
записани през настоящата. 

Приоритети в дейността на екипите в периода 
1 септември – 30 октомври 2018 г.



Екипите за обхват са 
извършили  767 физически 

посещения на адреси, 
попълнили са формуляри по 

образец

76 деца и ученици са 
записани в детска градина 

или в училище

Незаписани  - 53 деца и ученици 
(предстоят посещения на 
адреси до 30.11.2018).

В риск  от отпадане от 
образователната система са 60 

деца и ученици.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
МЕХАНИЗМА (ИСРМ)

ДАННИ КЪМ 30.10.2018 ГОДИНА



Разпределение на броя на записаните и 
незаписаните в училища и детски градини по 

общини 
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Записани
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Незаписването в училище или отпадането от училище 
често по-скоро е процес, отколкото решение, взето 

след еднократно (или извънредно) събитие.
Редица фактори си взаимодействат по сложен и 

динамичен начин:н динамичен 

начин на различни равнища:Системни 
фактори

Училище

Семейство

Дете



∗ Миграция на семействата в чужбина и в страната -
дългосрочна и краткосрочна.

∗ Социално-икономически причини.  

∗ Особености в социалните норми при ромската 
етническа общност – ранни бракове, ранно 
раждане на деца, нежелание на родителите децата 
им да се обучават след определена възраст и в 
друго населено място.

∗ Установени отделни случаи на много тежко болни деца 
(неподвижни, с множество увреждания, неговорещи), 
което затруднява много включването им в 
образователната система.

Най-често срещани причини за 
отпадане от образователната система



∗ Изпълнение на определените мерки по отношение на 
децата и учениците в риск, които следва да се прилагат 
съвместно от работещите по Механизма институции, така 
че да се постигне комплексен подход от интервенции.

∗ Прилагане на комплекс от мерки спрямо необхванатите в 
образователната система деца и ученици. Основната цел е 
да бъдат включени в образователната система.

∗ Налагане, при необходимост,  на наказания от 
компетентните органи за неспазване на задълженията на 
родителите по Закона за закрила на детето и Закона за 
предучилищното и училищно образование. Спиране на 
социални помощи и помощи в натура по реда на Закона за 
семейни помощи за деца.

Приоритети в дейността на 
екипите за обхват



∗ Осъществяване на справки в информационната система на 
МВР  и действия от тяхна страна за лицата, за които няма 
информация за настоящото им местоположение. 

∗ Осъществяване на регулярни срещи между 
представителите на ангажираните с Механизма за обхват 
институции (РУО, РДСП, МВР и др.) с цел по-успешно 
координиране и изпълнение на дейностите по Механизма.

∗ Перманентно администриране от страна на РУО – Русе на 
платформата  ИСРМ.

∗ Осъществяване на методическа подкрепа на учителите и 
служителите от училищата и детските градини.

Приоритети в дейността на 
екипите за обхват



Механизъм за съвместна работа на институциите по 
обхващане и включване в образователната система на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 
възраст

( Механизъм  за   обхват)


