
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)
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Цели: Демонстриране ефективността на Механизма чрез прилагането му в ограничен обхват, но при 

максимално чувствителен мониторинг върху междуинституционалната координация и 

функционалността на Системата.

Цели: Интегриране на Механизма и ИСРМ в цялостната система на предучилищното и училищното 

образование, включително с обратна връзка, фокус върху ученика/детето и поставянето му в центъра 

на процеса.

Цели: Усъвършенстване на Механизма на база натрупан опит от пилотната фаза и разширяване на 

обхвата на внедряване.

.



ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ

Ученикът/детето в центъра на Механизма – индивидуален 
профил

Непрекъснатост на взаимодействието между всички институции

Информираност и достъпност съобразно ролята на служителя

Конфиденциалност и киберзащита на информацията 

Централизирано администриране, мониторинг и контрол

Регионално управление на образованието - Русе
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РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА 
ОБХВАТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА 
ОБХВАТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
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СЪЗДАДЕНИ СА 32 ЕКИПА ЗА ОБХВАТ 

ВКЛЮЧЕНИ ОБЩО 502 СЛУЖИТЕЛИ

384 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

46 СЛУЖИТЕЛИ НА ДИРЕКЦИИ СП

56 СЛУЖИТЕЛИ НА РУ НА МВР

42 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ



� Осъществено е сътрудничество между различните  институции (ДСП, МВР, 
общински администрации, областна администрация)  за прилагането на 
мерки за идентифициране на децата извън образователната система, 
тяхното обхващане и включване в образование  и за предотвратяване на 
отпадането.

� Целогодишен обмен на информация между институциите, с цел 
идентифициране на деца в задължителна предучилищна и училищна 
възраст, които не са записани в училище.

� Проведени са 13 обучения от експерти от РУО – Русе с всички 
членове на екипите за обхват за детайлно запознаване с целите на 
Механизма и отговорностите на екипите.

� Изготвяни са ежемесечни графици за обход. Провеждани са 
регулярни срещи и са осъществявани постоянни контакти с 
членовете на екипите за обхват с цел създаване на оптимална 
организация на дейностите по обхващане и задържане на децата и 
учениците в образователната система. 5

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА 
ОБХВАТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА 
ОБХВАТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА



� Осъществени са 1231 посещения на адрес от членовете на екипите. 
Попълнени са протоколи по образец на МОН за всяко посещение. Данните 
са отразени в протоколи и в ИСРМ.

� Перманентно администриране на ИСРМ.

� Прилаган е комплекс от мерки спрямо необхванатите в образователната 
система деца и ученици – осъществени срещи със семействата, оказване 
на педагогическа,  правна и психологическа помощ по проблеми свързани 
с възпитанието, отглеждането и обучението на децата.

� На училищно ниво са определяни мерки за оказване на обща и 
допълнителна подкрепа  в съответствие с държавния образователен 
стандарт за приобщаващо образование за включените в образователната 
система ученици.  Осъществявани са дейности за социализацията и 
приобщаването им към училищния живот.

18 юни 2018 
г.
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РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА 
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Регулярно е предоставяна  информация чрез ИСРМ на кметовете на 

общините за установени нарушения на задълженията на родителите, 

настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, 

с цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за 

предучилищното и училищното образование:
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РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА 
ОБХВАТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Изпратени 404 
уведомителни 

писма до 
кметове на 
общини чрез 

ИСРМ

Съставени са 82
акта за 

установяване на 
административ

ни нарушения

Издадени са 28
наказателни 

постановления, 
13 са връчени и 
влезли в сила



Чрез механизмите на Закона за семейните
помощи за деца и на Закона за социално
подпомагане е оказана помощ на семейства,
чиито деца са в риск от отпадане по социално-
икономически причини.

Служители на ДСП са идентифицирали риск по 
смисъла на ЗЗД за 4 деца и са предприели 
мерки за закрила спрямо тях. 

На 20 деца са предоставени подходящи 
социални услуги, след проведени срещи и 
консултации на социални работници с 
родителите. 8
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ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА 
РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕХАНИЗМА

(статистика към 22 юни 2019 година)

• Общо 2062 деца и ученици за обхват 
фигурират в ИСРМ;

• 53 (отпаднали  преди 2018/2019 г.) не са 
записани в училище.  От тях 39 са в 
училищна възраст и 14 в предучилищна.  
За 11 от тези лица липсва информация за 
настоящ адрес и най-вероятно не живеят 
към момента в област Русе; 

• За лицата, за които липсва информация и 
не са открити на адрес се правят справки 
от служителите на МВР

1694

236

45

53

в чужбина

няма информация

записан

незаписан



� Наблюдава се повишена ефективност от дейността на екипите за 
обхват. Налице е много добро сътрудничество и координация 
между отделните институции при изпълнение на дейностите от 
Механизма за обхват.

� През настоящата учебна година посещенията на адреси се 
осъществяваха съвместно с представители на образователни 
институции, на МВР и социални работници, което бе предпоставка 
да се предприемат комплексни мерки по отношение на децата в 
риск и на отпадналите от образователната система.

� Разширен е обхватът на внедряване на Механизма за обхват.

� Наблюдава се тенденция към плавно намаляване на броя на 
необхванатите в образователната система деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна възраст (121 незаписани 
към юни 2018; 53 към юни 2019 г.)
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КРАТКИ ИЗВОДИ
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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

НАСОКИ ЗА РАБОТА И ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 
МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

2019 – 2020 ГОДИНА
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ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА 
СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСИТУЦИИТЕ  ПО ПМС №100 от 

08.06.2018 г

Подготовка

до 20 август

Първи етап

до 30 септември

Втори етап

до 30 ноември

Трети етап

до 15 февруари

Четвърти етап

до 31 март
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ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА 
СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ  

ПО ПМС №100 от 08.06.2018 г
ПОДГОТВИТЕЛЕН  ЕТАП – ДО 20 АВГУСТ 

ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИЦИ СРОКОВЕ

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЙОНИ НА ОБХВАТ КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ ДО 10 ЮЛИ

СФОРМИРАНЕ НА ЕКИПИТЕ ЗА ОБХВАТ

ИСКАНЕ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИЦИ В 
ЕКИПИТЕ

НАЧАЛНИК НА РУО ДО 15 ЮЛИ

ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ДО 
РУО

ИНСТИТУЦИИ ДО 25 ЮЛИ

СФОРМИРАНЕ НА ЕКИПИТЕ ЗА 
ОБХВАТ

НАЧАЛНИК НА РУО ДО 31 ЮЛИ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО 
ИСРМ

НАЧАЛНИК НА РУО ДО 20 АВГУСТ
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ЗАДАЧИ И СРОКОВЕ НА ЕКИПИТЕ ЗА ОБХВАТ

Ученици, които са посещавали училище или детска градина, 
но са отпаднали през предходната учебна година - до 30 
септември

Деца, които не са записани в детска градина или в 
първи клас или които са посещавали училище или 
детска градина , но не са повторно записани след 
лятната ваканция - до 30 ноември

Ученици, които са отпаднали през настоящата учебна 
година - до 15 февруари (за повторно отпадналите 
деца) и до 30 март (за отпадналите между първия и 
втория учебен срок) 

Ученици в риск от отпадане (текуща дейност през цялата 
учебна година) 
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ЗАДАЧИ  НА ЕКИПИТЕ ЗА ОБХВАТ

� Предприемат дейности за обхващането в образователната система на

идентифицираните чрез ИСРМ деца и ученици в задължителна предучилищна и

училищна възраст.

� Определят комплекс от мерки по отношение на всяко дете, което е

идентифицирано като необхванато, отпаднало или застрашено от отпадане от

образователната система, и взаимодействат с компетентните институции за

прилагане на интегриран подход.

� Планират посещения в домовете на децата и учениците, които подлежат на

задължително предучилищно и училищно образование и са отпаднали или са в

риск от отпадане; провеждат разговори с родителите, настойниците/попечителите

или с лицата, които полагат грижи за децата и учениците, с цел записването им в

училище или в детска градина или преодоляването на риска от отпадане.

� Осъществяват пряко взаимодействие с родителите, настойниците/попечителите

или с лицата, които полагат грижи за детето, за обхващане и включване на децата

и учениците в образователната система.
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ЗАДАЧИ  НА ЕКИПИТЕ ЗА ОБХВАТ

� Привличат и работят с медиатори и местни общности (не се осъществява

пълноценно до момента).

� Предлагат мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата по чл. 1, ал. 2 в

съответствие с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

� Предлагат на компетентните институции да предприемат допълнителни мерки с

оглед на прилагане на комплексен подход, включващ и налагането на наказания от

компетентните органи за неспазването на задълженията на родителите,

настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, по Закона

за закрила на детето и по Закона за предучилищното и училищното образование,

както и предоставянето на помощи в натура по реда на Закона за семейни помощи.

� Регулярно предоставят информация чрез ИСРМ на кметовете на общините за

установени нарушения на задълженията на родителите,

настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, с цел

налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и

училищното образование.
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КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

� Определят райони на обхват в рамките на територията на общината и уведомяват

за това началника на регионалното управление на образованието.

� Определят общински служители за участие в екипите за обхват, включително

кметове и кметски наместници на малки населени места. Осъществяват

координация на екипите за обхват на общинско ниво.

� Извършват първоначална проверка на данните за настоящ или постоянен адрес на

незаписаните и отпадналите деца и ученици от образователните институции на

територията на общината и ги въвеждат в ИСРМ.

� Чрез областните управители предоставят на Координационното звено по чл. 2, ал.

1 от 20-о до 30-о число на месеците март, юни, октомври и декември на

съответната година информация за съответния период за наложените наказания по

реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.
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ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

� Предоставят чрез ИСРМ информация на директори на училища в района за деца и

ученици, които не са обхванати или са отпаднали и с които съответната дирекция

СП работи по смисъла на ЗЗД, включително малолетните и непълнолетните до 16

години бременни и майки с деца.

� Предприемат мерки по отношение на социалните помощи във връзка с подадени

от директори на училища и ДГ предложения.

� Предлагат при необходимост на директорите на училища предоставянето на

стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на

отпадането по реда на Постановление №328 на Министерския съвет от 2017 г. за

реда и условията за получаване на стипендии от учениците след завършено

основно образование.

� РЗИ – при поискване от директори на учебни заведения предоставят информация

чрез ИСРМ за истинността на представени медицински бележки или други

медицински документи, доказващи уважителна причина за отсъствието на детето

или ученика.



До 30 април и до 30 ноември – началниците на РУО изготвят отчет до министъра на 
образованието и науката изпълнението на Механизма за обхват

Целогодишно (при необходимост) – по искане на РУО МВР извършват проверки за 
местопребиваването на деца, които не са открити на настоящ и постоянен адрес

До 20 август – кметовете на общини , въз основа на информацията от ИСРМ, потвърждават 
информацията за наличие на адреса на децата, незаписани в ДГ и училище

До 20 февруари, до 30 септември и до 20 декември – директорите на училища и ДГ въвеждат в 
НЕИСПУО информация за записаните в тях деца и ученици

До 20 февруари, до 1 юли, до 1 октомври и до 20 декември на съответната година – ГРАО подава 
информация към ИСРМ за децата и учениците, които подлежат на задължително обучение

До 10 януари, до 10 март, до 30 юли и до 30 октомври – МОН осигурява импортирането на данни 
от НЕИСПУО към ИСРМ и сравняването на данните от ГРАО за всички деца и ученици (записани, 

незаписани, отпаднали и т.н.)
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ДРУГИ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ 
ИНСТИТУЦИИТЕ
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РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО - РУСЕ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Д-Р РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - РУСЕ


