
Предизвикателства пред обхващането, 
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отпадането на децата и учениците –

преглед на Механизма за
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА



Коефициентът на обхванатите е в застой, върнатите в 
училище намаляват

Учебна година Първи срок Втори срок

2019/2020 6500 10164

2020/2021 4935 9630
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Върнати в училище деца и ученици
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В много области необхванатите деца и ученици са 
съществено повече от средното за страната (5%)
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В същите области има и абсолютен ръст в броя 
необхванати деца спрямо предходната година



Регионални специфики

Шумен, Ямбол, София-град – повишаване на дела на необхванатите
през последните години, най-сериозно в Шумен от 10% на 13%.

Пазарджик, Монтана, Ловеч, Кюстендил – процентът на необхванатите е 
константен от 2018 г. насам, а общият брой, подлежащи на записване, 
намалява всяка година.

Бургас, Варна, Велико Търново – при увеличаване броя на подлежащите 
се запазва или намалява процентът необхванати за периода.

Най-много деца и ученици в риск има в областите Пловдив, Сливен, 
Стара Загора, София-град, София-област, Бургас и Пазарджик. 
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Увеличен риск от отпадане: учениците с повече 

отсъствия от час – според учителите и е-дневниците

Броят неизвинени отсъствия е 

скочил със 70% през 

изминалата учебна година – от 

средно 7.4 на 12.5.

Данни на shkolo.bg

обединено

спортно

ПГ

средно

основно

профилирано
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Целите на Механизма

Обхващане - записване в училище и детска градина на 

всички подлежащи на задължително обучение деца и 

ученици, включ. отпадналите и незаписаните.

Включване – осигуряване на подкрепяща среда (не 

непременно само образователна) за върнатите в училище 

деца и ученици.

Предотвратяване на отпадането на деца и ученици в риск от 

отпадане, който е съществено увеличен в контекста на 

дистанционно обучение поради пандемията. 
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Структура на взаимодействие в Механизма

Членове на образов. 
институция в екипа за 
обхват:
обр. медиатор, соц. 
работник, педагог.
специалисти, други 
лица, работещи в 
училището/ДГ, лидери в
общността, НПО

Областен координационен център:
Областен управител, Началник на РУО, 

ръководители на териториални  
структури - РДСП, ОбД/РУ на МВР, 
МКБППМН, кметове на общини

Община

Район на 
обхват

Областно 
ниво

Кмет на община
определя районите на обхват, 

координира екипите за обхват на 
общинско ниво 

РУО сформира, 
координира на областно 

ниво и ръководи 
районните екипи за обхват

Областен управител
контролира изпълнението 

и съдейства на РУО

Директор на училище/детска градина
организира работата на екипа за 

обхват за осъществяване на мерки 
срещу отпадане и координира с РУО 

мерките за обхващане

РУО контролира 
дейностите на училища и 

детски градини за 
превенция на отпадането
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Участници в Механизма към м. август 2021 г.

МВР; 1818

Община; 2509

РДСП; 2305

РЗИ; 46
РСЗ; 20

РУО; 2140

Училища/ДГ; 11077

19  915 членове на 1335 екипа за обхват

МВР Община РДСП РЗИ РСЗ РУО Училища/ДГ
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Предизвикателства

 Координацията и сътрудничеството между институциите;

 Необходимост от подобряване на връзките на ключовите нива;

 Прекалено късно стартиране на дейностите по обход според графика в 
ПМС №100;

 Области с допълнително утежняващи фактори – демографски, социални, 
икономически

 Мотивиране и привличане на родителите (дейността на общините), 
налагане санкции по ЗПУО на безработни родители; 

 Адресна регистрация – упражняване на контрол по ЗГР; 

 Липса на активни общински политики за образователна десегрегация;

 Липса на задължителни имунизации за някои деца – невъзможност за 
записване в ДГ;

 Затруднена работа с междуинституционалната информационна платформа 
(ИСРМ) - институции без достъп, технически затруднения за експертите
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Предложение за промяна в графика за начало на работата на 

екипите за обхват

Отговорник Дейност Срок по ПМС 100 Нов срок

Директори на 
училища и ДГ

Качавне на данни за 
записаните деца и ученици към 
НЕИСПУО

30 септември 8 септември

ГРАО Предоставяне на 
структурирани данни по 
образец на МОН 

30 септември 8 септември

МОН

Импортиране на данни от 
НЕИСПУО към ИСРМ и 
сравняване с данните от ГРАО

30 октомври 10 септември

Екипи за 
обхват

Дейност за обхващане на 
идентифицираните в ИСРМ 
отпаднали и незаписани деца и 
ученици

от 30 октомври 
до 30 ноември

от 16
септември 
до 30 
октомври
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Следващи действия

Дейност Отговорник Срок

Определяне на областни цели с конкретни действия,
ясни отговорници и срокове

Обл. коор. 
центрове

15.09.21 г.

Промени в графика с цел започване на обходи към 
началото на учебната година

МРРБ, МОН 07.09.21 г.

Актуализация на ИСРМ МОН 30.09.21 г.

Ефективно използване на ИСРМ от всички 
заинтересовани страни – обучения при нужда

ОКЗ, МОН 30.11.21 г.

Обучение на екипи за обхват за интегрирана оценка на 
деца в риск – първи 140 човека обучени

МОН 20.09.21 г.

Обучение на екипи за обхват – обучение на всички 
останали

ОКЦ/РУО 30.10.21 г.

Решение на казуса с липса на имунизации, които 
възпрепятстват записване в ДГ

МЗ/МОН ? 
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