
 
 

 

ОДОБРЯВАМ: /П/ 

 

СТЕФКА КАРАКОЛЕВА 

Заместник областен управител  
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ПРОТОКОЛ №1/12.08.2021 г. 

 

от проведена работна среща на Областния координационен център по изпълнение 

на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст   

 

 

На 12.08.2021 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Зала 1 на Областна администрация – 

Русе, под председателството на д-р Стефка Караколева – заместник областен управител 

на област бе проведена работна среща на Областния координационен център по 

изпълнение на „Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, 

включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“ (Механизма). 

В срещата взеха участие д-р Росица Георгиева – началник на Регионалното 

управление на образованието – Русе (РУО), представители на общините на територията 

на областта, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, Областна дирекция 

на МВР – Русе, Регионална здравна инспекция – Русе, както и експерти от Областна 

администрация – Русе. 

Д-р Караколева поздрави участниците и обяви темите, предмет на настоящата 

среща, а именно: насоки за работа и планиране на дейностите по Механизма през 

учебната 2021/2022 г.; отчет на реализираните дейности до момента; трудности и 

проблеми пред екипите за обхват в тяхната работа. 

В подробна презентация, д-р Георгиева припомни в резюме ангажиментите, които 

имат присъстващите институции по Механизма, както и сроковете за изпълнението им. 

Тя представи статистика и сравнителен анализ на внедряването на Механизма от 2017 г. 

до настоящия месец на 2021 г. (като за последната година са въведени данни и за децата 

на 4 годишна възраст, които до този момент не са били в обсега на Механизма).  Към 5 

август за област Русе подлежат на обхват 4737 деца и ученици, в т.ч. 1396 от 5 до 7 

години, като 4002 от тях са в чужбина (в системата се водят за обхват, защото до 16 

годишна възраст не е ясно дали някои от тях няма да се върнат в България). Детайлно бе 

представен актуален статус и по общини (Приложение 1). 

Като най-често срещани причини за отпадането на деца и ученици от 

образователната система, д-р Георгиева очерта миграция на семействата в чужбина и в 

страната – дългосрочна и краткосрочна, социално-икономически проблеми, 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. Налице са и единични случаи на много тежко болни деца 

(неподвижни, с множество увреждания, неговорещи), което затруднява много 

включването им в образователната система. 

Приоритети в дейността на екипите за обхват през настоящата учебна 2021/2022 

година за област Русе са: 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, особено 5-7 годишните 

деца, като при необходимост да бъдат налагани и наказания от компетентните органи за 

неспазване на задълженията на родителите по Закона за закрила на детето и Закона за 

предучилищното и училищно образование.  

Районите за обхват вече са известни на образователните институции и предстои да 

бъдат изготвени от РУО графици на обходите за първия учебен срок от 15 септември до 

края на януари 2022 г., с цел по-добро планиране работата на екипите. Такъв график ще 

бъде изготвен и за втория учебен срок. 

Отчетени бяха и някои трудности, свързани с работата на екипите за обхват и 

въвеждането на предложените мерки в Информационната система за реализацията на 

Механизма (ИСРМ). Решено бе да бъде организира информационна среща с участието 

на представители на екипите за обхват, с цел оптимизиране тяхната дейност и по-голяма 

ефективност. Предвижда се тя да се проведе в периода между 1 – 10 септември, с акцент 

работата с ИСРМ. 

В обобщение, д-р Караколева отбеляза, че всички дейности, които са заложени в 

Постановление №100/08.06.2018 г. на Министерски съвет за реализиране на Механизма 

трябва да се изпълняват стриктно и че работата в информационната система е една от 

тях. 

Въпреки някои трудности, координацията и обмена на информация между 

институциите е на много-добро ниво, което отчете и началника на РУО д-р Росица 

Георгиева. 

От своя страна, д-р Караколева благодари за усърдието на всички страни, 

ангажирани с Механизма и изрази увереност, че съвместните усилия и доброто 

партньорство ще са водещи и в бъдеще.  

  Работната среща бе проведена при спазване на всички действащи 

противоепидемични мерки.  

 

  Приложение: Презентация от РУО – Русе  (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


