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ОДОБРЯВАМ: /П/ 

 

ГАЛИН ГРИГОРОВ 

Областен управител на област Русе 

  

 

ПРОТОКОЛ /18.04.2018 г. 

 

от съвместно заседание на Постоянната комисия в областта на образованието, 

младежките дейности и спорта и Областния съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси 

 

Днес, 18.04.2018 г., се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия в 

областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.  

То беше председателствано от двамата заместник областни управители на 

област Русе г-н Валентин Колев и г-н Свилен Иванов и протече при следния дневен 

ред:  

1. Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в образователната система на децата и 

учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст; 

Докладва: г-жа Боряна Петкова, старши експерт по организация на средното 

образование в Регионално управление на образованието Русе (РУО) 

2.   Отчет на реализираните дейности през 2017 г. по приоритет Образование на 

Областната стратегия за интегриране на ромите 2013-2020 г.; 

Докладва: г-жа Лилия Георгиева, старши експерт в отдел АКРР в Областна 

администрация Русе 

3.   Разни 

   Докладват: Членовете на Комисиите 

  

 Обобщена информация за реализираните дейности по Механизма за съвместна 

работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на децата 

и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст представи г-жа 

Боряна Петкова, старши експерт по организация на средното образование в 

Регионално управление на образованието Русе. Стана ясно, че в периода от 01.09.2017 

г. до 17.04.2018 г., членовете на екипите за обхват са извършили физически посещения 

на 6888 адреса и информацията е отразена от тях във формуляри по образец. 

Ръководителите на екипите са обработили и въвели данните от протоколите в 

информационната платформа „Посещаемо и безопасно училище“.  

 В резултат на работата на екипите за обхват, 468 деца и ученици, които не са 

били записани или са отпаднали от образователната система през настоящата или през 

предходни години, са започнали да посещават отново детска градина или училище.  
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 Към 17.04.2018 г. в платформата „Посещаемо и безопасно училище“ фигурират 

имената на  2272 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

Екипите за обхват са посетили и обработили данните за 2107 от тях и им е зададен 

актуален статус. За 124 деца предстои да бъдат потърсени от екипите и да се състави 

протокол за физическо посещение. 41 протокола се обработват към момента. За 1541 от 

тях е установено, че живеят в чужбина,  566 не са открити на подадените от ГРАО 

адреси и за тях няма информация къде са в момента. Последните са подадени към 

Министерството на вътрешните работи за извършване на справка в интегрираната 

система на Министерството. 

 Към момента 121 деца и ученици в задължителна училищна възраст не са 

обхванати в образователната система, независимо от усилията на екипите за обхват. 

Наложени са санкции от кметовете на общините на родители, но някои от родителите 

заплащат тези глоби и категорично отказват децата им да посещават училище. 

 Не на последно място, г-жа Петкова благодари на експертите, които влизат в 

екипите за обхват, като подчерта, че се провеждат регулярни срещи между 

представителите на ангажираните с Механизма институции (РУО, РДСП, МВР и др.), с 

цел по-успешно координиране и изпълнение на дейностите по него. 

 Г-н Валентин Колев сподели, че екипите за обхват полагат необходимите 

усилия, в една изключително трудна дейност. Той отбеляза още, че от изнесената 

информация е видно, че голяма част от децата, за които се полагат усилия да бъдат 

върнати в училище са в чужбина, други са все още с неустановени адреси. Трудности се 

срещат и с отношението на родителите към образователната система.  

 По първа точка от дневния ред беше гласувано и прието единодушно следното 

решение: Началникът на РУО Русе да отчете пред Координационното звено 

изпълнението на Механизма, в срок до 30 април 2018 г. и да препрати обобщената 

информация в Областна администрация Русе. 

 

       Отговорник: РУО Русе 

       Срок: 30.04.2018 г. 

 

 В своя доклад по точка 2 от дневния ред, г-жа Лилия Георгиева, старши 

експерт в отдел АКРР на Областна администрация Русе отбеляза, че учебните 

заведения в област Русе осъществяват процеса на образователна интеграция чрез 

обучение и възпитание на деца и ученици от различни етноси. Процесът е съобразен и с 

основните приоритети и принципи на Стратегията за образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства.  

 Усилията на РУО и училищните ръководства са насочени към осигуряване на 

часове за допълнително обучение по български език и литература за децата от 

етническите малцинства, тъй като недоброто владеене на книжовния български език 

влияе негативно върху целия образователен процес и успешната интеграция на тези 

деца. 
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 Отчетено беше още, че на територията на региона са отпаднали общо 486 

ученици за учебната 2016/2017 г., като най-много са от Русенско – 255, следвани от 

Бяла – 62 и Ветово – 41, а най-малко в Ценово – 15.  

 При разработване на Годишния мониторингов доклад са идентифицирани 

проблеми, касаещи системата за мониторинг и оценка на политиките в сферата на 

интеграцията на ромите. Във връзка с това предстои обучение на областни и общински 

служители за работа със Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020. 

 Пояснено беше, че обучението ще бъде проведено в рамките на два работни дни 

в съответния областен град, в периода между 05.05.2018 – 04.06.2018 г., за точните дати 

на което заинтересованите страни ще бъдат информирани допълнително. 

  В точка Разни не постъпиха въпроси и предложения и поради изчерпване на 

дневния ред, г-н Валентин Колев закри заседанието. 

   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

 

ВАЛЕНТИН КОЛЕВ  /П/ 

Заместник областен управител 

 

СВИЛЕН ИВАНОВ  /П/ 

Заместник областен управител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


