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ПРОТОКОЛ №3/21.12.2021 г. 

 

от проведена онлайн 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 21.12.2021 г. (вторник) от 11.00 часа в Областна администрация – Русе, под 

председателството на д-р Стефка Караколева – заместник областен управител на област 

Русе, бе проведена онлайн 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 още д-р Росица Георгиева – началник на Регионалното 

управление на образованието – Русе (РУО), г-жа Милена Влахова – директор на 

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, представители на общините на 

територията на областта, Областна дирекция на МВР – Русе, Регионална здравна 

инспекция – Русе, както и експерти от Областна администрация – Русе. 

Инициирането на срещата е във връзка с изготвянето на типов модел на отчет по 

Механизма, с цел унифициране на получаваните отчетни данни от институциите, по-

лесното им обобщаваме и систематизираме. С писмо на областния управител на област 

Русе са изискани предложения за структурата и въпросите, които да бъдат включени във 

формуляра (писмо с изх. №37-00-4/24.11.2021 г.) 

В Областна администрация – Русе, бе извършено обобщаване на получените 

становища и изготвен проект на онлайн формуляр-отчет, който е изпратен на членовете 

на ОКЦ, за запознаване преди срещата. 

Д-р Караколева отбеляза, че обратната връзка и добрата комуникация са важна 

стъпка в повишаване ефективността на екипите за обхват и обменът на информация за 

свършеното, освен регулярните срещи, ще подобри в още по-голяма степен 

взаимодействието между заинтересованите страни. 

По предложение на д-р Росица Георгиева, бе нанесена корекция във въпрос 

„Актуален списък на служителите, включени в екипите за обхват“, с направено 

допълнение, че той се отнася за РУО – Русе и с възможност за прикачване на файл. 

Коригираният формуляр (линк: https://forms.gle/VkmkiiJ9JpQqBQct7), ще бъде 

изпратен на членовете на ОКЦ, като бе взето решение той да бъде попълнен онлайн и 

изпратен от членовете на Областния координационен център за периода 01-31.12.2021 г. 

https://forms.gle/VkmkiiJ9JpQqBQct7


 
 

и да бъде представен на разположение за анализ в Областна администрация – Русе до 10 

януари 2022 г. 

  В заключение, но не на последно място, д-р Караколева благодари на 

представителите на всички институции за добрата съвместна работа и за усилията в 

изпълнение на дейностите по обхващането на деца и ученици в образователната система. 
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