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Интегриране на Механизма и ИСРМ в цялостната система на 
предучилищното и училищното образование, включително с 
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Предприемат мерки за:

• обхващане в образователната система на идентифицираните чрез ИСРМ деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

• реинтеграция на децата и учениците, отпаднали от детска градина и училище

• превенция на идентифицираните в ИСРМ деца и ученици в риск от отпадане

Планират и извършват посещения в домовете на идентифицираните деца и ученици

Осъществяват пряко взаимодействие с родителите

Привличат и работят с медиатори и местни общности

Предлагат мерки за обща и допълнителна подкрепа

Предлагат на директора на училището или детската градина да приложи процедурата
за предоставяне на помощи в натура

Предлагат комплексни мерки, включващи и налагането на наказания за неспазването
на задълженията на родителите
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ЕКИПИ ЗА ОБХВАТ



Екип за обхват се създава към всеки район на обхват, който включва една или
няколко образователни институции.

Районите на обхват включват прилежащия район на една или повече образователни
институции.

Екип за обхват се създава към всеки район на обхват, който включва една или
няколко образователни институции.

Районите на обхват включват прилежащия район на една или повече образователни
институции.
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ЕКИПИ ЗА ОБХВАТ



1. Определят райони на обхват в рамките на територията на общината и
уведомяват за това началника на съответното регионално управление на
образованието чрез ИСРМ

2. Определят общински служители за участие в екипите за обхват, включително
кметове и кметски наместници на малки населени места

3. Осъществяват координация на екипите за обхват на общинско ниво

4. Предоставят необходимата информация за функционирането на Механизма

5. 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

6. Чрез областните управители предоставят на Координационното звено от 20-то
до 30-то 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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КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 4



При осъществяване на дейностите по Механизма институциите взаимодействат и

обменят информация, както следва:

1. В срок до 15 септември и към началото на втория учебен срок Главна дирекция

„Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) към

Министерството на регионалното развитие и благоустройството подава към ИСРМ

информация за децата и учениците в задължителна училищна възраст, които

подлежат на обхващане в образователната система

2. В срок до 30 октомври и до 10 март на съответната учебна година

Министерството на образованието и науката осигурява импортирането на данни

от Националната електронна информационна система за предучилищното и

училищното образование (НЕИСПУО) към ИСРМ и сравняването с данните от ГРАО

за идентифициране на децата и учениците, които са записани, не са записани или

са отпаднали от образователната система за определения период
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ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 6 от ПМС №100



3. В срок до 20 август на съответната година началниците на регионалните

управления на образоването чрез ИСРМ предоставят техническа възможност за

достъп на екипите за обхват по райони за обхват до информацията за постоянния

или настоящия адрес на децата и учениците

4. В срок до 30 септември и до 20 февруари на съответната учебна година

директорите на училищата и детските градини актуализират информацията

за записаните деца и ученици в Национална електронна информационна

система за предучилищно и училищно образование

5. Екипите за обхват до 30 ноември на съответната година приоритетно

предприемат мерки за обхващане на деца в задължителна предучилищна и

училищна възраст, които не са записани в детска градина или в първи клас, за

обхващане и включване на децата и учениците, посещавали училище или

детска градина през предходната учебна година, но не са записани през

настоящата
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6. Екипите за обхват до 30 март на съответната година приоритетно
предприемат мерки за връщане и трайно включване в
образователната система на повторно отпадналите деца и ученици
и на отпадналите между първия и втория учебен срок

7. Екипите за обхват регулярно предприемат мерки за превенция
на риска от отпадане на деца и ученици, за които в ИСРМ има
индикатори за отсъствия, слаб успех и проблемно поведение

8. Всяко посещение на адрес или друга осъществена от екипа
дейност се регистрира в ИСРМ, като се отбелязват и членовете на
екипа, участвали в посещението или в изпълнението на мерките,
както и постигнатият резултат
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9. В случаите, в които настоящият и постоянният адрес на детето са различни
и детето не е намерено на настоящия адрес, и информацията е отразена,
ИСРМ автоматично сигнализира кмета на общината и екипа за обхват по
постоянен адрес за установяване местоживеенето на детето и родителите му
и за прилагане на мерки за обхващане в образователната система;

10. В случаите, в които децата не могат да бъдат намерени в продължение на
10 дни на постоянния им адрес, кметовете на общините уведомяват чрез
ИСРМ съответните началници на регионалните управления на образованието
по постоянен адрес за резултатите от проверката;

11. Началниците на регионалните управления на образованието чрез ИСРМ
изпращат до съответната областна дирекция на МВР/районно управление на
МВР по последния известен адрес искане за оказване на съдействие при
извършване на проверка за местопребиваването на детето и родителите му.
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23 918; 85%

4 212; 15%

Статистика към 07.2017 

Подлежащи към 07.2017 Необхванати към 07.2017

23 761; 97%

853; 3%

Статистика към 09.2020

Подлежащи към 09.2020 Необхванати към 09.2020

За период от 3 години
делът на необхванатите в
образователнити
институции деца и
ученици е намалял с 12 %

26 310; 97%

752; 3%

Статистика към 08.2021

Подлежащи към 08.2021 Необхванати към 08.2021



Област Русе
за обхват – 4737 деца и ученици в т.ч. 1396 - 5-7 годишни

(справка към 05.08.2021 г.)

Не е зададен Записан Незаписан В чужбина Отпаднал Няма 
информация

За обхват (общо) 506 6 63 4002 78 78

За обхват (5-7 г.) 472 6 49 1130 27 47

506

6 63

4002

78 78

ОБЛАСТ РУСЕ

За обхват (общо) За обхват (5-7 г.)



Сравнителен анализ 
2017-2020-2021 година за област Русе

НЕ Е ЗАДАДЕН ЗАПИСАН НЕЗАПИСАН В ЧУЖБИНА ОТПАДНАЛ НЯМА ИНФОРМАЦИЯ
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Статистика по актуален статус от ИСРМ към 05.08.2021 г.
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Не е зададен Записан Незаписан В чужбина Отпаднал Няма информация

За обхват (5-7 г.) 370 0 30 710 9 41

За обхват (общо) 398 0 43 2601 39 64

РУСЕ



Статистика по актуален статус от ИСРМ към 05.08.2021 г.
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Не е зададен Записан Незаписан В чужбина Отпаднал Няма информация

За обхват (5-7 г.) 34 0 1 98 3 3

За обхват (общо) 35 0 1 315 6 6

БЯЛА



Статистика по актуален статус от ИСРМ към 05.08.2021 г.
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Не е зададен Записан Незаписан В чужбина Отпаднал Няма информация

За обхват (5-7 г.) 5 2 4 56 3 0

За обхват (общо) 5 2 4 159 9 0

БОРОВО



Статистика по актуален статус от ИСРМ към 05.08.2021 г.
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Не е зададен Записан Незаписан В чужбина Отпаднал Няма информация

За обхват (5-7 г.) 23 1 4 87 3 0

За обхват (общо) 23 1 5 336 4 1

ВЕТОВО



Статистика по актуален статус от ИСРМ към 05.08.2021 г.
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Не е зададен Записан Незаписан В чужбина Отпаднал Няма информация

За обхват (5-7 г.) 10 3 1 34 5 0

За обхват (общо) 10 3 1 124 7 1

ДВЕ МОГИЛИ



Статистика по актуален статус от ИСРМ към 05.08.2021 г.
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Не е зададен Записан Незаписан В чужбина Отпаднал Няма информация

За обхват (5-7 г.) 21 0 0 29 0 1

За обхват (общо) 25 0 0 114 3 1

ИВАНОВО



Статистика по актуален статус от ИСРМ към 05.08.2021 г.
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Не е зададен Записан Незаписан В чужбина Отпаднал Няма информация

За обхват (5-7 г.) 9 0 8 90 4 1

За обхват (общо) 10 0 8 273 10 4

СЛИВО ПОЛЕ



Статистика по актуален статус от ИСРМ към 05.08.2021 г.
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• Осъществява се 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.

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

• Изготвени са графици за обход от РУО - Русе. Осъществявани са 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.

• РУО – Русе регулярно е докладвало за степента на изпълнение на дейностите по
Механизма за обхват на заседанията на областния координационен център.

• Оказвана е методическа подкрепа от експертите в РУО – Русе на членовете на
екипите за обхват за детайлно запознаване със задълженията на екипите и за
коректното отразяване на информацията за децата и учениците в ИСРМ. 23

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ 



РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ 

• 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.

• Екипите за обхват предприемат мерки за обхващането в образователната
система на идентифицираните чрез информационната система за
реализация на механизма (ИСРМ) деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст.

• Екипите прилагат мерки за реинтеграция в образователната система на
идентифицираните чрез ИСРМ деца и ученици, отпаднали от детска градина
и училище.

• Учителите в детските градини и училищата предприемат мерки по превенция
на включените в образователната система и идентифицирани в ИСРМ деца и
ученици в риск от отпадане с цел осигуряване на ежедневното им
присъствие в образователната институция.



Приоритети в дейността на екипите 
за обхват

• 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.

• Налагане, при необходимост,  на наказания от компетентните органи за 
неспазване на задълженията на родителите по Закона за закрила на 
детето и Закона за предучилищното и училищно образование. 



Приоритети в дейността на екипите 
за обхват

• Осъществяване на справки в информационната система на МВР  и 
действия от тяхна страна за лицата, за които няма информация за 
настоящото им местоположение. 

• Осъществяване на регулярни срещи между представителите на 
ангажираните с Механизма за обхват институции (РУО, РДСП, МВР и др.) с 
цел по-успешно координиране и изпълнение на дейностите по Механизма

• Перманентно администриране от страна на РУО – Русе на платформата 
„Посещаемо и безопасно училище“

• Осъществяване на методическа подкрепа на учителите и служителите от 
училищата и детските градини



Най-често срещани причини за отпадане
от образователната система

• Миграция на семействата в чужбина и в страната - дългосрочна и 
краткосрочна.

• Социално-икономически причини.  

• 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.

• Установени отделни случаи на много тежко болни деца (неподвижни, с 
множество увреждания, неговорещи), което затруднява много 
включването им в образователната система.



Някои откроени проблеми на 
екипите за обхват

• Най-голям процент от извършените посещения на адреси са осъществени
от учители и представителите на МВР

• Сравнително слаба е активността на представителите на кметовете на 
някои от общините

• Представителите на РДСП е необходимо да работят по-активно с 
електронната платформата „Посещаемо и безопасно училище“, до която
имат достъп и да предлагат мерки по компетентност за всеки ученик в 
риск, както и да съдействат за прилагането им



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От стартиране на дейностите по Механизма за обхват през
2017 година до настоящия момент можем да отбележим, че
координацията между институциите, ангажирани с Механизма е
на нужното ниво. Усилията са обединени за прилагане на
адекватни мерки спрямо контингента от деца и ученици, които
поради различни причини не посещават учебни заведения (липса
на средства, ранни бракове и др.). В резултат на тези усилия с
всяка изминала година все повече деца и ученици са върнати в
образователната система и сега дейността на педагогическите
специалисти са насочени към тяхното приобщаване към
образователния процес.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Д-Р РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - РУСЕ

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РУСЕ


