
1 
 

 

ОДОБРЯВАМ: /П/ 

           

ГАЛИН ГРИГОРОВ 

Областен управител на област Русе 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   

 

от проведена работна среща на 24.07.2017 г. относно създаване на Механизъм за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст 

 

 

Днес, 24.07.2017 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе работна 

среща във връзка с Решение №373 от 05.07.2017 г. (на основание чл.8, ал.3 от 

Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация) за 

създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. 

Модератор на срещата беше заместник областният управител г-н Валентин Колев, 

а участие в нея взеха представители на осемте общини в областта,  Регионална дирекция 

„Социално подпомагане“, Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), Отдел „Закрила на 

детето“ към ДСП Русе, Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи и 

експерти от Областна администрация Русе. 

Началникът на Регионалното управление на образованието, г-н Димитър Райнов 

представи в резюме Механизма, неговите цели, задачите и очакванията към 

институциите, ангажирани в него, както и график на дейностите, които трябва да бъдат 

изпълнени. Райнов сподели, че проблемът с обхващането и задържането на децата и 

учениците в образователната система е изключително сериозен за цялата страна, в 

частност и за област Русе. Според него тази задача не е по силите само на 

Министерството на образованието и науката. Факт е, че до този момент този проблем не 

е преодолян и това обуславя Решението на МС за създаване Механизъм за ролята, както  

на национално, така и на местно ниво на всички институции, които пряко или косвено 

имат отношение към тази тревожна за страната тенденция. 

В рамките на  последвалата дискусия бяха очертани следните конкретни стъпки: 

1. Кметовете на общини да определят районите на компетентност, да предложат 

техни представители, които да влязат в екипите за обхват и да ги изпратят в срок до 

05.08.2017 г. на РУО Русе; 

2. Началникът на РУО Русе да подаде получената от кметовете информация до 

ОДМВР и РДСП, на база на която да предложат техни представители, които да влязат в 

екипите за обхват, в срок до 10.08.2017 г., 

3. До 15.08.2017 г., началникът на РУО Русе да определи със заповед 

ръководителите и състава на екипите за обхват; 

4. РУО Русе да изпрати в Областна администрация Русе обобщена информация за 

изпълнените по набелязания график дейности, в срок до 18.08.2017 г. 

 По предложение на г-н Валентин Колев, участниците се обединиха около 

решението след 18 август в същия формат да бъдат отчетени реализираните до този 

момент ангажименти. 

 

 


