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УТВЪРДИЛ:                    (П) 
 

РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ 

Областен управител  

на Софийска област 

 
 

ПРОТОКОЛ  
от  

заседание на Областен координационен център - Софийска област 
 

17 октомври 2022 г. (понеделник), 11:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 
 

Днес, 17.10.2022 г., (понеделник) в заседателната зала на Областна администрация на 

Софийска област, се състоя редовно заседание на Областен координационен център - 

Софийска област, в изпълнение на Постановление на Министерския съвет №100 от  

08 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, изменено и допълнено с Постановление 

на Министерския съвет №259 от 14 октомври 2019 г. 

За днешното заседание беше изпратена покана с изх. №67-00-12#2/07.10.2022 г. до 

членовете на Областния координационен център, определени със Заповед №ОА-

259/29.08.2022 г. на Областния управител на Софийска област. 

Заседанието беше открито от г-н Александър Манолов – Заместник областен 

управител на Софийска област и председател на Областния координационен център - 

Софийска област, който приветства членовете на координационния център. (Приложение 

№1 – Присъствен списък, неразделна част от настоящия протокол).  

Г-н Александър Манолов даде думата на г-жа Росица Иванова – началник на 

Регионално управление на образованието-София област, за да представи информация за 

изпълнение на дейностите, съгласно Постановление на Министерския съвет №100 от 08 

юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, изменено и допълнено с Постановление 

на Министерския съвет №259 от 14 октомври 2019 г. 

Г-жа Росица Иванова изказа благодарност към Областния управител г-н Стойчев и 

Заместник областния управител г-н Манолов за свикването на днешното заседание.  
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Тя поясни, че изпълнението на дейностите по Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст са приоритет на Министерство на 

образованието и науката и на Министерския съвет, както и на всички институции имащи 

отношение към образованието.  

В изпълнение на чл. 3, ал. 13, т. от ПМС 100/08.06.2018 г. в периода от 10.07.2022 г. 

до 29.07.2022 г. са актуализирани районите за обхват от кметовете на общини в Софийска 

област, представени са в РУО – София област предложения за членове на екипите за обхват 

от ангажираните институции и със заповеди на началника на РУО – София област са 

определени и функционират 48 екипи за обхват, разпределени в 22-те общини на 

територията на Софийска област за учебната 2022-2023 година.  

За ръководители на екипите за обхват от РУО – София област са определени старши 

експерти от отдел ОМДК в РУО – София област, които отговарят за няколко общини. 

Определеният координатор по дейностите на Механизма в РУО-София област е Йордан 

Томов, старши експерт по приобщаващо образование. 

Усилията на екипите за обхват през новата учебна 2022-2023 г. ще бъдат насочени, 

към всички деца и ученици, които не са записани и са отпаднали от образователната 

система със съвместните усилия на всички ангажирани институции в изпълнение на ПМС 

100/08.06.218 г. на Министерския съвет. Г-жа Росица Иванова посочи, че през този отчетен 

период, съвместната работа между институциите е допринесла изключително много за 

положителните резултати, постигнати в работата на екипите за обхват. 

Действията по изпълнение на Механизма трябва да бъдат насочени в следните 

приоритетни групи:  

 5 и 6-годишните деца в предучилищна подготвителна група, включително  

4-годишните деца (там където общинските съвети са приели решение за 

задължително предучилищно образование за 4-годишните деца); 

 I клас; 

 VIII клас (учениците, които са завършили основната образователна степен VII клас и 

не са постъпили в VIII клас все още). 

В тази връзка, г-жа Иванова напомни на представителите на общинските 

администрации, че приетите решения на Общинските съвети за задължително 

предучилищно образование за 4-годишните деца се предоставят на РУО-София област. 

Тя съобщи, че в периода 19.10.2022 г.-21.10.2022 г. в град Банско ще бъде проведена 

VII Национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в 

областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и 

ученици от уязвими групи, вкл. роми съвместно със Синдиката на българските учители. 

РУО – София област е на първо място по брой представени добри практики – 22 и брой 
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класирани добри практики за националния кръг – 9, което говори за отговорност към един 

от най-важните въпроси в образованието, редовното посещение на училище. Добрите 

практики са доказали своята ефективност за образователната интеграция и трайното 

приобщаване на децата и учениците, вкл. роми в образователната система, което е подкрепа 

и за работата на екипите за обхват. 

Началникът на РУО-София област поясни, че тази година е стартирала напълно 

обновена Национална електронна информационна система за предучилищното и 

училищното образование (НЕИСПУО). Все още се актуализират всички данни, които 

трябва да бъдат въведени в списък-образец №1, 2 и 3 на образователните институции, тъй 

като са възникнали проблеми с прехвърлянето на бази данни от предишни платформи, 

които са използвани от директорите на образователни институции. В тази връзка, г-жа 

Иванова уточни, че предстои да бъде осъвременена и актуализирана базата данни в  

Информационната система за работа по Механизма (ИСРМ). 

Г-н Йордан Томов, старши експерт в РУО-София регион взе думата, за да представи 

подробна информация от ИСРМ към 12.10.2022 г. по общини, във връзка с изпълнение на 

дейностите по Механизма, както следва: 

Община 

За 

обхват/общо 

 

5-7 

г. 

VIII 

клас 

Отпаднал 

през 

учебната 

2022-2023  

година 

Отпаднал 

преди 

учебната 

2022-2023 

година 

Актуален 

статус в 

чужбина 

Антон 15 0 0 0 0 15 

Божурище 75 23 0 2 8 42 

Ботевград 329 70 0 0 85 174 

Годеч 14 0 0 0 2 12 

Горна Малина 52 3 0 0 11 38 

Долна баня 57 5 0 1 8 43 

Драгоман 33 4 0 0 10 19 

Елин Пелин 230 32 0 5 27 166 

Етрополе 167 27 0 0 5 135 

Златица 50 2 0 1 3 44 

Ихтиман 186 19 0 0 53 114 

Копривщица 8 2 0 0 1 5 

Костенец 138 2 0 0 7 129 

Костинброд 131 32 0 1 18 80 

Мирково 10 1 0 1 6 2 

Пирдоп 64 4 0 2 4 54 

Правец 135 15 0 9 7 104 

Самоков 381 52 0 13 58 258 

Своге 66 9 0 1 17 39 

Сливница 83 23 0 5 27 28 

Чавдар 2 1 0 0 0 1 

Челопеч 12 1 0 0 1 10 

Общо: 2238 327 0 41 358 1512 
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Общо децата и учениците със статус ,,За обхват“ без тези със статус ,,В чужбина“ са 726. В 

информационната система за реализация на механизма (ИСРМ) за периода  

м. август – м. октомври са отразени: 

 629 протоколи за извършено посещение на адрес; 

 162 са записани или реинтегрирани и са с актуален статус записани; 

 Предложени са и са изпълнени 21 мерки от екипите за обхват; 

 В отразените протоколи 344 деца и ученици са с актуален статус ,,В чужбина“; 

 За 17 ученици има отразени протоколи със статус ,,Незаписан“; 

 За 8 ученици има отразени протоколи със статус ,,В риск“; 

 За 40 деца и ученици в протоколите е посочен статус ,,Няма информация“. 

Мерките са реализирани комплексно, с акцент както върху активното 

взаимодействие на първо място с родителите, така и чрез регулярната координация на 

съвместните действия на ангажираните институции.  

Г-н Йордан Томов съобщи, че РУО – София област участва в Национална програма 

,,Заедно за всяко дете“2022 г., Модул 1 ,,Подпомагане на екипите за обхват“, като в 

дейностите по изпълнение на програмата са заложени изготвянето и разпространението на 

рекламни материали /постери,  календари/, които ще бъдат изпратени до месец декември 

2022 г. за популяризиране на работата на екипите за обхват в училищата, детски градини, 

РУ на МВР в Софийска област, Дирекции „Социално подпомагане“ в общини в Софийска 

област, РЗИ - Софийска област и общинските администрации. Националната програма 

,,Заедно за всяко дете“ играе положителна роля при подобряване и подкрепа на екипите за 

обхват и работата с родители на деца и ученици в риск от отпадане от образователната 

система. 

Той допълни, че на 19.09.2022 г. в Професионална гимназия ,,Хенри Форд“, град 

София беше проведена Междуинституционална среща във връзка с изпълнението на чл. 1, 

ал. 1 от ПМС 100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм 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, т. 2.2 от Годишния план на РУО – София област и НП ,,Заедно за всяко дете“-2022 

г., Модул 1, ,,Подпомагане на екипите за обхват“. 

В изпълнение на чл. 1, ал. 3, т. 3 от ПМС 100/08.06.2018 г. и т. 4.4. от Годишния план 

на РУО – София област за учебната 2021-2022 година с цел подобряване на 

взаимодействието на институциите по прилагането на комплекс от мерки за обхващане, 

включване и предотвратяване на отпадането от образователната система, областните 

координатори от РУО – София област, ОДМВР – София и РДСП – София област взеха 

участие в планирани обходи с екипите за обхват от общините Ихтиман и Елин Пелин, и 

проведоха срещи с директорите на образователни институции от двете общини, на които 
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бяха обсъдени възможности за подобряване на работата им, след приключване на 

пандемията от Covid-19. 

По време на заседанието се дадоха препоръки за работата на екипите за обхват: 

 Ръководителите на екипите за обхват да организират и контролират работата на 

определените им екипи за обхват и да използват средствата за командировки по НП 

,,Заедно за всяко дете“ за 2022 г.; 

 Да се предприемат активни действия по обхващането и задържането в 

образователните институции на децата и учениците от уязвими групи и в риск от 

отпадане от образователната система; 

 Да не се изготвят протоколи в ИСРМ на деца и ученици със статус ,,Учащ“ и 

Записан“. Отразяват се само протоколи за деца и ученици, които попадат в статус 

,,За обхват“; 

 Да се предлагат мерки, като екипни, така и индивидуални от екипите за обхват, 

които са налични в ИСРМ. 

В края на заседанието, г-н Александър Манолов използва възможността да напомни 

за задълженията на кметовете на общини, в изпълнение на чл. 5, ал. 4, т. 6 от Постановление 

на Министерския съвет №100 от 08 юни 2018 г. в периода от 20-ти до 30-ти октомври да 

предоставят на областния управител информация за наложените наказания по реда на чл. 

347 от Закона за предучилищното и училищното образование.  

Следващо заседание на Областния координационен център – Софийска област беше 

планирано да се проведе в периода 5-9 декември 2022 г. Заместник областният управител 

уточни, че съставът на Областния координационен център ще бъде актуализиран, поради 

настъпили промени в част от представителите на общинските администрация. 

Г-н Александър Маноло и г-жа Росица Иванова изразиха надежда, че заседанията на 

Областния координационния център – Софийска област ще продължат да се провеждат 

редовно. 

С това коментарите се изчерпаха и Заместник областният управител на Софийска 

област закри заседанието на Областния координационен център – Софийска област. 

 

АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ   (П) 

Заместник областен управител на Софийска област 

Председател на Областен координационен център - Софийска област 

 

 

Изготвил протокола:    (П) 

Женя Иванова, старши  експерт, отдел РРУТ,  

Областна администрация на Софийска област 


