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УТВЪРДИЛ:                   (П) 
 

РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ 

Областен управител  

на Софийска област 

 
 

ПРОТОКОЛ  
от  

заседание на Областен координационен център - Софийска област 
 

12-ти декември 2022 г. (понеделник), 13:30 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 
 

Днес, 12.12.2022 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. №08-00-38/05.12.2022 г. до 

членовете на Областния координационен център, определени със Заповед  

№ОА-336/30.11.2022 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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Съгласно отчетът за изпълнение на дейностите по Механизма в периода от 1-ви септември 

до 30-ти ноември 2022 г., изготвен и предоставен в Министерство на образованието и 

науката, съобразно отразените данни в Информационната система за работа по Механизма 

(ИСРМ) -  360 деца и ученици от Софийска област са върнати обратно в класните стаи. 

48 екипи за обхват, в които са включени близо 472 души са определени и 

функционират, разпределени в 22-те общини на територията на Софийска област за учебната 

2022-2023 година. Те са извършели 2572 обхода. 

Г-жа Росица Иванова отбеляза, че съвместната работа между представителите на 

местната власт в 22-те общини, Регионално управление на образованието, Регионална 

дирекция за социално подпомагане, Областната дирекция на МВР, както и представители на 

училищата и детските градини е на много високо ниво. Усилията са обединени за прилагане 

на адекватни мерки спрямо контингента от деца и ученици, които живеят на адресите и 

поради различни причини не посещават учебни заведения (липса на средства, ранни 

бракове и др.). В резултат на тези усилия все повече деца са върнати в образователната 

система и сега дейността на педагогическите специалисти са насочени към тяхното 

приобщаване към образователния процес.  

Старши експертите от РУО-София област, ръководители на екипите за обхват и 

образователните институции използват и възможностите, които предоставя Национална 

програма „Заедно за всяко дете“, Модул 1 „Подпомагане на дейността на екипите за обхват“ 

и Модул 2 и 3 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институции от 

предучилищното и училищното образование“.  

Началникът на РУО-София област посочи, че една от водещите причини за отпадане 

на децата и учениците в предучилищна възраст от образователната система е липсата на 

ангажираност и подкрепа от страна на семейството. Други семейни причини, отсъствия по 

неуважителни причини и пропуски в обучението също водят до отпадане от училище. 

По последни данни през настоящата учебна година 62 деца и ученици са отпаднали 

от образователната система (при 386 отпадни преди настоящата учебна година). Най-много 

отпаднали има в най-големите общини в Софийска област: Самоков - 14, Ихтиман - 11 и 

Ботевград - 8, без отпаднали са половината от общините в областта – Антон, Божурище, 

Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, 

Чавдар и Челопеч. 

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

подробна информация по общини, във връзка с изпълнение на дейностите по Механизма. 

Съгласно предоставената от РДСП-София област справка, броят на спрените помощи, 

съгласно Закона за семейни помощи за деца е както следва: 

 477 броя спрени помощи по чл. 7 (ученици, които имат над 5 отсъствия по 

неуважителни причини); 
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 27 броя спрени по чл.10а (еднократна помощ, която се отпуска на семействата, чиито 

деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище); 

 38 броя спрени помощи по чл. 10б (еднократна помощ, която се отпуска на 

семействата, чиито деца са записани в осми клас на държавно или общинско 

училище). 

702 деца и ученици от областта на възраст между 4 и 16 години са в чужбина 

(актуален статус в чужбина), но от тези 702 деца само половината от тях са показани в 

данните на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“. 

Г-жа Асмина Топова, представител на Областна дирекция на МВР-София взе думата 

като посочи, че не всички влизащи или излизащи граждани през границите на Гърция и 

Румъния се отчитат (държави от Европейския съюз). Преминаване на границите с тези 

държави е на принципа анализ на риска. 

Г-жа Наташа Христова, ръководител на Териториално звено ГРАО-София област – 

„Гражданска регистрация и административно обслужване“ не получава информация от 

Гранична полиция за лицата, които се намират в чужбина. Информацията, с която разполага  

ГРАО за лица в чужбина е ако те са декларирали това при достъп до общинската 

администрация, но много голяма част от гражданите не го декларират. 

Г-н Йордан Томов сподели, че представители на ORAK – посещаемо и безопасно 

училище са провели онлайн обучение за работа с ИСРМ за всички нови членове на екипите 

за обхват в платформата на Министерство на образованието и науката. 

Заместник областният управител на Софийска област взе думата като използва 

възможността да напомни, че: 

1. Във връзка с разработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в Софийска област 2023-2024 г., с писмо на Областна 

администрация на Софийска област с наш изх. №67-00-17#2/06.10.2022 г., изпратено 

чрез системата за електронен обмен и последвало напомнително писмо с изх.  

№67-00-17#33/30.11.2022 г. е поискано кметовете на общини да определят 

представител, който да бъде включен в състава на експертната работна група, която 

ще разработи Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Софийска област за период от 2 години (2023-2024 г.), както и да 

изпратят анализ на потребностите от подкрепа във всяка община, приет от Общинския 

съвет, в съответствие с чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 

образование. (Към настоящия момент няма предоставена информация от общините 

Божурище, Златица, Костинброд и Челопеч). 
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2. Във връзка с изпълнение на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в Софийска област (2020-2022 г.), с писмо на Областна 

администрация на Софийска област с изх. №08-00-39/05.12.2022 г. е поискано от 

кметовете на общини в Софийска област да предоставят: 

 годишните планове на дейностите за подкрепа за личностно развитие във 

Вашата община за 2021 г. и 2022 г.; 

 годишните отчети за изпълнението на дейностите по общинския годишен 

план за 2021 г. и 2022 г.; 

 линк към официалния сайт на общината, където е публикувана Общинската 

стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2020-2022 г., като да 

изпратят и решението на Общинския съвет, с което е приета цитираната 

стратегия.  

Срокът за това е 20-ти декември 2022 г. 

3. В периода от 20-то до 30-то число на месеците март, юни, октомври и декември 

кметовете на общини следва да предоставят на областния управител информация за 

наложените наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, съгласно чл. 5, ал. 4, т. 6 от Постановление на 

Министерския съвет №100 от 08 юни 2018 г. Към настоящия момент за периода юли-

октомври информация за наложените наказания не са предоставили общините: 

Божурище, Елин Пелин, Ихтиман и Челопеч. 

В края на заседанието г-н Александър Манолов 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 


