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УТВЪРДИЛ:             (П) 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ 

Областен управител  

на Софийска област 
 

ПРОТОКОЛ №2/2020 г. 
от  

заседание на Областен координационен център - Софийска област 
 

20 февруари 2020 г. (четвъртък), 11:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 
 

Днес, 20.02.2020  г., (четвъртък) в заседателната зала на Областна администрация 

на Софийска област, се състоя редовното ежемесечно 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 и 

Постановление на Министерския съвет №259 от 14 октомври 2019 г. за изменение и 

допълнение на Постановление №100 на Министерския съвет от 2018 г. 

За днешното заседание беше изпратена покана изх. №08-00-9/18.02.2020 г. до 

членовете на Областния координационен център, съгласно Заповед №ОА-38/06.02.2020 г. 

на Областния управител на Софийска област. 

Заседанието беше открито от г-н Николай Борисов – 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 Николай Борисов представи на присъстващите новоназначения заместник 

областен управител на Софийска област - г-жа Светлана Тренафилова, която е и 

заместник-председател на Областния координационен център – Софийска област. 

Той 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

 март да предоставят на областния управител информация за наложените наказания 

по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.  
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Г-н Николай Борисов даде думата на г-жа Росица Иванова – началник на 

РУО-София регион, която уведоми, че през изминалия месец са проведени две важни 

срещи, свързани с изпълнение на Механизма: 

 Работна среща с цел подобряване на координацията и сътрудничеството между 

институциите, по-добра комуникация и ефективност на действията, във връзка с 

изпълнение на дейностите по Механизма, в която участваха представители на 

министерствата и техните регионални структури, ангажирани конкретно с 

дейностите по механизма; 

 Обучение за работа с Информационната система за реализация на Механизма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и включване на деца и ученици в 

предучилищна и училищна възраст (обучение на администраторите в системата 

„Посещаемо и безопасно училище“);  

Началникът на РУО-София регион изрази своята благодарност към общините, 

които са помогнали да бъдат увеличени заплатите на учителите в Софийска област. 

Повишението е с 17 %, с изключение на три училища, където увеличението е с 10 % и  

14 %. 

Г-жа Росица Иванова сподели, че  е проведена кръгла маса в „Центъра за развитие 

на човешките ресурси“ относно регионални инициативи на МТСП. На срещата 

РУО-София регион е отличено като единственото регионално управление на 

образованието, което е представило своите положителни практики. Софийска област е с 

най-висок  процент на прибрани 5 и 6 годишни деца. 

През изминалата седмица е проведена и междурегионална среща с Регионалните 

управления на образованието в Пловдив и София. Те са районите с най-големи проблеми, 

предвид огромното население на уязвими групи от ромско население и предвид 

миграцията между районите. На срещата са присъствали и РУО-София регион, за да 

споделят добри практики за решаване на проблемите. Основните проблеми, които са 

поставени са свързани с: 

 установяването на административно нарушение и налагането на глоби, тъй като 

по-голямата част от учениците в гр. София са от други райони и градове; 

 установяването на постоянните адреси на ромското население; 

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

представи по детайлна информация. 

Той констатира, че през последния месец има забавяне на темповете на работа на 

екипите за обхват и/или забавяне в отразяването на информация в системата, предвид 

грипната ваканция. 
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Представителят на РУО-София регион сподели, че в системата администраторите 

по общини виждат писмата, които директорите на образователните институции подават. 

Писмата се генерират чрез системата, а не на хартиен носител. Но към настоящия момент 

има 100 бр. не входирани писма от общините. Той призова тези писма да бъдат 

регистрирани в общините и да бъдат предприети последващи действия. 

Той уведоми, че до 30 март, когато е втория отчетен период трябва да бъдат 

обхванати всички ученици със статус в ИСРМ „за обхват“, като данните се засичат от 

МОН 10 дни по рано – до 20 март. 

Ще има въведени нови функционалностти в ИСРМ, за да бъдат решени 

проблемите, които бяха повдигнати, свързани със статуса на осиновени деца, на мигранти 

и статус на учениците „в чужбина“. 

Г-н Йордан Томов направи предложение – по общини да се правят регулярни 

срещи с директорите на образователни институции и представители на общината, 

отговарящи за образованието, за по-добра координация между тях. 

Г-н Николай Борисов изрази мнение, че координацията в по-малките общини е по 

добра, контактът е по-директен и близък. Може би такива срещи са необходими в 

по-големите общини, където образователните институции са повече и където 

координацията е по-трудна. 

 Г-н Йордан Томов представи следната детайлна информация: 

Със статус „За обхват“ са 558 ученици в Софийска област.  

За обхват са 106 деца във възрастова група 5-7 годишни, от които в община Антон – 

5 бр.; община Ботевград – 10 бр.; община Горна Малина – 1 бр.; община Драгоман – 1 бр.; 

община Елин Пелин – 15 бр.; община Ихтиман – 2 бр.; община Костинброд – 2 бр.; община 

Пирдоп – 3 бр.; община Правец – 12 бр.; община Самоков – 44 бр.; община Своге – 1 бр.; 

община Сливница – 10 бр. 

Общо за обхват: община Антон – 12 бр.; община Божурище – 76; община Ботевград 

– 108 бр.; община Горна Малина – 15 бр.; община Драгоман – 9 бр.; община Елин Пелин – 

50 бр.; община Етрополе – 0 бр; община Златица – 2 бр; община Ихтиман – 58 бр.; община 

Костенец – 1 бр.; община Костинброд – 8 бр.; община Пирдоп – 17 бр.; община Правец – 

17 бр.; община Самоков – 158 бр.; община Своге – 3 бр.; община Сливница – 39 бр.; 

Г-н Николай Борисов даде думата за мнения и коментари. 

Г-жа Асмина Топова, представител на ОД на МВР-София изрази мнение, че не се 

отразяват винаги отсъствията на учениците, тъй като това е в интерес и на двете страни 

(училище и ученик) . Трябва да се засили този контрол и да се правят по-често проверки по 

училищата. 
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Г-жа Росица Иванова уведоми, че училищата в Софийска област са подложени на 

непрекъснат контрол. През изминалата година всички образователни институции в 

Софийска област (97 училища и 73 детски градини) бяха проверени за брой ученици поне 

по веднъж, а някои повече пъти, където е имало нужда. 

Г-н Николай Диков, представител на ОД на МВР- София  – ОД на МВР може да 

окаже съдействие за установяване на настоящ адрес/местопребиваване на ученик.  

Г-жа Нашата Христова, ръководител на териториално звено ГРАО-София област 

взе отношение по темата с адресната регистрация на родители и ученици. ГРАО няма как 

да подаде информация за лице, което е в чужбина, ако то не е декларирало адрес в 

чужбина. ГРАО няма право да актуализира адрес, ако няма подадени необходимите 

документи. 

Г-жа Росица Иванова взе думата във връзка с темата за храненето на децата в 

образователните институции, повдигната на последната видеоконференция с Министъра 

на образованието. Тя уведоми, че вече функционира още един механизъм, отнасящ се до 

храненето на децата. Този механизъм е между МОН чрез РУО, ОД по безопасност на 

храните към Министерство на земеделието, храните и горите и Министерство на 

здравееопазването чрез РЗИ, който ги обединява във взаимни действия за контрол на 

храненето на децата в образователните институции. На територията на Софийска област 

вече е сформиран такъв екип преди няколко седмици. Проверките на екипа ще бъдат 

планови, внезапни и по сигнал. Днес са първите планови проверки в община Мирково и 

община Челопеч.  

С това коментарите и становищата се изчерпаха и г-н Николай Борисов закри 

заседанието на Областния координационен център – Софийска област. 

 

 

НИКОЛАЙ БОРИСОВ      (П) 

Заместник областен управител на Софийска област 

Председател на Областен координационен център - Софийска област 

 

 

Изготвил протокола:   

Женя Иванова,  (П) 

старши  експерт, отдел РРУТ,  

Областна администрация на Софийска област 


