ОДОБРЯВАМ: /П/
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
Заместник областен управител
/За областен управител на област Русе
съгл. Заповед №3-95-00-483/12.07.2019 г./

ПРОТОКОЛ /11.07.2019 г.
от съвместно заседание на Постоянната комисия в областта на образованието,
младежките дейности и спорта и Областния съвет за сътрудничество по етническите
и интеграционните въпроси
Днес, 11.07.2019 г., се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия в
областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
То беше председателствано от заместник областния управител на област Русе г-н
Свилен Иванов и протече при следния дневен ред:
1. Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите
по обхващане и включване в образователната система на децата и учениците в
задължителна предучилищна и училищна възраст;
Докладва: д-р Росица Георгиева, началник на Регионално управление на
образованието – Русе
2. Насоки за работа за предстоящата учебна година и планиране на съответните
действия по изпълнение на Механизма;
Докладва: д-р Росица Георгиева, началник на Регионално управление на
образованието – Русе
3. Разни
Докладват: Членовете на Комисиите
В заседанието се включиха и членовете на Областния координационен център за
изпълнение на Постановление №100 от 08.06.2018 г. на Министерски съвет 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 (Механизма).
Г-н Свилен Иванов обърна внимание, че в началото на юли тази година, в
Областна администрация – Русе е получено писмо от г-н Томислав Дончев, заместникминистър председател на Република България във връзка с по-ефективното
взаимодействие на отговорните публични органи на областно ниво за предотвратяване на
отпадането от образователната система, което от своя страна ще наложи промяна и
прецизиране на отделни текстове от ПМС №100/08.06.2019 г. Предвижда се заседанията

на координационните центрове да се свикват ежемесечно и областните администрации да
подпомагат активно регионалните структури на министерствата и регионалните
представители на администрациите.
По първа точка от дневния ред, началникът на Регионалното управление на
образованието в Русе д-р Росица Георгиева запозна в детайли присъстващите с
реализираните дейности по Механизма. През учебната 2018/2019 година са създадени 32
екипа за обхват с общо 502 служители, като 384 от тях са педагогически специалисти.
Останалите са представители на общинските администрации – 42, служители на
дирекциите за социално подпомагане – 46, както и на Министерството на вътрешните
работи – 56. (Приложение 1)
Осъществено е сътрудничество между различните институции (ДСП, МВР,
общински администрации и Областна администрация) за прилагането на мерки за
идентифициране на децата извън образователната система, тяхното обхващане и
включване в образование и за предотвратяване на отпадането.
Осъществени са 1231 посещения на адрес от членовете на екипите. Попълнени са
протоколи по образец на Министерството на образованието и науката за всяко посещение.
Данните са отразени в протоколи и в Информационната система за реализация на
механизма „Посещаемо и безопасно училище“ (ИСРМ).
Г-жа Георгиева отбеляза още, че 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 са изпратени 404 уведомителни писма до кметове на общините, съставени са
82 акта за установяване на административни нарушения, издадени са 28 наказателни
постановления, като 13 са връчени и влезли в сила.
Общият брой на децата и учениците, които фигурират в обхвата на ИСРМ е 2062,
като 53 са отпаднали преди 2018/2019 г. и не са записани в училище. От тях 39 са в
училищна възраст и 14 в предучилищна. За 11 от тези лица липсва информация за
настоящ адрес и най-вероятно не живеят към момента на територията на областта. За
лицата, за които липсва информация и не са открити на адрес, се правят справки от
служителите на МВР.
Като изводи, г-жа Георгиева отчете повишената ефективност от дейността на
екипите за обхват, доброто сътрудничество и координация между отделните институции
при изпълнение на дейностите от Механизма. През настоящата учебна година
посещенията на адреси са се осъществявали съвместно с представители на образователни
институции, на МВР и социални работници, което е било предпоставка да се предприемат
комплексни мерки по отношение на децата в риск и на отпадналите от образователната
система.
От посочената информация стана ясно, че се наблюдава тенденция към плавно
намаляване на броя на необхванатите в образователната система деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст. Борят на незаписаните към юни 2018 г.
е 121, а към юни 2019 г. е 53.
Отбелязано бе, че ако през изминалата учебна година акцент е бил поставен върху
обхващането на учениците, то сега целта е задържането им в образователната система.

От своя страна, г-н Иванов изрази удовлетвореност от представената информация и
предложи да бъде прието следното решение по първа точка от дневния ред:
Представеният от началника на Регионалното управление на образованието –
Русе отчет за изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на
институциите по обхващане и включване в образователната система на децата и
учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, да бъде предоставен
на членовете на Областния координационен център, на Областния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и на Постоянната
комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта.
Срок: 15 юли 2019 г.
Отговорник: Областна администрация – Русе
По втора точка от дневния ред, началникът на Регионалното управление на
образованието в Русе, детайлно представи и график на дейностите за изпълнение на
Механизма през 2019/2020 учебна година. Тя подчерта, че към момента са спазени всички
срокове относно сформирането на екипите за обхват. Запозна присъстващите със
задачите и сроковете, които имат да изпълнят екипите, както и институциите, включени в
изпълнението на Механизма, като благодари за доброто взаимодействие и координация в
съвместната им работа. (Приложение 1)
Във връзка с ежегодното актуализиране на екипите за обхват и определянето на
участници, които да влязат в тях и във връзка с ангажиментите на областния управител по
чл. 3, ал. 12, т. 2 от ПМС 100 на МС, заместник областният управител предложи и
единодушно беше прието следното решение по точка 2 от дневния ред:
В срок до 15 юли 2019 г. да бъдат определени и изпратени в Областна
администрация – Русе, с копие до началника на Регионалното управление на
образованието в Русе, предложения за представители от общините на територията
на областта, от ОДМВР – Русе и от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ –
Русе, които да влязат в състава на екипите за обхват.
Срок: 15 юли 2019 г.
Отговорник: горецитираните институции
В точка Разни не постъпиха въпроси и предложения и поради изчерпване на
дневния ред, г-н Свилен Иванов закри съвместното заседание на Постоянната комисия в
областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
Приложение: съгласно текста
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
СВИЛЕН ИВАНОВ
Заместник областен управител

