РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПРОТОКОЛ №3
от
заседание на Областен координационен център за координация на дейностите
заложени в ПМС №100 от 8 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 възраст

Днес, на 04.09.2019 г., на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка
с изпълнение на ПМС №100 от 8 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 възраст се проведе заседание на Областен
координационен център, назначен със Заповед №РД-09-121/10.09.2018 г., на Областен
управител на област Плевен.
Присъстваха 14 от общо 19 членове на комисията.
Изпратили свои упълномощени представители: г-жа Поля Цоновска – Кмет на община
Долна Митрополия, г-н Валентин Йорданов – Кмет на община Искър, г-жа Любка
Александрова – Кмет на община Левски, г-н Георг Спартански – Кмет на община Плевен, г-н
Данаил Вълов – Кмет на община Червен бряг, д-р Валерий Желязков – Кмет на община
Никопол, г-н Детелин Василев – Кмет на община Пордим, г-н Цецко Ангелов – Директор на
Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Ловеч.
При наличието на кворум заседанието бе открито от г-жа Татяна Божинова – Заместник
областен управител на област Плевен и Председател на Областният координационен център.
Г-жа Божинова представи проекта за дневен ред и след гласуване бе приет с единодушие, като
стана дневен ред на заседанието.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разясняване и определяне на срокове за предстоящи дейности свързани със
създаването на Механизъм за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст.
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По точка 1
Думата беше дадена на г-жа Албена Тотева – Началник на РУО – Плевен, като бяха
дискутирани и обсъдени реализираните до момента дейности свързани с изпълнение на ПМС
№100 от 8 юни 2018 г. Подчертано беше, че механизмът се прилага по отношение на децата и
учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от
училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система. Целта
на механизма е да се подобри междуинституционалното взаимодействие и да се определят
функциите и задълженията на всички отговорни страни. Отчетено беше, че в изпълнение на
дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
(ПМС № 100 от 08.06.2018 г.) в област Плевен за учебната 2018/2019 година са сформирани 76
екипа за обхват, включващи представители от общински администрации, ОД на МВР, РДСП и
всички образователни институции в областта, с 907 участници. Основните причини за
отпадане на ученици от учебният процес са свързани със социално-икономически фактори,
институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда,
етнокултурни фактори, както и проблеми, свързани с образователната система.
Целта е до 2020 година делът на преждевременно напусналите образователната система
да не надвишава 11 %. Изведено беше и мнението, че комплексните мерки и добрата
координация между институциите от няколко различни сектора на всяко ниво на управление –
национално, регионално, местно и училищно, са крайно необходими.
В дискусията беше засегнат въпроса с наличието на фалшиви извинителни бележки.
Г-н Милчо Цочев – представител на РЗИ – Плевен – отбеляза, че са направени
проверки и се работи активно относно проблема с фалшивите извинителни бележки.
Г-жа Албена Тотева – Началник на РУО – Плевен наблегна на факта, че към момента
се срещат доста трудности в работата по Механизма в малките населени места. Изказани бяха
благодарности за всеотдайната работа на екипите в общините Левски, Червен бряг, Долна
Митрополия и Никопол.
Отчетено беше като проблем несъответствия с адресните регистрации на родителите и
децата. Реално се оказва, че деца са регистрирани в дадено населено място, но не се откриват
там, а живеят с родителите си, които пък са регистрирани в друго.
Г-жа Ивелина Аспарухова – представител на ОД на МВР – Плевен подчерта, че е
необходимо директорите на образователните институции да подават до тях директно сигнал за
евентуални нарушения, за да може да се реагира своевременно без да се губи излишно време.
Г-жа Цветанка Александрова – представител на ДРСЗ – Ловеч информира
присъстващите, че от началото на август 2019 г. Агенцията по заетостта започна активното
предоставяне на услугата „Мобилно бюро по труда”. Поетапно услугата ще започне да
функционира във всички административни области в страната с изключение на град София, за
който прилагането й не е икономически обосновано. Предвижда се да бъдат обхванати
населени места с икономически активно население над 100 души, в които има условия и
съдействие от общините. Експертите, включени в мобилните екипи, предоставят пълния набор
от услуги на бюрата по труда, с цел да се намали делът на обезкуражените и неактивните лица,
както и да се помогне на търсещите работа. Акцентът е върху информирането, консултирането
и мотивирането за регистрация и ползване на посредническите и специализирани услуги на
Агенцията по заетостта за осигуряване на заетост или включване в обучение. Мобилното бюро
по труда надгражда дейността на съществуващите към момента изнесени работни места,
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насочени към безработни лица от уязвимите групи и икономически неактивни лица от малки
населени места.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Протоколчик: ............./П/.................
/Милен Първанов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........../П/..................
ТАТЯНА БОЖИНОВА
/Заместник областен управител на област Плевен/
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