РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПРОТОКОЛ №4
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 29.11.2019 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-12-15/26.11.2019 г., на Областен
управител на област Плевен.
Присъстваха 17 от общо 19 членове на комисията.
Изпратили свои упълномощени представители: д-р Атанас Гарев – Директор на РЗИ –
Плевен, г-н Цецко Ангелов – Директор на дирекция РСЗ – Ловеч, г-н Борис Петков – Директор
на дирекция „Инспекция по труда” – Плевен, г-жа Поля Цоновска – Кмет на община Долна
Митрополия, г-н Валентин Йорданов – Кмет на община Искър, г-н Георг Спартански – Кмет на
община Плевен, д-р Цветан Димитров – Кмет на община Червен бряг, г-н Ивелин Савов –
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, г-жа Росица Виткова –
главен експерт в РДСП – Плевен, г-н Иван Ветов – Кмет на община Долни Дъбник, г-н Лъчезар
Яков – Кмет на община Гулянци, г-н Милен Дулев – Кмет на община Белене.
Отсъствали по уважителни причини: г-жа Любка Александрова – Кмет на община
Левски, г-н Илийчо Лачовски – Кмет на община Кнежа.
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.
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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.
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 Механизъма за
съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Констатирано беше, че към момента има затруднения в детските градини и
образователните институции в област Плевен при работата с информационната система по
механизма. Акцент беше поставен върху провеждането на повече срещи между
представителите на общините и образователните институции за решаването на евентуални
проблеми, както и работа с родителите на отпадащите от учебният процес ученици.
По данни на 11-те общини на областта за учебната 2018/2019 г. на територията на област
Плевен са наложени 92 бр. актове и 83 бр. наказателни постановления съответно за общините:
Плевен – 10 бр. актове, 8 бр. наказателни постановления;
Червен бряг – 24 бр. актове, 24 бр. наказателни постановления;
Белене – няма наложени;
Никопол – 7 бр. актове, 3 бр. наказателни постановления;
Искър – няма наложени;
Кнежа – няма наложени;
Долна Митрополия – 17 бр. актове и 17 бр. наказателни постановления;
Долни Дъбник – 3 бр. актове и 3 бр. наказателни постановления;
Пордим – 14 бр. актове и 14 бр. наказателни постановления;
Гулянци – няма наложени;
Левски – 17 бр. актове и 14 бр. наказателни постановления.
С цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и
училищното образование, екипите за обхват трябва регулярно да предоставят на общинските
кметове информация за установени нарушения.
Г-н Стефан Милев – Заместник кмет на Община Плевен, се включи в дискусията,
като отчете като проблем задържането на учениците в образователния процес – предимно от
ромски произход. Той подчерта, че нещата там са извън контрол. Ромските деца биват
връщани от екипите в училище, но престоят им е кратък и те отново правят системни
отсъствия. Акцент беше поставен върху превенцията и сериозна работа по този въпрос с
родителите.
Г-н Милев предложи относно работата с информационната система по механизма,
провеждането на допълнителни обучения на място на директорите на училищата.
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Г-жа Татяна Божинова - Заместник областен управител на област Плевен, взе
отношение по темата, като предложи от следващата 2020 г. работните срещи по Механизма да
се провеждат изнесено във всяка една община, с цел по-тесен контакт с хората, решаването на
проблемите им и ефективност в работа по приоритетите.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Протоколчик: ............../П/..................
/Милен Първанов/
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ТАТЯНА БОЖИНОВА
/Заместник областен управител на област Плевен/
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