РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПРОТОКОЛ №2
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 23.11.2018 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 15 от общо 19 членове на комисията.
Изпратили свои упълномощени представители: г-н Милен Дулев – Кмет на община
Белене, 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, г-н
Лъчезар Яков – Кмет на община Гулянци, д-р Валерий Желязков – Кмет на община Никопол,
г-н Детелин Василев – Кмет на община Пордим, г-н Борислав Станимиров – Кмет на община
Долни Дъбник.
Отсъствали по уважителни причини: г-н Цецко Ангелов – Директор на Дирекция
„Регионална служба по заетостта” – Ловеч, г-н Борис Петков – директор на дирекция
„Инспекция по труда“ – Плевен, д-р Атанас Гарев директор на Регионална здравна инспекция
– Плевен, 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.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разясняване и определяне на срокове за предстоящи дейности свързани със
създаването на Механизъм за съвместна работа на институциите по
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обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст.
По точка 1
Бяха дискутирани и обсъдени реализираните до момента дейности свързани с изпълнение
на ПМС №100 от 8 юни 2018 г.
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.
През месец септември 2018 година по данни от информационната система за работа по
Механизма броят на децата и учениците за обхват е 2124, като това са ученици, които са
отпаднали / напуснали от образователната система преди и през учебната 2017/2018, като сред
тях има и незаписани.
Разпределението им по общини с броят им е следното: Белене – 73; Гулянци – 37; Долна
Митрополия – 155; Долни Дъбник – 206; Искър – 53; Кнежа – 117; Левски – 268; Никопол – 98;
Пордим – 75; Плевен – 783; Червен бряг – 259.
В дискусията стана ясно, че след направените обходи от екипите по адреси в периода
септември - октомври 2018 г. с най-висок ръст са децата и учениците, които са в чужбина 1594, 136 са записани, 32 са незаписани, отпаднали са 10, преместени 18, в риск от отпадане –
6. За всички случаи на незаписани, отпаднали и в риск от отпадане деца и ученици екипите
продължават своята работа.
След съгласуване на данните на училищата и детските градини за началото на учебната
2018/2019 година в Националната електронна информационна система на предучилищното и
училищното образование данните се синхронизираха със системата за работа по Механизма и
до 30 ноември 2018 г. ще бъдат извършени нови обходи за децата и учениците, които не са
записани или са отпаднали през 2018 година.
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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