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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ             

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД  

      

ЗАПОВЕД 

 

№ РД-06-358/29.07.2020 г. 

 

На основание на чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно 

образование, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 6 от Правилника за устройството и 

функционирането на регионалните управления на образованието /ПУФРУО/, издаден 

от министерство на образованието и науката, в съответствие с изискванията, 

определени в Постановление № 100 на МС от 08.06.2018 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, 

 

   

О П Р Е Д Е Л Я М :  

 

І. Ръководителите и съставите на екипите за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст от област Благоевград, както следва: 

 

1. Ръководители и състави на екипите за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст за община Банско (Приложение 1); 

2.  Ръководители и състави на екипите за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст за община Белица (Приложение 2); 

3. Ръководители и състави на екипите за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст за община Благоевград (Приложение 3); 

4. Ръководители и състави на екипите за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст за община Гоце Делчев (Приложение 4); 

5. Ръководители и състави на екипите за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст за община Гърмен (Приложение 5); 

6. Ръководителя и състава на екипа за съвместна работа на институциите по обхващане и  

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст за община Кресна (Приложение 6); 



 
 

              

ул. „Тракия”№2, тел.073 88 52 73; факс 073 88 52 68; e-mail:   mail@rio-blg.com 

 

 

Изготвил: Методи Попов – началник на отдел ОМДК 

  

7. Ръководителите и съставите на екипите за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст за община Петрич (Приложение 7); 

8. Ръководители и състави на екипите за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст за община Разлог (Приложение 8); 

9. Ръководители и състави на екипите за съвместна работа на институциите по 

обхващане и  включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст за община Сандански (Приложение 9); 

10. Ръководители и състави на екипите за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст за община Сатовча (Приложение 10); 

11. Ръководители и състави на екипите за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст за община Симитли (Приложение 11); 

12. Ръководителя и състава на екипа за съвместна работа на институциите по обхващане и  

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст за община Струмяни (Приложение 12); 

13. Ръководители и състави на екипите за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст за община Хаджидимово (Приложение 13); 

14. Ръководители и състави на екипите за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст за община Якоруда (Приложение 14). 

 

ІІ. Конкретни задължения на екипите за съвместна работа на институциите за 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст (екипите за обхват): 

 

1. Предприемат мерки за обхващането в образователната система на идентифицираните чрез 

ИСРМ деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; 

2. Предлагат мерки за реинтеграцията в образователната система на идентифицираните чрез 

ИСРМ деца и ученици, отпаднали от детска градина и училище; 

3. Предлагат мерки по превенция на включваните в образователната система и 

идентифицирани в ИСРМ деца и учениците в риск от отпадане; 

4. Определят комплекс от мерки по отношение на всяко дете, което е идентифицирано като 

необхванато, отпаднало или застрашено от отпадане от образователната система, и 

взаимодействат с компетентните институции за прилагане на интегриран подход; 

5. Планират посещения в домовете на децата и учениците, които подлежат на задължително 

предучилищно и училищно образование и са отпаднали или са в риск от отпадане; провеждат 

разговори с родителите, настойниците/попечителите или с лицата, които полагат грижи за 

децата и учениците, с цел записването им в училище или в детска градина или 

преодоляването на риска от отпадане; 

6. Осъществяват пряко взаимодействие с родителите, настойниците/попечителите или с 

лицата, които полагат грижи за детето, за обхващане и включване на децата и учениците в 

образователната система; 

7. Привличат и работят с медиатори и местни общности; 
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8. Предлагат мерки за обща и допълнителна подкрепа 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, в съответствие с 

държавния образователен стандарт за приобщаващо образование; 

9. Предлагат на компетентните институции да предприемат допълнителни мерки с оглед на 

прилагане на комплексен подход, включващ и налагането на наказания от компетентните 

органи за неспазването на задълженията на родителите, настойниците/попечителите или 

лицата, които полагат грижи за детето, по Закона за закрила на детето и по Закона за 

предучилищното и училищното образование, както и предоставянето на помощи в натура по 

реда на Закона за семейни помощи; 

10. Регулярно предоставят информация чрез ИСРМ на кметовете на общините 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; 

11. Проследяват чрез ИСРМ изпълнението на предложените мерки и ефекта им за връщането, 

включването и преодоляването на риска от отпадане за децата и учениците в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. 

 

 

Копие от настоящата заповед да се предостави на представителите на РУО –  

Благоевград, на директорите на образователните институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование от област Благоевград, на съответната община, 

на РДСП – Благоевград, и на ОДМВР – Благоевград. 

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Методи Попов – началник на 

отдел ОМДК. 

 

ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ, 

Началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград 

 

 


