РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ

от работна среща във връзка със създаването на областни Координационни
центрове за изпълнение на ПМС №100/08.06.2018 г.
Днес, 10 септември 2018 г. от 11 часа в зала «Струма», се проведе работна
среща, на която присъстваха:

Ирена Соколова – областен управител
Цветана Пиралкова – главен секретар
Марчела Пламенова - старши експерт „Регионално развитие“
Мария Добревска – зам.-кмет на община Брезник
Даниела Владимирова – зам.-кмет на община Земен
Емилия Дичева – представител на община Перник
Елисавета Кирилова – представител на община Радомир
Силвия Владимирова - представител на община Трън
Мая Деянова – ст. специалист „Етнически и демографски въпроси“ – община Трън
Антония Гигова – ст. специалист „Проекти и екология“ – община Ковачевци
Клара Будинова – секретар на РЗИ – Перник
Евгения Колева – ст. експерт по ОЗ – РУО Перник
Спаска Тонева – ст. експерт по ПО – РУО Перник
Ивайла Касърова – директор на РДСП – Перник
Яна Вуковска – инспектор в ОД на МВР – Перник

Срещата бе открита в 11 часа от г-жа Соколова, която разясни повода за нея,
а именно влязлото в сила Постановление №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 и училищна възраст, на Министерски съвет. Тя благодари на
присъстващите за отзивчивостта, но апелира за необходимост от присъствие на
директорите на институциите. Г-жа Соколова заяви, че гореописаният Механизъм за
изминалата една година е дал доста резултати по отношение на връщането и
задържането на деца и ученици и го определи като изключително успешен.
Наблегна и на важността от създаването на Областен координационен център, който
да осъществява контрол върху изпълнението на Механизма, като обясни че предстой
да се създадат правила, въз основа на който ще се провеждат работните срещи на
членовете, включени в Координационния център на областно ниво. Г-жа Соколова
даде думата на представителите на РУО – Перник, за да внесат яснота относно
отчитането и набелязването на мерките, включени в Механизма.
Г-жа Колева, докладва, че поради доброто взаимодействие и съвместните
усилия на институциите е постигнат резултат деца и ученици да не изпаднат от
училищата. Всички разпоредби във връзка с Механизма са изпълнени. Поясни, че в
екипите за съвместна работа на институциите на територията на областта за
учебната 2017-2018 са включени 314 представителя от които:
120 учители, 69 възпитатели на детски градини, 42 представители на общините, 39
представители на отдел „Социално подпомагане“, 34 представители на дирекции
„Министерство на вътрешните работи“, както и 10 представители на РУО.
За предстоящата учебна година екипите са 27, като са включени 3 допълнителни
представителя от община Перник, създадени са на 30 август, като са съобразени
районите за обхват.
В рамките на изминалата една година са посетени 1459 адреса. Положени са
изключителни усилия, за връщането на децата в училищата, като от тях са върнати
139 ученика. За тази учебна година (2017–2018) броят на отпадналите деца е 25.
Г-жа Коларова обясни, че само едно непълнолетно дете не е върнато в училище, тъй
като е бременна. Всеки един конкретен случай е разгледан подробно. Срещите
между институциите които се провеждат всеки четвъртък в РУО Перник са дали
много добър резултат по отношение изпълнението на Механизма и са създали поголяма координация. Тя каза, че всички представители на институциите регулярно
подават информация в Информационната система за работа на Механизма. Водещият
приоритет продължава да бъде обхождането на отпаднали деца. Предстои да бъдат
обходени 479 ученика, като първите обходи са започнали на 4 септември. Като
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

2

трудност

г-жа

Колева

изтъкна,

че

поради

големият

брои

екипи

е

трудно

координирането. Относно Информационната система за работа на Механизма, г-жа
Колева обясни, че е надградена и защитена и всяка институция има устройство, с
което получава достъп до нея за предоставяне и получаване на информация.
Г-жа Касърова взе думата, като сподели че се работи добре с всички институции,
но има още какво да се желае, по отношение на координирането. Каза, че са
върнати деца с общите усилия на членовете. Тя обясни, че има подписано
споразумение между РД „Социално подпомагане“ и Министерство на образованието,
относно броят на неизвинените отсъствия. До всяко 5-то число на месеца МОН
изпраща справка на РДСП Перник и съгласно Закона за семейните помощи, ако
неизвинените отсъствия надвишават 5 броя помощите се прекратяват, което е добра
мярка за стимулиране на учениците. Г-жа Касърова запозна присъстващите, че
предстои

среща

на

19

септември

на

представителите

на

заинтересованите

институции относно отпускането на помощи в натура. Според нея трябва да има
обективен критерий за отпускане на помощи. Акцентът ще бъде поставен върху
работа с малолетни и непълнолетни майки. Най-много такива случаи има в община
Трън и община Перник.
Г-жа Соколова помоли да бъде предоставена справка за всички малолетни и
непълнолетни майки на територията на областта.
Г-жа Касърова каза, че предстоят да бъдат набелязани какви ще бъдат
наказанията за родителите, които не съдействат за връщането на децата и
учениците. Към този момент семействата, които не желаят децата им да посещават
учебни заведения са 2. Там където няма установено местонахождение членовете се
обръщат към ОД на МВР.
Г-жа Вуковска, докладва че е създадена необходимата организация между
институциите, определени са служителите от ОД на МВР Перник, включени в екипите
за обхват. Отговорност на ОД на МВР Перник е да следят лицата, преминаващи през
границите на страната ни. По няколко пъти се посещават едни и същи адреси. Всеки
четвъртък се изпраща информация в Главна дирекция „Национална полиция“.
Г-жа Соколова даде думата и на представителите на общините да обобщят
свършената от тях работа във връзка с изпълнението на Механизма.
Г-жа Дичева, докладва че екипите за обхват са разделени на 5 района, като общо
броят на членовете за община Перник е 19. Най-проблемните райони са V, IX и XII
училище. Гореспоменатото устройство за работа с ИСРМ работи успешно. Тя
сподели, че община Перник среща проблеми с актовете, тъй като не могат да бъдат
връчени, поради сменен адрес. От общо 5 изготвени акта 2 не са връчени.
Г-жа Кирилова, докладва за община Радомир, че три деца се издирват, тъй като
не живеят на постоянния си адрес. Проблеми се срещат в разминаването на
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постоянния и настоящ адрес. Постигнат е добър синхрон между институциите. За
община Радомир екипите са 3, като общината съдейства постоянно на училищата за
връщане и издирване на учениците. За учебната 2017-2018 няма отпаднали
ученици.
Г-жа Добревска сподели, че за изминалата учебна година няма необхванати
деца и ученици. Има 2 трудни случая, тъй като от редителите на учениците е
получен категоричен отказ за посещение на учебните заведения. На тези семейства
е съставен акт, положили са нерегламентиран труд, но резултат няма. Сподели и за
проблем в село Кошарево относно установяването на голяма ромска група, но
според кметския наместник тя е временна и няма да се задържи на територията на
селото. Екипите за обхват са 2.
Г-жа Владимирова, докладва за община Земен, че екипите работят много добре,
тъй като е малка община. Кметските наместници оказват съдействие постоянно, няма
необхванати деца. И тя сподели като проблем разминаването в постоянния и
настоящия адрес.
Г-жа Гигова каза, че на територията на община Ковачевци повечето от
ненамерените деца са заминали в чужбина, а 2 от случаите не са намерени на адрес,
тъй като са се преместили.
Г-жа Будинова, обясни че РЗИ – Перник от скоро е включена в състава на
координационния център и основната роля е по отношение на контрола на
извинителните бележки.
Г-жа Соколова, заяви Областният координационен център със седалище Областна
администрация ще работи с ясно изразени правила. По необходимост и желание на
институциите той ще бъде свикван винаги когато се налага. Тя обясни, че
изпълнението на Механизма е изключително отговорна задача за всички институции.
Каза, че ще съдейства винаги и по всяко време, когато е необходимо. Попита за
възникнали въпроси по отношение на предвидените дейности и поради липса на
такива благодари на присъстващите и закри работната среща.
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