
От 1 септември започва работата на 1 103 екипа в цялата страна за 

приобщаването в образователната система на 206 378 деца 

Общи данни  

 
 - 206 378 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години  са отпаднали от 
образователната система или никога не са били записвани в нея.  
 
  -  Сформирани са 1 103 екипа с общо 11 632 представители на различни институции – 
учители, директори, социални работници, полицаи, медиатори, предствители на 
гражданското общество.  
 
 - 300 защитени мобилни портала ще бъдат раздадени във всички Регионални 
управления по образование за работа с информационната система на механизма. 
 
-   Създадени са национален телефон и e-mail, на които могат да се подават сигнали за 
отпаднали от образователната система ученици и такива в риск от отпадане. Телефонът 
е 0800 10 112, а електронната поща – obhvat@mon.bg 
 

 
1 септември 2017 г., София -  От  днес започва работата на 1 103 екипа в цялата 

страна, в които са включени 11 632 представители на различни институции – учители, 
директори, социални работници, полицаи, медиатори, предствители на гражданското 
общество. Те трябва да проверят защо 206 378 деца и ученици не са в детската градина 
или на училище.  

 
Броят на децата е установен след сравнение на данни, предоставени от Главна 

дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“,  на родените в 
периода от 1997 до 2012 година лица, и данните от националната информационна 
система на Министерството на образованието и науката, в която се съдържат данни за 
всичи учащи.  

 
Информацията за децата и учениците и работата с тях ще се управлява и 

координира посредством информационна система „Посещаемо и безопасно училище“. 
Тя е изградена на база на съществуващ рамков договор с обединение „Бетелгус, 
Професионана защита, Орак“. Системата надгражда съществуващата от 2016 г. 
„Безопасно училище“, приложена активно за подсигуряване на сигурността по време 
на държавните зрелостни изпити в над 850 училища в страната.  

 
Всички инвестиции в лицензи и инфраструктура, направени от МОН  през 

последнит две години, се използват на 100% в новия проект. От 01.09.2017 г. (след края 
на есенните матури) те са преконфигурирани, така че да реализират 4366 защитени 
училищни портала (индивидуално за всяко училище и детска градина в страната), 265 
общински защитени портала под контрола на общинските  кметове,  28 областни 



защитени системи за обхват под контрола на областните управители и директорите на 
РУО и един национален мониторингов портал за нуждите на националното   
координационно звено.  

 
За всеки екип по обхват има осигурен мобилен защитен терминал за достъп „на 

терен“ до данните от информациoнната система и незабавно отразяване на резултата 
от посещението на адреса на ученика. 

 
            Въведените данни в терминала са незабавно видими през съответните защитени 
портали от общинския кмет, областния управител и директора на РУО. Те се 
изобразяват в реално време и на интерактивната карта в националния кординационен 
център на МС. През националния кординационен център всички заинтересовани 
министерства  получават оперативна и анализирана информация за темповете с който 
се движат екипите, и ефекта от приложените мерки за обхват. В защитената среда на 
платформата са обединени информационни масиви на ЕСГРАО, МОН, МФ, МЗ и МТСП. 

 
Подготвени са промени в правилниците за Закона за социалното подпомагане и 

Закона за семейните помощи, които ще бъдат публикувани за обществено обсъждане в 
началото на септември. Те обвързват в по-голяма степен отпускането на помощи и 
посещението на училище и дават възможност на учителите да препоръчват за какво да 
бъдат изразходвани средствата. Техните препоръки ще бъдат задължителни за 
отделите за социално подпомагане.  

 
От началото на учебната година в над 2400 училища МВР ще разпространи 

информационни брошури за превенция на децата и учениците, които са по темите 
„Безопасен интернет“, „Безопасност на движението по пътищата за тийнейджъри“, 
„Опасни игри“, „Съвети за тийнейджъри срещу употребата на наркотични вещества“ и 
други.   
 


