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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА   

ЗА 
ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

НА ДЕЦА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ    
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.Създаване на база-данни за семействата на децата в риск.  

        

2.Индивидуална работа с родители, които възпрепятстват децата си от 

редовна посещаемост на ДГ. 

 

3. Провеждане на кампании сред родителите и местната общественост: 

кампании за повишаване на родителската отговорност и подкрепа за 

образованието, кампании за преодоляване на негативни обществени нагласи, 

основани на етнически произход и религия. 

 

4. Подкрепа на деца-таланти от уязвими групи за продължаване на 

образованието в училищното образование. 

 

5.Допълнителни интерактивни занимания за подобряване на езиковите 

умения по български език. 

 

6. Разработване на целесъобразни за детската градина механизми за 

максимален обхват на децата, подлежащи на задължително образование. 

 

7. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите 

специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, включително за 

преподаване на български език на деца, за които той не е майчин. 

 

8. Допълнителна работа с деца, застрашени от отпадане и/или 

преждевременно напускане на образованието. 

 

9. Съхраняване и развитие на културната идентичност и за въвеждане на 

интеркултурно образование- Денят на толерантността 16 ноември 

 

10.Изграждане на постоянна у комисия за приобщаване и задържане на 

подлежащите на задължително обучение деца; 

11. Полагане на допълнителни грижи от доверен учител (учител, на който 

детето вярва)  ;  

12.Работа по социализация на децата и учениците от ромски произход, 

приобщаването им към училищния живот с помощта на социални партньори 

и посредници/медиатори. 

13.Подобряване на физическата среда. 
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ДЕЙНОСТИ ЗА ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦА В 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ:  

1. създаване на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст (наричани екипи за обхват); 

2. създаване на правила за обмен на информация между институциите за 

децата, които не са обхванати в образователната система, са в риск от 

отпадане от училище, са преждевременно напуснали или не могат да бъдат 

открити на постоянния им или на настоящия им адрес; 

3. повишаване ефективността на процедурата за отпускане на семейни и 

други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата, както 

и подобряване на координираността при прилагане на санкционния 

механизъм спрямо родителите при неизпълнение на задълженията им по 

Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното 

образование; 

4.създаване на процедура за предоставяне на информация от институциите и 

съвместни действия за налагане на съответните санкции по реда на Закона за 

закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование на 

родители, чиито деца в задължителна предучилищна възраст не посещават 

ДГ. 

5.Екипите за обхват се създават за всяко населено място с училище 

- екипите предприемат мерки за обхващане на децата, които не са записани в 

детска градина през текущата учебна година, като: посещават домовете им и 

провеждат разговори с родителите им с цел записване на децата в училище 

или детска градина, включително и чрез ангажирането на медиатори; 

 - предлагат на компетентните институции предприемане на допълнителни 

мерки с оглед прилагане на комплексен подход, включващ и налагането на 

санкции от компетентните органи за неизпълнението от родителите на 

задълженията им по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното 

и училищното образование; 

- екипите изготвят списък на децата, които в продължение на 10 дни не са 

открити на постоянния или настоящия им адрес и го предоставят на 
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началниците на регионалните управления на образованието; 

- в случаите, в които настоящият и постоянният адрес на детето са различни, 

началниците на регионалните управления на образованието предоставят 

информацията за неоткритите деца на съответната община по постоянен 

адрес за установяване местонахождението на детето и родителите му и 

прилагане на мерки за обхващане в образователната система; 

- в случаите, в които децата не могат да бъдат открити в продължение на 10 

дни на постоянния им адрес, кметовете на общините уведомяват обратно 

съответните началници на регионалните управления на образованието по 

постоянен адрес; 

6.Директорите на детски градини: 

а) възлагат на педагогически специалисти и друг персонал включването 

в екипите за обхват и осигуряват участието му; 

б) съдействат технически, административно и организационно на екипа 

за обхват, чийто район на обхват включва района на обхват на детската 

градина; 

в) при установена нужда правят предложения до съответните дирекции 

„Социално подпомагане“ за предоставяне на помощ в натура за дете или 

ученик, като предлагат вида на помощта съобразно идентифицираните 

потребности на детето; 

г) ежемесечно, до 15-то число, предоставят на кмета на общината 

информация за предходния месец за неосигурено задължително присъствие 

на повече от 3 дни на дете, посещаващо група за предучилищно образование, 

по неуважителни причини с цел налагане на наказания на родителите по реда 

на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование; 

д) организират изпълнението на дейностите от механизма по т. 1 на ниво 

детска градина; 

е) предоставят необходимата информация на началниците на РУО за 

функционирането на механизма по т. 1; 
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