
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ИВАН ВАЗОВ» - Б У Р Г А С 

 
гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” 42 
 

тел/факс 817690 - директор 

817694 - зам. директор        web : http://ivazov-burgas.com 

817693 - канцелария         e-mail: ivazov_bs@abv.bg 
 

 

 

 

ЗЗ  АА  ПП  ОО  ВВ  ЕЕ  ДД  

 

     №  137/04.10.2021 г., гр. Бургас 

 

Относно: График за обхождане на деца и ученици по  Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст. 

 

На основание чл. 259 ал 1. от ЗПУО и ПМС 100/2018 г. за създаване и функциониране на 

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и Заповед № РД 

20-1991/ 20.09.2021 г. на началника на РУО - Бургас за определяне на график за обхождане на 

деца и ученици по  Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане 

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

възраст 

НАРЕЖДАМ 

Създаденият екип 2, район 2 по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане 

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

училищна възраст в СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас  да изпълнят следните дейности: 

 

1.  В съответствие с Графика на дейностите да осъществят непряк контакт [напр. чрез тел. 

разговор, социални мрежи и др./ с родители, настойници, попечители и др. на децата] 

учениците, които подлежат на задължително предучилищно и училищно образование до 

07.10.2021 г; Протоколите да се предадат за съхранение на директора; 

З. Г-жа Лиляна Христова да отрази информацията от протокола електронно в ИСРМ в „Създай 

дейност/Отрази формуляр”. След въвеждане на данните получава номер, който изписва на 

протокола. Същият се съхранява на хартиен носител в образователната институция. След това 

се връща в профила на детето/ученика и актуализират данните му в „Актуална информация”; 

4. В срок до 08.10.2021 г. г-жа Христова да  отрази в приложения списък във формат Excel 

актуални данни на децата и учениците и го изпрати на електронната поща на ръководителя на 

екипа. 

http://ruo-varna.bg/images/files/2018/Mehanizam/PMS100-mehanizam.pdf


С настоящата заповед да бъдат  запознат членовете на екипа по Механизма за обхват  на 

училището – срок: 04.10.2021 г., отг: Лиляна Христова – ЗАС 

Виктор Григоров: 

Директор 

 
 

 

 
 

Запознати със Заповедта: 

 

1. Русин Бориславов: 

2. Антония Колева: 

3. Милена Божкова: 

 
 

 

 

 


