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A Глобален 
администратор 
.  

B Администратор МОН 

C Справки МОН  

D Администратор РУО 

НИВА НА 
 АДМИНИСТРИРАНЕ 
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Служител справки 
МОН 

Екип за обхват 
Учител/служител в 
училище, детска 
градина 
Служител МВР 
Служител РДСП 
Служител РЗИ 
Служител ДРСЗ 

Служител РУО 

Служител община 

Служител МВР 

Администратор 
община 

МОН 

РУО 

община 

МВР 

 Администратор 
 МОН 

 

Администратор 
РУО 
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Началният 
екран 
съдържа 
полета:  

 

 

 

 

„Потребителско 

име“ - User 

„Парола“ –  
Password 

 

Влизане в системата 



 
В случай, че потребителят въведе валиднo потребителско име и парола, системата 

извежда страницата, както е показано по-долу:  
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01 

02 

03 

„Механизъм за обхващане и 

задържане“ 
 

„За връзка с нас“ 

„Въвеждане на данни“ 
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За да видите и работите с учениците от Вашия 
район на компетентност следва да изпълните 

следните действия: 
 



1 
 

Кликвате с ляв бутон на мишката върху 
меню «Механизъм за обхващане и 

задържане“ по указания начин: 

2 
Следствие на извършеното действие се 

визуализира бутон „Ученици“, върху който 
отново кликвате. 



След кликването ще се  

визуализира страница 

„Списък ученици“, която 

съдържа множество филтри, с 

помощта на които се извършва 

прецизен подбор на ученици по 

зададени критерии.  



Страница списък с 
ученици 

Чрез филтър «Вътрешен номер» се 
извежда запис на конкретен ученик. 
Вътрешният номер е уникален и е 
асоцииран с ЕГН на детето/ученика 

998694 
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Страница списък с 
ученици 

0998899899 

Чрез филтър «ЕГН» се 
извежда оперативно запис 
на конкретен ученик 
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Страница списък с 
ученици 

Петър 

От филтри «Име» и «Фамилия» се осъществява 
избор на дете или ученик по име и/или фамилия.  
За да се осъществи подборът по име и фамилия се 

кликва на бутон «Търси»  

Петров 
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Страница списък с 
ученици 

Филтри «Дата на раждане от» и «Дата на раждане до» дават 

възможност за избор на ученици в определена възрастова група.  

Например: 2002 до 2013 ще визуализира децата/учениците 

подлежащи на задължително обучение до 16- годишна възраст 
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Страница списък с 
ученици 

По подразбиране са включени филтрите определящи подлежащите 

на задължително обучение до 16- годишна възраст ученици. За да 

промените диапазона на филтрите  имате две възможности:  
чрез кликване с  ляв бутон на  мишката  по указания нчин. 

След кликването върху бутон „Търси“ се визуализират всички 

ученици за обхват от указания диапазон на територията на района 

на компетентност. 
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Кликвате върху бутон „Нулиране на филтъра“. 

Страница списък с 
ученици 

Вписвате нужния диапазон в полетата на филтрите 
„Дата на раждане от“ и  „Дата на раждане  до“ 

1.1.2007 г. 31.12.2010 г. 

За да се осъществи подборът се кликва на бутон «Търси»  
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При вписване във филтри «Дата на раждане от» и «Дата 

на раждане до» 2008 г. и зададени критерии във филтър 

«Избор на статус» отпаднал през  учебната 2017 г. -2018 г. 

и кликване върху бутон «Търси», системата връща като 

резултат: учениците живеещи на територията на района 

на компетентност родени през 2008 г. и отпаднали от 

образователната система през учебната 2017 г. -2018 г.   

 

Страница списък с 
ученици 

1.1.2008. 31.12.2008 г. 
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При вписване  2003 г. във филтър «Дата на раждане от» 
и 2008 г. във филтър «Дата на раждане до» по 
зададени критерии община, населено място и статус 
«отпаднал преди учебната 2017 г. -2018 г.» системата 
визуализира като резултат учениците родени в 

периода 2003 г. - 2008 г. и отпаднали преди учебната 

2017 г. -2018 г. 

Страница списък с 
ученици 
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Страница списък с 
ученици 

Падащо меню (филтър) «Избор на населено място» 
дава възможност за  филтриране на 
децата/учениците по конкретно населено място 
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Страница списък с 
ученици 

Падащо меню (филтър) «Избор на локализационна 
единица» дава възможност за  филтриране на 
децата/учениците по конкретна улица 

Избор на локализационна единица 

http://powerpoint.sage-fox.com/


Страница списък с 
ученици 

Васил Левски 

При вписване на име на образователна институция във 
филтър «Учебно заведение» се извеждат 
децата/учениците от съответната образователна 
институция.  
За да се осъществи подборът се кликва върху бутон 
«Търси»  
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Страница списък с 
ученици 

Филтър „Избор на актуален статус“ съдържа набор 
от статуси  за филтриране на децата/учениците по 
фактическото  им състояние. 
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Страница списък с 
ученици 

Филтър „Избор на статус“ съдържа набор от статуси  
за допълнително филтриране на децата/учениците. 
По подразбиране е активен статус „За обхват“ 

 
 
 

http://powerpoint.sage-fox.com/


Страница списък с 
ученици 

За да изберете определен статус кликнете с 
ляв бутон на мишката по указания начин 
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Няма данни детето/ученикът да е записан в  
образователна институция 

Ученикът не е посещавал учебни 
занятия и/или е бил отписан по реда на 
чл. 173, ал. 2, т. 2 и т. 3  от ЗПУО 

За детето/ученика липсват данни да е за 
записан в образователна институция през 
2016– 2017 г.  

В  индетификационните данни на 
детето/ученика е допусната грешка 
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. 

В риск – ученикът не посещава редовно учебни 
занятия (има голям брой отсъствия по неуважителни 
причини, слаб успех, реинтегриран в 
образователната система и тн.) 
 
 

. 

Учащ – ученикът редовно посещава учебни занятия 
(не е прекъсвал обучението си, не е отписван от 
образователната система) 
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. 

При избор на статус „За обхват“ се 
визуализират учениците със следните 
статуси: 
- отпаднал през учебната 2017-2018 г; 
- отпаднал преди учебната 2017-2018 г; 
-  незаписан. 
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. 

 
С цел оперативност и контрол,  пред името 
на учениците свети в различен цвят „Статус 
формуляр“ на Формуляра за обхват. 
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. 

 
Статус „не е свален“ означава, че за този ученик не е 
разпечатан формуляр за обход и не са предприети действия. 
Статус „Свален, но не е качен“ означава, че формулярът е 
разпечатан, но не е сканиран и качен в системата. 
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. 

 
Статус  „свален и качен“ означава, че формулярът е 
разпечатан, сканиран и качен в системата. 
Статус „обработен“ означава, че формулярът е разпечатан, 
сканиран качен в системата и информацията в него е 
обработена и дигитализирана. 
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. 

 
За да селектирате децата/учениците по определен 
статус на формуляра кликнете с ляв бутон на 
мишката по указания начин. 
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. 

 
За да експортирате филтрираните ученици, във 
формат Excel, кликнете с ляв бутон на мишката по 
указания начин. 
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Страница списък с 
ученици 

За да отворите профила на дете/ученик, се 
кликва с ляв бутон на мишката върху името 
на детето/ученика.  
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Визуализира се страница с 
профил на ученика. Същата 

съдържа:  

поле  
Лични данни 

  

1 

поле   
Образование 

поле Актуална  
информация 

2 

поле 
Настоящ адрес 

Поле 
Постоянен адрес 

3 4 5 
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Полето съдържа информация 
идентифицираща детето/ученика.  
Същата не може да бъде променяна от 
потребителя. 
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Полето съдържа информация подадена от 
образователните институции към НЕИСПУО и 
синхронизирана в системата.  
Същата не може да бъде променяна от потребителя. 
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Полето съдържа информация за настоящия 
адрес на детето/ученика по ГРАО. 
Същата не може да бъде променяна от 
потребителя. 
 
 

ж 

ж 

ж ж 

ж 

ж 
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Информацията в полето може да бъде 
променяна от потребителя съобразно 
постъпващата актуална оперативна 
информация.  
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За промяна на „Статус адрес“. Кликвате с ляв 
бутон на мишката по указания начин.  
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Промяна „Актуален статус“. Кликвате с ляв бутон на 
мишката по указания начин.  
При получаване на информация, че детето/ученикът е: 
- в чужбина; 
- записан в образователна институция, 
- отписан; 
- не е открита информация 
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Промяна „Област“, „Община“ и „Населено място“. 
Промяната се налага, когато ученикът се намира в 
друга област , община или населено място. С 
промяната ученикът се прехвърля в район на 
компетентност в друга област или на друг екип. За 
целта кликвате с ляв бутон на мишката по указания 
начин.  

По подразбиране 
е активна 

областта, в която  
е потребителя 

(ръководителя на 
екипа за обхват) 
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Промяна на „Община“ и „Населено място“.  
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Полето съдържа информация за постоянния 
адрес на детето/ученика по ГРАО. 
Същата не може да бъде променяна от 
потребителя. 

В поле „Дата 
на промяна“ е 

отразено 
последната 
извършена 
промяна на 

адреса 
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За да запазите извършените промени 
следва да кликнете върху бутон „запис“ 
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Прилагане 
на мярка 

Подаване на сигнал за 

необходимост от прилагане 

на мярка 



За да предложите или за да подадете сигнал за 
прилагане на мярка спрямо дете/ученик, следва да 
отворите профила на детето/ученика.  
За целта кликвате върху меню „Механизъм за 
обхващане и задържане“ 
 

От визуализиралото се падащо меню кликвате върху 
опция „Ученици“.  
В резултат от извършеното действие се визуализира 
страница „Списък  ученици“. 

Кликвате върху името на детето/ученика, за 
което/който искате да предложите мярка/сигнал. 



От визуализиралата  се страница с профил 
на ученика, кликвате върху бутон «Създай 
нова дейност» 



Вследствие на извършеното действие се визуализира 
страница с поле «Избор на тип дейност». За да 
осъществите избор, кликвате в полето по указания 
начин. 

От списъчното меню се избира вида на дейността 
– Екипна или Индивидуална. В зависимост от 
избраната опция може да бъде осъществена от 
екип или индивидуално. 
Кликвате върху опция „Екипна“. 

Избор на екипна 
дейност. 



При избор на екипна дейност се визуализира 
поле за избор на екип.  
За да бъде подбран състава на екипа се 
кликва с ляв бутон на мишката в указаното 
поле.  

 

Вследствие на извършеното действие се 
визуализира страница с членовете на екипа 
за обхват. 

Избор на екипна 
дейност. 



С кликване на левия бутон на мишката се 
маркират последователно членовете на екипа. 

След направеният избор кликвате върху бутон 
запис. 

 

Избор на екипна 
дейност. 



За да се избере потребителя (член на екипа) 
предложил мярката, кликвате в поле 
„Потребители“. 

От визуализиралото се списъчно поле кликвате 
върху името на потребителя предложил мярката 

Ако необходимата мярка е извън компетенциите на 
потребителите (членовете на екипа участвали в посещението 
на адрес и/или предлагащи прилагането на мярката, се избира 
мярка „Сигнал“. 
В този случай, компетентната институция ще разгледа сигнала 
и ще планира, изпълни  или откаже прилагането на мярка от 
компетенцията й. 

Избор на екипна 
дейност. 



В поле „Коментар“ вписвате информация 
относно причините, поради които 
детето/ученика не е записан, е отписан или 
не посещава образователна институция.  
 

Въз основа на вписаната информация, съответната 
институция ще прецени необходимостта и определи 
конкретната/конкретните мярка/мерки  във връзка 
със спецификата на случая. 

От поле „Стаус“ избирате опция „Предложена“. 

 

За отказ от добавяне на мярка, кликнете 
върху бутон „Отказ“.  

За да приключите действията по добавяне 
на мярка, кликнете върху бутон „Добави“. 

Избор на екипна 
дейност. 



За да изберете индивидуална дейност следва да  
кликнете:  
- В поле „Избор на тип дейност“, ако не е визуализирано 
падащото списъчно поле;    

Избор на 
индивидуална 

дейност. 

- Кликвате в списъчното поле по указания начин и 
избирате опция „Индивидуална“  



Вследствие на извършената дейност се визуализира поле 
с набор от мерки, от което може да добавите нужната. 
Мерките са от компетенциите на служителя предлагащ 
мярката. Кликвате върху името на мярката, която искате 
да се приложи. 

описание на предложената мярка.  
В поле „Коментар“ може да се впише допълнителна 
информация по добавената мярка.  
В поле „Статус“ вписвате статуса на мярката.  

Визуализира се код и 

В случая залагаме статус „Предложена“ 

 
 

За да приключите работата по добавяне на марката в 
системата, кликнете върху бутон „Добави“. 

Избор на 
индивидуална 

дейност. 



За да редактирате, планирате, изпълните или откажете 
мярка следва да кликнете върху меню „Механизъм за 
обхващане и задържане»  по указания начин.   

Ученици - мерки 

От визуализиралото се падащо меню, избирате опция  
„Ученици – мерки“. 



Визуализиралата се страница „Списък ученици – мерки“ 
съдържа богат набор от филтри. Чрез филтрите може да 
оптимизирате дейността  си по редактиране, добавяне,  
планиране и изпълнение  на нужните мерки.  
Създадена е възможност за генериране на справка. 



За да изпълните действие по мярка може да подходите по 
два начина. 

I  
начин 

Кликвате върху описанието на мярката. 



Вследствие на действието се визуализира  прозорец за 
„Редактиране на мярка“. 

I  
начин 

Кликнете в поле „Статус“. 
От падащия списък изберете опция „Планирана“ 
За да изберете дата за изпълнение кликнете върху  
календара по указания начин. 

За да приключите дейностите по планиране на 
мярката, кликнете върху бутон „Запис“. 
Визуализира се надпис, че данните са записани 
успешно. 
За да затворите прозореца, кликнете по указания 
начин. 



Кликнете върху опция „Отидете на редакция“.  
Визуализира се страница съдържаща полета „Добавяне на 
нова мярка и „Добавени мерки.  

II  
начин 

Кликнете върху името на мярката. 
Кликнете в поле „Статус“. 
От падащия списък изберете опция „Планирана“ 

За да изберете дата за изпълнение кликнете върху  календара 
по указания начин. 
За да приключите дейностите по планиране на мярката, 
кликнете върху бутон „Запис“. 
За да излезете от страницата кликнете върху връзката „Към 
профила на ученика“. 



01 Предложена 

02 Планирана 

 
03      Отказана 

04 Неизпълнена 

С т а у с  н а   

м е р к и т е  

Изпълнена 05 



Списък ученици - 
мерки 

Филтър „Избор на институция“ съдържа набор от 
институции  за филтриране на мерките по избрана 
институция. 
 
 

http://powerpoint.sage-fox.com/




За да генерирате Протокол  
за посещение на адрес, следва да кликнете с ляв бутон на мишката тук: 

За да отворите Протокола за физическо 
посещение на адрес, кликнете върху 
„Формуляр за обход на  отпаднали 2017/2018 г. 



След отваряне на Протокола за физическо 
посещение, кликнете върху бутон „Принт“, 
който се намира долу в дясно на страницата.  



 
Визуализира се страица с бутон „Запазване“, 
бутон „Отказ“ и бутон „Промяна“. 
 



С кликване върху бутон „Запазване“ файла 
се съхранява във формат pdf и може да бъде 
предоставен на екипа за обхват.  
  



При кликване върху бутон „Промяна“ се 
визуализира страница с текущите принтери от 
които може да бъде избран принтер за печат и 
разпечатване на протокола.  



Попълване на Протокол за посещение на адрес за обхват 

Първо се попълва дата и час на извършеното  посещение. 

16.00 19.01 

. 

 
 

Попълва се дата и час на извършеното  
посещение. Ако ученикът не е открит на адреса се попълва отговор „Не“ на 

протокола  с Х. 
  В този случай се вписват данни събрани от съседите или роднини на 
ученика за неговото фактическо местонахождение. 



Описват се причините за отпадане на детето/ученика  

 

. 

 
 

Описват се причините за отпадане. 
Планирани мерки за обхват и задържане (код на мярката) се 
попълва от екипа, в случай че са предложени мерки с цел  
реинтегриране на детето/ученика. 

  

От екипа за обхват извършил проверката и предложил мерките 
се вписва само кода на мерките без описанието им. 

От екипа за обхват 
извършил 

проверката и 
предложил 

мерките се вписва 
само кода на 
мерките без 

описанието им. 
 



. 

 
 

Задължително се вписват имената и полагат подпис  всички 
участвали в посещението служители. 

  



В случай, че не можете да гарантирате получаване в указания 
срок, сканирайте и изпратете на B2S@MON.BG преди 
предаване в РУО !!  

   

Моля подпишете и предайте формуляра в РУО до 48 часа 
от посещението !  



. 

 
 

Поле „Бележки от посещението“ се попълва при проблеми 
по време на посещението на адреса.  
Неработещ звънец, никой не отваря, незаинтересовани 
родители и др. 
 
 

  




