РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе
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№ 6-95-00-446
Русе, 13. 07. 2017 г.
На основание чл.32, ал.1, във връзка с чл.31, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за
администрацията, чл.7, ал.2 и ал.3 от Устройствения правилник на областните
администрации и Решение на Областния съвет за развитие на област Русе от 29.06.2017 г.,
във връзка с чл.22, ал.6 и ал.7 от Закона за регионалното развитие,
НАРЕЖДАМ:
І. УТВЪРЖДАВАМ състав на Постоянната комисия в областта на образованието,
младежките дейности и спорта, както следва:
1. Председател: Валентин Колев – заместник областен управител;
2. Секретар: Десислава Пенчева – старши експерт в отдел „Административен
контрол и регионално развитие (АКРР)”, Дирекция „Административен контрол, регионално
развитие и държавна собственост (АКРРДС)” в Областна администрация Русе;
Заместник-секретар: Вечие Ибрямова – старши експерт в отдел АКРР, Дирекция
АКРРДС в Областна администрация – Русе;
Членове – представители на:
3. Община Борово;
4. Община Бяла;
5. Община Ветово;
6. Община Две могили;
7. Община Иваново;
8. Община Русе;
9. Община Сливо поле;
10. Община Ценово;
11. Регионално управление на образованието – Русе;
12. Регионален Съвет на КНСБ – Русе;
13. Регионален Синдикат „Образование” към СРС на КТ ”Подкрепа” – Русе;
14. Съюз на работодателите в системата на Народната просвета в България – област
Русе;
15. Сдружение на директорите в средното образование в Република България – Русе;
16. Регионална здравна инспекция – Русе;
17. Дирекция „Регионална служба по заетостта“;
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18. Министерство на младежта и спорта за област Русе;
19. Държавна агенция за закрила на детето за област Русе;
20. Русенски университет „Ангел Кънчев“;
21. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – филиал Русе;
22. Общински младежки дом – Русе;
23. Синдикат на българските учители – Русе;
24. Клуб „Отворено общество“ – Русе;
25. Сдружение „Съзидание 6002“ – Русе.
ІІ. Правилата за организацията и дейността на Постоянната комисия в областта на
образованието, младежките дейности и спорта са приети с решение от 29.06.2017 г. на
Областния съвет за развитие на област Русе.
III. Ръководителите на посочените в т.I. организации и институции, определят свой
представител и обезпечават участието му в заседанията на Комисията.
ІV. ОТМЕНЯМ Заповед № 6-95-00-1069/16.09.2013 г. на Областния управител на
област Русе, изменена и допълнена със Заповед № 6-95-00-134/06.03.2014 г., Заповед № 6-9500-166/21.03.2014 г., Заповед № 6-95-00-34/14.01.2015 г., Заповед № 6-95-00-64/21.01.2015 г.,
Заповед № 6-95-00-105/23.01.2015 г., Заповед № 6-95-00-896/01.10.2015 г., Заповед № 6-9500-1195/14.12.2015 г. и Заповед № 6-95-00-363/17.06.2016 г.
Копие от заповедта да се изпрати на заинтересованите лица за сведение и изпълнение
и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Русе.

СВИЛЕН ИВАНОВ /П/
Заместник областен управител
/За Областен управител на област Русе
съгл.Заповед №3-95-00-426/06.07.2017 г./
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