
ОДОБРИЛ: /П/ 

СТЕФКО БУРДЖИЕВ 

Областен управител на област Русе  

 

 

 

ПРОТОКОЛ   

 

от неприсъствено заседание на работна група, съгласно Решение №3 на Секторната 

комисия в областта на образование и пазар на труда прието с Протокол № 2 от 

16.06.2016 г. 

 

Днес 10.05.2017 г. се извърши обобщаване на получените резултати от обсъждане на 

проект на Областна стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в 

област Русе (2017-2018). 

Проектът беше разработен от експерти в Регионално управление по образование 

Русе и Областна администрация Русе, след което беше изпратен за становище на членовете 

на работна група в състав (съгл. решение № 3 От Протокол №2/16.06.2016 г.): 

− Г-н Валентин Панайотов, Кмет на Община Борово; 

− Г-н Димитър Славов, Кмет на Община Бяла; 

− Г-н Георги Георгиев, Кмет на Община Ветово; 

− Г-н Божидар Борисов, Кмет на Община Две Могили; 

− Г-н Георги Миланов, Кмет на Община Иваново; 

− Г-н Пламен Стоилов, Кмет на Община Русе; 

− Г-н Валентин Атанасов, Кмет на Община Сливо Поле; 

− Д-р Петър Петров, Кмет на Община Ценово; 

− Д-р Маргарита Николова, Директор на Регионална Здравна Инспекция Русе; 

− Г-жа Кристина Георгиева, Директор на Регионална Дирекция „Социално 

подпомагане” - Русе 

− Г-н Вартан Вартанян, Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Русе 

− Проф. д-р Велизара Пенчева, Ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“; 

− Г-жа Офелия Кънева, Председател на Държавна агенция „Закрила на детето“; 

− Г-жа Микаела Здравкова, Председател на Клуб „Отворено Общество“; 

− Г-жа Вечие Ибрямова, Секретар на Областен съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси; 

− Г-жа Диана Николова, Председател на Областен обществен съвет за социално 

включване на хората с увреждания; 

В посочения за целта срок – 10.05.2017 г., в Областна администрация Русе не са 

постъпили становища по така предложения проект на Стратегията. На основание 

постановеното условие в писмо (наш изх. № 37-00-7 от 05.05.2017 г.) се приема, че 

членовете на работната група дават положителните си становища относно разработената 

Областна стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област 

Русе (2017-2018). 

 Предвид гореизложеното се приема следното Решение: 

1. Членовете на работната група да внесат проекта на Областна стратегия за 

подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Русе (2017-2018) 

за съгласуване с Областния съвет за развитие и Регионалното управление на 

образованието, както и за последващо утвърждаване от Областния управител на 

област Русе (съгл. чл.196, ал.5 от ЗПУО). 


