РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе
З А П О В Е Д
№ 6-95-00-313
Русе, 08.06.2021 г.
На основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за
администрацията, Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет (изм. и
доп. с ПМС №259/14.10.2019 г.) относно Механизъм за съвместна работа на
институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст и Заповед №3-95-00-301/02.06.2021 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
І. СЪЗДАВАМ Областен координационен център в състав:
Председател: Стефка Караколева – заместник областен управител на област
Русе и председател на Постоянната комисия в областта на образованието, младежките
дейности и спорта;
Отговорник: Десислава Пенчева – главен експерт в отдел АКРР, Дирекция
АКРДС в Областна администрация – Русе и секретар на Постоянната комисия в
областта на образованието, младежките дейности и спорта;
Членове:
1. Началник на Регионално управление на образованието – Русе;
2. Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе;
3. Директор на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи –
Русе;
4. Директор на Регионална здравна инспекция – Русе;
5. Кмет на община Борово;
6. Кмет на община Бяла;
7. Кмет на община Ветово;
8. Кмет на община Две могили;
9. Кмет на община Иваново;
10. Кмет на община Русе;
11. Кмет на община Сливо поле;
12. Кмет на община Ценово.
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ІІ. ВЪЗЛАГАМ на Областния координационен център да следи за реализирането
на дейностите, заложени в Постановлението, както и да провежда регулярни срещи за
обмен на информация между ангажираните институции и да подпомага координацията
в техните съвместни действия, свързани с изпълнението на Механизма.
III. ОТМЕНЯМ Заповед №6-95-00-510/05.09.2018 г. на областния управител на
област Русе.
Копие от настоящата заповед да изпрати на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация –
Русе.
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