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На основание чл, 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО), чл. З, ал. З от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на
образованието (ПУФРУО), в изпълнение на чл. 252, ал. 1 от ЗПУО, чл. З, ал. 2, т, 1. т, 6, т. 7 и т.
55, чл, 6, ал. 1, чл, 14. ал. 1, т. 1 и т. 4 от 11УФРУО и на чл. З, ал. 12, т. 4 и т. 6 от Постановление
на Министерски съвет К» 100 от 08,06.2018г. за създаване и функциониране на Механизъм за
съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и писма на кмета на община
Аврен, на директори на училища и детски градини, на директора на ОД на МВР Варна и РД
„Социално подпомагане", постъпили в Регионално управление на образованието (РУС)), гр,
Варна, за определяне на участници в екипите, както и заповед К« РД 06 - 839/20,07.2018г. на
началника на РУ О Варна за определяне на ръководители на екипите

О П Р Е Д Е Л Я М :

1. Състав на еккп за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст за Община Аврен - Район Дъбраедшо с обхват Дьбравино и
Юнак» както следва:

1* Ръководител: Розета Заркова * старши експерт за квалификация на
педагогическите специалисти

2. Членове:
2.1. Атанас Атанасов - кмет на с. Дъбравата;
2.2. Нуртен Шукриева - домакин в ДГ „Пролет44, с, Дьбравино;
2.3. Сийка Иванова - социален работник ОЗД, ДСП Долни чифлик;
2.4. Емилия Петрова - учител в ОУ ,;Св. Климент Охридски", с, Дъбравино;
2.5. Стилиан Илиев - младши полицейски инспектор, представител на ОД на МВР;
2.6. Борислав Младенов ~ инспектор ДПС, представител на ОД на МВР;
2.7. Димитър Димов - инспектор ДПС, представител на ОД на МВР.

3. Резервни членове:
3.1. Румяна Кирова - главен специалист кметство Дъбравино;
3.2. Стоянка Йорданова - социален работник ОЗД, ДСП Долни чифлик;
3.3. Стефан Стефанов - младши полицейски инспектор, представител на ОД на МВР;

Н. Задължения на екипа за обхват
1, Експертите. от_РУО Варна, като ръководители на екипите за съвместна работа на

институциите за обхващане и включване в образователната система на дена и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, следва да координират
изпълнението на дейностите, определени с ПМС № 100/08.0б.2018г.

\
?р. Варна, уд, „ Цар Симеон /" Л* 33, тел. 053/68? 483, факс' 632 298, &~тш1:
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2. Екипите изпълняват дейностите, определени в чл. З, ап. 2 от ПМС № 100/08.06.2018г
и осигуряват сиазването на сроковете, определени в чл. 6, т, 6-11 от ПМС
100/08.06.201&Г.

Копие от заповедта да се връчн на заинтересованите лица за сведение и изпълнение,

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществява лично началникът на РУС Варна.

ВЕНЦЕСЛАВА ГЕНОВА, д.и.
НАЧАЛНИК НА РУО ВАРНА

зр. Вирна, уя. „ Цар Симеон /" № 32, тел. 052/687 483, факс '632 2$8, е-пип1:


