РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

З А П О В Е Д
№ ОКД-09-02-1
Добрич 20.01.2016 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с изпълнение на
чл.49, ал.7 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета (ППЗНП) , чл.25, ал.4 от
Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и постъпило писмо от Началника на
Регионален инспекторат по образованието – Добрич, регистрирано в деловодството на Областна
администрация Добрич с вх.№ РкД-36-3/18.01.2016 г. ;
Н А Р Е Ж Д А М:
1. СВИКВАМ редовно заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие
– Област Добрич, на което да бъде обсъдено предложението на Началника на Регионален
инспекторат по образованието – Добрич за държавен план-прием 2016/2017 г. в училищата на
територията на Област Добрич, в следния поименен състав:
Председател: Детелина Николова – Областен управител на Област Добрич
Членове:
1. Кемал Себайдин Асан – главен експерт в Областна администрация Добрич;
2. Пламен Начков – директор на Дирекция “Регионална служба по заетостта”- Варна;
3. Васил Сивков – директор на ДБТ – Добрич;
4. Атанас Йорданов – директор на ДБТ – Тервел;
5. Диамант Червенков – директор на ДБТ – Каварна;
6. Дарин Драгнев – директор на ДБТ – Генерал Тошево;
7. Гинка Василева – председател на РКС на КНСБ;
8. Маргарита Нейкова – председател на СРС “Подкрепа”, гр. Добрич;
9. Мария Кирилова – председател на УС на КРИБ-Добрич;
10. Герман Германов – секретар на Търговско промишлена палата – Добрич;
11. Николай Колев – председател на Стопанска камара – Добрич;
12. Силвия Кирякова – делегиран представител на Асоциацията на индустриалния
капитал в България;
13. Ирена Баирова – директор на РДСП – Добрич;
14. д-р Христо Боев – началник на РИО-Добрич;
15. Маргарита Антонова – директор на дирекция „Инспекция по труда“-Добрич;
16. Мариян Жечев – кмет на община Шабла;
17. Добри Стефанов – кмет на община Крушари;
18. инж. Тошко Петков – кмет на община Добричка;
19. Николай Ангелов– кмет на община Балчик;
20. Йордан Йорданов – кмет на община Добрич;
21. инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел;
22. Валентин Димитров – кмет на община Генерал Тошево;
23. Нина Ставрева – кмет на община Каварна;
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2. Заседанието да се проведе на 26.01.2016 г. от 14:00 часа в зала „Пресцентър” на
Областна администрация Добрич.
3. На заседанието Комисията да обсъди и съгласува предложенията на Началника на
Регионален инспекторат по образованието – Добрич (РИО-Добрич) за държавен план-прием
2016/2017 г. в училищата на територията на Област Добрич.
4. След приключване на заседанието и съгласно определените срокове от Министъра на
образованието и науката, Началникът на РИО – Добрич да предприеме необходимите действия,
свързани със защитата на план-приема в Министерството на образованието и науката.
5. При отсъствие на член от Комисията по т. 1 той следва да бъде заместван с надлежно
оформена Заповед, или Пълномощно.
Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на визираните длъжностни лица за
сведение и изпълнение.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ: ……………………………...
(ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА)
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