РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

З А П О В Е Д
№ РД-12-14
Гр. Плевен 14.11.2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 2 от Устройствения
правилник на областните администрации и писмо с Вх.№РД-32-41/01.11.2019 г. получено в
Областна администрация – Плевен от Министерството на образованието и науката

С Ъ З Д А В А М
І. Областна координационна група за учене през целия живот, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА БОЖИНОВА – Заместник областен управител на област Плевен;
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛБЕНА ТОТЕВА – Началник на Регионално управление на образованието –
Плевен;
СЕКРЕТАР:
Милен Първанов – Главен експерт в Дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост” в областна администрация – Плевен;
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ЧЛЕНОВЕ:
Калинка Ангелова – Старши експерт „Организация на средното образование” в
Регионално управление на образованието - Плевен;
Пламен Петков – Началник на отдел „Статистически изследвания” към ТСБ –
Северозапад;
Николета Минчева – Експерт комуникация и информация към Областен
информационен център – Плевен и национално контактно лице по дейности по
програма „Мария Склодовска-Кюри, Хоризонт 2020;
Ана Иванова – Експерт следдипломно обучение в Медицински университет – Плевен;
Здравко Дафинов – Директор на Дирекция „Бюро по труда” – Плевен;
Ивайло Ницов – Началник на служба „Административно-правно осигуряване и връзки
с обществеността във Военно формирование 52090;
Доц. д-р Анелия Рангелова – Представител на Педагогически колеж – Плевен,
структурно звено към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”;
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8. Емилия Дакова – Представител на Регионален център за професионална
квалификация – ООД – Плевен;
9. Веселин Йотков – Председател на Стопанска камара – Плевен;
10. Полк. доц. д-р. инж. Живо Петров – Заместник декан на факултет „Авиационен” към
ВВУ „Васил Левски”;
11. Полк. проф. д-р. инж. Мартин Маринов – Декан на факултет „Авиационен” към ВВУ
„Васил Левски”;
ІІ. Областната координационна група за учене през целия живот:
Съдейства по осигуряване на ефективно координирано взаимодействие при
разработването на областна политика за увеличаване участието на населението в дейности за
учене през целия живот и за общ напредък в сектора за учене на възрастни
Контрол по настоящата Заповед ще осъществява г-жа Татяна Божинова - Заместник
областен управител на област Плевен.
Копие от настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за
сведение и изпълнение.
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МИРОСЛАВ ПЕТРОВ
Областен управител на област Плевен
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