РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОДОБРЯВАМ:
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН:
…………П……………
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ

ПРОТОКОЛ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТ НА ДЕЦАТА
№1
Днес, 17.07.2018 г. (вторник) от 10.00 ч. в Заседателна зала в Областна администрация Плевен се събра Комисия за извършване на подбор във основа на постъпили кандидатури от
общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата.
Комисията е в състав:
1. Татяна Божинова – Заместник областен управител на област Плевен;
2. д-р Милен Първанов – главен експерт в дирекция АКРРДС в Областна
администрация - Плевен;
3. Георги Георгиев – инспектор в ОДМВР - Плевен;
4. Диана Йончева – главен експерт в РДСП – Плевен;
5. д-р Койка Бешлийска – главен експерт в отдел „ОКМД”, дирекция „Медицински
дейности” – РЗИ – Плевен;
6. Маруся Додова – старши експерт „Предучилищно образование” – в РУО – Плевен;
7. Симонета Иванова – шампионка на България по шахмат до 20 годишна възраст.
Комисията обсъди постъпилите кандидатури за членове на Съвета на децата, както
следва в направления:
а.) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 от закона
за предучилищното и училищно образование, или на детски и младежки
съвети, парламенти и др. – 5 (пет) броя кандидатури;
б.) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани
от бизнеса – 0 (нула) броя кандидатури;
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в.) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и
потребители/доброволци в социални услуги за деца – 3 (три) броя кандидатури;
г.) индивидуални кандидатури – 6 (шест) броя кандидатури.
Всеки член на комисията подписа на място индивидуалния си оценителен грид
(Приложение 3)
Членовете на комисията заедно разгледаха Обобщаващия грид (Приложение 3.1.) и
предлагат следното класиране на кандидатите за членове на Съвета на децата:
1. място

2. място

3. място

Направление 1
Венцислав
Венциславов
Георгиев – 280 т.

Направление 2

Тодор Радославов
Ценов – 279 т.
Ирина Николаева
Росенова – 278 т.

-

Направление 3
Елена Детелинова
Асенова – 280 т.

Направление 4
Елеонора
Димитрова
Георгиева – 280
т.

-

Иван Николаев
Първановски – 279 т.

Силвена
Мигленова
Марчева – 279 т.

-

Борислава Маринова
Станкулова – 278 т.

Христо Кирилов
Илиев – 278 т.

Мотиви: Оценката е средноаритметична от индивидуалните оценителни гридове на
всеки член.
Няма подадени документи на деца от уязвими групи.
Съставил протокола: Милен Първанов
Подписи на членовете на комисията:
1………П………… Татяна Божинова – Заместник областен управител на област Плевен;
2………П………… д-р Милен Първанов – главен експерт в дирекция АКРРДС в
Областна администрация - Плевен;
3. ……П………….. Георги Георгиев – инспектор в ОДМВР - Плевен;
4………П………… Диана Йончева – главен експерт в РДСП – Плевен;
5………П………… д-р Койка Бешлийска – главен експерт в отдел „ОКМД”, дирекция
„Медицински дейности” – РЗИ – Плевен;
6………П………… Маруся Додова – старши експерт „Предучилищно образование” – в
РУО – Плевен;
7………П………… Симонета Иванова – шампионка на България по шахмат до 20
годишна възраст.
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