
РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ И СЪВЕТИ 

НА  

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА 

НАИМЕНОВАНИЕ  ДАТА НА 
ПРОВЕЖДАНЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗА ВРЪЗКА ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ 

1. Учредително 
заседание  на 

Областен 
консултативен 

съвет за 
подкрепа на 
личностното 
развитие на 

децата и 
учениците в 

област Варна 
ОКСПЛРДУ 

23.06.2017 областен 
управител 

 
 

0882 333 090 1. Избира ръководство и членове на Съвета:  
Председател - областен управител, Стоян Пасев  
Зам. председател - зам. областен управител, Илиян Карагьозов 
Секретар - Ваня Бонева, експерт в ОА-Варна 

2. Приема Правилник за организация и дейността на Съвета  
3. Да бъде издадена заповед на областния управител за 

определяне числеността и точния състав на Съвета 

2. Учредително 
заседание на 

Областен 
консултативен 

съвет за култура  

31.07.2017 Областен 
управител  

0882 333 090 1. Избира ръководство и членове на Съвета:  
Председател - областен управител, Стоян Пасев  
Зам. председател - зам. областен управител, Петър Манчев  
Секретар - Ваня Бонева, експерт в ОА-Варна 

2. Приема Правилник за организация и дейността на Съвета  
3. В срок до 20.09.2017 да бъде представена информация от 

общините и институциите членове на Съвета за изработване 
на Областна стратегия за култура на област Варна  

 

4. Областен 
консултативен 

съвет младежки 
дейности и спорт  

27.02. 2017 Областен 
управител  

Зам. 
председател - 
Петър Манчев, 
зам. областне 

0882 333 090 1. Приемане на Областен план за младежта за 2017г.  
2. Приемане на информация за напредъка по изпълнението на 

Областната стратегия за младежта на област Варна и 
общинските планове за действие 



управител  
 

5. Областен 
съвет за 

сътрудничество 
по етническите и 
интеграционни 

въпроси  

01.03.2017 Областен 
управител  

Зам. 
председател - 

Петър Манчев , 
зам. областне 

управител  

0882 333 090 1. Съветът приема отчета за напредъка по изпълнение на 
плановете за действие на общините от Варненска област и 

Областната стратегия за интегриране на ромите и на 
българските граждани в уязвимо социално положение, 
живеещи в сходна на ромите ситуация, в изпълнение на 

Националната стратегия за интеграция на ромите 

6. Постоянна 
комисия по 

заетост  

11.04.2017 Областен 
управител  

 
Зам. 

председател - 
Илиян 

Карагьозов, зам. 
областне 

управител  

0882 333 090 1. Оценка на заявките на работодатели за участие в схема 
„Обучения и заетост на младите хора“  по ОП РЧР 2014-2020г. 

2.  Класиране на заявките на работодателите за участие в схема 
„Обучения и заетост на младите хора“  по ОП РЧР 2014-2020г. 

  
 

7. Областна 
епизоотична 

комисия  

07.06.2017г.  Петър Манчев , 
заместник 
областен 

управител  

0882 333 090 1. Отмяна на Заповед на ОУ във връзка с възникнало основание- 
подобрена епизоотична обстановка в страната по отношение 

на болестта инфлуенца А по птиците  

     

 

 


