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З А П О В Е Д 

№ ОА-138 

София, 15.06.2021 г. 

 

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията (ЗА), във връзка с  изпълнение 

на Постановление на Министерския съвет №100 от 08 юни 2018 г. 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 Постановление на Министерския съвет №259 от 14 октомври 

2019 г. за изменение и допълнение на Постановление №100 на Министерския съвет от 

2018 г. 

 

Н А З Н А Ч А В А М: 

 

Областен координационен център – Софийска област  

в следния състав: 

 

 

Председател: Аглика Главчева – Заместник областен управител на Софийска област 

 

и членове:  

1. Росица Иванова – началник на Регионално управление на образованието – 

София регион; 

2. Полина Маринова – директор на дирекция „Регионална служба по заетостта – 

София; 

3. Христина Оцетова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ 

– София област; 

4. Ст. комисар Георги Тотков – директор на Областна дирекция на МВР – София; 

5. Д-р Розалина Чобанова – директор на Регионална здравна инспекция – Софийска 

област; 

6. Наташа Христова – ръководител на териториално звено ГРАО – София област; 

7. Мая Велкова-Нелчинова – началник отдел РРУТ, дирекция АКРРДС, Областна 

администрация на Софийска област; 

8. Женя Иванова – старши експерт, отдел РРУТ, дирекция АКРРДС, Областна 

администрация на Софийска област; 

9. Нонка Станкова – младши експерт „Социални проекти” в община Антон; 

10. Владислава Симеонова – заместник-кмет на община Божурище; 

11. Саня Илиева – главен експерт „Образование“, отдел „Хуманитарни и социални 

дейности“ в община Ботевград; 
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12. Ани Аспарухова – старши експерт „Просвета, култура и вероизповедания“, 

дирекция „Социални дейности, образование, култура и местни данъци и такси“ в 

община Годеч; 

13. Ганка Христова – главен експерт "Образование, култура, вероизповедание и 

младежки дейности“ в община Горна Малина; 

14. Катя Димитрова-Костадинова – секретар на МКБППМН  в община Долна баня; 

15. Анна Крумова – главен специалист СУЗОВ в община Драгоман; 

16. Ангелина Илиева – главен експерт „Образование и социални дейности“, отдел 

„Образование, хуманитарни и социални дейности“ в община Елин Пелин; 

17. Росица Иванова – началник отдел „Социална политика, спорт и туризъм“ в 

община Етрополе; 

18. Анна Серафимова – инспектор наредби в община Златица; 

19. Силвия Арнаутска –  главен експерт „Образование“ в община Ихтиман; 

20. Инж. Тони Малинов – заместник-кмет на община Копривщица; 

21. Благовеста Христова – главен експерт „Образование и култура“, дирекция 

„Административно-правно обслужване“ в община Костенец; 

22. Таня Кирилова-Иванова – началник отдел „Социални и хуманитарни дейности“ 

в община Костинброд; 

23. Янка Божкова - счетоводител към дирекция "Обща администрация"община 

Мирково; 

24. Надя Мутафова – директор на дирекция „Икономически, социални дейности и 

устойчиво развитие“ в община Пирдоп; 

25. Гълабинка Цветанова – главен експерт „Образование, здравеопазване и 

социални дейности“ в община Правец; 

26. Снежана Дамянова – главен експерт "Образование, младежки дейности и спорт",  

дирекция "Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм, общинска 

собственост" в община Самоков; 

27. Николина Иванова – младши експерт „Образование“ в община Своге; 

28. Милена Янкова – главен експерт ПКМДС и секретар на МКБППМН в община 

Сливница; 

29. Павлина Павлова –  секретар на община Чавдар; 

30. Алиция Стоянова – главен специалист „Връзки с обществеността, образование, 

проекти и канцелария“ в община Челопеч. 

 

 

със следната задача: 

 Да координира и следи за функционирането и изпълнението на 

дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, който с Постановление 

на Министерския съвет №100 от 08 юни 2018 г. става постоянно 

действащ и се прилага по отношение на децата и учениците, които не са 

обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от 

училище или детска градина или са напуснали преждевременно 

образователната структура. 
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Заседанията на Областния координационен център – Софийска област да се 

провеждат ежемесечно.  

Настоящата заповед отменя Заповед №ОА-38/06.02.2020 г. на Областния 

управител на Софийска област. 

Копие от заповедта да се доведе до знанието на членовете на Областния 

координационен център - Софийска област за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнението ѝ ще упражнявам лично.  
 

 

 

РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ   (П) 

Областен управител 

на Софийска област 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


