
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра                          

З А П О В Е Д 

№ ОКД-02-10 

гр. Силистра,  19.03.2012 г. 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 12 и чл. 14, ал. 2 и 4 

от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционни въпроси към Министерския съвет (загл. изм. - ДВ, бр. 31 от 

2011 г., в сила от 15 април 2011 г.) и предвид необходимостта от актуализация на състава 

на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 

(ОССЕИВ) към областния управител 

И З М Е Н Я М 

Заповед № РД-12-172 от 15 юли 2011 г. 

и ОПРЕДЕЛЯМ състава на ОССЕИВ, както следва: 

Николай Димов – областен управител, председател на ОССЕИВ; 

Алтимир Адамов – заместник-областен управител, заместник-председател на ОССЕИВ; 

Тодора Цонева – заместник-областен управител, заместник-председател на ОССЕИВ; 

Румен Липков – главен експерт в Областна администрация, секретар на ОССЕИВ. 

и ЧЛЕНОВЕ: 

Екатерина Колева – младши експерт в Областна администрация; 

Денка Михайлова – заместник-кмет на община Силистра; 

Йорданка  Стойчева – заместник-кмет на община Дулово; 

Петя Василева – заместник-кмет на община Тутракан; 

Елена Маркова – заместник-кмет на община Главиница; 

Елисавета Кърова – заместник-кмет на община Ситово; 

Валентина Токушева – заместник-кмет на община Кайнарджа ;  

Стефка Жекова – секретар на община Алфатар; 

Габриела Миткова – началник на Регионален инспекторат по образование (РИО) – гр. 

Силистра; 

Стефка Малчева – Директор на Териториално статистическо бюро (ТСБ) – гр. Силистра; 

д-р Константин Попов – Директор на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. 

Силистра; 

Надежда Кирова – Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол 

(РДНСК), гр. Силистра; 
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Лилия Атанасова – Директор на Регионална инспекция за опазване на околната среда и 

водите (РИООСВ) – гр. Русе; 

Драгомир Николов – Директор на Регионална служба по заетостта (РСЗ) – гр. Русе; 

Анелия Василева – Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) – 

гр. Силистра; 

комисар Ивелин Иванов – Директор на Областна дирекция на МВР – гр. Силистра; 

Георги Иванов – Директор на Областна дирекция „Земеделие” (ОДЗ) – гр. Силистра; 

Митко Костадинов – старши експерт в Дирекция „СА” към Комисия за защита от 

дискриминация – гр. Силистра; 

Бейхан Мехмед – председател на „Европейска сигурност и интеграция“ – гр. Тутракан; 

Иван Димитров – представител на ромската общност от община Дулово; 

Николай Георгиев – представител на ромската общност от община Силистра; 

Сирухи Шейтанян – председател на „Арменската общност”; 

Иван Колев – председател на КПД „Родно Лудогорие”; 

Кера Георгиева – председател на СНЦ „Приятели на света”; 

Галина Георгиева – председател на Фондация „Мост медия - С”. 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМОВ 

Областен управител на област Силистра 


