
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра                          

 

З А П О В Е Д 

№ ОКД-02-24 

гр. Силистра, 21.11.2018 г. 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2016 – 2020 

г.) 

НАРЕЖДАМ: 

ОТМЕНЯМ Заповед № ОКД-02-15/11.10.2017 г. и определям състава на 

Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги в област Силистра (2016 – 2020 г.), както следва: 

Председател: Стоян Бонев (зам. областен управител на област Силистра) 

Координатор: Десислава Божева (ст. експерт – Областна администрация 

Силистра) 

Членове: 

Основен състав: 

1. Представител на РДСП Силистра – Юлия Тодорова (ст. юрисконсулт); 

2. представител на Община Силистра – Мирослава Моллова-Димова (гл. 

експерт); 

3. координатор по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата 

на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ за област 

Силистра към АСП – Диана Христова; 

4. координатор по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата 

на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ за област 

Силистра към АСП – Галина Костова. 

Разширен състав: 

1. Представител на Регионална здравна инспекция – Силистра – Красимира 

Кръстева (гл. експерт в дирекция „Обществено здраве”); 

2. представител на Регионално управление на образованието – Силистра – Ирена 

Маринова (ст. експерт по приобщаващо образование); 

3. представител на Община Алфатар – Живка Банкова (секретар); 

4. представител на Община Главиница – Соня Петкова (зам. кмет); 

5. представител на Община Дулово – Доротея Тотева (зам. кмет); 

6. представител на Община Кайнарджа – Мая Бочева (зам. кмет); 

7. представител на Община Силистра – Галя Горанова (началник отдел 

„ОЗСПС“); 

8. представител на Община Ситово – Мария Илиева (зам. кмет); 

9. представител на община Тутракан – Снежана Николова (гл. експерт); 
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10. представител на Дирекция „Социално подпомагане” Силистра – Ралица 

Великова (началник отдел „ХУСУ“); 

11. представител на Дирекция „Социално подпомагане” Тутракан – Шенол 

Молла (директор); 

12. представител на Дирекция „Социално подпомагане” Дулово – Садет Адемова 

(началник отдел „ХУСУ“); 

13. началник отдел „Закрила на детето“ при ДСП Дулово – Айтен Ахмед; 

14. началник отдел „Закрила на детето“ при ДСП Силистра – Ваня Райчева; 

15. началник отдел „Закрила на детето“ при ДСП Тутракан – Теменужка 

Маринова. 

 

Копие от Заповедта да се връчи на членовете за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИЯН ВЕЛИКОВ   /П/ 

 

За Областен управител на област Силистра 

(На основание Заповед РД-21-25/19.11.2018 г.) 

 

 

 


