
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра                           

 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ ОКД-02-9 

гр. Силистра, 05.06.2017 г. 

 

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

настъпили персонални промени в ръководството на териториалните административни 

звена на изпълнителната власт  

 

 

ОТМЕНЯМ: 

 

 

 

Заповед № ОКД-02-21/02.12.2014 г. и определям състав на „Областния 

обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията“, както следва: 

 

 

Председател: – г-н Ивелин Статев – областен управител на област Силистра; 

Зам. председател: – г-н Стоян Бонев – зам. областен управител на област 

Силистра;  

Секретар: – г-н Жулиан Раданов – старши експерт в ОА Силистра; 

                                     

и членове:  

1. д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра; 

2. д-р Димитър Стефанов – кмет на община Тутракан; 

3. д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово; 

4. г-н Сезгин Алиибрям – кмет на община Ситово; 

5. г-жа Янка Господинова – кмет на община Алфатар; 

6. г-н Любен Сивев – кмет на община Кайнарджа; 

7. г-н Неждет Ниази – кмет на община Главиница; 

8. г-н Людмил Хърватев – председател на Окръжен съд - гр. Силистра; 

9. г-н Теодор Желев – административен ръководител на Окръжна прокуратура -

Силистра; 

10. ст. комисар. Кристиян Петров – директор на ОД на МВР - гр. Силистра; 

11. г-н Генчо Генов – началник на Митнически пункт - гр. Силистра; 

12. г-жа Иванка Скорчелиева – директор на офис Силистра към ТД на НАП 

Варна; 

13. г-жа Габриела Миткова – началник на РУО на МОН за гр. Силистра; 

14. д-р Теодора Начева – директор на РЗИ - гр. Силистра; 
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15. инж. Станка Лазарова – зам. председател на Силистренска търговско-

промишлена палата; 

16. г-н Юлиян Желев – администратор на електронен сайт „Паралел 44“ - гр. 

Силистра; 

17. г-н Алексей Минев – отговорен редактор на в-к „Силистренски бряг“ 

18. г-н Йордан Георгиев – журналист, служител „Протокол и връзки с 

обществеността“ при Областна администрация Силистра. 

 

Заповедта да се публикува на електронната страница на Областна 

администрация Силистра и да се връчи на всички членове на Областния обществен 

съвет за превенция и противодействие на корупцията, за сведение и изпълнение. 

 

 

 

ИВЕЛИН СТАТЕВ       /П/ 

Областен управител на област Силистра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


