
 

 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 

 
 
 

З А П О В Е Д 
№ ОКД-02-10 

гр. Силистра, 08.05.2014 г. 
 
 

На основание чл. 31, ал. 1, т. 10, чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и 
във връзка с чл. 44, ал. 1, 2 и 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България и настъпили персонални промени отменям Заповед № ОКД-02-31 от 28.10.2013 
г. на Областния управител на област Силистра и 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

Поименен състав на Областния съвет по сигурност (ОСС), както следва: 
 
Председател: г-н Насуф Насуф – областен управител на област Силистра. 
Секретар: г-н Жулиан Раданов – младши експерт в Областна администрация 

Силистра. 
 

Членове: 
1. г-жа Вяра Емилова - заместник областен управител на област Силистра; 
2. г-жа Джанан Халил - заместник областен управител на област Силистра; 
3. г-жа Светлана Великова – главен секретар в Областна администрация 
Силистра; 
4. г-жа. Лейла Слатинска - директор на дирекция АПОФУС в Областна 
администрация Силистра; 
5. г-н Тодор Динков - директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация 
Силистра; 
6. гл. инспектор Кристиян Петров – в. н. д. директор на ОД на МВР – Силистра; 
7. г-н Лъчезар Ганев – директор на ТД на ДА „Национална сигурност“ – Силистра; 
8. подп. Ивайло Александров – началник на Областен военен отдел – Силистра към 
Военно окръжие Русе; 
9. инж. Румен Мъров – началник на ОУ ПБЗН - Силистра; 
10. д-р Фанка Тончева – директор на ЦСМП - Силистра; 
11. д-р Теодора Начева – директор на РЗИ – Силистра; 
12. г-н Илко Гецов – началник на ГПУ – Силистра; 
13. инж. Велин Иванов – директор на Областно ПУ – Силистра; 
14. инж. Георги Милчев – ръководител МЕПР–Силистра, МЕР–Русе, ЕСО-ЕАД; 
15. инж. Николай Панев – началник отдел ЕМ и СТИ при Районен обслужващ 
център Добрич/Силистра за област Силистра към „Енерго-Про Варна“ ЕООД; 
16. инж. Стефан Савов – управител на „В и К” ООД – Силистра; 
17. г-жа Маргарита Касабова – директор на секретариата на ОС на БЧК - Силистра; 
18. инж. Февзия Узун – директор на ОДБХ – Силистра; 
19. инж. Валентин Иванов – главен специалист към Морска администрация – 
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Русе, ръководител на представителство Силистра; 
20. г-жа Габриела Миткова – началник на РИО – Силистра; 
21. инж. Борис Стоянов – ръководител на хидротехнически район Тутракан към  
„Напоителни системи” ЕАД Русе – клон „Долен Дунав”; 
22. инж. Евгени Аврамов – директор на РД „Автомобилна администрация” – 

Силистра. 
 

Редът за работа на ОСС е определен в Правилника за състава и функциите на 
съветите по сигурност, приет с ПМС №352/19.09.1997 г. 

Във връзка с настоящата заповед Секретарят на ОСС да актуализира списъка за 
оповестяване на състава на ОСС, който да бъде заложен при оперативния дежурен. 

Заповедта да се публикува на електронната страница на областна администрация 
Силистра и да се връчи на всички членове на Областния съвет по сигурност за сведение и 
изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Джанан Халил – 
заместник областен управител на област Силистра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЖАНАН ХАЛИЛ 
 
За Областен управител на област Силистра 
 
/На осн. Заповед №РД-21-12/24.04.2014г./ 
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