РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе
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№ 6- 95-00-546
Русе, 01.06.2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 31. ал. 1, т. 1, т. 2, т. 6 и т. 7 от Закона за
администрацията, във връзка с чл. 22, ал.5 от Закона за регионалното развитие и Решение
на Областния съвет за развитие, прието с протокол № 1/ 25.06.2013 година, т. 4 от
дневния ред
НАРЕЖДАМ:
I. УТВЪРЖДАВАМ поименен състав на Постоянната секторна комисия в областта на
индустрията и новите технологии, както следва:
1. Председател: г-н Явор Янчев – заместник областен управител на Област Русе ;
2. Заместник-председател: г-жа Пенка Попова – началник отдел „Административен

контрол и регионално развитие“ на Областна администрация – Русе;
3. Секретар: г-жа Вероника Георгиева – младши експерт в отдел „Административен

контрол и регионално развитие” на Областна администрация – Русе;
Членове:
4. Г-жа Мариана Минева – директор на дирекция „Специализирана администрация”
в Община Борово;
5. Г-н Любомир Спирдонов – зам.-кмет на Община Бяла;
6. г-жа Хатидже Гайтан – главен специалист ТДЕЗГТ в Община Ветово;
7. Г-жа Мариета Петрова – секретар на Община Две могили;
8. Г-н Иван Иванов – специалист компютри в Община Иваново;
9. Г-жа Лидия Лечева-Господинова – главен експерт в дирекция „Европейско
развитие” на Община Русе;
10. Г-н Петко Петков – зам.-кмет на Община Сливо поле;
11. Инж. Ванко Петков – директор на дирекция „Специализирана администрация” на
Община Ценово;
12. Г-н Стилиян Алексиев – главен експерт в ТЗ на Агенция за устойчиво енергийно
развитие за Северен централен район;
13. Доц. д-р Бранко Сотиров – декан на факултет „Машинно-технологичен” на РУ
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"Ангел Кънчев";

14. Г-н Стефко Бурджиев - координатор на Регионален академичен център - Русе;
15. Г-жа Катя Горанова – изпълнителен директор на Бизнес център за подпомагане на

малките и средни предприятия;
16. Г-жа Елеонора Черкезова-Иванова – председател на УС на Българо-Румънска
търговско-промишлена палата;
17. Г-н Милен Добрев – изпълнителен директор на Русенска търговско-индустриална
камара;
18. Проф. дн. инж. Красимир Ениманев – председател на УС на Русенска стопанска
камара;
19. Г-н Никола Кибритев – изпълнителен директор на Сдружение „Регионална
енергийна агенция“ – Русе;
20. Г-н Тодор Дечев – представител на СРС на КТ "Подкрепа".
Членовете на Комисията се определят от съответните ръководители на
институции/организации, като се задължават в едномесечен срок да информират за
настъпили промени с цел актуализиране на състава й.
II.

III. Комисията осъществява работата си в съответствие с правилата за работа на

постоянните комисии към Областния съвет за развитие (ОСР), приети с Решение по
протокол от заседание № 1/25.06.2013 година на ОСР, т.5 от дневния ред.
IV. Настоящата заповед отменя Заповед №6-95-00-423/15.04.2015 г.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.
СТЕФКО БУРДЖИЕВ /П/
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