РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе
З А П О В Е Д
№ 6-95-00 -439
Русе,21.04.2015 г.
На основание чл. 32, ал.1, във връзка с чл.31, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за
администрацията, чл.7, ал.2 от Устройствения правилник на Областните администрации и
Решение на Областния съвет за развитие на Област Русе от 25.06.2013 г.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. УТВЪРЖДАВАМ поименен състав на Постоянната секторна комисия в областта на
земеделието, рибарството и аквакултурите, както следва:
1. Председател: Станимир Станчев – заместник областен управител на област
Русе;
2. Заместник председател: Пенка Попова – началник отдел „Административен
контрол и регионално развитие“ към Дирекция отдел „Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Русе;
3. Секретар: Надежда Шанова – старши експерт в отдел „Административен
контрол и регионално развитие“ към Дирекция отдел „Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Русе;
Членове:
4. Димитър Кънчев – директор на Държавен фонд „Земеделие” – Областна дирекция
Русе;

5. Борислава Братоева – директор на Областна дирекция „Земеделие” Русе;
6. Деница Гаджева – главен експерт-координатор в „Национална служба за съвети
в земеделието” Русе;
7. Атанас Атанасов – началник отдел „Здравеопазване на животните“ към
Областна дирекция по безопасност на храните – Русе;
8. Галина Панайотова – управител на „Напоителни системи” ЕАД, клон Долен
Дунав Русе;

9. Михаил Михайлов – началник отдел „Рибарство и контрол“ – Русе, към ИА по
рибарство и аквакултури;
10. Веско Симеонов – началник отдел в ИА по лозата и виното - ТЗ Русе;
11. Тихомир Илиев – мл. експерт в отдел „Стопански дейности и защита на
потребителите” към Община Русе;
12. Силвия Гезмиш –заместник-кмет на Община Борово;
13. Стоян Иванов – началник отдел „Общинска собственост, стопанска политика и
екология” в Община Бяла;
14. Хатидже Гайтан – главен специалист „ТДЕЗГТ” в Община Ветово;
15. Нейхан Назиф – ст. експерт „Земеделие и гори” в Община Две могили;
16. Йорданка Савчева – главен експерт в Община Иваново;
17. Северина Крумова – главен специалист „Горско и селско стопанство” в Община
Сливо поле;
18. Ванко Петков – директор на дирекция СА в Община Ценово;
19. Розали Коев – главен експерт при Регионална дирекция по горите Русе;
20. Драгомир Николов – директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта”
Русе;
21. Любомир Порчев – експерт специалист, КНСБ Русе;
22. Галин Гинчев - представител на СРС на КТ „Подкрепа” Русе;
23. Михаил Билев – председател на Русенска земеделска камара;
24. Андрей Андреев – главен експерт в отдел „Безопасност на техниката” към
Контролно-техническа инспекция – териториално звено Русе;
25. Петър Димитров – преподавател в РУ „Ангел Кънчев”;
26. Кольо Василев - представител на Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите – филиал Русе;
27. Лилия Атанасова – директор на „Регионална инспекция по околна среда и води”
Русе;
28. Ивелин Димитров - началник група „Планиране и превантивна дейност” към
сектор „ППДК” в РДПБЗН-Русе;
29. Владислав Трифонов - представител на Териториална дирекция „Национална
сигурност” Русе;
30. Стефан Арнаудов – председател на Българска браншова пчеларска експортна
асоциация” Русе;
31. Росен Христов – председател Асоциация на развъдчиците на Черношарената
порода в България, Русе;
32. Красимир Вълев – председател на Регионален съюз на фермерите „Дунавско
зърно”, Русе;
33. Владимир Димов – председател на Областен браншови пчеларски съюз, Русе;
34. Мая Тодорова - представител на Световен фонд за дивата природа, ДунавскоКарпатска програма за Русе;
35. Галина Дякова - директор на Институт по земеделие и семезнание „Образцов
чифлик” – Русе;
36. Милена Досева – директор на ПГСС "Ангел Кънчев" Образцов Чифлик Русе;
37. Мариана Георгиева – главен експерт в Изпълнителна агенция по селекция и
репродукция в животновъдството;
38. Милен Петров – председател на Областен браншови пчеларски съюз
„Русчуклия“.

II.
Правилата за организация и дейността на Постоянната секторна комисия в областта
на земеделието, рибарството и аквакултурите, са утвърдени с Решение на Областния съвет
за развитие на Област Русе от 25.06.2013 г.

III.
Настоящата Заповед отменя Заповед № 6-95-00-790/10.11.2014 г., Заповед № 6-9500-278/22.03.2013 г., Заповед № 6-95-00-858/26.09.2012 г. и Заповед № РР 95-0036/17.01.2012 г. на Областния управител на област Русе.
Копие от настоящата Заповед да се изпрати на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.

СТЕФКО БУРДЖИЕВ /П/
Областен управител на област Русе

