РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе
З А П О В Е Д
№ 3-95-00-1104
Русе, 18.11.2015 г.
На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 2 от
Устройствения правилник на Областните администрации, във връзка с чл. 5 и чл.7, ал.1,
т.33 и т.34 от Устройствения правилник на Областните администрации, с оглед
провеждане на държавната политика по осъществяване на действия по превенция и
противодействие на корупцията в област Русе, във връзка със заповед №3-95-00969/10.12.2014г. на Областния управител на област Русе
Н А Р Е Ж Д А М:
І. АКТУАЛИЗИРАМ състава на „Областен обществен съвет за превенция и
противодействие на корупцията ” – Русе, като в заповед № 3-95-00-969/10.12.2015г. на
Областния управител на област Русе, в част „Членове” се правят следните изменения:
В т. 4 вместо „Експерт за връзки с обществеността в Областна администрация на
област Русе –Елица Стаменова” да се чете „Експерт за връзки с обществеността в
Областна администрация на област Русе – Вероника Георгиева”;
В т.6 вместо „Директор на Областна дирекция „МВР” – Русе – Георги Великов” да
се чете „Директор на Областна дирекция „МВР” – Русе – Теодор Атанасов”;
В т. 7 вместо „Директор на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Русе
(ТДНС - Русе) – Светослав Николаев” да се чете вместо „Директор на Териториална
дирекция „Национална сигурност” – Русе (ТДНС - Русе) – Георги Георгиев”;
В т. 10 вместо „Началник на Митница Русе – Пламен Минков” да се чете „Началник на
Митница Русе – Венцислав Халаджов”;
В т. 15 вместо „Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Русе – Дауд Ибрям” да се чете „Директор на Регионална инспекция по околната
среда и водите - гр.Русе – Лилия Атанасова”;
В т. 18 вместо „Началник на Областен отдел „Контролна дейност - ДАИ” - гр. Русе
– Николай Гатев” да се чете „ИД Началник на Областен отдел „Контролна дейност ДАИ” - гр. Русе – Светослав Иванов”;
В т. 23 вместо „Представител на РТВЦ- гр. – Русе – Роман Сушков” да се чете
„Представител на БНТ 2 гр. – Русе – Роман Сушков”;

В т. 25 вместо „Кмет на община Бяла – Кольо Келерджиев” да се чете „Кмет на
община Бяла – Димитър Славов”;
В т. 26 вместо „Кмет на община Борово – Георги Георгиев” да се чете „Кмет на
община Борово – Валентин Великов”;
В т. 28 вместо „Кмет на община Две Могили – Николай Христов” да се чете „Кмет
на община Две Могили – Божидар Борисов”;
В т. 30 вместо „Кмет на община Сливо поле – Георги Големански” да се чете
„Кмет на община Сливо поле – Валентин Атанасов”.
ІІ. В заповед № 3-95-00-969/10.12.2015г., част „Членове” се заличават т. 21 и т. 32.
III. В останалата си част заповед № 3-95-00-969/10.12.2015г. на Областния
управител на област Русе остава непроменена.
ІV. Настоящата заповед представлява неразделна част от заповед № 3-95-00969/10.12.2015г. на Областния управител на област Русе.
Копие от настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Областна
администрация Русе и да се връчи/изпрати на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъщестявам лично.
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
/П/
Областен управител на област Русе

