РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе
З А П О В Е Д
№6 – 95 – 00 – 810
Русе, 17.11.2014г.

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. 7, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 6 и т. 8 от Устройствения правилник
на областните администрации и Заповед №6-95-00-1364/06.12.2013г.,
Н А Р Е Ж Д А М:
І. ИЗМЕНЯМ Заповед №6-95-00-1364/06.12.2013г. на Областен управител на
област Русе както следва:
В т. I. 1 „Председател: Айлян Карамехмедова - Заместник областен управител на
област Русе”, да се чете: „Председател: Станимир Станчев - Заместник областен
управител на област Русе;
В т. I. Членове:
• „т. 6 Севгин Белберов – гл. сп. „ТДЕЗГТ” в Община Ветово”, да се чете: „Хатидже
Гайтан – гл. сп. „ТДЕЗГТ” в Община Ветово”;
• „т. 8 Дарина Друмева – Дончева – специалист ОС в Община Иваново, да се чете:
„Дарина Друмева – Дончева – старши експерт „Общинска собственост, екология
и води”;
• „т. 11 Рейхан Кямилова – старши специалист „Екология, чистота и управление на
проекти” в Община Ценово”, да се чете: „Цветомир Петров – заместник-кмет
„Регионално развитие и инвестиционна политика” на Община Ценово”;
• „ т. 14 Инж. Стоян Христов – директор на Териториално поделение „Пристанище
Русе”, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, да се чете: „инж.
Пенчо Петков – зам.-директор на Териториално поделение „Пристанище Русе”,
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”;
• „т. 22 Цонка Христова – гл. експерт по изпълнение на плана за управление, проекти
и програми, Дирекция на Природен парк „Русенски лом”, да се чете: „Цонка
Христова – директор на Дирекция на Природен парк „Русенски лом”;
• „т. 27 Стефан Петков – Председател на УС на Сдружение „Регионална занаятчийска
камара – Русе”, да се чете: „Татяна Колева – член на Сдружение „РЗК – Русе”;
• добавям „т.29 Боряна Ангелова – експерт за връзки с обществеността, Висше
училище по агробизнес и развитие на регионите - филиал Русе”;

•

добавям „т. 30 арх. Пламен Маринов – представител на Камарата на
архитектите в България, Регионална колегия – Русе”.

II. В останалата си част Заповед №6-95-00-1364/06.12.2013г. на Областния
управител на област Русе остава непроменена.
III. Настоящата Заповед да се счита за неразделна част към Заповед № 6-95-001364/06.12.2013г. на Областния управител на област Русе.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.
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Областен управител на област Русе

