РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе
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№ 6-95-00-450
Русе, 14.07.2017 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 и ал.3 от Устройствения правилник на областните
администрации и Решение на Областния съвет за развитие на област Русе от 29.06.2017 г.,
във връзка с чл.22, ал.6 и ал.7 от Закона за регионалното развитие,

НАРЕЖДАМ:
І. УТВЪРЖДАВАМ състав на Постоянната комисия в областта на индустрията и
новите технологии:
1. Председател: Свилен Иванов – Заместник областен управител на област Русе;
2. Секретар: Надежда Шанова – старши експерт в отдел „Административен
контрол и регионално развитие“ в Областна администрация Русе;
Заместник-секретар: Десислава Пенчева – старши експерт в отдел
„Административен контрол и регионално развитие“ в Областна администрация Русе;
Членове – представители на:
3. Община Борово;
4. Община Бяла;
5. Община Ветово;
6. Община Две могили;
7. Община Иваново;
8. Община Русе;
9. Община Сливо поле;
10. Община Ценово;
11. Агенция за устойчиво енергийно развитие на Северен централен район;
12. Русенски университет „Ангел Кънчев“;
13. Регионален академичен център – Русе;
14. Бизнес център за подпомагане на малките и средни предприятия;
15. Българо-Румънска търговско-промишлена палата;
16. Русенска търговско-индустриална камара;
17. Русенска стопанска камара;
18. Сдружение „Регионална енергийна агенция“ Русе;
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19. КТ „Подкрепа“;
20. Български речен клъстер „Дунав“;
21. Сдружение „Европейски културен център”.

ІІ. ПРАВИЛАТА за организацията и дейността на Постоянната комисия областта
на индустрията и новите технологии са приети с решение от 29.06.2017 г. на Областния
съвет за развитие на област Русе.
III. Ръководителите на посочените в т.I. организации и институции, oпределят свой
представител и обезпечават участието му в заседанията на Комисията.
ІV. ОТМЕНЯМ Заповед № 6-95-00-315/01.06.2016 г. на Областния управител на
област Русе, изменена и допълнена със Заповед № 6-95-00-727/29.11.2016 г. и Заповед №
6-95-00-344/30.05.2017 г. на Областния управител на област Русе.
Копие от заповедта да се изпрати на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Русе.

/П/
СВИЛЕН ИВАНОВ
Заместник областен управител на област Русе
За Областен управител на област Русе
(Съгл. Заповед № 3-95-00-426/06.07.2017 г.)
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