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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

О б л а с т e н  у п р а в и т е л  н а  о б л а с т  Р у с е  
 

 

З  А  П  О  В  Е  Д  

 

№ 6 – 95 – 00 – 447 

 

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, 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

І. УТВЪРЖДАВАМ състав на Постоянната комисия в областта на транспорта, 

енергетиката и околната среда, както следва: 

1. Председател: Валентин Колев – заместник областен управител;  

2. Секретар: Диляна Кирова – главен експерт в отдел „Административен контрол и 

регионално развитие (АКРР)”, Дирекция „Административен контрол, регионално 

развитие и държавна собственост (АКРРДС)” в Областна администрация – Русе; 

Заместник-секретар: Елица Петкова – главен експерт  в отдел АКРР, Дирекция 

АКРРДС 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. Областно пътно управление – Русе; 

12. ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”; 

13. Дирекция „Морска администрация“ – Русе при ИА „Морска администрация“; 

14. ДП „Пристанищна инфраструктура”, Териториално поделение „Пристанище 

Русе”; 

15. ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура", Железопътна секция 

– Горна Оряховица, Район „Поддържане на железния път и съоръженията” – 

Русе; 
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16. ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура", Управление 

„Движение на влаковете и гаровата дейност”, Регионален център – Русе; 

17. Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Русе; 

18. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Русе; 

19. Териториална дирекция „Национална сигурност” – Русе; 

20. Областен отдел „Автомобилна администрация” – Русе; 

21. Регионален център на "Национална транспортна камара" – Русе; 

22. Национално сдружение на автобусните превозвачи в България; 

23. Български речен клъстър „Дунав”; 

24. Агенция за устойчиво енергийно развитие; 

25. Русенски университет "Ангел Кънчев"; 

26. Напоителни системи ЕАД, клон Долен Дунав; 

27. Водоснабдяване и канализация ООД – Русе; 

28. Енерго про Мрежи АД; 

29. Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе; 

30. Басейнова дирекция Дунавски район – център Плевен, Водно бюро Русе; 

31. Регионална здравна инспекция – Русе; 

32. Регионална дирекция по горите – Русе; 

33. Природен парк „Русенски Лом”; 

34. Конфедерация на независимите синдикати в България, Регионален съвет –Русе; 

35. Конфедерация на труда „Подкрепа”, Синдикален регионален съюз – Русе; 

36. Българо-Румънска търговско-промишлена палата; 

37. Камара на архитектите в България, Регионална колегия  – Русе; 

38. Съюз на архитектите в България, Регионално дружество – Русе. 

 

ІІ. Правилата за организацията и дейността на Постоянната комисия в областта на 

транспорта, енергетиката и околната среда 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 №6-95-00-372/11.06.2014 г. на Областния управител на 

област Русе, изменена и допълнена със Заповеди №№6-95-00-908/02.12.2014 г., №6-95-00-

1021/30.12.2014 г., №6-95-00-652/28.10.2016 г. и №6-95-00-281/26.04.2017 г.   

 

Копие от заповедта да се изпрати на заинтересуваните лица за сведение и 

изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Русе. 

 

 

СВИЛЕН ИВАНОВ    / П / 

Заместник областен управител 

За Областен управител на област Русе 

Съгласно заповед №3-95-00-426/06.07.2017 г. 
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