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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 
 

№ 6-95-00-373 

Русе, 01.07.2021 г. 

 

 

 На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.12 от 

Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, приет с Постановление 

№92 на Министерски съвет от 07.04.2011г., обн. ДВ, бр.31 от 15 април 2011 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І. УТВЪРЖДАВАМ поименен състав на Областния съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси, както следва: 

Председател: Борислав Българинов – областен управител на област Русе; 

Заместник председател: Синан Хебибов – заместник областен управител на област 

Русе; 

Секретар: Надежда Шанова – главен експерт в отдел „Регионално развитие” в 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” 

към Областна администрация – Русе; 

Заместник-секретари: Павлина Бранкова - главен експерт в отдел „Административен 

контрол и регионално развитие“ към Дирекция „Административен контрол, 

регионално развитие и държавна собственост” и Красимира Кънчева – старши 

експерт в отдел „Административен контрол и регионално развитие“ към Дирекция 

„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” 

 

Членове: 

1. Милена Георгиева – експерт в Регионално управление на образованието – Русе; 

2. Даринка Василева – инспектор в дирекция „Обществено здраве”, отдел 

„Профилактика на болестите и промоция на здравето” към Регионална здравна 

инспекция – Русе; 

3. Нели Атанасова – началник отдел „Управление на отпадъците и опазване на 

почвите“ към Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите – 

Русе; 

4. инж. Люба Рулинска – главен инспектор в Регионална дирекция „Национален 

строителен контрол” – Русе; 

5. Елена Богданова – главен експерт в отдел „Услуги по заетостта“, дирекция 

„Регионална служба по заетостта” – Русе; 

6. Милена Влахова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – 

Русе; 
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7. Диана Самхарадзе – директор на Териториално статистическо бюро – Север; 

8. Комисар Божидар Петков – началник отдел „ОП“ при ОДМВР – Русе; 

9. Гюнай Кадънкова – главен директор на ГД „Аграрно развитие“ в Областна 

дирекция „Земеделие” – Русе; 

10. Галина Петкова – главен инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – северен“ 

към главна Дирекция „Контрол по правата на детето”; 

11. Ирена Николаева – директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Русе; 

12. Валентина Николаева – регионален представител на Комисията за защита от 

дискриминация – Русе; 

13. доц. д-р Красимир Мартев – представител на Русенски университет „Ангел 

Кънчев”; 

14. Заместник-кмет на Община Русе, отговарящ по етническите и интеграционните 

въпроси – Енчо Енчев; 

15. Заместник-кмет на Община Борово, отговарящ по етническите и интеграционните 

въпроси – Валерия Борисова; 

16. Заместник кмет на Община Бяла, отговарящ по етническите и интеграционните 

въпроси – Евгени Димов; 

17. Заместник-кмет на Община Ветово, отговарящ по етническите и интеграционните 

въпроси – Венцислав Чавдаров; 

18. Заместник-кмет на Община Две могили, отговарящ по етническите и 

интеграционните въпроси – Красимира Русинова; 

19. Заместник-кмет на Община Иваново, отговарящ по етническите и 

интеграционните въпроси – Пламен Дончев; 

20. Заместник-кмет на Община Сливо поле – Стефан Габровски; 

21. Заместник-кмет на Община Ценово, отговарящ по етническите и интеграционните 

въпроси – Ваня Игнатова; 

22. Нели Миткова – експерт в РЕКИЦ „Читалища“ – Русе; 

23. Златко Илиев – председател на Ромски обществен съвет „Купате”; 

24. Даниела Янева – изпълнителен директор на Клуб „Отворено общество” – Русе; 

25. Камен Макавеев – управител на Сдружение „Интегро-център за 

информиране,консултиране и подпомагане на ромите от района на община 

Ветово“; 

26. Румяна Куцарова – председател на Сдружение „Етническа хармония”; 

27. Елена Петкова – председател на УС на Сдружение „Еквилибриум”; 

28. Галина Дечева – регионален педагогически координатор в ЦМЕДТ „Амалипе“; 

29. Панайот Тотев – представител на Регионална организация на евреите „ШАЛОМ“, 

Русе. 

 

 

ІІ. УТВЪРЖДАВАМ Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните. 

 

ІII. ОТМЕНЯМ Заповед №6-95-00-771/16.11.2017 г., изменена със Заповед №6-95-00-

427/14.06.2019 г., на областния управител на област Русе. 

 

Копие от настоящата Заповед да се изпрати на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. 

 

   

 

БОРИСЛАВ БЪЛГАРИНОВ /П/ 

Областен управител на област Русе 


