ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ
Основание: Областният съвет за развитие е създаден на основание чл.22 от Закона за
регионалното развитие.
Председател на областния съвет за развитие е областният управител, а постоянни
членове са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на
всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните
организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
Като членове на съвета с право на глас при обсъждане на въпроси, отнасящи се до
тяхната компетентност, участват и ръководителите на териториалните звена на централната
изпълнителна власт на територията на областта.
Председателят на областния съвет за развитие кани на заседанията на съвета да
присъстват с право на съвещателен глас физически лица и представители на юридически
лица и на граждански организации, които имат отношение към развитието на областта.
Организацията и дейността на Областния съвет за развитие в област Русе са
регламентирани в глава трета, раздел ІІ от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие.
Състав:
Председател: Областен управител на област Русе – Галин Григоров
Заместник председател: Зам. областен управител на област Русе – Свилен Иванов, съгласно
заповед №6-95-00-394/20.06.2017 г.
Секретар: Диляна Кирова – главен експерт в отдел АКРР, ДАКРРДС
ЧЛЕНОВЕ:
№
по
ред

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Имена, длъжност

1

2

3

1

ПОСТОЯННИ ЧЛЕНОВЕ С
ПРАВО НА ГЛАС
/чл.22, ал.2 ЗРР и чл.62, ал.3 ППЗРР/
Кмет на Община Борово
Валентин Панайотов

2

Кмет на Община Бяла

Димитър Славов

3

Кмет на Община Ветово

Георги Георгиев

4

Кмет на Община Две могили

Божидар Борисов

5

Кмет на Община Иваново

Георги Миланов

6

Кмет на Община Русе

Пламен Стоилов

7

Кмет на Община Сливо поле

Валентин Атанасов

8

Кмет на Община Ценово

Петър Петров

9

Представител на Общински съвет
Борово

Пламен Симеонов – председател на ОбС
/реш. №263 по Протокол №19/31.05.2017 г./
1

10

Представител на Общински съвет
Бяла

11

Представител на Общински съвет
Ветово

12

Представител на Общински съвет
Две могили
Представител на Общински съвет
Иваново

13

14
15
16

Представител на Общински съвет
Русе
Представител на Общински съвет
Сливо поле
Представител на Общински съвет
Ценово

17

Конфедерация на независимите
синдикати в България

18

Конфедерация на труда „Подкрепа”

19

Конфедерация на труда „Подкрепа”

20

Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България

21

Българска търговско-промишлена
палата

22

Българска стопанска камара

23

Асоциация на индустриалния
капитал в България
Съюз за стопанска инициатива

24

Веселин Балтаджиев – представител на ОбС
/реш. № 23 по Протокол №3/29.11.2011 г./
Димитър Денев – представител на ОбС
/реш. №5 по Протокол №2/23.11.2015 г./
Айдън Карамехмедов – председател на ОбС
/реш. №15 по Протокол №2/24.11.2015 г./
Мариян Драшков – председател на ОбС
Деница Братованова – резервен член
/реш. №10 по Протокол №3/25.11.2015 г. – за
титуляр и резервен член/
Христо Белоев – председател на ОбС
/реш. №46 по Протокол №2/30.11.2015 г./
Синан Вейсал – председател на ОбС
/реш. №14 по Протокол №2/23.11.2015 г./
Галина Георгиева – председател на ОбС
Енчо Цвятков – зам. председател на ОбС,
резервен член
/реш. №14 по Протокол №3/25.11.2015 г. – за
титуляр, реш. №20 по Протокол
№4/08.12.2015 г. – за резервен член/
Боянка Димитрова – председател на
Регионален съвет –Русе
/РМС №667/11.08.2016 г./
Кирил Черкезов – председател на Синдикален
регионален съюз – Русе
/РМС №666/11.08.2016 г./
Антон Анчев – председател на Синдикален
регионален съюз – Бяла
/РМС №666/11.08.2016 г./
Милка Трифонова – председател на КРИБ –
Русе
/КРИБ//РМС №665/11.08.2016 г./
Маргарит Вутов – председател на Русенска
търговско – индустриална камара
Милен Добрев – изпълнителен директор
/РМС №664/11.08.2016 г./
Красимир Ениманев – председател на Русенска
стопанска камара
/РМС №669/11.08.2016 г./
Мирослав Чапанов – регионален представител
/РМС №670/11.08.2016 г./
Юлиан Гарелов – председател на Регионален
съюз – Русе
/РМС №668/11.08.2016 г./
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25

26

ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС
/чл.22, ал.3 ЗРР и чл.62, ал.5 ППЗРР/
МРРБ, ГД "Стратегическо
планиране и програми за
регионално развитие", отдел
„Северен централен район“
Областно пътно управление

Тамара Кулева – началник и секретар на
Регионалния съвет за развитие на Северен
централен район
Ростислав Стефанов – директор
Павлин Цонев – изпълнителен директор

28

Изпълнителна агенция „Проучване
и поддържане на р. Дунав”
Областна дирекция на МВР

29

Регионална здравна инспекция

Маргарита Николова – директор

30

Регионална инспекция по околната
среда и водите
Дирекция „Регионална служба по
заетостта”
Регионална дирекция „Социално
подпомагане”
Областна дирекция „Земеделие”

Любомир Атанасов – директор

Държавен фонд „Земеделие”
Областна дирекция
Регионално управление на
образованието
Регионална дирекция по горите

Димитър Кънчев – директор

27

31
32
33
34
35
36

Теодор Атанасов – директор

Вартан Вартанян – директор
Благомил Благоев – и.д. директор
Борислава Братоева – директор

Росица Георгиева – началник
Огнян Савянов – директор

39

Областна дирекция по безопасност
Георги Дяков – директор
на храните
Териториално статистическо бюро – Диана Самхарадзе – директор
Север
Дирекция „Инспекция по труда”
Ирена Николаева – директор

40

Дирекция „Речен надзор”

Иван Жеков – директор

41

Държавна агенция за закрила на
детето, отдел Русе

Галя Атанасова – началник

37
38

Забележка:
1. Постоянни членове са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на
всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на
работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
2. Като членове на съвета с право на глас при обсъждане на въпроси, отнасящи се до тяхната
компетентност, участват ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт
на територията на областта.
3. С право на съвещателен глас са физически лица и представители на юридически лица и на граждански
организации, които имат отношение към развитието на областта.
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