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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
 

З  А  П  О  В  Е  Д  
 

№ РкД – 22 – 5   

 

Добрич, 14.01.2013 г. 

 
             На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.7, ал.2 от 

Устройствения правилник на областните администрации, с оглед извършване на проверки 

относно законосъобразността на издадените актове за извършване на застрояване в 

защитени територии по смисъла на чл.5, и чл. 6 от Закона за защитените територии и в 

имотите публична държавна собственост по чл. 6, ал.4 от Закона за устройството на 

Черноморското крайбрежие и във връзка с разглеждане и предприемане на действия по 

постъпили сигнали от физически или юридически лица,    

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 
1. Определям състав на регионална комисия както следва: 

 

Председател: Желязко Желязков - Областен управител на област Добрич. 

Зам. председател: Стефка Генчева – заместник областен управител на област Добрич. 

Секретар: Веселин Димитров – главен експерт „ТСУ и транспорт” в Областна 

администрация – Добрич 

и членове:   

 

1. Валентина Николова – директор на дирекция „АКРРДС” в Областна администрация – 

Добрич. 

2. Пеню Петров – главен експерт „Стопанисване” в дирекция „АКРРДС” на Областна 

администрация – Добрич. 

3. Представител на РО „Национален строителен контрол” – Добрич. 

4. Представител на ОД „Земеделие” – Добрич. 

5. Представител на Държавно ловно стопанство - Балчик. 

6. Представител на Държавно горско стопанство – Генерал Тошево. 

7. Представител на Държавно горско стопанство – Добрич. 

8. Представител на Държавно ловно стопанство – Тервел.  

9. Представител на Служба по геодезия, картография и кадастър – Добрич. 

10. Стефан Ангелов – старши юрисконсулт в дирекция „АПОФУС” на Областна 

администрация – Добрич. 
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2. Комисията да разглежда и предприема действия във връзка с постъпили сигнали от 

физически или юридически лица относно законосъобразността на извършено застрояване в 

защитени територии по смисъла на чл.5, и чл. 6 от Закона за защитените територии и в 

имотите публична държавна собственост по чл. 6, ал.4 от Закона за устройството на 

Черноморското крайбрежие. 

 
3. Заседанията на комисията да се провеждат регулярно при постъпили сигнали по т. 2 

от настоящата заповед. 
 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на визираните по-горе лица и кметовете 

на общините от област Добрич за сведение и изпълнение. 

 

 

 

                      ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:.....................(п).....................

  

                                                                       (ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ)                                                       

 

 


