
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
 
 

    

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ ОКД-06-02-1 

 

Добрич 03.05.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.12, чл.14 от Правилника за 

устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси,  НССЕИВ (ПУДНССЕИВ) и чл.4 от Правилника за устройството 

и дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси Обл.ССЕИВ (ПУДОбл.ССЕИВ); 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Да се актуализира състава на Областен съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси (Обл.ССЕИВ), като консултативен и координиращ орган, 

подпомагащ провеждането на политиката по етническите и интеграционните въпроси на 

областно ниво.  

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ следния поименен състав на Обл.ССЕИВ;  

 

            Председател: Сали Феим - заместник областен управител. 

            Секретар: Кемал Асан – главен експерт в дирекция „Административен контрол, 

регионално развитие и държавна собственост“. 

Постоянни членове: 

 д-р Емилия Баева - заместник-кмет в община град Добрич; 

 Йълдъз Юнус - заместник-кмет в община Добричка; 

 Георги Георгиев - заместник-кмет в община Генерал Тошево; 

 Митко Недев - заместник-кмет в община Каварна; 

 Желка Великова - заместник-кмет в община Крушари; 

 Цветелин Йорданов – заместник-кмет в община Шабла; 

 Митко Петров – заместник-кмет в община Балчик; 

 Дияна Илиева – заместник-кмет в община Тервел; 

 Ирена Баирова, директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – 

Добрич; 

 Любомир Тодоров, и.д. началник на Регионален инспекторат по образованието 

– Добрич; 



 д-р Светла Ангелова, директор на Регионална здравна инспекция –Добрич; 

 Пламен Начков, директор на Дирекция” Регионална служба по заетостта” – 

Варна; 

 Дарин Драгнев, директор на Дирекция „Бюро по труда” - Генерал Тошево; 

 Васил Сивков, директор на Дирекция „Бюро по труда” – Добрич; 

 инж.Атанас  Йорданов, директор на Дирекция „Бюро по труда” – Тервел; 

 Диамант Червенков, директор на Дирекция „Бюро по труда” – Каварна; 

 Пламен Ташев, директор на Регионална инспекция по околната среда и водите 

– Варна; 

 старши комисар Веселин Колев, директор на Областна дирекция на МВР – 

Добрич; 

 Тодорка Макарова, директор на Областна дирекция „Земеделие” – Добрич; 

 Неделчо Василев, началник на отдел „Статистически изследвания“ - Добрич; 

 инж.Пенчо Керванов, началник районен отдел „Национален строителен 

контрол“-Добрич; 

 д-р Бисерка Пачолова, директор на Регионална здравноосигурителна каса – 

Добрич; 

 Маргарита Антонова, директор на Дирекция „ Инспекция по труда” – Добрич; 

 Представители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в 

обществена полза, имащи уставни цели и най-малко двегодишна активна 

общественополезна дейност, съответстваща на целите, посочени в чл.2, ал.1 от 

Правилника за Устройството и организацията на работа на Обл.ССЕИВ, и 

които са приети за членове с Решение на председателя на съвета. 

 

 

             IV. Настоящата заповед отменя Заповед № ОКД-06-02-1 / 29.04.2015 г. на Областен 

управител на област Добрич. 

 

    Препис от заповедта да се връчи на всички членове на Обл.ССЕИВ, за сведение и 

изпълнение. 

 

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА 

Областен управител на област Добрич 
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