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З А П О В Е Д 

№ OA-168 

София, 25.06.2018 г. 

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията (ЗА) и чл. 12 от Правилника за 

устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси към Министерския съвет 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

Състав на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 

към Областния управител на Софийска област, както следва: 

Председател: Галя Георгиева – Заместник областен управител на Софийска област; 

Заместник-председател: Николай Борисов – Заместник областен управител на Софийска 

област; 

Секретар: Владимир Спиров – старши експерт в отдел РРУТ, Областна администрация на 

Софийска област  

и членове: 

1. Иван Гавалюгов – кмет на община Ботевград или оправомощено от него лице; 

2. Владимир Джамбазов – кмет на община Долна баня или оправомощено от него лице; 

3. Димитър Димитров – кмет на община Етрополе или оправомощено от него лице; 

4. Калоян Илиев – кмет на община Ихтиман или оправомощено от него лице; 

5. Радостин Радев – кмет на община Костенец или оправомощено от него лице; 

6. Румен Гунински – кмет на община Правец или оправомощено от него лице; 

7. Владимир Георгиев – кмет на община Самоков или оправомощено от него лице; 

8. Представител на Държавна агенция за закрила на детето; 

9. Христо Андреев – Представител на РУО – София регион; 

10. Директор на РДСП – Софийска област; 

11. Директор на ОД на МВР – София; 

12. Наташа Христова – ръководител на ТЗ ГРАО – Софийска област; 

13. Представител на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“; 

14. Представител на Сдружение „Избор за утре“, Ботевград; 

15. Калин Василев – главен експерт в отдел РРУТ, Областна администрация на Софийска 

област. 

Настоящата заповед отменя всички предходни заповеди, касаещи дейността на Областен 

съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областния 

управител на Софийска област. 

Копие от заповедта да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и 

изпълнение. 

Контрол по изпълнението й възлагам на Главния секретар на Областна администрация 

на Софийска област. 

 

 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ    (П) 

Областен управител 

на Софийска област 


