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З А П О В Е Д 

№ ОА-246 

София, 25.08.2022 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА), във връзка чл. 22, ал. 2 от 

Закона за регионалното развитие (ЗРР) и чл. 45, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие (ППЗРР) 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

I. Поименен състав на Областния съвет за развитие на Софийска област, както 

следва: 

Председател: Радослав Стойчев – Областен управител на Софийска област;  

и членове: 

1. Андрей Симов  – кмет на община Антон; 

2. Андрей Симов  – упълномощен  представител на Общински съвет Антон; 

3. Георги Димов – кмет на община Божурище; 

4. Венцислав Симеонов – упълномощен  представител на Общински съвет Божурище; 

5. Иван Гавалюгов – кмет на община Ботевград; 

6. Илин Черняшки – упълномощен  представител на Общински съвет Ботевград; 

7. Радослав Асенов – кмет на община Годеч; 

8. Мария Владимирова – упълномощен  представител на Общински съвет Годеч; 

9. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина; 

10. Ангел Жиланов  – упълномощен  представител на Общински съвет Горна Малина; 

11. Владимир Джамбазов – кмет на община Долна баня; 

12. Филип Джамбазов – упълномощен  представител на Общински съвет Долна баня; 

13. Андрей Иванов – кмет на община Драгоман; 

14. Младен Бухегер – упълномощен  представител на Общински съвет Драгоман (при 

негово отсъствие да бъде заместван от Кирил Марков – общински съветник); 

15. Ивайло Симеонов – кмет на община Елин Пелин; 

16. Николай Плещов – упълномощен  представител на Общински съвет Елин Пелин; 

17. Димитър Димитров – кмет на община Етрополе; 

18. Марин Маринов – упълномощен  представител на Общински съвет Етрополе; 

19. Стоян Генов – кмет на община Златица; 
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20. Любомир Цветков – упълномощен  представител на Общински съвет Златица (при 

невъзможност за участие, същия да бъде заместван от Младен Медаров – общински 

съветник); 

21. Калоян Илиев – кмет на община Ихтиман; 

22. Николай Начев – упълномощен  представител на Общински съвет Ихтиман; 

23. Бойка Дюлгярова – кмет на община Копривщица; 

24. Упълномощен  представител на Общински съвет Копривщица; 

25. Йордан Ангелов – кмет на община Костенец; 

26. Йордан Ангелов – упълномощен  представител на Общински съвет Костенец; 

27. Трайко Младенов – кмет на община Костинброд; 

28. Живко Георгиев – упълномощен  представител на Общински съвет Костинброд; 

29. Цветанка Йотина – кмет на община Мирково; 

30. Петър Грохчев – упълномощен  представител на Общински съвет Мирково; 

31. Ангел Геров – кмет на община Пирдоп; 

32. Емил Николов – упълномощен  представител на Общински съвет Пирдоп; 

33. Румен Гунински – кмет на община Правец; 

34. Цветелина Владимирова – упълномощен  представител на Общински съвет Правец; 

35. Владимир Георгиев – кмет на община Самоков; 

36. Емилия Атанасова – упълномощен  представител на Общински съвет Самоков; 

37. Емил Иванов – кмет на община Своге; 

38. Асен Симов – упълномощен  представител на Общински съвет Своге; 

39. Васко Стоилков – кмет на община Сливница; 

40. Ивайло Кирилов – упълномощен  представител на Общински съвет Сливница; 

41. Григор Даулов – кмет на община Чавдар; 

42. Димитър Пенелов –  упълномощен  представител на Общински съвет Чавдар; 

43. Алекси Кесяков – кмет на община Челопеч; 

44. Димитър Въжаров - упълномощен  представител на Общински съвет Челопеч; 

45. Стойчо Симов – представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България; 

46. Антоанета Кацарова  – представител на Българска стопанска камара; 

47. Цветан Симеонов – председател на УС на Българска търговско-промишлена палата; 

48. Борис Борисов – регионален представител на Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България за Софийска област; 

49. Гълъбин Гълъбов – Председател на УС на Съюз за стопанска инициатива; 

50. Диана Найденова – представител на Конфедерация на независимите синдикати в 

България; 

51. Лиляна Лъскова –  представител на Конфедерация на труда “Подкрепа”. 
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II. Александър Манолов – Заместник областен управител на Софийска област при мое 

отсъствие да свиква и ръководи заседанията на Областния съвет за развитие на 

Софийска област. 

III. Калин Василев – главен експерт в отдел „Регионално развитие и устройство на 

територията“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна 

собственост“ да изпълнява функциите на секретар на Областния съвет за развитие на 

Софийска област, а при негово отсъствие да бъде заместван от Женя Иванова – старши 

експерт в отдел „Регионално развитие и устройство на територията“, дирекция 

„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. Секретарят 

на Областния съвет за развитие отговаря за цялостната дейност по организацията и 

провеждането на заседанията, изпращането и съхранението на материалите, свързани с 

работата на съвета. 

Областният съвет за развитие на Софийска област изпълнява функциите си в 

съответствие с Глава трета „Изпълнение на политиката за регионално развитие“, Раздел II 

„Организация и дейност на областния съвет за развитие“ от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие. 

Настоящата заповед отменя Заповед №ОА-55 от 14.02.2022 г. на Областния управител 

на Софийска област.  

Заповедта да бъде доведена до знанието на членовете на Областния съвет за развитие на 

Софийска област и до съответните длъжности лица за сведение и изпълнение и да се обяви 

публично на електронната страница в интернет на Областна администрация на Софийска 

област. 

Контрол по изпълнението й ще упражнявам лично. 

 

 

РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ (П) 

Областен управител  

на Софийска област 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


