
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Пловдив 

 
 

  З А П О В Е Д 

 

               № ОКД-02-7/22.02.2022 г. 

          

  

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 15, ал. 2 от Общите 

правила за подобряване организацията на работа на Областните администрации, чл. 5, 

ал. 2 от Правилата за работа на Областен обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията – Пловдив и поради настъпили промени в персоналния 

състав на Областна администрация – Пловдив 

                                                  

      НАРЕЖДАМ: 

 

I. Определям постоянно действащ състав на Областния обществен съвет за 

превенция и противодействие на корупцията – Пловдив, както следва: 

Председател: Йордан Иванов – Областен управител на област Пловдив; 

Заместник-председател: Лъчезар Бакърджиев – Заместник областен управител на 

област Пловдив; 

Секретар: Ренета Бамбалова – Главен специалист в отдел „Координация и 

европейска интеграция“ към Областна администрация – Пловдив; 

Членове: 

Георги Янев – Главен секретар на Областна администрация – Пловдив; 

Апостол Апостолов – Главен юрисконсулт в отдел ПАК към Областна 

администрация – Пловдив; 

Кристина Атанасова – Главен експерт в отдел „Координация и европейска 

интеграция“ към Областна администрация — Пловдив; 

Тихомира Кулинска – Старши експерт в дирекция АПОФУС към Областна 

администрация – Пловдив; 
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Резервен член: Ива Кирова – Главен юрисконсулт в отдел ПАК към Областна 

администрация  Пловдив. 

II. Съветът се свиква от председателя по всяко време при необходимост или по 

инициатива на заместник-председателя или секретаря, чрез отправено искане към 

председателя. 

III. Заседанията на съвета са легитимни, ако на тях присъстват най-малко 

председателят или заместник-председателя, секретаря и един член. Решенията на 

съвета се приемат с мнозинство повече от половината присъстващи, като за заседанията 

се изготвя протокол. Лице от състава на съвета, което не е съгласно с прието решение, 

има право да изложи особено мнение в протокол, но е длъжен да го подпише. 

 Настоящата Заповед отменя всички предходни заповеди за състава на Областния 

обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Пловдив. 

  Настоящата Заповед да се публикува на Интернет страницата на Областна 

администрация – Пловдив.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Лъчезар Бакърджиев – 

Заместник областен управител на област Пловдив. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. 

 

 

ЙОРДАН ИВАНОВ   /п/ 

Областен управител на област Пловдив 
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