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Актуално състояние на длъжността”Етнически и демографски 

въпроси” в областните администрации в Република България
1
 

 

 

1.Областна администрация – Благоевград 

Елка Спасова-Сандева – специалист по „ЕДВ”, назначена по ПМС 66 (полущатна 
бройка). 
 

 2. Областна администрация – Бургас 
Тодорка Тодорова – специалист по „Култура и образование”, съвместява дейността по 

„ЕДВ”.  

 

3. Областна администрация – Варна 
Румяна Йосифова – началник отдел „Координация, административен контрол и 

международни отношения”, съвместява дейността по „ЕДВ”. 

 

4. Областна администрация – Велико Търново 

Илиян Илиев – младши експерт по „Околна среда”, съвместява дейността по „ЕДВ”. 

 

5. Областна администрация – Видин 

Цецка Кехайова – младши експерт по „Регионално развитие и Европейска интеграция”, 

съвместява дейността по „ЕДВ”. Предишният служител – Цецка Колева е освободена в 
рамките на съкращаването на щата на областните администрации. 

 

6. Областна администрация – Враца 
Албена Кисьова – младши специалист по „ЕДВ”. Предишният служител Тошко Илиев е 
заминал за обучение във Великобритания, като до момента не е ясно каква е 
относимостта към дейността по ЕДВ. 

 

7. Областна администрация – Габрово 

Салие Боз – старши специалист по „Регионално развитие и териториално устройство”, 

съвместява дейността по „ЕДВ”. 

 

8. Областна администрация – Добрич 

Кемал Асан – младши експерт по „ЕДВ”. 

 

9. Областна администрация – Кърджали 

Галя Настева – старши експерт по „Хуманитарни дейности”, съвместява дейността по 

„ЕДВ”. 

 

10. Областна администрация – Кюстендил 

Сашо Ковачев – главен специалист по „ЕДВ”. 

 

11. Областна администрация Ловеч 

Мария Лисичкова – главен експерт в дирекция „АКРРДС”, съвместява дейността по 

„ЕДВ”. 

 

12. Областна администрация – Монтана 
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Милети Давидов – главен специалист по „ЕДВ”. 

 

13. Областна администрация – Пазарджик 

Наташа Асенова – старши експерт по „ЕДВ”. 

 

14. Областна администрация – Перник 

Валентина Сандева – младши експерт по „ЕДВ”. 

 

15. Областна администрация – Плевен 

Алипи Деянов – младши експерт по „ЕДВ”. 

 

16. Областна администрация – Пловдив 

Габриела Бехар – младши експерт по „Култура и образование”, съвместява дейността 
по „ЕДВ”. 

 

17. Областна администрация – Разград 

Светлан Петров – младши експерт по „ЕДВ”. 

 

18. Областна администрация – Русе 
Вечие Ибрямова – главен специалист „Земеделие, гори, заетост и интеграция”, 

съвместява дейността по „ЕДВ”. 

 

19. Областна администрация – Силистра 
Танер Махмуд – старши експерт по „ЕДВ”. 

 

20. Областна администрация – Сливен 

Бонка Андреева – главен експерт в „АКРРДС”, съвместява дейността по „ЕДВ”. 

 

21. Областна администрация – Смолян 

Димитър Кузманов – младши експерт по „Образование, култура и образование”, 

съвместява дейността по „ЕДВ”. 

 

22. Областна администрация – Софийска област 
Богомил Алексиев – главен експерт в дирекция „АКРРСД”, съвместява дейността по 

„ЕДВ”. 

 

23. Областна администрация – София-град 

В момента е вакантна. Предишната служителка – Светлана Колева е напуснала ….  

 

24. Областна администрация – Стара Загора 
Запрян Куртев – главен специалист по „ЕДВ”, в извън списъчния състав на 
администрацията. 
 

25. Областна администрация – Търговище 
 Хюлия Азисова Билялова – старши експерт по „ЕДВ” 

 

26. Областна администрация – Хасково 

Христина Нохчева – младши експерт в отдел „Евроинтеграция”, съвместява дейността 
по „ЕДВ”. Заема длъжността от началото на 2008 г. Предишната служителка е 
напуснала, като не е организирано предаване на длъжността. 
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27. Областна администрация – Шумен 

Вежди Хасан – старши експерт по „ЕДВ”. 

Другият служител – Жулиен Русев е напуснал през 2007 г. 
 

28. Областна администрация – Ямбол 

Александър Костов Братанов – главен експерт по „Социални дейности и трансгранично 

сътрудничество”, съвместява дейността по „ЕДВ”. Предишният служител – Ниязи 

Ашиков от м. февруари е преминел на работа в администрацията на община Ямбол. 

 

В обобщен вид информацията по длъжности е: 
- полущатна бройка по „ЕДВ” – 1 (Благоевград) 

- младши специалист по „ЕДВ” – 1(Враца) 
- главен специалист по „ЕДВ” – 1 (Стара Загора, при това в извън списъчния състав) 

- главен специалист по „ЕДВ” – 2 (Кюстендил и Монтана) 
- младши експерти по „ЕДВ”  -4 (Добрич, Перник, Плевен и Разград) 

- старши експерти по „ЕДВ” – 4 (Търговище, Пазарджик, Силистра и Шумен) 

- по съвместяване по „ЕДВ” – 14 (Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, 

Кърджали, Ловеч, Пловдив, Русе, Сливен, Смолян, Софийска област, Хасково и Ямбол) 

- вакантна длъжност по „ЕДВ” – 1 (София-град) 

 


