РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД
№ РД-35-33/06.02.2020 г.
гр. Кюстендил
На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл. 64, ал. 1, т. 10 от
Закона за защита при бедствия,
Нареждам:
I.Определям състава на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита
при бедствия и за взаимодействие с националния щаб, както следва:
Ръководител на щаба – Виктор Янев – Областен управител на Област Кюстендил;
Заместник ръководител на щаба – Гергана Михайлова-Главен секретар в
Областна администрация Кюстендил
и членове:
1. инж.Величка Баровска-гл. експерт, д-я АПОФУС в Областна администрация
Кюстендил;
2. комисар Светослав Георгиев – Директор, РД „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – Кюстендил;
3. старши комисар Елиан Стамболийски – Директор, Областна дирекция на МВР Кюстендил;
4. комисар Васил Митов – Директор, Регионална дирекция „Гранична полиция” Кюстендил;
5. д-р Златко Величков – Директор, Регионална здравна инспекция – Кюстендил;
6. д-р Албена Рапатинска– Директор, Център за спешна медицинска помощ Кюстендил;
7. главен инспектор Радослав Боюклийски – Началник сектор „Пътна полиция“ при
ОД МВР Кюстендил;
8. Мая Стойчева-Николова – Началник, РУО Кюстендил;
9. Стоян Саев- Директор, Областна дирекция безопасност на храните –
гр.Кюстендил;
10. Радостина Васева – Директор, Регионална дирекция за социално подпомагане –
Кюстендил;
11. инж. Юлияна Божилова – Директор, Областно пътно управление Кюстендил;
12. инж.Здравчо Тодоров – Директор, Регионална дирекция по горите – Кюстендил;
13. д-р Емилия Кацарска – Директор, Областен съвет на Българския червен кръст –
Кюстендил;
14. Анелия Дренска – Директор, Регионалната инспекция по опазване на околната
среда и водите – Перник;

15. Ангел Георгиев-Директор -Регионалната инспекция по опазване на околната
среда и водите-Благоевград(за Рила и Кочериново)
16. Дамян Дамянов – Директор на Югозападно държавно предприятие, гр.
Благоевград;
17. инж. Радослав Георгиев-Директор, Басейнова дирекция „ЗБР“;
18. Николай Занев– Директор „Овергаз - запад“;
19. инж. Георги Георгиев – Управител, „Кюстендилска вода“ ЕООД – Кюстендил;
20. Румен Точев- Началник, Областен отдел „Автомобилна администрация“ –
гр.Кюстендил;
21. Райко Паскалев – Ръководител на регионално звено „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД – Дупница;
22. Галина Крумова – ЧЕЗ „Електроразпределение“ – под район Кюстендил;
23. Борислав Борисов – Ръководител „АРЕЗГАЗ“ –офис гр. Дупница;
24. инж. Спас Спасов – Началник ЕСО ЕАД МЕПР клон Кюстендил;
25. Иван Маринков-ст. инспектор, Регионален отдел на ГД „Надзор на язовирните
стени и съоръженията към тях” на Държавна агенция за метрологичен и
технически надзор Югозападна България” - гр. Благоевград.
II.Работно помещение на щаба е заседателната зала в Областна администрация –
ет. 2, намираща се в гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44.
При

необходимост

съставът

на

щаба

се

оповестява

от

дежурния

в

ОКИЦ

/Оперативен комуникационно – информационен център/ при РД „Пожарна безопасност и
защита на населението“ чрез Националната система за ранно предупреждение и
оповестяване при бедствия /НСРПОБ/ или от дежурен по областен съвет по сигурност
чрез подаване на сигнал „Бедствие“ и се явява в определеното работно помещение до 30
мин. в работно време и до 40 мин. в извън работно време.
III.При промяна на служебните и личните телефони на личния състав от щаба,
незабавно да се уведомява:
1. Дежурен областен съвет за сигурност на тел: 078/ 55 13 33;
2. Дежурен ОКИЦ при РД „Пожарна безопасност и защита на населението“; на:
Тел. : 078/ 553 112, факс 078/ 553 112;
GSM 0884 498 573, GSM 089 361 800;
E – mail: okic-ku@cp.government.bg.
Отменям заповед №РД-35-131/12.06.2018 г., заповед №РД-35-190/25.07.2018 г.
заповед №РД-35-302/12.11.2018 г. и заповед №РД-35-136/17.06.2019 г.
При необходимост в състава на щаба могат да бъдат привличани и други експерти
и специалисти.
Копие от заповедта да се връчи или изпрати на изброените длъжностни лица за
сведение на изпълнение.
ВИКТОР ЯНЕВ
Областен управител на Област Кюстендил

ВБ/ВБ
Кюстендил 2500, ул. „Демокрация” № 44, тел. 078/55 06 50, факс 078/55 06 90
e-mail: oblast@kn.government.bg, web: www.kn.government.bg

