РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
ЗАПОВЕД
№ ОМП-7
13.03.2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 64,
ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия

О П Р Е Д Е Л Я М:

Състава на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при
бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове:

І. Председател: Васил Михайлов – областен управител;
ІІ. Членове:
1.Цветана Пиралкова – главен секретар на ОА;
2.Мариана Михайлова – Директор на дирекция АПОФУС в ОА;
3.Стефка Петрова – Директор на дирекция АКРРДС в ОА;
4.Петко Петков – гл. специалист ОМП в ОА – секретар;
5.Иван Зеленков – директор на ОД на МВР – Перник;
6.Емил Марков – директор на РД „Пожарна безопасност и защита на
населението” – Перник;
7.Красимир Костадинов – директор на ТД „Национална сигурност“ – Перник;
8.подп. Георги Радулов – началник „Военно окръжие“ ІІ степен – Перник;
9.д-р Валери Симеонов - директор на ЦСМП – Перник;
10.д-р Антоанета Григорова - директор на РЗИ – Перник;
11.инж. Румен Сачански - директор на „Областно пътно управление”–Перник;
12.Пламен Ангелов – директор на РИОСВ – Перник;
13.инж.Ваня Коконова – началник на РУО – Перник;
14.д-р Елза Драгомирова – директор на ОД по безопасност на храните –
Перник;
15.Анна Цветкова - директор на ОД „Земеделие” – Перник;
16.Румен Крумов – Началник на ОО „Автомобилна администрация“ – Перник;
17.инж. Васил Мариянов – началник на РО „Национален строителен контрол“
– Перник;
18.инж. Здравчо Тодоров – директор на РД на горите – Кюстендил;
19. инж. Иван Витанов - управител на „ВиК” ООД –Перник;

20. Моника Милошова – ръководител на звено ХТР – Перник при „Напоителни
системи” – клон Струма-Места;
21. инж.Стоянка Карадинкова – управител на „Геозащита” ЕООД – Перник;
22. Наталия Минева - директор на на Областен съвет на БЧК – Перник;
23. инж. Петър Нецов – ръководител на обособено регионално звено „ЕиП” –
Перник, ЧЕЗ – Разпределение – България АД;
24. инж. Асен Асенов – ръководител на МЕПР – Перник, ЕСО ЕАД МЕР – София
област;
25. Емил Сергиев –ръководител на група „Кабелен район Кюстендил/Перник”,
„Алкател Лусент България“ – ЕООД, БТК АД (VIVAKOM).
Работно помещение на Областния щаб за изпълнение на областния план за
защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове е
заседателна зала „Струма“ в областната администрация, намираща се на партера
сградата в гр. Перник, пл. “Иван Рилски” № 1Б.
При необходимост състава на Щаба се оповестява от дежурния в Оперативния
комуникационно-информационен център (ОКИЦ) на РД ”Пожарна безопасност и
защита

на

населението”

–

Перник,

чрез

Националната

система

за

ранно

предупреждение и оповестяване при бедствия (НСРПОБ) или от дежурния по
Областен съвет по сигурност, чрез подаване на сигнал “Бедствие”, и се явява в
определеното работно помещение до 30 минути в работно време и до 60 минути в
извън работно време след получаване на сигнала.
Телефони, които ще се използват от Щаба са: 076/608112; 076/600101;
076/649966.
С настоящата заповед отменям Заповед № ОМП-3/23.02.2017 г.
Копие от заповедта да се връчи на изброените длъжностни лица за сведение и
изпълнение.

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ /П/
Областен управител

2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

