РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД
№ РД-35-222
гр. Кюстендил 07.09.2016 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка със
създаването на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област
Кюстендил, на основание чл. 64, буква „а“,ал. 1, ал.2 и ал.7 от Закона за защита при
бедствия,

Нареждам:
I.

Определям състава на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в

област Кюстендил и за подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона
за защита при бедствия, както следва:
Ръководител на съвета – Виктор Янев – Областен управител на Област
Кюстендил;
Заместник ръководител на съвета – Гергана Михайлова – главен
секретар - Областна администрация Кюстендил
Секретар на съвета - инж.Величка Баровска - гл. експерт, д-я АПОФУС Областна администрация Кюстендил;
и членове:
1. комисар Светослав Георгиев – Директор, РД „Пожарна безопасност и защита
на населението“ – Кюстендил;
2. старши комисар Елиан Стамболийски – Директор, Областна дирекция на МВР
- Кюстендил;
3. комисар Васил Митов – Директор, Регионална дирекция „Гранична полиция” Кюстендил;
4. Николай Ненчов- Директор, Териториална дирекция „Национална сигурност“Кюстендил;
5. Подполковник Никола Бекяров – Началник, Военно окръжие - Кюстендил

6. д-р Христо Кознички – Директор, Регионална здравна инспекция –
Кюстендил;
7. д-р Анелия Георгиева – Директор, Център за спешна медицинска помощ Кюстендил;
8. д-р Емилия Кацарска – Директор, Областен съвет на Българския червен кръст
– Кюстендил;
9. Димитрина Христова – Директор, Областна дирекция „Земеделие”;
10. главен инспектор Радослав Боюклийски – Началник сектор „Пътна полиция“
при ОД МВР Кюстендил;
11. Светослава Макенджиева – Директор, Регионална дирекция за социално
подпомагане – Кюстендил;
12. Васил Георгиев-ИД Началник, Областен отдел „Автомобилна администрация“
– гр.Кюстендил;
13. Радостина Новакова – Началник, РИО Кюстендил;
14. Стоян Саев- Директор, Областна дирекция безопасност на храните –
гр.Кюстендил;
15. Пламен Ангелов – Директор,
Регионалната инспекция по опазване на
околната среда и водите – Перник;
16. инж. Юлияна Божилова – Директор, Областно пътно управление Кюстендил;
17. инж.Здравчо Тодоров – Директор, Регионална дирекция по горите –
Кюстендил;
18. адв. Елза Величкова – кмет на Община Бобов дол;
19. Елеонора Христова - зам.председател на общинския съвет - представител на
общинския съвет на Община Бобов дол;
20. Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня;
21. Николай Мертекчийски - общински съветник – представител на общинския
съвет на Община Сапарева баня;
22. Крум Милев-Зам. кмет „Социални дейности“ - представител на Община
Дупница;
23. Лазар Чавков- Зам. кмет „Регионално развитие, стопанска политика и
хуманитарни дейности“ - представител на Община Рила;
24. Паньо Китев - общински съветник – представител на общинския съвет на
Община Рила;
25. Йордан Глогов – Зам. кмет на община Невестино - представител на община
Невестино;
26. Любка Йорданова – Ст. експерт „ОМП и ПБЗН“-представител на Община
Кочериново;
27. Георги Ценев - общински съветник – представител на общинския съвет на
Община Кочериново;
28. Цветанка Маринова –гл. специалист „ОМП И ССИ“ - представител на община
Бобошево;
29. Стефан Борисов Тачев - общински съветник - представител на общинския
съвет -община Бобошево;
30. Стефан Стоичков - Зав.“ССИ и ОМП“ - представител на община Трекляно;
31. Митко Димов – общински съветник - представител на общинския съвет община Трекляно;
32. Ивайло Чалъков – Гл. експерт „Управление при кризи и ОМП“ - представител
на община Кюстендил;
33. инж. Георги Георгиев – Управител, „Кюстендилска вода“ ЕООД – Кюстендил
34. Райко Паскалев – Ръководител на регионално звено „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД – Дупница;
35. Дамян Дамянов – Директор на Югозападно държавно предприятие, гр.
Благоевград;
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

36. Евстати Велинов – Директор „Овергаз - запад“;
37. Александър Станков – Ръководител техническо направление „Рила газ“ – гр.
Дупница.
38. инж. Спас Спасов – Началник ЕСО ЕАД МЕПР клон Кюстендил;
39. инж. Пламен Стойнев – ЧЕЗ „Електроразпределение“ – под район Кюстендил;

II. Работно помещение на съвета е заседателната зала в Областна администрация
– ет. 2, намираща се в гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44.
III.

В изпълнение на чл. 64, буква „б“

от Закона за защита при бедствия

възлагам на Областният съвет за намаляване на риска от бедствия следните
задачи:
1.

разработва

и

координира

изпълнението

на

областната

програма

за

общинските

програми

за

намаляване на риска от бедствия;
2.

координира

дейностите

по

изпълнение

на

намаляване на риска от бедствия;
3. разработва, преразглежда и актуализира областния план за защита при
бедствия;
4. съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
5. съгласува общинските планове за защита при бедствия;
6. прави преглед и изготвя годишен доклад до съвета по чл. 62, ал. 3 от Закона
за защита при бедствия, относно състоянието на защитата

при бедствия на

територията на областта.
III.

При

промяна

в

служебното

положение

или

правомощията

на

някое

от

определените лица в заповедта, същите следва да изпратят информация за промяната
в 14 дневен срок в Областна администрация Кюстендил.
При необходимост в състава на съвета 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
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