РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
ЗАПОВЕД
№ РД-76/29.05.2020г.
На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията ,във връзка с чл.64а
от Закона за защита от бедствия,
ОПРЕДЕЛЯМ:
Състава на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия:
I.Председател: инж.Емил Костадинов – областен управител на област Перник
II.Зам. председател:Иво Иванов – заместник областен управител на област Перник
III.Членове:
1.Станислав Владимиров – кмет на Община Перник;
2.Пламен Алексиев – кмет на Община Радомир;
3.Васил Узунов – кмет на Община Брезник;
4.Цветислава Цветкова – кмет на Община Трън;
5.Васил Станимиров – кмет на Община Ковачевци;
6.Димитър Сотиров – кмет на Община Земен;
7.Димитър Колев– председател на Общински съвет - Перник;
8.Светослав Кирилов– председател на Общински съвет - Радомир;
9.Иван Тинков - председател на Общински съвет - Брезник;
10.Бойчо Харалампиев - председател на Общински съвет - Трън;
11.Венцислав Тодоров - председател на Общински съвет - Ковачевци;
12.Стефан Маринов - председател на Общински съвет - Земен;
13.Борис Борисов - директор на РД ПБЗН - Перник;
14.Димитър Попов - директор на ОД НА МВР - Перник;
15.подп. Димитър Матев– началник на Военно окръжие - Перник;
16.Красимир Костадинов - директор на ТД „Национална сигурност“ - Перник;
17.д-р Валери Симеонов – директор на ЦСМП - Перник;
18.д-р Юри Торнев – директор на Регионална здравна инспекция - Перник;
19.Румен Давидков – директор на офис Перник към ТД на НАП - София;
20.инж. Росен Симеонов – директор на дирекция Бюро по труда - Перник;
21.инж. Любомир Владимиров - директор на дирекция „Инспекция по труда“ Перник;
22.Ивайла Касърова - директор на РД Социално подпомагане - Перник;

23.Катя Панова – главен експерт в ТЗ ГРАО - Перник;
24.Емилия Ваклинова – директор на „Областно пътно управление“ - Перник;
25.Васил Мариянов – началник на РД „Национален строителен контрол“ - Перник;
26.инж.Ваня Коконова - началник на РУО – Перник;
27.Елена Станчева-началник на ОС „Изпълнение на наказанията“ – Перник;
28.Мариела Михова - началник на ОЗ „Охрана“ – Перник;
29.Ирена Петкова – директор на РИОСВ - Перник;
30.Анна Цветкова - директор на ОД „Земеделие“ - Перник;
31.инж.Здравчо Тодоров - директор на РД по горите - Кюстендил;
32.Румен Димитров – началник на ОО „Автомобилна администрация“ - Перник;
33.Станислава Георгиева – началник отдел „Държавен архив“ - Перник;
34.д-р Елза Драгомирова – директор на ОД „Безопасност на храните“ - Перник;
35.Марийка Минтова – началник на СГКК - Перник;
36.инж.Борислав Иванов – управител на ВиК - Перник;
37.инж.Петър

Нецов

–

ръководител

на

обособено

регионално

звено

ЕиП

–

Перник,ЧЕЗ – разпределение – България АД;
38.инж.Асен Асенов – ръководител на МЕПР – Перник,ЕСО ЕАД МЕР София област;
39.Валентин Стоянов – ръководител екип ИПТУ в БТК АД;
40.Павел Черийски – ръководител на звено ХТР – Перник при „Напоителни системи“
– клон Струма - Места;
41.инж.Стоянка Карадинкова – управител на „Геозащита“ ЕООД - Перник;
42.Наталия Минева – директор на Областен съвет на БЧК - Перник;
43.Бойка Павлова – председател на ТПП - Перник;
44.Симеон Илиев – представител на Стопанска камера - Перник;
45.Мая Симеонова – началник на отдел „Статистически изследвания - Перник;
46.Елена Аргирова – главен експерт в отдел „Планове“, Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“
IV.Областният съвет за намаляване на риска от бедствия:
1. Определя и приема правила за своята работа.
2. Изпълнява указанията и насоките на Съвета за намаляване на риска от
бедствия към Министерски съвет.
3. Изпълнява възложените със Закона за защита при бедствия дейности и
правомощия на територията на област Перник.
4. Разработва и координира изпълнението на областна програма за намаляване
риска от бедствия.
5. Координира

дейностите

по

изпълнение

на

общинските

програми

за

намаляване на риска от бедствия.
6. Разработва, преразглежда и актуализира областния план за защита при
бедствия.
7. Съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия.
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8. Съгласува общинските планове за защита при бедствия.
9. Прави преглед и изготвя годишен доклад до Съвета за намаляване на риска от
бедствия към Министерски съвет за състоянието на защитата при бедствия на
територията на област Перник.
V.Областния

съвет

за

намаляване

на

риска

от

бедствия

се

осигурява

информационно, аналитично и организационно от Мариана Михайлова – директор на
дирекция

„Административно-правно

обслужване,

финанси

и

управление

на

собствеността“ – секретар на съвета. Секретаря на съвета:
1.организира подготовката и провеждането на заседанията на съвета;
2.подпомага обмена на информация във връзка с изпълнението на решенията
на съвета;
3.изпълнява други задачи, възложени му от председателя на съвета.
VI.Административно-техническото обслужване на Областния съвет за намаляване на
риска от бедствия да се осигурява от Красимир Борисов – главен специалист ОМП в
дирекция АПОФУС при ОА – Перник, както следва:
1.подготвя проекта на дневен ред и материалите за заседанието;
2.организира изпращането на проекта за дневен ред

и материалите за

заседанията до членовете на съвета;
3.води протоколи за заседанията на съвета;
4.води текущата кореспонденция;
5.организира приемането ,изпращането, регистрирането, публикуването на
електронната страница и съхраняването на документацията, за срок не помалък от 10 години;
6.изпълнява други задачи, възложени му от председателя на съвета.
Настоящата заповед отменя Заповед №РД-106/31.12.2019 г.
Заповедта да се публикува на електронната страница на администрацията и
да се доведе до знанието на изброените длъжностни за сведение и изпълнение.

ИНЖ.ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
Областен управител
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