РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

ЗАПОВЕД
№ОМП-8/29.05.2020г.
ПЕРНИК

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.44, ал.1, ал.2 и
ал.5 от Закона за отбраната и въоръжените сили,
ОПРЕДЕЛЯМ:
Състава на Областния съвет по сигурност:
I.Председател:инж.Емил Костадинов – областен управител на област Перник
II.Зам. председател:Иво Иванов – заместник областен управител на област Перник
III.Членове:
1.Цветана Пиралкова – главен секретар на ОА;
2.Мариана Михайлова – директор на дирекция АПОФУС в ОА;
3.Изабела Борисова – директор на дирекция АКРРДС в ОА;
4.Красимир Борисов – главен специалист ОМП в ОА - секретар;
5.Димитър Попов – директор на ОД на МВР - Перник;
6.Красимир Костадинов – директор на ТД „Национална сигурност“ - Перник;
7.подп.Димитър Матев – началник на „Военно окръжие“ - Перник;
8.Борис Борисов – директор на РД ПБЗН - Перник;
9.д-р Валери Симеонов - директор на ЦСМП - Перник;
10.д-р Юри Торнев - директор на Регионална здравна инспекция - Перник;
11.Румен Давидков - директор на офис Перник към ТД на НАП - София;
12.инж. Росен Симеонов - директор на дирекция „Бюро по труда“ - Перник;
13.инж. Любомир Владимиров - директор на дирекция „Инспекция по труда“ Перник;
14.Ивайла Касърова - директор на РД „Социално подпомагане“ - Перник;
15.Катя Панова – главен експерт в ТЗ ГРАО - Перник;
16.Илиан Илиев - главен експерт в Областно пътно управление - Перник;
17.инж. Васил Мариянов – началник на РДНСК - Перник;
18.Бойка Иванова - началник на отдел в РУО - Перник;

19.Елена Станчева – началник на ОС „Изпълнение на наказанията“ - Перник;
20.Даниел Димитров – инспектор „ Конвоиране“ в ОЗ „Охрана“;
21.Аделина Стоянова - директор на дирекция в РИОСВ - Перник;
22.Анна Цветкова - директор на ОД „Земеделие“ - Перник;
23.Румен Димитров – началник на ОО “Автомобилна адмистрация“ - Перник;
24.Станислава Георгиева - началник на отдел „Държавен архив“ - Перник;
25.Галина Павлова – началник отдел РЗ при ОДБХ - Перник;
26.Марийка Минтова-началник на СГКК – Перник.
IV.Състав на оперативно – техническата група:
1. Васил

Василев

–

инспектор

в

група

„Оперативен

център“

на

сектор

„Пожарогасителна и спасителна дейност“ в РД ПБЗН - Перник;
2. Оперативен дежурен в ОА - Перник, съгласно утвърден график.
V.Състав на свързочната група:
Комплектова се от длъжностни лица на сектор КИС на ОД МВР-Перник, с началник
на сектора - Милети Стефанов.
VI.Временен пункт (Работно помещение) на Областния съвет по сигурност е стая
№401 в сградата на Областна администрация – Перник, намираща се в гр.Перник,
пл. „Св.Иван Рилски“ 1 „Б“.
При необходимост състава на Областния съвет по сигурност се оповестява от
оперативния дежурен в ОА - Перник чрез подаване на сигнал и се явява в
определеното работно помещение до 30 минути в работно време и до 60 минути в
извънработно време след получаване на сигнала.
Всеки от състава на ОСС трябва да притежава актуално решение за достъп до
класифицирана информация.
Телефони, които ще се използват от ОСС са :076/600101 и 0888790130.
С настоящата заповед отменям Заповед № ОМП-7/31.12.2019 г.
Заповедта да се публикува на електронната страница на администрацията и
да се доведе до знанието на изброените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

ИНЖ.ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
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
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