РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

ЗАПОВЕД
№ ОКД-02-8
гр. Силистра, 14.08.2013 година

На основание чл. 31, ал. 1, т. 9, чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във
връзка с чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия отменям Заповед на
Областния управител на област Силистра с № ОКД – 02-17 от 09.07.2012 година и

НАРЕЖДАМ:
I. Да се сформира Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при
бедствия и за взаимодействие с Националния щаб под мое ръководство в състав:
I.1. Заместник ръководител – Джанан Халил - заместник областен управител;
I.2. Членове:
1. Вяра Емилова – заместник областен управител;
2. Светлана Великова – главен секретар на областна администрация Силистра;
3. Инж. Лейла Слатинска - директор на дирекция АПОФУС;
4. Тодор Динков - директор на дирекция АКРРДС;
5. Инж. Тони Тончев – старши експерт ОМП;
6. Главен инспектор Кристиян Петров – в. н. д. директор на ОД на МВР – Силистра;
7. Лъчезар Ганев – директор на ТД НС – Силистра;
8. Подп. Ивайло Александров – началник на Областен военен отдел – Силистра към
Военно окръжие Русе;
9. Инж. Румен Мъров – началник на ОУ ПБЗН Силистра;
10. Д-р Фанка Тончева – директор на ЦСМП-Силистра;
11. Д-р Константин Попов – директор на РЗИ – Силистра;
12. Илко Гецов – началник на ГПУ – Силистра;
13. Инж. Иван Иванов – директор на Областно ПУ – Силистра;
14. Инж. Бисер Топалов – ръководител МЕПР–Силистра, МЕР–Русе, ЕСО-ЕАД;
15. Инж. Николай Панев – началник отдел ЕМ и СТИ при Районен обслужващ център
Добрич/Силистра за област Силистра към „Енерго-Про Варна ЕООД”;
16. Инж. Васил Боранов – управител на „В и К” ООД – Силистра;
17. Маргарита Касабова – директор на секретариата на ОС на БЧК - Силистра;
18. Д-р Георги Петров – директор на ОД по безопасност на храните – Силистра;
19. Инж. Валентин Иванов – главен специалист Морска администрация – Русе,
представителство Силистра;
20. Габриела Миткова – началник на РИО – Силистра;
21. Инж. Борис Стоянов – представител на „Напоителни системи” ЕАД Русе – клон
„Долен Дунав” за област Силистра;
22. Севдалин Стоянов – началник на областен отдел „Контролна дейност-ДАИ” –
Силистра.

ІІ. Областният щаб (ОЩ) за изпълнение на Областния план за защита при бедствия
ще се свиква след мое разпореждане, в състав осигуряващ ликвидиране на последствията
от всяка усложнена обстановка или бедствена ситуация възникнала на територията на
областта.
ІІІ. Оповестяването да се извършва чрез системата за ранно предупреждение и
оповестяване, съгласно Наредбата за ранното предупреждение и оповестяване при
бедствия и да се дублира от оперативния дежурен по Областен съвет по сигурност.
IV. След получаване на оповестяването личният състав на ОЩ да се яви в сградата
на областна администрация Силистра до 30 мин. в работно време и до 60 мин. в
извънработно време.
V. Определям работно
администрация Силистра.
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VІ. В своята дейност ОЩ да изпълнява следните мероприятия:
1. Анализ и оценка на обстановката, на състава и състоянието на съставните части
от единната спасителна система на територията на областта;
2. Организиране и координация на действията на компетентните органи, кметовете
на общини, юридическите лица и едноличните търговци, на които с оглед на тяхната
дейност на територията на областта са възложени функции по планиране, подготовка и
провеждане на дейности при бедствие;
3. Контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на бедствието;
4. Информиране на населението и медиите за развитието на бедствието, за мерките
за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия на
населението;
5. Информиране на ръководителя на Националния щаб за изпълнение на
Националния план за защита при бедствия за хода на провежданите защитни
мероприятия.
VІІ. Незабавно да бъде информирано ръководството при промяна на данните за
членовете на ОЩ, посочени в списъка, приложен към настоящата заповед.
Заповедта да се публикува на електронната страница на областна администрация
Силистра и ведно със списъка с данни да се връчи на всички членове на ОЩ за сведение и
изпълнение
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Джанан Халил – заместник
областен управител на област Силистра.
Приложение: Списък с данни за състава на Областния щаб за изпълнение на
Областния план за защита при бедствия на област Силистра
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