РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

ЗАПОВЕД
№ ОМП-002
Разград 26.01.2022 г.
На основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал.1, т. 9 от Закона за администрацията и
чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия,
Н А Р Е Ж Д А М:
1.Изменям Заповед № ОМП-017/29.09.2021 г. на Областния управител на Област Разград
и определям следния състав на ЩАБ за изпълнение на областния План за защита при бедствия
и взаимодействие с националния и общинските щабове, както следва:
РЪКОВОДИТЕЛ: Д-р Деян Михайлов Димитров – Областен управител на Област
Разград;
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ:
Драгомир Христов Златев – Заместник областен управител;
ЧЛЕНОВЕ:
Михаил Парашкевов Тодоров – Главен секретар на Областна администрация
Светлин Симеонов – Директор на Дирекция АПОФУС при Областна администрация –
Разград;
Орхан Ружди Бедиханов – Директор на Дирекция АКРРДС при Областна администрация
– Разград
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА
ВЛАСТ:
Директор на ОД на МВР – Разград;
Директор на РДПБЗН – Разград;
Началник отдел ОП при ОД на МВР – Разград;
Началник сектор ПП Разград;
Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Разград;
Директор на ОПУ – Разград;
Директор на РЗИ – Разград;
Директор на ОДБХ – Разград;
Началник на РУО – Разград;
Директор на ОД „Земеделие“ – Разград
Директор на „Басейнова дирекция“ – Плевен /упълномощен представител/
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА:
Директор на ОС на БЧК – Разград;
Директор на ЦСМП – Разград;
Управител на „Напоителни системи“ ЕАД – Русе /упълномощен представител/
Управител на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД – Разград;
Управител на Разпределителен обслужващ център Русе и Разград към
„Електроразпределение Север“ АД;
Ръководител на Мрежови експлоатационен район – Разград към „Електроенергиен
системен оператор“ ЕАД;
Началник гара – Разград
2.Определям състав на ЕКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКА ГРУПА:
2.1.От Областна администрация – Разград:
Дженан Алиева – Младши експерт;
Николай Атанасов– Главен експерт
2.2.Да се предложи по един човек в състава на експертно-техническата група от
следните териториални структури:
-

РДПБЗН;
ОД на МВР;
Областно пътно управление;
Регионална здравна инспекция;
Областна дирекция по безопасност на храните;
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД;
„Електроразпределение Север“ АД;
„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД – Разград;
Регионално управление на образованието

3. Назначеният Щаб за координация ще се привежда в готовност при възникнало
бедствие (авария, инцидент, пожар), когато то обхваща две или повече общини и е нужно да се
предприемат действия по чл. 64, ал. 3 от Закона за защита при бедствия или, когато Кмет на
Община официално е поискал това.
4. Привеждането в готовност да се осъществява чрез системата за ранно
предупреждение и оповестяване от дежурния ОЦ към РДПБЗН – Разград.
5. Определям работно място на Щаба – зала 712 на Областна администрация –
Разград.
6. При промяна на служебното положение или средствата за комуникация на
членовете на Щабовете, информацията да се изпраща на Михаил Тодоров – Главен секретар на
Областна администрация – Разград на тел.:084 616214; 0895518105;
7. Щабът да изпълнява следните дейности:
- Обучение, подготовка на състава и поддържане на техниката на подчинените
структури за работа при усложнени условия;
- Създаване на организация за своевременно събиране, анализиране и обобщаване
на информацията;
- Проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация;
- Въвеждане на Областния план за защита при бедствия в частта му за
отстраняване на възникналата криза със заповед на Областния управител;
- Изработване на необходимите разчети и справки за оформяне на решение на
Щаба и предоставянето му за одобряване от Областния управител;
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- Довеждане до знанието на подчинените структури на приоритетното и одобрено
решение;
- Въвеждане на Областния план за защита при бедствия;
- Взаимодействие с Националния щаб за защита при бедствия.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Драгомир Златев – Зам.областен
управител на Област Разград.
Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и
изпълнение.

Д-Р ДЕЯН ДИМИТРОВ
Областен управител
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