РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-45
Ловеч, 3 ноември 2011 г.
На основание чл. 64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия, ДВ. бр.80 от
14.10.2011 г.
НАРЕЖДАМ:
1.
Определям състав на Щаб за изпълнение на областния план за защита
при бедствия и за взаимодействие с националния щаб, както следва:
РЪКОВОДСТВО:
1. Председател – Ваня Събчева, областен управител на област Ловеч.
2. Заместник – председател – Сашо Данков - зам. областен управител.
3. Секретар – инж. Веселин Димитров - началник на група ППД в ОУПБЗН.
ЧЛЕНОВЕ НА ЩАБА:
1. комисар Георги Иванов - директор на Областна дирекция на МВР.
2. комисар инж. Владимир Кацарски - началник на ОУ "Пожарна безопасност и
защита на населението”.
3. д-р Татяна Ганчева - директор на Център за спешна медицинска помощ.
4. д-р Цветолюба Генкова - директор на Регионална здравна инспекция.
5. д-р Ивайло Йотов - директор на Областна дирекция по безопасност на
храните.
6. инж. Георги Грозданов – директор на Областно пътно управление.
7. подп. Мариан Петракиев– началник на военно формирование 24480-Ловеч.
8. инж. Цветан Наумов – ръководител на ОРЗ Регион Плевен “ЧЕЗ
Разпределение България” АД.
9. Илиян Илиев – изпълнителен директор на “В и К” АД Ловеч.
10. Цветомира Георгиева - директор на Секретариата на ОС на БЧК-Ловеч.
11. инж. Радослав Илиев – главен експерт в отдел „КОС” в РИОСВ – Плевен.
12. Светла Маринова,
директор на дирекция АПОФУС в Областна
администрация..
13. Константин Карловски, директор на дирекция АКРРДС в Областна
администрация.
ІІ. При необходимост, да се създадат експертна група и група за осигуряване
дейността на щаба от представители на структури, имащи отношение и ангажименти,
съгласно Плана за защита при бедствия на област Ловеч.
ІІІ. Определям работно място на щаба зала 101 в сградата на Областния
управител. Същата да се заема при получаване на сигнал “БЕДСТВИЕ”.

ІV. Началникът на ОУПБЗН да организира оповестяване на щаба като
разпореди актуализирането на данните за групата в системата за ранно предупреждение
и оповестяване на органите на изпълнителната власт и структурите на ЕСС “DAKS”.
V. Секретарят на Щаба да сведе до знанието на членовете Плана за
привеждането му в готовност, след неговото утвърждаване и функционалните им
задължения.
Заповедта да се сведе до знанието на всички членове на щаба.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник областния
управител г-н Сашо Данков.

Ваня Събчева
Областен управител
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