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З А П О В Е Д 

№ ОА-262 
София, 01.09.2022 г. 

 

 

              На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.7, чл. 43, ал.2 и във 

връзка с чл. 44, ал.2 и ал.5  от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

и Правилника за състава и функциите на съветите за отбрана в областите и общините, приет с 

ПМС № 352 от 19.09.1997г.  

 

     О П Р Е Д Е Л Я М  

 

Областен съвет по сигурност в състав : 

   

Председател : Областен управител на Софийска област; 

Заместник председател : Заместник областен управител на Софийска област; 

Секретар : Главен специалист по ОМП – Областна администрация на              

                    Софийска област;  

и членове : 

1. Главен секретар на Областна администрация на Софийска област; 

2. Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на 

собствеността“ на Областна администрация на Софийска област; 

3. Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна 

собственост“ на Областна администрация на Софийска област; 

4. Директор на Териториална дирекция „Национална сигурност“ - София; 

5. Директор на Областна дирекция на МВР - София;   

6. Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”;    

7. Началник на „Военно  окръжие I ст.“ - София; 

8. Изпълнителен директор на Многопрофилна болница за   активно  лечение „Св. Анна“- 

София, АД; 

             9.  Директор на „ Център за спешна медицинска помощ“ - София; 

10. Ръководител на “Мрежови експлоатационен район” - София област към ЕСО; 

11. Заместник ръководител на „Електроразпределение запад“ АД – регион София област; 

12. Директор на Регионална здравна инспекция - Софийска област; 

13. Директор на Областно пътно управление - Софийска област; 

14. Директор на „Регионална инспекция околна среда и води“ - София; 

15. Управител на „В и К“ ЕООД- София област; 

16. Директор на Областна дирекция „Земеделие“-Софийска област; 
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17. Директор на Областна дирекция по безопасност на храните - Софийска област; 

18. Експерт „ВИВАКОМ“; 

19. Директор на Областен Съвет на Български Червен Кръст - София; 

20. Директор на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ с център град Плевен; 

21. Директор на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ с център град Пловдив; 

22. Директор на „Регионална дирекция  на горите“ - София; 

23. Директор на „Югозападно държавно предприятие“- град Благоевград; 

24. Директор на „Северозападно държавно предприятие “- град. Враца; 

25. Началник на „Регионално управление на образованието“ – София регион; 

26. Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“- София област; 

27. Управител на „Напоителни системи“ ЕАД - клон София. 

              Настоящата заповед отменя Заповед № ОА-77/01.03.2022 г. на Областния управител   

на  Софийска област. 

              Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

              Копие от  заповедта да бъде връчена на членовете за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ (П) 

 

Областен управител 

на Софийска област 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


