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З А П О В Е Д  

 
№ОКД-02-02-3    

 
Добрич, 20.06.2016 г. 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 31, ал. 1 т. 10 

от същия закон, чл. 44 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и с 

цел по-добра организация на ръководството 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 

І. Да се актуализира състава на Областния съвет за сигурност (ОСС), под мое 

ръководство и в състав, както следва: 

 1. Заместник председател – Сали Исмаил Феим – Заместник областен управител. 

      2. Секретар – инж. Красимир Трендафилов Куртев – Главен експерт 

„Отбранително-мобилизационна подготовка” (ОМП) в дирекция „Административно-правно 

обслужване, финанси и управление на собствеността” (АПОФУС) в областна 

администрация; 

      3. Членове: 

- Румен Георгиев Русев - Главен секретар на Областна администрация Добрич; 

- Йордан Георгиев Йорданов – Директор на дирекция АПОФУС; 

- Силвия Илиева Енчева – Директор на дирекция „Административен контрол, 

регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС); 

- Николай Викторов Спасов – ВПД Директор на Областна дирекция на МВР Добрич; 

- Георги Христов Георгиев – Директор на Териториална дирекция „Национална 

сигурност” Добрич; 

- капитан ІІ ранг Бисер Николаев Бонев – Началник на Военно окръжие Добрич; 

- Дарин Василев Димитров – Директор на Регионална дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението” Добрич; 

- д-р Огнян Кънчев Господинов – Директор на „Център за спешна медицинска 

помощ” Добрич; 

 

Областния съвет за сигурност да подпомага Областния управител при упражняване на 

правомощията му по чл. 43, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България. 
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ІІ. Във връзка с настоящата заповед Секретаря на ОСС да актуализира списъка за 

оповестяване на състава на ОСС, който да бъде заложен при оперативния дежурен по 

Областен съвет за сигурност. 

ІІІ. Определям следните срокове за оповестяване и явяване на ОСС: 

- срок за оповестяване – до 30 минути след моето разпореждане; 

- срок и място за явяване – ще се съобщава при оповестяването. 

ІV. Състава на ОСС, при промяна на телефоните за връзка да уведомяват 

своевременно за това секретаря на ОСС на тел. 058/655421, GSM: 0888478607, GSM: 

0892721427 

 

V. Копие от заповедта да се връчи на състава на ОСС. 

 

VІ. Настоящата заповед отменя заповед №ОКД-02-02-2/27.04.2016 г.  

 

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА 

Областен управител на област Добрич 

 

 

 


