ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ
Областният съвет за сигурност (Обл.СС) е в състав, както следва:
Председател: Областен управител;
Секретар:

-

Главен

експерт

„Отбранително-мобилизационна

подготовка"

(ОМП)

в

дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
(АПОФУС) в областна администрация-Кюстендил;
Членове:
Главен секретар на Областна администрация;
Директор на дирекция АПОФУС;
Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна
собственост" (АКРРДС);
Директор на Областна дирекция на МВР - Кюстендил;
Директор, Регионална дирекция „Гранична полиция” - Кюстендил;
Директор на Териториална дирекция „Национална сигурност" Кюстендил;
Началник на Военно окръжие Кюстендил;
Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението"
Кюстендил;
Директор на „Център за спешна медицинска помощ" Кюстендил;
Директор, Регионална здравна инспекция – Кюстендил.
Областният съвет за сигурност подпомага Областния управител при упражняване
на правомощията му по чл. 43, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
Областният съвет по сигурност може да бъде свикван и при възникване на бедствия
или свързани със сигурността на населението или техническата инфраструктура на
територията на областта.
Секретарят на Обл.СС е длъжен да актуализира списъка за оповестяване на
състава на Обл.СС, който да бъде заложен при оперативния дежурен по Областен съвет за
сигурност.
Срокове за оповестяване и явяване на Обл.СС:
-срок за оповестяване - до 30 мин. в работно време и до 40 мин. извън работното
време след получаване на сигнал за оповестяване;
-срок и място за явяване - ще се съобщава при оповестяването.
Във връзка с организиране оповестяването на състава, членовете на съвета
предоставят на секретаря на съвета, телефонни номера за връзка, като при промяна на
същите са длъжни да уведомят дежурния по Областен съвет по сигурност на тел. №
078/55 13 33. или да уведомяват своевременно за това секретаря на Обл.СС на тел.
078/551353, GSM: 0889 486 060.
Съставът на съвета е определен със заповед № РД-35-270/ 13.10.2017 г. на
Областния управител на област Кюстендил.

