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З А П О В Е Д 

 

№ РД-56  

Пазарджик 11.03.2022 г. 

 

 

Във връзка с предоставянето на временна закрила на разселените лица от 

Украйна в съответствие с Решение за изпълнение на Съвета на Европейския съюз 

(ЕС) 2022/382 от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово 

навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на член 5 от Директива 

2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила, както и на основание с РМС 144 и 

145 от 10 03 2022 г.  и  чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, 

 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

Да се създаде Областен координационен съвет на област Пазарджик по 

предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна в следния 

състав: 

Ръководство: 

1. Ръководител: Иван Васев – Областен управител на Област Пазарджик; 

2. Заместник: Петя Цанкова- Заместник областен управител; 

3. Секретар: Светлан Карталов – Главен секретар; 

 

Членове: 

1. Гергана Калоянова- Главен експерт в дирекция „АКРРДС“  

2. Мария Ловчинова- Главен експерт в дирекция „АКРРДС“  

3. Любов Тренкова- Главен експерт в дирекция „АКРРДС“ 

4. Надежда Цокова- Главен счетоводител в дирекция „АПОФУС“ 

5. Тодор Тодоров-  Старши специалист в дирекция „АПОФУС“ - Домакин  

6. Иван Василев, Стоян Пенчев, Светослав Александров, Благовест 

Стамболийски, Димитър Величков- Оперативни Дежурни  
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Основни задачи на  Областния координационен съвет: 

 Анализ и оценка на обстановката във връзка с  пристигащите от Украйна 

лица. 

 Осъществява планиране, организиране, управление, координиране на 

дейностите по посрещане и настаняване, осигуряване на необходимото 

медицинско и друго обслужване на лицата влезли на територията на област 

Пазарджик, вследствие на войната в Украйна. 

 Координация и комуникация с представителите на Регионалните структури на 

Държавни институции ангажирани с изпълнението на Плана за действие при 

временна закрила на Република България. 

 Координация и комуникация с представителите на Местните власти, 

Неправителствения сектор и доброволците. 

 

Основни телефони за контакт: +35934400012, +35934400001 от 9:00 до 

17:30 ч.  и денонощно на тел: +359887796579. 

 

Заседания на щаба да бъдат свиквани един път в седмицата или при 

необходимост и по-често. 

Щабът да заседава в Приемна зала на Областна администрация Пазарджик 

(ул. Екзарх Йосиф №2). 

Заповедта да се сведе до знанието на всички длъжностни лица упоменати в 

нея и да бъде публикувана на интернет страницата на Областна администрация 

Пазарджик. 

 

 

 

ИВАН ВАСЕВ   /П/ 

Областен управител 

 


