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З А П О В Е Д 

 

№ РД-57 

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 Щаб за подготовка на Център за подпомагане на лица 

потърсили временна закрила от войната в Украйна на територията на област 

Пазарджик 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. Старши комисар Петко  Шотлеков -ОД на МВР-Пазарджик, 

2. Комисар Ангел Ангелов- РДПБЗН-Пазарджик; 

3. Георги Георгиев- Директор на ТД ДАНС 

4. д-р Борис Манев - Директор ЦСМП - Пазарджик; 

5. инж. Живко Дишков - Директор на Областен съвет на БЧК - Пазарджик; 

6. Николай Зайчев-Директор на дирекция „АПОФУС- Областна администрация; 

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

8. д-р Хюля Шериф - Директор РЗИ - Пазарджик; 

9. подп. Петър Петров - Началник на Военно окръжие II ст. - Пазарджик; 

10. Дора Дулчева- Величкова- Началник па Регионално управление на образованието - 

Пазарджик; 

11.  Цветелина Арапова- Чавдарова- Директор РД „Социално Подпомагане" -Пазарджик; 

12.  Представители на Общините в Област Пазарджик; 
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13.  Представители на Бюро по труда- Пазарджик, Пещера , Панагюрище, Септември и  

Велинград ; 

14.  Представители на Неправителствения сектор; 

 

Основни задачи на  Щаба за подготовка на Център за подпомагане на 

лица потърсили временна закрила от войната в Украйна на територията на 

област Пазарджик: 

 Анализ и оценка на обстановката във връзка с  пристигащите от Украйна лица 

на територията на Област Пазарджик; 

 Предлага на Областния управител за одобрение решения относно 

предоставяне на временна закрила на пристигащите граждани на Украйна 

включваща: право на пребиваване, достъп до пазара на труда, достъп до 

жилищно настаняване,, социално подпомагане, медицинска и друга грижа, 

осигуряване на средства за издръжка, за непридружените деца –достъп до 

образование, детски градини и право на настойничество; 

 Подбор на място за развръщане на Център за подпомагане ; 

 

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

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

 

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. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично. 

 

 

ИВАН ВАСЕВ / П / 

Областен управител 

 


