РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра
ЗАПОВЕД
№ОКД-02-4/02.06.2021 г.
гр. Силистра

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и епидемичната
обстановка по отношение на разпространението на COVID-19 на територията на
Република България
НАРЕЖДАМ:
I.

Променям състава на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса,

сформиран със Заповед №ОКД-02-7/26.02.2020 г., допълнен със Заповед №ОКД-029/28.02.2020 г., Заповед №ОКД-02-11/12.03.2020 г., Заповед №ОКД-02-12/16.03.2020 г.
на областния управител, както следва:
1. Ели Тодорова – областен управител;
2. комисар Мартин Недялков – и.д. директор на ОД на МВР – Силистра;
3. комисар Илко Гецов – началник на Гранично полицейско управление;
4. Лъчезар Ганев – директор на ТД на ДАНС – Силистра;
5. д-р Енчо Василев – директор на ЦСМП – Силистра;
6. Атанас Атанасов – директор на РЗОК – Силистра;
7. д-р Теодора Начева – директор на РЗИ – Силистра;
8. д-р Васил Славов – изпълнителен директор на „МБАЛ – Силистра“ АД;
9. д-р Любомир Минков – управител на „МБАЛ – Дулово“ ЕООД;
10. д-р Богомил Бойчев – управител на „МБАЛ – Тутракан“ ЕООД;
11. д-р Стелияна Величкова – председател на сдружение на семейните лекари;
12. подп. Ивайло Александров – началник на Областен военен отдел;
13. д-р Габриела Миткова – началник на РУО – Силистра;
14. комисар Румен Мъров – директор на РД „ПБЗН“ – Силистра;

15.

Веселина

Милушева

–

административен

ръководител

на

Районна

прокуратура – Силистра;
16. д-р Себахтин Халид – директор на ОДБХ – Силистра;
17. Янка Господинова – кмет на община Алфатар;
18. Неждет Джевдет – кмет на община Главиница;
19. д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово;
20. Любен Сивев – кмет на община Кайнарджа;
21. д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра;
22. Сезгин Алиибрям – кмет на община Ситово;
23. д-р Димитър Стефанов – кмет на община Тутракан.
II.

Областният кризисен щаб подпомага Националния кризисен щаб за борба

с коронавируса, като оказва съдействие и координира действията, свързани с превенция
разпространението на COVID-19.
Препис от настоящата заповед да се изпрати на членовете за сведение и
изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

ЕЛИ ТОДОРОВА
Областен управител на област Силистра
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