РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

ЗАПОВЕД
№ РД-12-179
гр. Силистра, 20.07.2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 1, т. 34 от
Устройствения правилник на Областните администрации и чл. 128 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност, във връзка с настъпили структурни промени в
някои териториални административни звена,
ИЗМЕНЯМ:
Заповед №РД-12-14/26.01.2011 г. и определям състава на Областния съвет по
епидемии и епизоотии, който се състои от следните комисии, както следва:
1. Областна комисия по епидемии в състав:
Председател: д-р Владимир Янков – областен управител
Зам. председатели:
Тодора Цонева – заместник областен управител
Денка Михайлова – заместник областен управител
Секретари:
1. д-р Константин Попов – директор на РЗИ-Силистра
2. д-р Георги Петров – директор на Областна дирекция по безопасност на храните Силистра
Членове:
1. Лили Дочева – мл. експерт „Здравеопазване”, Областна администрация-Силистра
2. д-р Теодора Начева – директор на Дирекция „Надзор на заразните болести”, РЗИСилистра
3. д-р Фанка Пачева – директор на ЦСМП-Силистра
4. Галина Савова – гл. експерт в отдел „Контрол на биоразнообразието и почвите”,
РИОСВ-Русе
5. Габриела Миткова – началник на Регионален инспекторат по образованиетоСилистра
6. Евгени Аврамов – и.д. началник отдел, ОО „КД – ДАИ”-Силистра
7. Валентин Дянов – инспектор, отдел ООРП, ОД на МВР-Силистра
8. Евлоги Стамов – началник сектор, звено ПБС, ОД на МВР-Силистра
9. Веселин Калчев – началник на Гранично полицейско управление-Силистра
10. Стоян Пейчев – програмист база данни, Регионален военен сектор-Силистра
11. Тодор Димитров – началник група, ОУ „Гражданска защита”-Силистра
12. Георги Иванов – директор на Областна дирекция „Земеделие”-Силистра
13. инж. Димитър Димитров – директор на Държавно горско стопанство-Силистра
14. инж. Людмил Узунов – директор на Държавно горско стопанство-Тутракан
15. инж. Иван Гройчев – директор на Държавно ловно стопанство „Каракуз”-Дулово
16. Мирослав Миткин – председател на УС на ЛРД „Сокол-1” Силистра
17. Георги Калинов – председател на СНЦ „Ловно-рибарско дружество” Дулово

18. д-р Димитър Стефанов – председател на СНЦ „Ловно-рибарско дружество”
Тутракан
2. Областна епизоотична комисия в състав:
Председател: д-р Владимир Янков – областен управител
Зам. председатели:
Тодора Цонева – заместник областен управител
Денка Михайлова – заместник областен управител
Секретари:
1. д-р Константин Попов – директор на РЗИ-Силистра
2. д-р Георги Петров – директор на Областна дирекция по безопасност на храните
Силистра
Членове:
1. Лили Дочева – мл. експерт „Здравеопазване”, Областна администрация-Силистра
2. д-р Теодора Начева – директор на Дирекция „Надзор на заразните болести”, РЗИ
Силистра
3. д-р Фанка Пачева – директор на ЦСМП - Силистра
4. Галина Савова – гл. експерт в отдел „Контрол на биоразнообразието и почвите”,
РИОСВ - Русе
5. Габриела Миткова – началник Регионален инспекторат по образованието – Силистра
6. Евгени Аврамов – и.д. началник отдел, ОО „КД – ДАИ” Силистра
7. Валентин Дянов – инспектор, отдел ООРП, ОД на МВР - Силистра
8. Евлоги Стамов – началник сектор, звено ПБС, ОД на МВР - Силистра
9. Веселин Калчев – началник на Гранично полицейско управление - Силистра
10. Стоян Пейчев – програмист база данни, Регионален военен сектор - Силистра
11. Тодор Димитров – началник група, ОУ „Гражданска защита” Силистра
12. Георги Иванов – директор на Областна дирекция „Земеделие” Силистра
13. инж. Димитър Димитров – директор на Държавно горско стопанство Силистра
14. инж. Людмил Узунов – директор на Държавно горско стопанство Тутракан
15. инж. Иван Гройчев – директор на Държавно ловно стопанство „Каракуз” Дулово
16. Мирослав Миткин – председател на УС на ЛРД „Сокол-1” Силистра
17. Георги Калинов – председател на СНЦ „Ловно-рибарско дружество” Дулово
18. д-р Димитър Стефанов – председател на СНЦ „Ловно-рибарско дружество”
Тутракан
Областната комисия по епидемии координира дейностите на институциите на
територията на областта при възникване на епидемии.
Областната епизоотична комисия организира своевременни превантивни,
ограничителни, профилактични, лечебни, принудителни и други предвидени в закона
мерки за недопускане възникването и разпространението на масови епидемии и
епизоотии на територията на областта, а при евентуално възникване на заразни огнища
– бързо ограничаване и ликвидиране условията, причинителите и преносителите на
заболяването.
Препис от Заповедта да се връчи на новите членове за сведение.
Д-Р ВЛАДИМИР ЯНКОВ /П/
Областен управител на област Силистра

7500 Силистра, ул. „Добруджа” №27; тел.: +359 86 818 822; факс: +359 86 818 851

e-mail: ss@ss.government.bg; web: www.ss.government.bg

