РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра
ЗАПОВЕД
№ОКД-02-11/24.08.2021 г.
гр. Силистра

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 1, т. 34 от
Устройствения правилник на Областните администрации, във връзка с чл. 128 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност и заповед №РД48-48/31.07.2019 г. на
министъра на земеделието, храните и горите
ОТМЕНЯМ:
Заповед №ОКД-02-15/08.08.2019 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: Ели Тодорова – областен управител
зам.-председател: Минчо Йорданов – заместник областен управител
секретари:
1. д-р Теодора Начева – директор на РЗИ Силистра;
2. д-р Себахтин Халид – директор на ОДБХ Силистра.
членове:
1. Елка Михайлова – гл. експерт, Областна администрация Силистра;
2. д-р Боряна Кочева – началник отдел „Противоепидемичен контрол“ в
Дирекция „Надзор на заразните болести”, РЗИ – Силистра;
3. д-р Енчо Василев – директор на ЦСМП Силистра;
4. Галина Савова – гл. експерт в дирекция „Контрол на околната среда“,
направление „Управление на отпадъците и почвите“, РИОСВ – Русе;

5. д-р Габриела Миткова – началник на Регионален инспекторат по
образованието – Силистра;
6. инж. Севдалин Стоянов – ОО „Автомобилна администрация“ – Силистра;
7. Деян Атанасов – полицейски инспектор „КОС“, ОД на МВР – Силистра;
8. Евлоги Стамов – началник сектор ППДК, РД ПБЗН – Силистра;
9. комисар Илко Гецов – началник на ГПУ – Силистра;
10. подп. Ивайло Александров – началник на Областен военен отдел – Силистра;
11. Гинка Катева – директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра;
12. инж. Петър Георгиев – директор на ТП ДГС – Силистра;
13. инж. Веселин Русанов – директор на ТП ДГС – Тутракан;
14. инж. Гюнай Реджеб – директор на ТП ДЛС „Каракуз“ – Дулово;
15. г-н Орлин Николов – председател на УС на ЛРД „Сокол-1“ Силистра;
16. д-р Дечо Иванов – председател на СНЦ „Ловно-рибарско дружество“
Дулово;
17. д-р Димитър Стефанов – председател на СНЦ „Ловно-рибарско дружество“
Тутракан;
18. инж. Цветелин Миланов – директор на Северноцентрално държавно
предприятие – ДП – Габрово;
19. д-р Станимир Узунов – представител на ОК на Български ветеринарен съюз
Силистра;
20. инж. Иван Иванов – директор на Областно пътно управление – Силистра;
21. Лъчезар Ганев – директор на ТД на ДА „Национална сигурност“ – Силистра;
22. инж. Кирил Колев – директор на ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар“.

2. Областна епизоотична комисия в състав:
Председател: Ели Тодорова – областен управител
зам.-председател: Минчо Йорданов – заместник областен управител
секретари:
1. д-р Теодора Начева – директор на РЗИ Силистра;
2. д-р Себахтин Халид – директор на ОДБХ Силистра.
членове:
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1. Елка Михайлова – гл. експерт, Областна администрация Силистра;
2. д-р Боряна Кочева – началник отдел „Противоепидемичен контрол“ в
Дирекция „Надзор на заразните болести“, РЗИ – Силистра;
3. д-р Енчо Василев – директор на ЦСМП – Силистра;
4. Галина Савова – гл. експерт в дирекция „Контрол на околната среда“,
направление „Управление на отпадъците и почвите“, РИОСВ – Русе;
5. д-р Габриела Миткова – началник на Регионален инспекторат по
образованието – Силистра;
6. инж. Севдалин Стоянов – ОО „Автомобилна администрация“ – Силистра;
7. Деян Атанасов – полицейски инспектор „КОС“, ОД на МВР – Силистра;
8. Евлоги Стамов – началник сектор ППДК, РД ПБЗН – Силистра;
9. комисар Илко Гецов – началник на ГПУ – Силистра;
10. подп. Ивайло Александров – началник на Областен военен отдел – Силистра;
11. Гинка Катева – директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра;
12. инж. Петър Георгиев – директор на ТП ДГС – Силистра;
13. инж. Веселин Русанов – директор на ТП ДГС – Тутракан;
14. инж. Гюнай Реджеб – директор на ТП ДЛС „Каракуз“ – Дулово;
15. Орлин Николов – председател на УС на ЛРД „Сокол-1“ Силистра;
16. д-р Дечо Иванов – председател на СНЦ „Ловно-рибарско дружество“
Дулово;
17. д-р Димитър Стефанов – председател на СНЦ „Ловно-рибарско дружество“
Тутракан;
18. инж. Цветелин Миланов – директор на Северноцентрално държавно
предприятие – ДП – Габрово;
19. д-р Станимир Узунов – представител на ОК на Български ветеринарен съюз
Силистра;
20. инж. Иван Иванов – директор на Областно пътно управление – Силистра;
21. Лъчезар Ганев – директор на ТД на ДА „Национална сигурност“ – Силистра;
22. инж. Кирил Колев – директор на ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар“.

Областната комисия по епидемии координира дейностите на институциите на
територията на областта при възникване на епидемии.
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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.

ЕЛИ ТОДОРОВА
Областен управител на Област Силистра
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