РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ЗАПОВЕД
№95
гр. Търговище, 26.03.2018г.
На основание чл. 128, ал. 1 и 2 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност, във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, както и във
връзка с писмо изх.№363000-358/09.01.2018г. на директора на ОДМВР – Търговище
и настъпили кадрови промени в Областна администрация - Търговище
УТВЪРЖДАВАМ:
I.

Състав на Областната епизоотична комисия към Областния управител на
област Търговище:
1. Председател: Митко Стайков – Областен управител на област Търговище
2. Зам.-председател: д-р Анелия Цонева – директор на ОДБХ – Търговище

3. Секретар: Тюркян Хайрулла – гл. експерт „Държавна собственост и
надзор“ в дирекция АКРРДС в Областна администрация – Търговище
и членове:
4. Тодорка Танева – Главен секретар на Областна администрация – Търговище
5. Зорница Милушева
администрация – Търговище

–

директор

на

дирекция

АКРРДС

в

Областна

6. Татяна Тодорова – гл. юрисконсулт в дирекция АКРРДС в Областна
администрация – Търговище
7. д-р Емил Зафиров – началник отдел „Здравеопазване на животните“ в
ОДБХ – Търговище
8. д-р Марин Йовов – главен секретар на РЗИ – Търговище (титуляр) и
Тодорина Филева – старши инспектор в дирекция НЗБ в РЗИ – Търговище
(заместник)
9. Иван Александров – началник сектор „ООР и ТП“ в отдел ОП в ОДМВР –
Търговище (титуляр) и Тошко Костадинов – началник сектор „Охранителна полиция“
в РУ – Търговище при ОДМВР – Търговище (заместник)
10. инж. Елена Велинова – началник отдел УООП в РИОСВ – Шумен (титуляр)
и инж. Стефан Стефанов – ст. експерт в отдел УООП в РИОСВ – Шумен (заместник)
11. инж. Емил Гелов – директор на РДГ – Шумен (титуляр) и инж. Любомир
Кузов – зам. директор на РДГ – Шумен (заместник)
12. инж. Мустафа Хасанов – гл. инспектор в ООАА – Търговище (титуляр) и
Иван Иванов – инспектор в ООАА – Търговище (заместник)

13. Станимир Стойнев – инспектор ПКД в РДПБЗН – Търговище (титуляр) и
Светла Борисова – инспектор група „ПК и ПД“, сектор ПКД в РДПБЗН – Търговище
(заместник)
14. Цветелин Цанков – Главен директор на главна дирекция „Аграрно
развитие“ в ОДЗ – Търговище (титуляр) и Даниела Маркова – ст. експерт в главна
дирекция „Аграрно развитие“ в ОДЗ – Търговище (заместник)
15. Стойне Стойнев – специалист по лова в СЛР – Търговище (титуляр) и
Станислав Папазов – председател на СЛР – Търговище (заместник)
16. инж. Тервел Стефанов – експерт ловностопанска дейност в СИДП ДП –
Шумен (титуляр) и инж. Петър Ганев зам. директор на СИДП ДП – Шумен (заместник)
II.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗВМД, определям следните задачи и
правила за работа на Областната епизоотична комисия към Областния
управител на област Търговище:


Подпомага ОДБХ – Търговище при изпълнение на държавната политика по
опазване здравето на животните и предпазване на хората от зоонози;



Провежда периодично и извънредно заседания, при възникване на усложнена
епизоотична обстановка в областта или в изпълнение на заповед на
Министъра на земеделието и храните и/или изпълнителния директор на
Българска агенция по безопасност на храните. За всяко проведено заседание
се съставя протокол. В заседанията може да участват представители на други
институции, имащи отношение към разглежданите проблеми;



Обсъжда и набелязва мерки за противодействие и ограничаване
разпространението на заразни болести по животните и разпорежда
изпълнението им на компетентните органи, в т.ч. Епизоотичната комисия,
кметове на общини и др. компетентни органи и лица;



Осигурява взаимодействие между органите и организациите, имащи
отношение към спазване на ветеринарно-санитарния контрол върху
отглеждане, развъдна дейност и търговия с животни, добива, преработката,
съхранението, транспортирането и търговията със суровини и продукти от
животински произход, фуражи и фуражни добавки;



Упражнява координация и контрол на изпълнение на мерките, определени от
МЗХ, БАБХ и Епизоотичната комисия, за всеки конкретен случай на
регистрирано заболяване в страната и областта.



Комисията взема решения по дейността си с мнозинство повече от половината
присъстващи.

III.

Председателят свиква, ръководи и координира дейността на комисията и я
представлява.

IV.

Заместник-председателят ръководи заседанията на комисията
отсъствие на председателя и подпомага председателя при дейността му.

V.

Секретарят на комисията отговаря за организационно-техническото
осигуряване на дейността на комисията, подготвя и разпраща материалите по
дейността на комисията, съхранява документацията на комисията. Изготвя
протокол от заседанието и го подписва заедно с председателстващия.

VI.

Членовете на комисията участват в заседанието на комисията, съобразно
описаните в т. II на настоящата Заповед правомощия и с право на глас при
приемането на решения.

при

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед ще упражня лично.
Настоящата заповед отменя
управител на област Търговище.

Заповед

№293/10.08.2017г.

на

Областния

Копие от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение.

/п/
МИТКО СТАЙКОВ
Областен управител на област Търговище

