
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 
 

З А П О В Е Д  

№ 240 

гр. Търговище, 29.06.2021 г. 

   

 На основание чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, във връзка с 

настъпили кадрови промени в структурите и администрациите от състава на Областната 

епизоотична комисия 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

I. Състав на Областната епизоотична комисия към областния 

управител на област Търговище: 

1. Председател: Станимир Парашкевов – областен управител на област 

Търговище; 

2. Зам.-председател: д-р Анелия Цонева – директор на ОДБХ – Търговище; 

3. Секретар: Петя Анева – младши експерт в дирекция АКРРДС в Областна 

администрация – Търговище; 

и членове: 

4. Тодорка Танева – главен секретар на Областна администрация – Търговище; 

5. Георги Георгиев – директор дирекция АКРРДС в Областна администрация – 

Търговище; 

6. Татяна Тодорова – гл. юрисконсулт в дирекция АКРРДС в Областна 

администрация – Търговище; 

7. д-р Емил Зафиров – началник отдел „Здравеопазване на животните“ при ОДБХ – 

Търговище;  

8. д-р Марин Йовов – главен секретар на РЗИ – Търговище (титуляр) и Тодорина 

Филева – ст. инспектор в дирекция НЗБ в РЗИ – Търговище (заместник); 

9. ст. инспектор Йордан Костов – началник на група „Охрана на обществения ред, 

териториална полиция и КОС“ в сектор „Охрана на обществения ред и териториална 

полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Търговище (титуляр) и 

инспектор Самуил Алексиев – полицейски инспектор (КОС) в група „Охрана на 

обществения ред, териториална полиция и КОС“ в сектор „Охрана на обществения ред и 



 

териториална полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Търговище 

(заместник); 

10. Петър Петров – гл. експерт „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ 

при РИОСВ – Шумен (титуляр) и Светлозар Симеонов – гл. експерт „Управление на 

отпадъците и опазване на почвите“ при РИОСВ – Шумен (заместник); 

11. инж. Ахмед Еминов – гл. експерт в РДГ – Шумен (титуляр) и инж. Любомир 

Кузов – гл. експерт в РДГ – Шумен (заместник); 

12. инж. Мустафа Хасанов – гл. инспектор в ООАА – Търговище (титуляр) и 

Димитър Стойнев – началник на ООАА – Търговище (заместник);  

13. гл. инспектор Станимир Стойнев – н-к сектор ПКД при РДПБЗН – Търговище 

(титуляр) и Диан Захариев – инспектор по ЗН (РХБЗ) при РДПБЗН – Търговище 

(заместник); 

14. Цветелин Цанков – гл. директор на ГД АР в ОД „Земеделие“ – Търговище 

(титуляр) и Даниела Маркова – ст. експерт в ОД „Земеделие“ – Търговище (заместник); 

15. инж. Тервел Стефанов – началник отдел ОГТЛС в СИДП ДП – Шумен (титуляр) и 

инж. Петър Ганев – зам.-директор на СИДП ДП – Шумен (заместник); 

16. Стойне Стойнев – специалист по лова в Сдружение „Ловно-рибарско дружество 

– Търговище“ (титуляр) и Станислав Папазов – председател на Сдружение „Ловно-

рибарско дружество – Търговище“ (заместник); 

17. инж. Надя Тодорова – зам.-директор на ТП ДГС „Търговище“ (титуляр) и инж. 

Даниел Колев – зам.-директор на ТП ДГС „Търговище“ (заместник); 

18. Сами Мехмедов – специалист ловно стопанство при ТП ДГС „Омуртаг“ (титуляр) 

и Тодор Тодоров – специалист лесовъдство при ТП ДГС „Омуртаг“ (заместник); 

19. д-р Георги Георгиев – ветеринарен лекар при ТП ДЛС „Черни Лом“ – Попово 

(титуляр) и инж. Мирослав Горчев – р-л участък ГС при ТП ДЛС „Черни Лом“ – Попово 

(заместник); 

20. Метин Ахмедов – председател на ЛРД „Хан Омуртаг“ (титуляр) и Николай 

Наумов – специалист по лова в ЛРД „Хан Омуртаг“ (заместник); 

21. Румен Рафаилов – председател на Ловно-рибарско дружество „Сокол – 2001“ – 

Антоново (титуляр) и Стоян Стойков – специалист по лова в Ловно-рибарско дружество 

„Сокол – 2001“ – Антоново (заместник);  

22. д-р Георги Грозданов – председател на ОК към БВС – гр. Търговище. 

 

II. Като представители на Общините за участие в заседанията на 

Областната епизоотична комисия определям: 

1. Йоана Стефанова – ст. експерт в дирекция УТОСТ в Община Търговище (титуляр) 

и Дончо Витанов – ст. експерт в отдел ОС в Община Търговище (заместник); 

2. Красимир Дамянов – директор дирекция МРЕТ в Община Попово (титуляр) и д-р 

Мустафа Османов – гл. експерт в звено „Приют за безстопанствени животни“ при Община 

Попово (заместник); 



 

3. Йозкан Басриев – управител на ОП „Комунални дейности“ гр. Омуртаг (титуляр) 

и Али Аджем – мл. експерт „Екология“ при Община Омуртаг (заместник); 

4. Мехмед Мехмедов – секретар на Община Антоново (титуляр) и Ахмед Ахмедов – 

гл. експерт в дирекция УТЕОП в Община Антоново (заместник); 

5. Румен Петков – зам.-кмет на община Опака (титуляр) и Илмаз Османов – ст. 

специалист „ОМП и ГЗ“ в Община Опака (заместник). 

 

III. На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност 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, храните и горите 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 МЗХГ, 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. 

 

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

представлява. 

V. Заместник-председателят ръководи заседанията на комисията при отсъствие 

на председателя и подпомага председателя при дейността му. 

VI. 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. 



 

VII. Членовете на комисията участват в заседанията на комисията съобразно 

описаните в т. III на настоящата заповед правомощия и с право на глас при приемането на 

решения. 

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражня лично. 

Настоящата заповед отменя Заповед № 4/05.01.2021 г. на областния управител на 

област Търговище.  

Копие от настоящата заповед да се изпрати на заинтересованите лица за сведение 

и изпълнение. 

 

 

 

  
СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ    /П/ 

Областен управител на област Търговище 

 

 

 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


