РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе
З А П О В Е Д
№6-95-1247
Русе, 24.10.2013 г.

На основание чл. 32. ал. 1 и чл. 31. ал. 1, т. 1. т. 2, т. 6 и т. 7 от Закона за
администрацията, във връзка с чл. 7. ал. 1, т. 1, т. 2, т. 7 и т. 8 от Устройствения правилник
на областните администрации във връзка с чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност,
Н А Р Е Ж Д А М:
І. СЪЗДАВАМ Постоянно действаща междуведомствена областна епизоотична комисия
IІ. УТВЪРЖДАВАМ състав на Постоянно действащата междуведомствена областна
епизоотична комисия, както следва:
1. Председател: Милена Хинкова - Заместник областен управител на Област Русе;
2. Секретар: Елица Петкова, гл. експерт в отдел АКРР, Областна администрация,
Русе
Членове:
3. Д-р Атанас Атанасов – началник отдел „Здравеопазване на животните”, Областна
дирекция по безопасност на храните, Русе;
4. Инж. Левент Исмаилов – директор на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Русе;
5. Димитър Кънчев – директор на Областна дирекция на Държавен фонд
„Земеделие” - Русе;
6. Божидар Тодоров – началник на отдел „Охранителна полиция”, Областна
дирекция на МВР, Русе;
7. ст. инспектор Ивелин Димитров – началник група „Планиране и превантивна
дейност” към сектор „ППДК”, Областно управление „Пожарна безопасност и защита на
населението”, Русе;
8. Тодор Стоянов – гл. експерт в отдел „Човешки ресурси, административно
обслужване и сигурност”, Агенция „Митници” – Митница Русе;
9. Валентин Атанасов – директор на Дирекция „Автомобилна инспекция” - Русе;
10. Д-р Иван Михайлов – старши инспектор в отдел „Противоепидемичен
контрол”, Регионална здравна инспекция - Русе;
11. Светлана Иванова – началник отдел „Контрол на компонентите на околната
среда” в дирекция „КОС”, Регионална инспекция по околната среда и водите Русе;

12. Живко Тодоров - гл. експерт "Горска политика, проекти и оперативни
програми", Регионална дирекция по горите - Русе.
13. Милен Серафимов – ръководител ловностопанска дейност, Държавно ловно
стопанство „Дунав-Русе”
III. Членовете на Комисията се определят от съответните ръководители на
институции/организации, като се задължават в едноседмичен срок да информират за
настъпили промени, с цел актуализиране на състава и.
IV. УТВЪРЖДАВАМ Вътрешни правила за
междуведомствена областна епизоотична комисия

работа

на

постоянно

V. Настоящата Заповед отменя Заповед № 6-95-00-73/06.02.2012г.
717/08.08.2012г. на Областния управител на област Русе.

действаща
и

6-95-00-

Копие от настоящата Заповед да се изпрати на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.

ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ /П/
Областен управител на област Русе

