РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

ЗАПОВЕД
№ ОКД-11-02-1
Добрич 23.05.2018 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. 128, ал.1 и 2 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.

НАРЕЖДАМ:
I. ОПРЕДЕЛЯМ следния състав на Областна епизоотична комисия:
II. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Кирилов - Областен управител на област Добрич
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живко Желязков - Заместник областен управител на
Област Добрич
СЕКРЕТАР: Д-р Анелия Андонова - Директор на Областна дирекция по безопасност на
храните - гр. Добрич.
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Д-р Борислав Каменов - Началник на отдел “Здравеопазване на животните” в
Областна дирекция по безопасност на храните гр. Добрич.
2. Д-р Светла Ангелова - Директор на Регионална здравна инспекция гр. Добрич;
3. Никола Панчев – Директор на Областна дирекция на МВР гр. Добрич.
4. Дарин Димитров – Директор на Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението” гр. Добрич.
5. Илия Михайлов - Председател на сдружение „Ловно-рибарско дружество Добрич”
гр. Добрич.
6. Стефан Милев – Началник на Областен отдел "Автомобилна администрация" гр.
Добрич.
7. Надежда Михайлова – Младши експерт в Областна администрация – Добрич.
III. При възникнала необходимост задължавам Областната епизоотична комисия да
провежда заседания, на които да разглежда конкретната епизоотична обстановка,
изпълнението на предприетите мерки и възлагането на нови мерки за профилактика и надзор
на регистрираните заболявания на територията на страната и област Добрич.
IV. ОТМЕНЯМ Заповед № ОКД-11-02-3/08.09.2017 г. на Областния управител на
област Добрич.
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Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Главния секретар на
Областна администрация Добрич.
Препис от настоящата заповед, да се връчи на всички длъжностни лица за сведение и
изпълнение.

КРАСИМИР КИРИЛОВ
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