РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-78
Ловеч, 16.03.2017 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, и във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за
ветеринарномедицинска дейност за недопускане възникването на зоонози в област Ловеч
О П Р Е Д Е Л Я М:
ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Драгомир Кавалски - заместник областен управител на област
Ловеч
СЕКРЕТАР: д-р Росен Федерчев – директор на Областна дирекция по безопасност
на храните в област Ловеч
ЧЛЕНОВЕ:
1. д-р Ивелина Русева – директор на Регионална здравна инспекция Ловеч
2. инж. Павли Богдански - директор на Регионалната дирекция по горите Ловеч
3. гл. инсп. Тони Ковачев – ВПД началник сектор „Охрана на обществения ред и
териториална полиция“ към отдел Охранителна полиция в ОД на МВР Ловеч
4. инсп. инж. Цветелина Боева Колибарска – инспектор по ЗН /РХБЗ/ в ОУПБЗНЛовеч
5. Павлин Панов – организатор Сдружение „Ловно-рибарско дружество“ Ловеч
6. Нели Митева – старши експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
СЪС ЗАДАЧИ:
1. Комисията да се самосезира и да извършва своевременно оценка на обстановката
при наличие на информация, свързана с опасност от възникване на епидемии по
животните в област Ловеч, като набелязва конкретни мерки за ограничаване на
заразяването и ликвидиране на огнищата на поражения.
2. Възлагам на комисията и контролни функции над юридическите и физическите
лица по изпълнение на набелязаните мерки за защита на животните, свързани с
ограничаване на разпространението на заболяването.
3. За резултатите от всяко заседание на комисията да се изготвя протокол, който да
се публикува на интернет страницата на Областна администрация.

5500 Ловеч, ул.“Търговска”43, тел. 068/600003, факс 068/600166
www.lovech.government.bg ; E – mail: governor@lovech.government.bg

Заповедта да се доведе до знанието на всички длъжностни лица, имащи
отношение към дейността на комисията.
Настоящата заповед отменя заповед № РД-07-15/22.01.2016 г.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

ПЕНКА НИКОЛОВА
Областен управител
на област Ловеч
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