ПРОТОКОЛ
от заседание на Областната епизоотична комисия в област Монтана

Днес, 07.06.2012 г. в заседателната зала на Областна администрация
Монтана се проведе заседание на Областната епизоотична комисия в област
Монтана.
В заседанието взеха участие :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана;
д-р Людмил Антов – началник отдел „Здравеопазване на животните”
Областна дирекция по безопасност на храните - Монтана;
Манол Йорданов – мл. експерт дирекция АКРРДС в Областна
администрация Монтана;
Нели Кръстева Спасова – главен секретар на Областна дирекция
”Земеделие” – Монтана;
ст. инсп. Генади Горанов – началник група ППД при ОУ „Пожарна
безопасност и защита на населението” - Монтана;
д-р Рени Славкова – главен секретар на Регионалната инспекция по
опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ – Монтана;
Валери Георгиев Първанов – гл. експерт „Опазване на БР и ГМО” –
Регионална инспекция на околната среда и водите /РИОСВ/
–
Монтана”;
инсп. Радостин Цветанов Тинчев – полицейски инспектор „Контрол над
общоопасните средства” в сектор „Охранителна полиция” към отдел
„Охрана на обществения ред и териториална полиция” при ОД на МВР Монтана;
инсп. Илиян Кънчев – ВИД началник на Специализирано полицейско
управление – Монтана, дирекция „Специализирани полицейски сили”
при МВР;
инж. Стоян Радов Петров – гл. специалист в Регионална дирекция по
горите – гр. Берковица;
Бранимир Видин – ловен надзирател община Вълчедръм

Заседанието бе открито от г-жа Нина Петкова, заместник областен
управител на област Монтана, която запозна присъстващите с дневния ред по който
да бъде проведено, а именно:
1.
2.

Разглеждане и приемане на изготвения проект на Правилник за
дейността и функциите на Областната епизоотична комисия;
Други.

По т. 1 от дневния ред г-жа Нина Петкова запозна членовете на Комисията
с изготвения проект на Правилник за дейността и функциите на Областната
епизоотична комисия. След станалите разисквания Комисията прие единодушно
Правилника за дейността и функциите на комисията.
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По т. 2 думата взе д-р Антов, който разясни какви са функциите,
структурата и задачите на комисията. Комисията е създадена на основание чл. 128,
ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветеринарномединската дейност и е консултативен орган,
който подпомага областния управител при изпълнение на държавната политика по
опазване здравето на животните и хората в област Монтана. При възникване на
опасни заболявания по животните, застрашаващи живота и на хората или засягащи
големи животновъдни обекти, Комисията може да набележи ограничителни мерки и
въз основа на решенията на комисията, областният управител издава заповеди за
налагането

на

ограничителни

мерки

с

цел

предпазване

на

животните

от

разпространяване на заболяването.
С това дневния ред беше изчерпан и г-жа Петкова благодари на всички
присъстващи за отделеното време и внимание и закри заседанието.

Председател:

....................................
/ Нина Петкова /

Секретар:

....................................
/ инж. М. Йорданов /
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