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П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ 

ПО ЕПИДЕМИИ И ЕПИЗООТИИ 

 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С правилника се уреждат организацията и дейността на Областния съвет по 

епидемии и епизоотии (ОСЕЕ). 

 

РАЗДЕЛ II 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪВЕТА 

 

Чл. 2. (1) Областният съвет по епидемии и епизоотии е колективен орган и се състои от 

две комисии – Областна комисия по епидемии и Областна епизоотична комисия. 

(2) Двете комисии се състоят от председател, зам. председател, секретари и членове. 

(2) Председател на комисиите е областният управител. 

(3) Заместник председател на комисиите е заместник областен управител. 

(4) Секретари на комисиите са директорите на РЗИ Силистра и на Областна дирекция 

по безопасност на храните Силистра. 

(5) Членове на комисиите са: представители на: oбластна администрация, РЗИ, ЦСМП, 

РИОСВ – Русе, РУО, Областен отдел „Автомобилна администрация“, ОД на МВР, 

Гранично полицейско управление, ПБЗН, директори на: ОД „Земеделие”, държавни 

горски и ловни стопанства в област Силистра и председатели на ловно-рибарски 

дружества в област Силистра. 

Чл. 3. В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на комисиите 



могат да участват и представители на общински и държавни институции, 

неправителствени организации и експертни лица. 

Чл. 4. (1) Председателят на комисиите: 

1. Представлява комисиите; 

2. Ръководи заседанията и цялостната работа на комисиите; 

3. Подписва протоколите от заседанията на комисиите. 

(2) В отсъствие на председателя, неговите функции се изпълняват от зам. председателя 

или упълномощено със заповед на областния управител лице. 

Чл. 5. (1) Секретарите на комисиите: 

1. Организират подготовката на заседанията на комисиите; 

2. Координират изпълнението на взетите на заседанията решения. 

Чл. 6. (1) Областната комисия по епидемии и Областната епизоотична комисия се 

събират при необходимост или кризисна ситуация. 

(2) Заседанията на комисиите се свикват от нейния председател. 

(3) (Изм. – Протокол №1/01.10.2019 г.) По преценка на председателя, или когато 

обективни обстоятелства налагат това, комисиите могат да приемат решения на 

неприсъствени заседания. 

(4) (Изм. – Протокол №1/01.10.2019 г.) Неприсъственото заседание се свиква от 

председателя, като към поканата се прилага проект на решение. 

(5) (Изм. – Протокол №1/01.10.2019 г.) Всеки член на комисията в 5-дневен срок 

изпраща становище по проекта на решението и гласува с/със „за“, „против“ или 

„въздържал се“. Становищата на членовете на комисиите са неразделна част от 

протокола. 

(6) (Изм. – Протокол №1/01.10.2019 г.) Решението е прието, ако е подкрепено от повече 

от половината членове на комисията. 

(7) (Изм. – Протокол №1/01.10.2019 г.) Ако решението не се приеме, въпросът се 

разглежда на присъствено заседание. 

Чл. 7. (1) За всяко заседание се съставя дневен ред, който се подготвя от секретаря и се 

изпраща на членовете на комисията, най-малко един ден преди заседанието. 

(2) Всеки член на комисиите може да прави предложения за включване на въпроси в 

дневния ред. 

Чл. 8. Заседанията на комисиите се считат за редовни, ако в тях участват най-малко 

половината от членовете им. 

Чл. 9. Решенията на комисиите се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство 



от присъстващите членове на комисиите. 

Чл. 10. На всяко заседание се определя член на комисията, който води протокол и към 

протокола се прилагат и документите, които са били предмет на обсъждане на 

комисията. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и протоколчика и се 

изпраща на членовете на комисията. 

 

РАЗДЕЛ III 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Чл. 11. (1) Областната комисия по епидемии координира дейността на лечебните 

заведения, на местните държавни и общински органи, на други организации и 

юридически лица по отношение прилагането на противоепидемични и ограничителни 

мерки, екстрена профилактика на застрашените лица и други мерки, предвидени по 

закон, с цел ограничаване епидемичното разпространение на заразно заболяване за 

намаляване тежестта на въздействие върху здравето и живота на хората. 

(2) Областната епизоотична комисия организира своевременни превантивни, 

ограничителни, профилактични, лечебни, принудителни и други предвидени в закона 

мерки за недопускане възникването и разпространението на масови епидемии и 

епизоотии на територията на областта, а при евентуално възникване на заразни огнища 

– бързо ограничаване и ликвидиране условията, причинителите и преносителите на 

заболяването. 

 

Настоящият правилник е приет на заседание на Областния съвет по епидемии и 

епизоотии, проведено на 08.08.2012 г. и актуализиран на заседание на Областния съвет 

по епидемии и епизоотии, проведено на 01.10.2019 г. 


