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Вътр. №1-1125-150/02.10.2019 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

Заседание на Областния съвет по епидемии и епизоотии 

гр. Силистра, 01.10.2019 г. 

 

 

 Днес, 01.10.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Областна администра-

ция Силистра се проведе заседание на Областния съвет по епидемии и епизоотии. При-

състваха 19 от членовете на Съвета, чийто общ брой е 26, видно от присъствения спи-

сък, който е неразделна част от протокола.  

Съгласно чл. 8 от Правилника за дейността и организацията на Областния съвет 

по епидемии и епизоотии, наличен е необходимия кворум и заседанието е редовно. 

 Заместник областният управител – г-н Стоян Бонев, откри заседанието. Той 

напомни, че проект на дневен ред е изпратен на всички членове на Съвета, като призова 

присъстващите за предложения към проекта на дневен ред. Такива не постъпиха и г-н 

Бонев предложи да се гласува следния дневен ред: 

1. Обсъждане на промяна в Правилника за организацията и дейността на Област-

ния съвет по епидемии и епизоотии във връзка с провеждане на неприсъствени 

заседания. 

Докладва: председателя на Областния съвет по епидемии и епизоотии. 

2. Други. 

Гласуване: „за“ – 19, „против“ – 0; „въздържал се“ – 0. 

 С единодушие проектът за дневен ред беше приет. 

По т. 1 от дневния ред г-н Бонев уточни, че с цел оптимизиране работата на 

комисиите, предлага в Правилника да се направят промени за провеждане на неприсъс-

твени заседания. Той предложи да се гласува следния текст на решение: 

„Областният съвет по епидемии и епизоотии реши да направи следните 

промени в Правилника за организацията и дейността си – в чл. 6 се добавят след-

ните алинеи: 

(3) По преценка на председателя, или когато обективни обстоятелства нала-

гат това, комисиите могат да приемат решения на неприсъствени заседания. 

(4) Неприсъственото заседание се свиква от председателя, като към покана-

та се прилага проект на решение. 

(5) Всеки член на комисията в 5-дневен срок изпраща становище по проек-

та на решението и гласува с/със „за“, „против“ или „въздържал се“. Становищата 

на членовете на комисиите са неразделна част от протокола. 

(6) Решението е прието, ако е подкрепено от повече от половината членове 

на комисията. 

(7) Ако решението не се приеме, въпросът се разглежда на присъствено за-

седание.“ 
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Гласуване: „за“ – 19; „против“ – 0; „въздържал се“ – 0. 

Решението е прието. 

По т. 2 г-н Бонев призова към въпроси, коментари и предложения. Такива не 

постъпиха и той благодари на членовете на Съвета за участието и закри заседанието.  

 

Копие от протокола и актуализирания Правилник да се изпратят на всички чле-

нове на Съвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместник-председател:      (П) 

  /СТОЯН БОНЕВ – заместник областен управител/ 

 

 

 

Протоколчик:                        (П) 

                /ЕЛКА МИХАЙЛОВА – ст. експерт/ 


