
           УТВЪРДИЛ:       / П / 

НИКОЛАЙ ДИМОВ 

Областен управител на област Силистра 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

 

 

 

 

Раздел I 

Общи положения 

Чл. 1. С този правилник се урежда организацията и дейността на Областния 

съвет по здравеопазване (ОСЗ). 

Чл. 2. Областният съвет по здравеопазване е колективен орган за осъществяване 

на кординация, консултация и сътрудничество на областно равнище при разработване и 

провеждане на политика в системата на здравеопазването. 

 

Раздел II 

Организация на съвета 

Чл. 3. (1) Областният съвет по здравеопазване се състои от председател, 

заместник председател, секретар и членове.  

(2) Председател на съвета е областният управител.  

(3) Заместник председател е заместник областен управител.  

(4) Секретар на съвета е служител от Областна администрация Силистра. 

(5) Членове на съвета са: директор на РЗИ Силистра, директор на РЗОК – 

Силистра, директор на ЦСМП – Силистра; изпълнителен директор на МБАЛ 

„Силистра” АД, управители на лечебните заведения за болнична помощ в област 

Силистра, председател на регионална колегия на БЛС, председател на районната 

колегия на БЗС, председател на регионална фармацевтична колегия, председател на 

регионална колегия на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, 

представители на общините в област Силистра. 

Чл. 4. Основни задачи на ОСЗ:  

(1) Координира взаимодействията на институциите в сферата на 

здравеопазването, държавните структури и неправителствените организации на 

територията на областта; (2) Разработва областните приоритети за развитието на 

здравеопазването;  

(3) Обсъжда инициативи и възникнали проблеми в сферата на здравеопазването. 

Чл. 5. При необходимост създава постоянни и/или временни експертни комисии 

или работни групи. 

 



Раздел ІІІ 

Дейност на съвета 

Чл. 6. Председателят на ОСЗ:  

(1) Определя дневния ред;  

(2) Свиква и ръководи заседанията на съвета;  

(3) Свиква Областният съвет при необходимост;  

(4) Председателят може да кани на заседания и други физически и юридически 

лица, представители на неправителствени организации и граждански сдружения, 

имащи отношение по проблемите на здравеопазването; 

(5) Следи за законосъобразността и контролира изпълнението на решенията. 

Чл. 7. Заместник председателят на ОСЗ:  

(1) Подпомага председателя при ръководене на Областния съвет;  

(2) Ръководи заседанията на съвета при отсъствие на председателя. 

Чл. 8. Секретарят на ОСЗ:  

(1) Подпомага дейността на председателя; 

(2) Подготвя дневния ред и го изпраща на членовете седем дни преди 

заседанието; 

(3) На всяко заседание съставя протокол, който се подписва от председателя и 

секретаря и се изпраща на членовете на ОСЗ. Към протокола се прилагат материалите, 

които са се разглеждали на заседанието. 

Чл. 9. Членовете на Областния съвет по здравеопазване:  

(1) Участват лично в заседанията на съвета, а ако е наложително може да ги 

представляват и упълномощени представители;  

(2) Когато са възпрепятствани да участват в заседание на съвета, могат 

предварително да изразят становището си по обсъждан въпрос в писмен вид, което 

представят на секретаря на съвета; 

(3) Подготвят становища на ведомствата и общините, които представляват по 

обсъжданите от съвета въпроси;  

(4) Имат право на достъп до съхраняваните в съвета протоколи и материали;  

(5) Внасят предложения за обсъждане в съвета.   

Чл. 10. (1) ОСЗ провежда заседанията си по предварително изготвен дневен ред;  

(2) За обсъждане на внезапно възникнали въпроси, по искане на всеки от 

членовете, може да се провеждат и извънредни заседания.  

Чл.11. Заседанията на ОСЗ са редовни, ако в тях участват повече от половината 

от членовете му.  

Чл. 12. Областният съвет по здравеопазване приема решенията си с явно 

гласуване и с мнозинство на повече от половината членове, присъствали на 

заседанието. 

Чл. 13. Ръководството на Областния съвет по здравеопазване информира 

своевременно обществеността за своите действия чрез медиите. 

 

 

Настоящият правилник е приет на заседание на Областния съвет по 

здравеопазване, проведено на 27 юни 2012 г. в Областна администрация Силистра. 


