
УТВЪРДИЛ: 
РОСИЦА ИВАНОВА 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА 
СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

ПРАВИЛНИК 

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩАТА 
ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

Раздел  I 

Общи положения  

Чл.1. С правилника се уреждат организацията и дейността на постоянно действащата  

Епизоотична комисия, наричана по-нататък "комисията".  

Раздел  II  

Организация на комисията  

Чл.2 (1) Постоянно действащата Епизоотична комисия е колективен орган, който се  

състои от председател, секретар и членове.  

(2) Председател на комисията е заместник областен управител.  

(3) Секретар на комисията е началник отдел „ЕТРУТ” на областна администрация на 
Софийска област.  

Чл.4. В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на комисията  

могат да участват и представители на общински и държавни институции, неправителствени 
организации и експертни лица.  

Чл.5. (1) Председателят на комисията:  

1.представлява комисията;  

2.ръководи заседанията и цялостната работа на комисията;  

3.внася за разглеждане предложения и въпроси във връзка с дейността на комисията;  

4.подписва протоколите от заседанията на комисията;  

(2) В отсъствие на Председателя неговите функции се изпълняват упълномощено със 

Заповед на Областният управител лице.  

Чл.6.(l) Секретарят на комисията:  

1.организира подготовката на заседанията на комисията;  

2.координира изпълнението на взетите на заседанията решения.  



(2) Секретарят на комисията се подпомага от отдел "Екология териториално развитие и 

устройство на територията" в областна администрация на Софийска област.  

Чл. 7 .(1) Комисията е постоянно действащ орган, който се събира при необходимост  

или създадена кризисна ситуация.  

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

Чл.8.(l) 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 комисията може да прави предложения за включване на въпроси в  
дневния ред.  

Чл.9. Заседанията на комисията се считат за редовни, ако в тях участват най-малко  
половината от членовете и. 

 При липса на кворум се насрочва ново заседание.  

Чл.10. Решенията на комисията се приемат с явно гласуване и с обикновено  
мнозинство от присъстващите членове на комисията.  

Чл.11. За всяко заседание се води протокол, към който се прилагат и документите, които са 
били предмет на обсъждане на комисията.  

Раздел III 

Основни дейности  

Чл.l2. Комисията има следните основни дейности:  

(1) Проучва епизоотичната и епидемиологична обстановка на територията на Софийска 
област  

(2) Осъществява контакти и координира дейността си с централната администрация и  
неправителствените организации.  
 
(3) Координира и организира провеждането на мероприятия за намаляване на опасността за 
здравето на хората на територията на Софийска област.  
 

(4) По преценка, комисията предлага на общините в Софийска област разработването на 
проекти за ограничаване и ликвидиране на особено опасни инфекции. 

Раздел IV  

Заключителни разпоредби  

§l. Координацията и контролът по изпълнението на правилника се възлага на  
председателя на постоянно действащата Епизоотична комисия. 

§2. Измененията и допълненията на Правилника се приемат от комисията на редовно  
заседание и Правилника се предлага на областния управител за утвърждаване. 

§3. Настоящият Правилник е приет на редовно заседание на постоянно действаща 
Епизоотична комисия – Софийска област проведено на 02.02.2015 г. 


