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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАЧЕВ 

Областен управител на  

област Велико Търново 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 

 

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С  

ЕПИЗООТИЧНИТЕ СИТУАЦИИ 
 

 

 

Раздел I. 

Общи положения 

Чл. 1. Тези  Правила уреждат реда, организацията на дейността и задачите на Областна 

комисия за борба с епизоотичните ситуации в област с административен център град 

Велико Търново, наричана за краткост „Областна комисия”. 

 

Чл. 2. (1) Областната комисия се създава в изпълнение на разпоредбата на чл. 128, ал. 1 

от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД). 

  (2) Областната комисия е обществен орган към Областен управител за 

организиране, координация и контрол за прилагане на мерките за здравеопазване на 

хората и животните. 

  (3) Председател на Областната комисия е заместник областен управител на област 

с административен център град Велико Търново. 

  (4) Областната комисия се състои от председател, секретар и членове. В състава 

на Областната комисия се включват представители на: 

 

  1. органи на държавното управление; 

  2. специализирани медицински органи; 

  3. стопанската сфера; 

  4. отраслови и браншови организации и др. 

 

Чл. 3.;Областната комисия е отворена за сътрудничество със всички регионални и местни 

организации и сдружения, чиято дейност цели  опазване здравето на хората и животните. 

 

Чл. 4. (1) Членовете на Областната комисия се определят с поименна заповед, издадена от 

Областен управител на област административен център гр. велико Търново, на основание 

чл. 128, ал. 2 от ЗВМД. 

(2) Членовете на Областната комисия не получават възнаграждение за участието 

си в заседанията на същата. 
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(3) При обсъждане на определени въпроси, по решение на Областната комисия, 

могат да бъдат привлечени за участие в заседанията и други специалисти и експерти. 

(4) Организационно-техническото обслужване на Областната комисия се 

осигурява от Областна администрация – Велико Търново. 

(5) Съставът на Областната комисия се публикува в интернет страницата на 

Областен управител на област  с административен център гр. Велико Търново. 

 

Раздел IІ 

Цели 

 
Чл. 5. Дейността на Областната комисия има следните цели:  

1.  да контролира прилагането на мерките за профилактика, ограничаване и 

ликвидиране на болестите по животните и въздействието им върху хората; 

2. да координира взаимодействието и организацията на дейността между 

специализираните медицински  органи, общинските администрации, 

стопанската сфера, средствата за масово осведомяване  и органите на 

държавната власт при изпълнение на задачите за опазване здравето на 

животните и отражението върху хората. 

 

Раздел IІІ 

Основни функции 
 

Чл. 6. Областната комисия: 

(1) Анализира и изследва състоянието на проблемите, пораждащи опазване 

здравето на хората и животните; 

(2) Анализира и обобщава постъпилата информация за предприетите мерки и 

действия от съответните компетентни органи при прилагане на 

ветеринарномедицинските изисквания; 

(3) Оценява ефективността на предприетите действия за опазване на здравето на 

хората по зоонози; 

(4) Прави предложения за предприемане на мерки и дава конкретни препоръки на 

органите на местното самоуправление за опазване на околната среда и 

вредните въздействия на животновъдството и свързаните с него производства; 

(5) Осъществява пряко наблюдение, координация и контрол за спазване на 

правилата за защита и хуманно отношение към животните; 

(6) При необходимост, осъществява контрол при издаване на 

ветеринарномедицински и други документи; 

(7) Следи за ветеринарно-санитарен контрол при производството, съхранението, 

търговията и транспортирането на суровини и храни от животински произход; 

(8) Разглежда постъпили жалби и сигнали; 

(9) Изготвя доклади, както и годишен отчетен доклад с анализи и препоръки за 

подобряване работата на специализираните медицински органи, общинските 

администрации и др. относно опазване здравето на животните и отражението 

върху хората. 
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Раздел IV 

Организация на работа 

Чл. 7. (1) В заседанията на Областната комисия участват членовете на комисията. 

Заседанията се провеждат при необходимост или при постъпило искане от компетентен 

за целта орган. В заседанията а Областната комисия могат да участват упълномощени 

от членовете на комисията представители. 

  (2) Заседанията на Областната комисия се организират, свикват и насрочват от 

Областен управител по предложение на Председателя на комисията, който определя 

дневния ред и материалите за обсъждане. 

  (3) Дейността на Председателя на Областната комисия се подпомага от Секретар. 

Секретарят се определя в поименната заповед а Областен управител на област с 

административен център гр. Велико Търново, по чл. 4, ал. 1 от настоящите правила. 

  (4) Поканата с дневния ред и материалите за заседанията се подготвят то 

Секретаря и се изпращат на членовете на Областната комисия най-късно 5 дни преди 

датата на заседанието. 

 (5) По решение на Областната комисия, може да се създават работни групи за 

обсъждане и решаване на основни въпроси, свързани с основните функции на 

комисията. 

 

Чл. 8 (1) Заседанията на Областната комисия се ръководят  от Председателя й, а в 

случаите на неговото отсъствие от избран за конкретното заседание член на комисията. 

  (2) Заседанията на Областната комисия са редовни, ако на тях присъстват повече 

от половината от членовете. 

  (3) С решение на Областната комисия на заседанията могат да присъстват и други 

лица – представители на институции и организации, които са внесли материали за 

обсъждане или имат пряко отношение към разглежданите въпроси в дневния ред. 

  (4) Решенията на Областната комисия се приемат с явно гласуване и с мнозинство 

от повече от половината от общия брой на членовете, присъстващи на заседанието. 

  (5) За всяко заседание на Областната комисия се съставя протокол, който се 

подписва от Председателя и Секретаря. Към протокола се прилагат документи, 

разглеждани на заседанието, както и приетите решения. Всички писмени материали се 

съхраняват от Секретаря на Областната комисия.  

 (6) Членовете на Областната комисия получават копие от протокола с приетите 

решения. 

 (7) Областната комисия отчита дейността си веднъж годишно пред Областен 

управител на област Велико Търново. 

 

Заключителни разпоредби 

 
§ 1. Настоящите Правила могат да бъда изменяни и допълвани по начина , по който са 

били утвърдени. 

 

§ 2. Тези  Правила се изготвят и приемат в изпълнение на разпоредбата на чл. 128, ал. 1 

от Закона за ветеринарномедицинската дейност 


