УТВЪРЖДАВАМ: (П)
ПРОФ. Д. ИК. Н. ПЕНЧО ПЕНЧЕВ
Областен управител на
област Велико Търново

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЛАСТЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. Областният консултативен съвет по здравеопазване (ОКСЗ) към Областния
управител на област Велико Търново е колективен орган за осъществяване на
координация, консултация и сътрудничество на областно равнище при разработване и
провеждане на политика в системата на здравеопазването.

Раздел II.
Организация на съвета
Чл. 2. (1) Областният консултативен съвет по здравеопазване се състои от председател,
заместник-председател, секретар и членове.
(2) Председател на съвета е Областният управител на област Велико Търново.
(3) Заместник-председател е Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико
Търново.
(4) Секретар на съвета е експерт от Областна администрация – Велико Търново.
(5) Членове на съвета са:
1. Представител на РЗИ – Велико Търново;
2. Ръководител на РЗОК – Велико Търново;
3. Председател на РК на Български лекарски съюз – Велико Търново;
4. Председател на РК на Български зъболекарски съюз;
5. Представител на РК на Българската асоциация на професионалистите по здравни
грижи;
6. Представител на представителните организации за защита на правата на
пациентите;
7. Управител на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – Велико Търново;
8. Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД – Горна Оряховица;
9. Управител на МБАЛ „Д-р Д. Павлович“ ЕООД – Свищов;
10. Управител на МБАЛ – Павликени ЕООД;

1

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Представител на Регионален координационен съвет на КНСБ;
Представител на Синдикален Регионален съвет „Подкрепа”;
Кмет на община Велико Търново;
Кмет на община Горна Оряховица;
Кмет на община Елена;
Кмет на община Златарица;
Кмет на община Лясковец;
Кмет на община Павликени;
Кмет на община Полски Тръмбеш;
Кмет на община Свищов;
Кмет на община Стражица;
Кмет на община Сухиндол.

Чл. 3. Основните задачи на ОКСЗ са:
(1) Предлага решения по възникващи проблеми в здравеопазването на територията на
област Велико Търново;
(2) Дава становища по въпроси, свързани с общественото здраве;
(3) Дава становища по въпроси, свързани с реформата в здравеопазването;
(4) Координира взаимодействията на институциите в сферата на здравеопазването,
държавните структури и неправителствените организации на територията на областта;
(5) Разработва областните приоритети за развитието на здравеопазването;
(6) Обсъжда различни инициативи в сферата на здравеопазването;
(7) Дава становища и препоръки за промени в областната здравна карта, съобразно
потребностите на населението от медицински услуги;
(8) Проучва и популяризира наш и чужд опит, организира срещи, семинари и други форми
за стимулиране на здравеопазването.
Чл. 4. С решение Областният консултативен съвет по здравеопазване може да предложи
на Областния управител на област Велико Търново да създаде временни и постоянни
експертни комисии или работни групи.

Раздел IІI.
Дейност на съвета
Чл. 5. Председателят на ОКСЗ:
(1) Определя дневния ред;
(2) Ръководи заседанието, а в негово отсъствие председателят упълномощава заместникпредседателя да го замества и да го представлява пред физически или юридически лица
по въпроси, свързани с дейността на Областния консултативен съвет по здравеопазване;
(3) Председателят може да кани на заседания и други физически и юридически лица,
представители на неправителствени организации и граждански сдружения, имащи
отношение по проблемите и въпросите на здравеопазването.
Чл. 6. Дейността на ОКСЗ се подпомага от заместник-председател и секретар.
(1) Заместник председателят:
1. Подпомага председателя при ръководене на ОКСЗ;
2. При отсъствие на председателя от заседание, поема ръководството;
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(2) Секретарят на съвета:
1. организира работата на съвета, подготвя материалите, свързани с неговата дейност и
води протокол на заседанията;
2. води на отчет взетите на заседанието решения и координира изпълнението им.
Чл. 7. Членовете на Областния консултативен съвет по здравеопазване:
(1) участват лично в заседанията на съвета, а по тяхно желание могат да ги представляват и
упълномощени представители;
(2) които 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) имат право на достъп до съхраняваните в съвета протоколи и материали;
(4) внасят в съвета предложения за обсъждане.
Чл. 8. (1) ОКСЗ провежда заседанията си по предварително изготвен план за работа;
(2) За обсъждане на внезапно възникнали въпроси, по искане на всеки от членовете, може
да се провеждат и извънредни заседания.
Чл. 9. Заседанията на ОКСЗ са редовни, ако в тях участват повече от половината от
членовете му.
Чл. 10. Областният консултативен съвет по здравеопазване приема решенията си с
обикновено мнозинство.
Чл. 11. (1) За всяко заседание на съвета се съставя протокол, който се подписва от
председателя и протоколчика;
(2) Протоколите на заседанието се водят от секретаря на ОКСЗ.
Чл. 12. Организационно-техническото обслужване на дейността на ОКСЗ се осигурява от
секретаря на съвета и от дирекция АКРРДС при Областна администрация Велико
Търново.

Заключителни разпоредби
§ 1. Настоящият Правилник може да бъде изменян и допълван по начина, по който е бил
утвърден.
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