УТВЪРДИЛ: /П/
БОРИСЛАВ БОНЧЕВ
Областен управител на Област Габрово
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА
КОМИСИЯ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
Чл.1. Настоящият правилник урежда организацията и дейността на Областната
епизоотична комисия.
Чл.2. Комисията се създава на основание чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Председател на комисията е областния управител или определен със заповед
заместник областен управител.
(3) В комисията участват представители на:
- Областна администрация – Габрово;
- Община Габрово;
- Община Севлиево;
- Община Дряново;
- Община Трявна;
- Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово;
- Регионална здравна инспекция – Габрово;
- ОД на МВР – Габрово;
- Регионална дирекция ПБЗН – Габрово;
- Регионална дирекция по горите – Велико Търново;
- „Северноцентрално държавно предприятие” ДП;
- ТП „Държавно горско стопанство – Габрово”;
- ТП „Държавно горско стопанство – Плачковци”;
- ТП Държавно ловно стопанство “Росица”;
- Областно пътно управление – Габрово;
- РИОСВ – Велико Търново;
- Басейнова дирекция „Дунавски район”;
- Ловно-рибарско дружество „Чардафон” - гр. Габрово;
- Ловно-рибарско дружество „Сокол” – гр. Севлиево;
- Ловно-рибарско дружество „Стринава-Дряново” – гр. Дряново;
- Ловно-рибарско сдружение „Бедек”- гр. Трявна;
- Регионална колегия на БВС;
Чл.3. (1) Председателят:
1. Представлява комисията.
2. Ръководи заседанията и цялостната работа на комисията.
3. Координира и контролира изпълнението на мерките по здравеопазване на
животните.
Чл.4. Членовете на комисията участват лично в заседанията, а при невъзможност да
присъстват могат да ги заместват упълномощени представители.
Чл.5. За участие в работата на комисията членовете й не получават възнаграждение.
Чл.6. Организационно-техническото обслужване на комисията се осигурява от
Областна администрация Габрово.
Чл.7. (1) Комисията е постоянно действащ орган за прилагане на мерките по
здравеопазване на животните, чиито заседания се свикват от нейния председател при
необходимост.

(2) Всяко заседание се провежда съгласно дневен ред, одобрен от председателя.
(3) По решение на всички присъстващи на заседанието членове на комисията
дневният ред може да бъде допълван или променян при необходимост.
(4) При извънредни обстоятелства заседанията на комисията могат да се провеждат
неприсъствено.
Чл.8. Областната епизоотична комисия изпълнява следните функции:
(1) издава разпореждания по указания на ЦЕС и МЗХГ за предприемане на действия с
цел ограничаване и ликвидиране на заболявания.
(2) подпомага ОДБХ при изпълнение на държавната политика по опазване здравето на
животните и предпазване на хората от зоонози;
(3) провежда периодично или извънредно заседания при възникване на усложнена
епизоотична обстановка в областта или в изпълнение на заповед на Министъра на
земеделието, храните и горите и/или изпълнителния директор на Българска агенция по
безопасност на храните.
(4) обсъжда и набелязва мерки за противодействие и ограничаване разпространението
на заразни болести по животните и разпорежда изпълнението им на компетентните органи.
Чл.9. (1) За участие в отделни заседания на комисията могат да бъдат поканени
представители на други институции, имащи отношение към разглежданите проблеми,
нечленуващи в комисията.
Чл.10. (1) Заседанията се провеждат и се считат за редовни, ако на тях присъстват наймалко половината от членовете на комисията.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство (половината плюс един от
присъстващите).
Чл.11. (1) За разглежданите на заседанието въпроси, приетите решения и изразени
становища се изготвя протокол.
(2) Внесените на заседанието писмени становища и други материали от членовете на
комисията или упълномощените от тях лица се прилагат към протокола от съответното
заседание.
(3) Протоколът се подписва от председателя и от водещия протокола.
(4) Копие от подписания протокол се изпраща на всички членове на комисията в
седемдневен срок.
Чл.12. Настоящият правилник може да бъде изменян или допълван в зависимост от
настъпилите промени в нормативната база или други обективни причини.
Правилникът за организацията и дейността на Областната епизоотична комисия е
утвърден със заповед № ОСК-09-01-143 от 23.06.2021 г.на областен управител на област
Габрово и влиза в сила, считано от датата на утвърждаване.

