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ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ град ДОБРИЧ 
Вътрешни правила за организацията и дейността на Постоянно действащата епизоотична комисия 

към Областния управител на област Добрич 

 

 
 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящите правила уреждат реда, устройството, функциите и организацията 

на работа на постоянно действащата Епизоотична комисия към Областния управител на 

област Добрич, наричана за краткост „Комисията”. 

 

Чл. 2. Комисията се създава на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

ветиринарномедицинската дейност. 

 

Чл. 3. (1) Предмет на дейността на Комисията са: Подпомагане изпълнението на 

държавната политика по опазване здравето на животните и предпазване на хората от 

зоонози; Обсъждане и набелязването на мерки за противодействие и ограничаване 

разпространението на заразни болести по животните; Осигуряване взаимодействието 

между органите и организациите, имащи отношение към спазването на ветиринарно-

санитарния контрол и координация и контрол при изпълнението на мерките, определени 

от Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните 

и Епизоотичната комисия за всеки конкретен случай на регистрирано заболяване в 

страната и областта. 

 (2) Комисията осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава 

шеста „Контрол на здравеопазването на животните” от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

 

 Чл. 4. (1) Председател на комисията е областния управител, а заместник-

председател на комисията е ресорния заместник областен управител. 

 (2) Председателят ръководи заседанията на комисията и я представлява пред трети 

лица. 

 

 Чл. 5. (1) Дейността на комисията се подпомага от секретар. Секретар на комисията 

е директора на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Добрич. 

 (2) Председателят на Комисията организира провеждането на заседанията и следи 

за предприетите действия. 

 (3) На всяко заседание се води протокол от представител на Областна 

администрация – Добрич – протоколчик. 
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 Чл. 6. (1) В състава на Комисията, в качеството си на членове влизат: Началникът 

на отдел „Здравеопазване на животните” в Областна дирекция по безопасност на храните – 

гр. Добрич; Директорът на Областна дирекция на МВР гр. Добрич; Директорът на 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Добрич; 

Председателят на сдружение „Ловно-рибарско дружество Добрич” гр. Добрич и 

представител на Областна администрация – Добрич. 

 (2) При необходимост в заседанията на Комисията може да участват и други 

служители от администрацията, кметове на общините на територията на област Добрич, 

както и граждани и представители на различни организации, поканени като консултанти 

/специалисти/. 

 (3) Съставът на Комисията се определя със заповед на областен управител на област 

Добрич. 

 

 

Глава втора 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА КОМИСИЯТА 

 

Чл. 7. Комисията подпомага Областна дирекция по безопасност на храните - 

Добрич, при изпълнение на държавната политика по опазване здравето на животните и 

предпазване на хората от зоонози. 

 

Чл. 8. Комисията обсъжда и набелязва мерки за противодействие и ограничаване 

разпространението на заразни болести по животните. 

 

Чл. 9. (1) Комисията осигурява взаимодействие между органите и организациите, 

имащи отношение към спазване на ветиринарно-санитарния контрол върху отглеждането, 

развъдната дейности и търговията с животни, добива, преработката, съхранението, 

транспортирането и търговията със суровини и продукти от животински произход, фуражи 

и фуражни добавки. 

(2) При осъществяване на дейността си, Комисията изисква и обобщава 

информация от общинските епизоотични комисии на територията на областта. 

 

Чл. 10. Комисията упражнява координация и контрол при изпълнението на мерките, 

определени от Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност 

на храните и за всеки конкретен случай на регистрирано заболяване в страната и в 

областта. 

 

Чл. 11. Дейността на Комисията се подпомага от Областната администрация. 
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Глава трета 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА 

 

Чл. 12. Комисията провежда заседания периодично и извънредно – при възникване 

на усложнена кризисна ситуация или в изпълнение на заповед на Министъра на 

земеделието и храните и на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност 

на храните. 

 

Чл. 13. (1) Комисията се свиква на заседание от нейния председател, а в случаите на 

негово отсъствие – от заместник - председателя. 

(2) Секретарят определя примерен дневен ред на заседанието. 

 

Чл. 14. (1) Комисията се ръководи от председателя, а в случаите на негово 

отсъствие от заместник – председателя. 

(2) Заседанията на Комисията са редовни, ако в тях участват повече от половината 

от всички членове. 

 

Чл. 15. (1) Заседанията на Комисията са открити. 

(2) За присъствието на членовете на комисията на всяко заседание се изготвя 

присъствен списък, в който собственоръчно се записва всеки един от членовете на 

комисията. 

(3) Служители от администрацията, които не са членове на Комисията, могат да 

участват в нейни заседания без право на глас. 

(4) Гражданите и представители на различни организации, поканени като 

консултанти (специалисти) могат да присъстват на заседанията на Комисията без право на 

глас. 

(5) Участващите в заседанията на Комисията са длъжни да спазват изискванията, 

във връзка с опазване на информацията по Закона за защита на личните данни, както и на 

сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите. 

 

Чл. 16. Протоколите от заседанията на комисията са публични и достъпни по 

установения във вътрешните правила на Областна администрация ред. 

 

Чл. 17. Протоколът се подписва от председателя на комисията и протоколчика. 

 



ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ град ДОБРИЧ 
Вътрешни правила за организацията и дейността на Постоянно действащата епизоотична комисия 

към Областния управител на област Добрич 

 

 
 

Чл. 18. Решенията на комисията се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече 

от половината от присъстващите членове. 

 

 

 

Заключителни разпоредби 

 

§ 1. Правилата за организацията и дейността на Постоянно действащата 

епизоотична комисия в сила от датата на утвърждаването им. 

§ 2. Настоящите правила могат да се изменят и допълват след утвърждаване от 

Областния управител по предложение на всеки един от членовете на съвета. 

 

 


