
 

 
 

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
    ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

                НА ОБЛАСТ ВРАЦА 
 
 

 

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В 
ОБЛАСТ ВРАЦА 

 

 ПРАВИЛА ЗА РАБОТА 

 Заседанията на съвета са редовни и извънредни. 
 Председателят свиква заседанията на съвета. В негово отсъствие заседанията се 

ръководят от определен от него член на съвета. 
   Всяко заседание се провежда съгласно дневен ред, който се приема в началото на 

заседанието. 
   Дневният ред и материалите за редовните заседания се изпращат на членовете в 

срок не по-късно от пет работни дни преди датата на заседанието на хартиен носител или 
по електронен път. 

   Дневният ред и материалите за извънредните заседания се изпращат на членовете 
в срок не по-късно от два работни дни преди датата на заседанието на хартиен носител 
или по електронен път. 

   Всеки член на съвета може да прави предложения за допълване на дневния ред на 
редовните заседания в срок до два работни дни преди датата на заседанието.  

   Предложенията се гласуват в началото на заседанието. 
   При невъзможност да присъстват на заседанието членовете на съвета могат да 

представят писмени становища по въпросите, включени в дневния ред, които се 
обсъждат при приемане на решенията. 

   Заседанията на съвета са открити и се провеждат, ако на тях присъстват не по-
малко от половината плюс един от членовете. 

   При липса на кворум заседанието се отлага с 1 час. Ако след изтичането на 
едночасовия период отново не се събере необходимият кворум, заседанието се насрочва 
за друга дата. 

   Съветът може да реши да проведе закрито заседание или част от заседание въз 
основа на мотивирано предложение на председателя или на не по-малко от 1/4               от 
членовете му. 

   Съветът взема решенията си с явно гласуване и с обикновено мнозинство. 
 Становища или предложения, постъпили по-късно от два работни дни преди 

заседанието, не се разглеждат. 



  Председателят представя получените становища или предложения по ал. 4 по 
време на заседанието. 

  До 10 работни дни след провеждането на заседанието секретариатът на съвета 
изготвя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря на съвета. 
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