
 

 

 
 

 

 

 

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     Министър на здравеопазването 

   

МОТИВИ 

към проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите и 

организацията на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимости 

  

 

Проектът е изготвен в изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона 

за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, обн. ДВ бр. 42 от 3.06.2016 г. 

Въведено е изискване за мандатност на Експертния съвет по лечение на зависимости, а 

съставът му е допълнен с цел оптимизиране на дейността му. Поименният състав на 

Експертния съвет ще се определя със заповед на министъра на здравеопазването за 

период от 4 години. Предвижда се Експертният съвет по лечение на зависимости да 

включва заместник-министър на здравеопазването, който е председател на съвета, двама 

представители на Министерството на здравеопазването, директора на Националния 

център по наркомании, най-малко едно хабилитирано лице, работещо в областта на 

лечение на зависимости, най-малко един лекар с призната специалност по клинична 

токсикология, трима лекари с призната специалност по психиатрия, от които най-малко 

двама работещи в областта на лечение на зависимости и/или психосоциална 

рехабилитация, и други медицински специалисти. Заседанията на съвета ще се 

провеждат веднъж на шест месеца, вместо веднъж на три месеца, както беше до сега. 

Това решение произтича от наложилата се във времето практика, като се запазва 

възможността извънредни заседания да могат да се свикват от председателя или по 

искане на всеки от членовете на Експертния съвет. 

Правилника регламентира условията и реда за предлагане и определяне на 

поименния състав на съвета, както и подбор, основан на квалификация и опит. За 

определяне на членовете на Експертния съвет министърът на здравеопазването или 

упълномощено от него лице ще може да събира информация от  лечебни  и здравни 

заведения, Националния център по наркомании, научни, съсловни и други организации, 

имащи отношение към диагностициране и лечение на зависимости  и/или психосоциална 

рехабилитация на лица, зависими към опиати и други психоактивни вещества.  

Предвидена е възможност за неприсъствено провеждане на заседания на съвета, 

когато обективни обстоятелства налагат вземането на спешни решения в случаите на 

необходимост от включване в лечебни програми на лица, които не отговарят на 

критериите, посочени в стандартите за добра практика в лечението на зависимости. На 
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практика основно става въпрос за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, 

зависими към опиоиди, които не са навършили 18-годишна възраст и за които е 

необходимо спешно провеждане на лечение. Подробно е регламентирано изискването за 

кворум и процедурата по провеждане на неприсъствените заседания и вземане на 

решения. 

Целта на предложените промени е подобряване на дейността по лечение на 

зависимости чрез усъвършенстване на нормативната уредба, оптимизиране състава на 

Експертния съвет, създаване на правила за избор на членове на съвета и подобряване на 

правилата за работата му.  

Прилагането на Правилника не е свързано с необходимост от допълнителни 

финансови средства от държавния бюджет. 

Очакваните резултати от прилагането на новата нормативна уредба са подобряване 

организацията на работа на Експертния съвет гарантиране спазването на основни 

принципи в организацията на дейността на администрацията – прозрачност, откритост, 

достъпност, обективност и безпристрастност.  

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското право, поради 

което не е необходимо изготвяне на справка за съответствие с него. 

 

 


