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СПРАВКА 

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО ЛЕЧЕНИЕ 

НА ЗАВИСИМОСТИ (обн. ДВ, бр. 34 от 2011 г.)  

№ 
Организация/потребител 

/вкл. начина на получаване на 

предложението/ 

Бележки и предложения 

Приети/ 

неприет

и 

Мотиви 

1.  „Движение Промена“ 1. Проектът, въпреки че е създаден от орган на изпълнителната 

власт, не е публикуван в портала за обществени консултации, а само 

в сайта на МЗ.  

Приема 

се 

Проектът е публикуван на 

Портала за обществени 

консултации на 18.01.2017 г. 

2. Проектът не е придружен с оценка на въздействието, като не са 

ясни нито формулираните цели, нито очакваните резултати от 

изменението. Тази оценка е задължителен атрибут на всеки проект за 

изменение на нормативен акт след 04.11.2016 г. 

Не се 

приема 
Съгласно чл. 20 от Закона за 

нормативните актове (ЗНА), 

предварителна оценка на 

въздействието се извършва 

на всеки проект на закон, 

кодекс и подзаконов 

нормативен акт на 

Министерския съвет. 

Правилникът за функциите и 

организацията на дейността 

на Експертния съвет по 

лечение на зависимости е 

подзаконов нормативен акт, 

който на основание чл. 85а, 

ал. 4 от Закона за контрол 

върху наркотичните 

вещества и прекурсорите се 

издава от министъра на 

здравеопазването.  

Независимо от горното, в 

изпълнение на чл. 28, ал. 2 от 

ЗНА мотивите към проекта 

на Правилник съдържат 

причините, които налагат 

приемането, целите, които се 

поставят, финансовите и 
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други средства, необходими 

за прилагането на новата 

уредба, очакваните резултати 

от прилагането и анализ за 

съответствие с правото на 

Европейския съюз. 

 

3. Самите мотиви на проекта не отговарят на изискванията, които 

са поставени за тях от чл. 28, ал. 2 от ЗНА. Не са посочени цели, които 

се поставят с изменението. Няма никакво обсъждане за финансовите и 

другите средства, които ще са необходими за прилагането на новата 

уредба. Липсва посочване и на очакваните резултати. 

Приема 

се  
Мотивите към проекта на 

Правилник са допълнени с 

причините, които налагат 

приемането, целите, които се 

поставят, финансовите и 

други средства, необходими 

за прилагането на новата 

уредба, очакваните резултати 

от прилагането и анализ за 

съответствие с правото на 

Европейския съюз. 
 

  4. С последните изменения на ЗКНВП се изисква Правилникът да 

уреди и условията и реда, по които министърът на здравеопазването 

определя състава на Експертния съвет. В предложения проект липсва 

такава детайлна уредба. 

Приема 

се 

С § 2 от проекта се създава 

нов чл. 2а, в който се уреждат 

условията и реда, по които 

министърът на 

здравеопазването определя 

състава на Експертния съвет. 

 


