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Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: 
Вид оценка:  Частична 

Наредба за реда за класифициране на 
растенията и веществата като наркотични  Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   28.05.2019 

В отговор на №:    03-08-418/27.05.2019 

Институция: 
Министерство на 
здравеопазването 

 

 

 

 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал.3, т. 2, б. „а“  
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация 

I. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:  
Предлагаме в началото на раздела да бъдат изброени конкретните констатирани проблеми от 
становището на Експертния съвет и Военномедицинската академия, а след това в т.1.1. и т.1.2. 
да се аргументира защо въпросното вещество е вредно и трябва да бъде включено в Списък I 
на Наредбата. В случай че са налице данни, доказващи това твърдение, съществуват 
конкретни примери или друга подходяща информация, то следва тя да се включи в този 
раздел. Препоръчваме да се даде повече информация за въпросното вещество 5F-MDMB-
PICA, за да стане ясно къде и за какво може да бъде използвано, има ли вероятност да бъде 
полезно в някои случаи,  има ли данни за производството, търговията или употребата му и т.н. 
Тази информация е необходима, за да е ясен мащабът на констатираните проблеми, които 
следва да съответстват на формулираните в раздел 2 цели. 

II. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:  
Предлагаме да се поясни кои граждани се включват в кръга на заинтересованите страни и 
дали ще бъдат засегнати по някакъв начин пациенти, потребители, търговци или 
производители на лекарства, свързани с хуманната и ветеринарната медицина. 

III. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия“:  
В тези два раздела следва да се разгледат за всеки един вариант икономическите, социалните 
или други въздействия върху всички или поне върху основните групи заинтересовани страни, 
включени в раздел 3.  

 

*   Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 
въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка на 
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въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник 
на Министерския съвет и на неговата администрация. 
**   При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация се съпоставят кръга от въпроси проблеми и решения, разгледани в оценката на 
въздействието и кръга от въпроси, засегнати обхвата на нормативната намеса в проекта на акт. 
***   На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде съобразена с 
препоръките от становището. 
****   На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с преработената оценка на 
въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение на Закона за 
нормативните актове. 

 

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“                /П/ 
 
                                                                                           АЛЕКО ДЖИЛДЖОВ 

                                                    /Заповед № Н-892 от 16.05.2019 г./ 

 

 

 


