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I. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни” 
Предлагаме в този раздел да се включи информация от Национална стратегия за психично 

здраве на гражданите на Република България 2021-2030 г. относно интегрираните междусекторни 

политики – здравеопазване, социални дейности, образование, правосъдие и др. , така че да стане ясно 

защо съответните министерства са включени в списъка на пряко заинтересованите страни.  

По отношение на така дефинираните косвено заинтересовани страни предлагаме да се посочи 

техния приблизителен брой, с което ще се определи и кръга на реално заинтересованите от дейността 

на Националния съвет за психично здраве специалисти и пациенти. 

II. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията:” 
Предлагаме във Вариант 2 да се включи информация за функциите и дейността на Съвета, 

например по отношение на брой заседания (за определен период от време), реда за провеждането им; 

публичност (т.е. механизми за участие на представители на неправителствени организации, бизнеса 

или граждани, форми за консултации с тях, начини за разглеждане на техните предложения и др.), 

механизмите за контрол върху изпълненията на отговорностите на отделните министерства, 

отчитането на резултатите от тяхната дейност и др. 
 

*   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 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 кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката 

на въздействието и кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на акт. 

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 

Постановление на Министерския съвет 

за създаване на Национален съвет по 

психично здраве, в изпълнение на 

Националната стратегия за психично 

здраве на гражданите на Република 

България 2021-2030 г. 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Номер и дата:   X

 

В отговор на №:    03-00-585/26.04.2022 г. 

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 
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***   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. 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА”       

X

 

/НИКОЛИНА СТОЯНОВА/ 
 


