Проект
Правилник 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. )
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал. 3:
а) точка 4 се изменя така:
„4. най-малко един лекар с призната специалност по клинична токсикология;“
б) създава се нова т. 5:
„5. трима лекари с призната специалност по психиатрия, от които най-малко
двама работещи в областта на лечение на зависимости и/или психосоциална
рехабилитация;“
в) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:
„6. други медицински специалисти.“
2. В ал. 4 в края се добавя „за период от 4 години“.
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Чл.2а. (1) За определяне на членовете на Експертния съвет министърът на
здравеопазването или упълномощено от него лице 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.
(2) По искане на министъра на здравеопазването или упълномощено от него лице,
лечебните и здравни заведения и организациите по ал. 1 могат да предлагат за членове
на Експертния съвет специалисти със съответната квалификация и професионален опит
в една или повече от областите по чл. 2, ал. 3, т. 4, 5 и 6 .“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т.1 в края се добавя „предсрочно“.
2. В т. 2 думите „6 месеца“ се заменят с „две поредни заседания“.
§ 4. В чл. 8, т. 5 думите „агонист-антагонисти“ се заменят с „агонистиантагонисти“.
§ 5. В чл. 9, ал.3 думите „на всеки три месеца“ се заменят с „веднъж на шест
месеца“.
§ 6. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) Експертният съвет може да заседава неприсъствено, когато
обективни обстоятелства налагат вземането на спешни решения в случаите по чл. 8, т.6.
(2) Предложението за дневен ред и материалите се изпращат по електронен път от
техническия секретар на членовете на Експертния съвет.
(3) Членовете на Експертния съвет предоставят по електронен път становища по
дневния ред и материалите по ал.2 в 3-дневен срок от получаването им.
(4) Неприсъствените заседания са редовни, ако 2/3 от членовете изпратят
становища по ал.3.
(5) Решенията на Експертния съвет се вземат с мнозинство повече от ½ от
постъпилите становища.
(6) За всяко неприсъственото заседание се води протокол, който се подписва от
председателя и техническия секретар на Експертния съвет.
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(7) В протокола по ал. 6 се посочват имената на членовете на Експертния съвет,
които са изпратили становища, разисканите въпроси, изразените становища и взетите
решения.
(8) Протоколът от заседанието се изготвя и изпраща не по-късно от 5 дни след
постъпване на становищата по ал. 3.“
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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