проект
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
от ………………….. 2011 г.
за изменение и допълнение
на Правилника за условията и реда за работа на Централната комисия по
етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, приет с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ., бр. 81 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може да привлича външни експерти за изразяване на
писмено становище по конкретни въпроси, свързани със специфични проблеми с
етичен, деонтологичен или медицински характер при провеждането на
клиничните изпитвания.”
2. В ал. 3, след думата „продукти” се добавя „и/или медицината”.
§ 2. В чл. 12 се създава ал. 6:
„(6) Свикването на заседанията, изпращането на дневния ред,
обсъждането на неговото съдържание и на други въпроси относно провеждането
на всяко предстоящо заседание се извършват по електронна поща, телефон, факс
или друг уговорен от комисията начин.”
§ 3.Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Когато в комисията постъпи жалба по чл. 115, ал. 1 и 4 от
ЗЛПХМ и по чл. 49, ал. 1 от ЗМИ, председателят насрочва заседание в срок до 5
дни от постъпването й. На заседанието юристът докладва редовността на
жалбата, определя се докладчик по нея и се прави преценка на необходимостта
от привличане на външен експерт в случай, че жалбата бъде допусната до
разглеждане на това заседание или след отстраняване на констатираните
нередовности.
(2) В случай, че констатира нередовност на жалбата, комисията изпраща
на подателя й съобщение за отстраняване на допуснатата нередовност в 7-дневен
срок от получаването му.
(3) При неотстраняване на нередовността в срока по ал. 2, жалбата не се
разглежда и се връща на подателя.

(4) Председателят насрочва ново заседание в 10-дневен срок от
изтичането на срока по ал. 2, съответно в 15-дневен срок от заседанието по ал. 1,
на което се оценява редовността на жалбата и същата се докладва от
определения докладчик за разглеждане по същество. Комисията може да покани
външния експерт по чл. 7 за участие в заседанието.
(5) Комисията се произнася в 30-дневен срок от датата на постъпване на
жалбата.”
§ 4. В чл. 18, ал. 3 се изменя така:
„(3) До представяне на информацията по ал. 2, както и в случаите по чл.
16, ал. 2, срокът по чл. 16, ал. 5 спира да тече.”
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