
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. 

за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 
П О С Т А Н О В И :  

Член единствен. Приема Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите. 

Заключителна разпоредба 

Параграф единствен. Отменя се Тарифата за таксите, които се събират за издаване, промяна 
или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни и удостоверения за 
регистрация по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с 
Постановление № 2 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 
от 2002 г., бр. 114 от 2003 г. и бр. 21 от 2004 г.). 

Министър-председател: Бойко Борисов 

За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков 
ТАРИФА 

за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите 

Раздел I 
Такси, които се събират от Министерството на здравеопазването 

Чл. 1. За издаване на лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели от 

списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 
(ЗКНВП) се събират следните такси: 

1. по чл. 32, ал. 1 ЗКНВП на лице, получило разрешение за производство на лекарствени продукти 
по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) – 1800 лв.; 

2. по чл. 32, ал. 1 ЗКНВП на лице, получило разрешение за търговия на едро с лекарствени 
продукти по реда на ЗЛПХМ – 1400 лв.; 

3. по чл. 33, ал. 1 ЗКНВП на лице, получило разрешение за откриване на аптека по реда на ЗЛПХМ 
– 1000 лв. 

Чл. 2. За подновяване на лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, се събират следните такси: 
1. по чл. 32, ал. 1 ЗКНВП на лице, получило разрешение за производство на лекарствени продукти 

по реда на ЗЛПХМ – 800 лв.; 
2. по чл. 32, ал. 1 ЗКНВП на лице, получило разрешение за търговия на едро по реда на ЗЛПХМ – 

500 лв. 
Чл. 3. За промяна на обстоятелствата, посочени в лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, се 

събират следните такси: 
1. по чл. 32, ал. 1 ЗКНВП на лице, получило разрешение за производство на лекарствени продукти 

по реда на ЗЛПХМ – 600 лв.; 
2. по чл. 32, ал. 1 ЗКНВП на лице, получило разрешение за търговия на едро с лекарствени 

продукти по реда на ЗЛПХМ – 400 лв.; 
3. по чл. 33, ал. 1 ЗКНВП на лице, получило разрешение за откриване на аптека по реда на ЗЛПХМ 

– 250 лв. 
Чл. 4. За издаване на разрешение по чл. 87, ал. 1 ЗКНВП се събира такса в размер 550 лв. 
Чл. 5. За подновяване на разрешение по чл. 87, ал. 1 ЗКНВП се събира такса в размер 250 лв. 

Чл. 6. За промяна на разрешение по чл. 87, ал. 1 ЗКНВП се събира такса в размер 200 лв. 
Чл. 7. За издаване на разрешение по чл. 73, ал. 1 ЗКНВП се събира такса в размер 300 лв. 
Чл. 8. За промяна на разрешение по чл. 73, ал. 1 ЗКНВП се събира такса в размер 150 лв. 
Чл. 9. За издаване на разрешение по чл. 59, ал. 2 ЗКНВП се събира такса в размер 20 лв. 
Чл. 10. За издаване на разрешително по чл. 47, ал. 1 ЗКНВП се събират следните такси: 
1. на лице, получило лицензия по чл. 32, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 ЗКНВП – по 45 лв. на наркотично 

вещество; 
2. на лице, получило разрешение по чл. 73 ЗКНВП – 50 лв.; 
3. на лице, осъществяващо дейности по чл. 46, ал. 4 ЗКНВП: 
а) за нуждите на разрешаване употребата на лекарствен продукт – 30 лв.; 
б) за клинично изпитване – 50 лв.; 
в) за хуманитарна помощ – 10 лв. 

Чл. 11. Таксите по този раздел се заплащат в брой или безкасово по съответната сметка при 
подаване на заявление за издаване, подновяване и промяна на лицензии и разрешения и за издаване 
на разрешителни по реда на ЗКНВП. 

Раздел II 
Такси, които се събират от Министерството на икономиката 

Чл. 12. За издаване на лицензия за производство, преработване, съхраняване и употреба в други 
производства, както и за износ, внос, реекспорт, транзит и търговия в страната, за пренасяне и 
превозване на вещества от първа категория на приложение № І на Регламент (ЕО) № 273/2004 на 



Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно прекурсорите на наркотичните 

вещества (ОВ, L47 от 18.2.2004 г.), наричан по-нататък „Регламент 273/2004“, както и на смесите, в 
които те се съдържат – 2980 лв. 

Чл. 13. За подновяване на лицензия за производство, преработване, съхраняване и употреба в 
други производства, както и за износ, внос, реекспорт, транзит и търговия в страната, за пренасяне 
и превозване на вещества от първа категория на приложение № І на Регламент 273/2004, както и на 
смесите, в които те се съдържат – 2980 лв. 

Чл. 14. За вписване на промени в обстоятелствата по валидна лицензия за производство, 
преработване, съхраняване и употреба в други производства, както и за износ, внос, реекспорт, 
транзит и търговия в страната, за пренасяне и превозване на веществата от първа категория на 
приложение № І на Регламент 273/2004, както и на смесите, в които те се съдържат – 120 лв. 

Чл. 15. За издаване на удостоверение за регистрация за производство, преработване, 
съхраняване и употреба в други производства, износ, внос, реекспорт, транзит и търговия в страната, 

за пренасяне и превозване на вещества и техните смеси от втора категория на приложение № І на 
Регламент 273/2004, както и за износ и реекспорт на вещества и техните смеси от трета категория 
на приложение № І на Регламент 273/2004 – 360 лв. 

Чл. 16. За издаване на допълнение към валидно удостоверение за регистрация за производство, 
преработване, съхраняване и употреба в други производства, износ, внос, реекспорт, транзит и 
търговия в страната, за пренасяне и превозване на вещества и техните смеси от втора категория на 
приложение № І на Регламент 273/2004, както и за износ и реекспорт на вещества и техните смеси 
от трета категория на приложение № І на Регламент 273/2004 се събират следните такси: 

1. за промяна на адресите на сградите, в които се осъществява дейността – 120 лв.; 
2. за промяна на вида на помещенията, както и при изграждане на нови сгради и помещения за 

производство, преработване, влагане в други производства и съхраняване на прекурсори на адреса, 
посочен в удостоверението – 120 лв.; 

3. за вписване и заличаване от удостоверението на дейностите производство, преработване, 
влагане в други производства и съхраняване, както и на свързаните с тези дейности прекурсори – 
120 лв.; 

4. за друга промяна на вида дейности и на списъка на прекурсорите – 25 лв.; 
5. за промяна на седалището и на адреса на управление – 25 лв. 
Чл. 17. За издаване на разрешително за внос или износ на прекурсори – 50 лв. 
Чл. 18. Таксите по този раздел се заплащат в брой или безкасово по съответната сметка при 

издаване, промяна или подновяване на лицензия, при издаване или промяна на удостоверение за 
регистрация и при издаване на разрешително за внос или износ. 

Раздел III 
Такси, които се събират от Министерството на земеделието и храните 

Чл. 19. За издаване на лицензия за дейности с наркотични вещества за ветеринарномедицински 
цели от списък II на приложение № 2 към чл. 3, т. 2 и от списък ІІІ на приложение № 3 към чл. 3, т. 
3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с 
Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 
97 от 2013 г. и бр. 70 от 2015 г.), се събират следните такси: 

1. за производство, преработване, съхраняване, за търговия на едро в страната, за внос и износ 
на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за 
ветеринарномедицински цели – 2000 лв.; 

2. за търговия на едро в страната, за внос, износ и съхраняване на наркотични вещества и 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за ветеринарномедицински цели – 1500 
лв.; 

3. за търговия на дребно и за съхраняване на наркотични вещества и лекарствени продукти, 
съдържащи наркотични вещества, за ветеринарномедицинскицели – 800 лв. 

Чл. 20. За подновяване на лицензия се събират следните такси: 
1. за производство, преработване, съхраняване, за търговия на едро в страната, за внос и износ 

на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за 
ветеринарномедицински цели – 1000 лв.; 

2. за търговия на едро в страната, за внос, износ и съхраняване на наркотични вещества и 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за ветеринарномедицински цели – 800 лв.; 

3. за търговия на дребно и за съхраняване на наркотични вещества и лекарствени продукти, 
съдържащи наркотични вещества, за ветеринарномедицински цели – 500 лв. 

Чл. 21. За издаване на допълнение при промяна на обстоятелствата, посочени в лицензията, се 
събират следните такси: 

1. за промяна на местонахождението на сградите и помещенията, в които осъществяват дейността 
си: 

а) лицата, получили лицензия за производство, преработване, съхраняване, търговия на едро в 
страната, внос и износ на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични 
вещества, за ветеринарномедицински цели – 750 лв.; 

б) лицата, получили лицензия за търговия на едро в страната, внос, износ и съхраняване на 
наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за 
ветеринарномедицински цели – 500 лв.; 



в) лицата, получили лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества, за ветеринарномедицински цели – 300 лв.; 
2. за добавяне на нови наркотични вещества и лекарствените продукти, съдържащи наркотични 

вещества, в списъка към лицензията се събират следните такси: 
а) лицата, получили лицензия за производство, преработване, съхраняване, търговия на едро в 

страната, внос и износ на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични 
вещества, за ветеринарномедицински цели – 500 лв.; 

б) лицата, получили лицензия за търговия на едро в страната, внос, износ и съхраняване на 
наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за 
ветеринарномедицински цели – 250 лв.; 

в) лицата, получили лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества и 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за ветеринарномедицински цели – 150 лв.; 

3. за промяна на името и адреса или наименованието, седалището и адреса на управление на 

лицето, получило лицензия за производство, търговия на едро или дребно с наркотични вещества и 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за ветеринарномедицински цели – 50 лв.; 

4. за промяна на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2 ЗКНВП се събира такса в размер 25 лв.; 
5. за промяна на вида на дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи 

наркотични вещества, за ветеринарномедицински цели – 25 лв. 
Чл. 22. Таксите по този раздел се заплащат при подаване на заявление за издаване, подновяване 

и промяна на лицензия. 
Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1. За неприключилите към момента на влизането в сила на тарифата процедури се събират такси 
в досегашния размер. 

§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите. 

 


