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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                                                 Министър на здравеопазването 

 

Изх. № …………………… 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДОКЛАД 

ОТ Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за 

условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на 

Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за 

разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите. 

Съгласно чл. 73 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 

(ЗКНВП), за медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели, 

както и за поддържане на работното състояние на служебните кучета, разкриващи 

наркотични вещества, се издава разрешение на физически и юридически лица да 

произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени 

количества от растенията и веществата от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и техни 

препарати и от прекурсори.  

ЗКНВП въвежда изрична забрана за извършване на дейности с веществата от 

Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради 

вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и 

ветеринарната медицина“. Единственото изключение от тази забрана е извършването на 

дейности с ограничени количества от тези вещества за конкретно посочени в закона цели 

- медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели, както и за 
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поддържане на работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични 

вещества. 

Съгласно чл. 73, ал. 2 от ЗКНВП, условията и редът за разрешаване на 

горепосочените дейности, както и за използването на наркотичните вещества и 

прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет. Във връзка с 

изменението на чл. 73, прието със Закона за изменение и допълнение на Закона за 

контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, обн. ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г., 

със заповед е създадена междуведомствена работна група, която да извърши анализ на 

нормативната уредба и да предложи проект на Наредба за условията и реда за 

разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите в съответствие с актуалната обществена обстановка. Работната 

група включва представители на Министерството на здравеопазването, Министерството 

на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на 

земеделието и храните, Агенция „Митници“, Военномедицинска академия и 

Фармацевтичния факултет на Медицински университет - София.  

В Глава първа от наредбата са посочени общите положения, включващи целите, за 

които се издават разрешения за дейности с ограничени количества наркотични вещества. 

Целите са изчерпателно изброени в съответствие с чл. 73 от ЗКНВП. Въведено е 

определено максимално количество на веществата от Списък I, с които могат да се 

извършват дейности по чл. 73, с оглед високата степен на риск за общественото здраве, 

поради вредния ефект от злоупотребата с тях. 

Глава втора регламентира условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73 

от ЗКНВП, включваща четири раздела относно издаваните от министъра на 

здравеопазването, министъра на вътрешните работи, министъра на правосъдието и 

директора на Агенция „Митници“ разрешения.  

По отношение на разрешенията, издавани от министъра на здравеопазването, е 

въведено изискване спрямо субектите, които имат право да получат разрешение - лица, 

чийто предмет на дейност включва експертна, научноизследователска, образователна 

дейност или медицински изследвания. Наредбата въвежда мерки за сигурност чрез 

конкретни изисквания към помещенията, в които могат да се извършват дейностите с 

ограничени количества наркотични вещества. Изброени са данните и документите, които 

се изискват от потребителите на административни услуги при подаване на заявление за 

издаване на разрешение от министъра на здравеопазването. Подробно е регламентирана 

процедурата и сроковете за издаване на разрешението. Създава се възможност, в сложни 

от фактическа и експертна страна случаи, специализираната администрация от 

Министерството на здравеопазването да предложи на министъра на здравеопазването да 

създаде експертна комисия, която да изрази становище относно обосноваността и 

целесъобразността на посочените от заявителя дейности. Целта е създаване на 

достатъчно гаранции за вземане на мотивирано решение от министъра на 

здравеопазването, отчитащо както високата степен на риск за общественото здраве при 

работа с наркотични вещества, така и интересите на стопанските субекти и правото им 

на стопанска инициатива. 

Регламентирани са условията, при които процедурата по издаване на разрешение 

се прекратява, както и тези, при които се прекратява или отнема издаденото разрешение. 
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Предвижда се дейностите с наркотични вещества, които се извършват от 

специализираните служби, научноизследователските и научно-приложни институти на 

Министерството на вътрешните работи да се извършват със заповед на министъра на 

вътрешните работи, а дейностите, които се извършват от Главна дирекция „Изпълнение 

на наказанията“ и служителите на Агенция „Митници“ със заповед на министъра на 

правосъдието, съответно на директора на Агенция „Митници“. 

Глава трета урежда условията и реда за използване на наркотичните вещества, в 

която са посочени изискванията при придобиването и осъществяването на внос на 

веществата. Въведено е изискване за изготвяне на тримесечни отчети, както и обобщен 

отчет при изтичане срока на разрешението. Предвидените в глава трета мерки са с цел 

сигурност и отчетност при работа с рискови вещества. 

Глава четвърта конкретизира обхвата на контрола върху лицата, получили 

разрешение, както и правомощията на контролните органи. По този начин се определя 

механизъм за ефективен контрол, като в същото време се създава яснота за 

потребителите на административни услуги. 

Преходните и заключителни разпоредби предвиждат шестмесечен срок, в който 

лицата, получили разрешение по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП следва да приведат дейността си 

в съответствие с изискванията на наредбата. 

Проектът е съобразен и с приетия на 20.05.2016 г. от Народното събрание ЗИД на 

ЗКНВП, с който се правят изменения в текста на чл. 73, ал. 1. 

Очакваните резултати от въвеждането на предвидените в проекта на 

Постановление изменения и допълнения са изпълнение на изискванията на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите, обн. ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г., ясно, пълно и последователно 

регламентиране на условията и реда, при които за медицински, научни и лабораторни 

изследвания и образователни цели, както и за поддържане на работното състояние на 

служебните кучета, разкриващи наркотични вещества се разрешава на физически и 

юридически лица да извършват дейности с ограничени количества от растенията и 

веществата от приложения № 1, 2 и 3 към Наредбата за реда за класифициране на 

растенията и веществата като наркотични, както и условията и реда за използването им 

и създаване на ефективни мерки за контрол върху тази дейност. 

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското право, поради 

което не е изготвена справка за съответствие с актовете подлежащи на транспониране. 

Предложеният проект на Постановление няма да окаже пряко и/или косвено 

въздействие върху държавния бюджет. 

Проектът на акт е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация и е проведено публично обсъждане в 

съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 73, ал. 2 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 
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разгледа и приеме проекта на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда 

за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите 

 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
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