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Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се 

събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по 

проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 

242 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г., изм. бр. 39 и 101 от 2010 

г., бр. 5, 16 и 38 от 2011 г., бр. 1 и 81 от 2012 г.) 

 

 Проектът е изготвен на основание чл. 46 от Закона за здравето, съгласно който за 

издаване на документи и извършване на услуги по този закон от органите на държавния 

здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве се заплащат 

държавни такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет. 

С проекта на Постановление се въвеждат нови и отпадат съществуващи такси за 

извършваните лабораторни анализи и дейности, поради настъпили промени и въвеждането на 

нови аналитични методи в дейността в лабораториите към регионалните здравни инспекции и 

националните центрове по проблемите на общественото здраве, както и услуги, за които има 

заявен интерес от страна на физически и юридически лица. 

Предлагат се изменения на съществуващите такси и се въвеждат нови такси за 

предоставяне на административни услуги по издаване, изменение и подновяване на 

разрешение за пускане на пазара на биоциди и други услуги свързани с тях, съгласно 

изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, 

респ. на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. 

относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди и Регламент (ЕС) № 414/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 06.05.2013 г. за установяване на процедурата за 

разрешаване на идентични биоциди в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012. 

Предлага се да отпадне таксата, събирана от органите на държавния здравен контрол по 

чл. 21 от тарифата – за издаване на хигиенно заключение за дрогерия, предвид настъпила 

промяна в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

 


