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    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     Министър на здравеопазването 
 

 

Рег. № ……………../……………….. г. 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

от д-р Илко Семерджиев, заместник министър-председател по социални политики 

и министър на здравеопазването 

 

ОТНОСНО: 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.) 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет 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. 

 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 
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заплащат държавни такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския 

съвет. 

Изменението и допълнението на тарифата е свързано с включването на такси, 

въведени с влизането в сила от 2 януари 2016 г. на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, обн. ДВ. бр. 

102 от 29.12.2015 г., които се събират и на основание чл. 80, параграф 2 от Регламент 

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

предоставянето на пазара и употребата на биоциди, съгласно който държавите-членки 

събират пряко такси от заявители за услуги, които предоставят по отношение на 

процедурите съгласно регламента, включително за услугите, извършвани от 

компетентните органи на държавите членки, когато действат в качеството на оценяващ 

компетентен орган.  

С оглед на гореизложеното в проекта на тарифа е предложено включването на два 

вида такси за услуги, които се предоставят по отношение на процедурите по Закона за 

защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, респ. по Регламент (ЕС) 

№ 528/2012: 

1. Такси, за извършвани услуги по реда на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси (респ. по реда на отменената Директива 

98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно 

пускането на пазара на биоциди, която е транспонирана с този закон и заменена с 

Регламент (ЕС) № 528/2012). Тези такси запазват размера си като по отношение на тях в 

тарифата е направена промяна единствено в позоваването на съответния член от закона 

и е определена такса за група биоциди. Такива са таксите за: 

- издаване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид по чл. 

17а от ЗЗВВХВС, респ. чл. 29 и 30 от Регламент (ЕС) № 528/2012;  

- за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид чрез последващо 

взаимно признаване по чл. 17г от ЗЗВВХВС, респ. чл. 33 от Регламент (ЕС) № 528/2012 

и др. 

2. Такси за нови услуги, за извършване на процедури и издаване на разрешения, 

които не са съществували в Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси, респ. в Директива 98/8/ЕО, и които са въведени с измененията на 

ЗЗВВХВС във връзка с Регламент (ЕС) № 528/2012. Такива са таксите за: 

- оценяване на заявленията за издаване на разрешение на Съюза за предоставяне 

на пазара на биоцид по чл. 17л от закона, респ. по чл. 43 и чл. 44 от Регламент (ЕС) № 

528/2012;  

- за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид в съответствие с 

опростена процедура по чл. 17б от закона, респ. по чл. 25 и 26 от Регламент (ЕС) № 

528/2012;  

- за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид чрез паралелно 

взаимно признаване по чл. 17д от закона, респ. по чл. 34 от Регламент (ЕС) № 528/2012 

и др. 

 В проекта са предвидени и такси за издаване на разрешение за предоставяне на 

идентичен биоцид по чл. 17и от закона, респ. по чл. 2, 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 414/2013 

на Комисията за установяване на процедурата за разрешаване на идентични биоциди в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за 

изготвяне на становище за издаване на разрешение на Съюза за идентичен биоцид по чл. 

6 от Регламент (ЕС) № 414/2013 г.  

mailto:press@mh.government.bg


ПРОЕКТ 

 

 
гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 

тел. +359 2 9301 171, +359 2 981 01 11, факс: +359 2 981 18 33 
e-mail: press@mh.government.bg 

www.mh.government.bg 

 

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, сe 

отменят и някои такси, поради отпадане на съответните процедури с влизането в сила на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси, респ. на Регламент (ЕС) № 528/2012. Такива са таксите за: 

- издаване на удостоверение за пускане на пазара на биоцид с нисък риск,  

- за промяна на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск и др. 

При определянето на размера на таксите за предоставяне на административни 

услуги по издаване, изменение и подновяване на разрешения за пускане на пазара на 

биоциди и други услуги, свързани с тях, са взети под внимание таксите, определени в 

Австрия и Холандия, както и таксите, дължими на Европейската агенция по химикали, 

предвид недопускането и на нелоялна конкуренция на пазара на Общността. 

 Размерът на таксите е в съответствие и с необходимите материално-технически и 

административни разходи, за извършване на съответната дейност и е определен в 

съответствие с Постановление № 1 на Министерския съвет от 5 януари 2012 г. за 

приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а 

от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 

контрол върху стопанската дейност и разходването им (обн. ДВ, бр. 4 от 2012 г.). За всяка 

предложена такса е разработена план-сметка за нейното формиране. Размерът на таксите 

включва направените преки и непреки разходи, свързани с предоставянето на 

съответната услуга на физическо или юридическо лице. 

С проекта на Постановление се въвеждат нови, но отпадат съществуващи такси за 

извършваните лабораторни анализи и дейности, поради настъпили промени в системата 

на здравеопазването 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. 

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. 

С проекта на Постановлението не се въвеждат актове на европейското право, 

поради което не е необходимо да се изготвя справка за съответствие.  

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и 

националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, не 

засяга въпроси, отнасящи се до жизненото равнище, определени в Решение № 860 от 2 

ноември 2004г. на Министерския съвет, поради което не се налага провеждане на 

консултации в Националния съвет за тристранно сътрудничество. С проекта на 

нормативния акт се въвеждат такси относно предоставянето на услуги, които са изрично 

поискани от физически и юридически лица и целят да покрият направените материално-

технически и административни разходи по предоставянето им, като не засягат въпроси, 

отнасящи се до държавната политика в сферата на здравеопазването, както и до 

регулираните от Министерския съвет цени. 

С предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен 

контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за 

здравето, се правят несъществени изменения в нея и имайки предвид очакваната честота 
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на броя на извършваните услуги, те се компенсират и не водят до пряко и/или косвено 

въздействие върху държавния бюджет. В тази връзка е изготвена и приложена финансова 

обосновка, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от Устройствения правилник на 

Министерски съвет и неговата администрация.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 С оглед на гореизложеното, на основание на чл. 8, ал. 1 от Устройствения 

правилник на Министерски съвет и на неговата администрация, чл. 46 от Закона за 

здравето и във връзка с чл. 19 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси и чл. 36в от Закона за храните, предлагам на Министерския съвет да 

приеме предложения 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. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, 

които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове 

по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето; 

 2. План-сметки за размера на таксите, изчислени на база материално-технически 

и административни разходи; 

 3. Финансова обосновка; 

 4. Справка за отразяване на становища и направени предложения; 

 5. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

6. Стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта. 

 

Д-Р ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ 

Заместник министър-председател по социални политики  

и министър на здравеопазването 
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