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1. Дефиниране на проблема:   

Липса на съответствие на подзаконовата нормативна рамка със Закона за 

защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), респ. и 

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 и по-конкретно:  

- Липса на актуализирани такси за извършване на услуги по реда на ЗЗВВХВС, 

като се запазва размера им и се прави единствено промяна в позоваването на 

съответната разпоредба на закона; 

- Липса на такси за нови услуги за извършване на процедури и издаване на 

разрешения, които не са съществували в ЗЗВВХВС; 

- Наличие на ненужни такси, поради отпадане на съответните процедури с 

влизане в сила на ЗЗВВХВС. 

Липса на съответствие на подзаконовата нормативна рамка със Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и наличие на ненужна 

такса, поради отпадането на изискването за издаване на хигиенно заключение за 

регистрация на дрогерия. 

Липса на актуализирани такси за извършване на лабораторни анализи и 

дейности от регионалните здравни инспекции (РЗИ) и националните центрове по 

проблемите на общественото здраве, за които има заявен интерес от страна на 

физически и/или юридически лица, като за същите няма правно основание за 
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предоставянето им и единствено дават възможност за по-широк избор на услуги, 

които физически и/или юридически лица могат да поискат от РЗИ и националните 

центрове по проблемите на общественото здраве. 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

Влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина (по отношение изискването за 

издаване на хигиенно заключение за регистрация на дрогерия) и Закона за изменение 

и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси доведе до несъответствие на подзаконовата нормативна уредба. 

Към момента в подзаконовата нормативна рамка не са въведени такси за 

новите услуги за извършване на процедури и издаване на разрешения, които са 

въведени с измененията и допълненията на ЗЗВВХВС. 

В действащото законодателство има такси за процедури, които са отпаднали 

и трябва да бъдат премахнати.  

Затруднен е достъпа на юридическите и физически лица до по-широк избор на 

услуги, които могат да поискат от регионалните здравни инспекции и националните 

центрове по проблемите на общественото здраве, съобразно въведените нови 

аналитични методи и услуги. 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на 

ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките 

на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа 

и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни 

инспекции между няколко органа и др.). 

В съществуващата подзаконова нормативна рамка няма определен размер на 

такси за част от предлаганите административни услуги, лабораторни анализи и 

дейности. Подзаконовата нормативна рамка не е приведена в съответствие с 

измененията и допълненията на ЗЗВВХВС, с които са въведени и мерки за прилагане 

на европейското законодателство в областта на биоцидите. 

Част от административните услуги по реда на ЗЗВВХВС се предоставят без 

да се събират такси, поради липсата на съответствие на подзаконавата нормативна 

уредба със ЗЗВВХВС (за 2016 г. те са 345 бр.). 

Не се предоставя възможност за по-широк избор на услуги, които физически 

и/или юридически лица могат да поискат от РЗИ и националните центрове по 

проблемите на общественото здраве, поради липсата на определени такси. 

1.3 Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или 

анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? –  

Не  

2. Цели: Целта е въвеждане на подзаконовата нормативна рамка в съответствие със 

законовите изисквания чрез актуализиране 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, като се: 
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- Определят такси за извършване на услуги по реда на ЗЗВВХВС, при които 

се запазва размера на таксите като се прави единствено промяна в позоваването на 

съответната разпоредба на закона; 

- Определят такси за нови услуги за извършване на процедури и издаване на 

разрешения, които не са съществували в ЗЗВВХВС; 

- Отменят такси, поради отпадане на съответните процедури с влизане в сила 

на ЗЗВВХВС. 

- Отменят такси, поради отпадане на правното основание за тяхното 

предоставяне; 

- Определят такси, поради заявен интерес от страна на физически и/или 

юридически лица, като за същите няма правно основание за предоставянето им и 

единствено дават възможност за по-широк избор на услуги, които физически и/или 

юридически лица могат да поискат от РЗИ и националните центрове по проблемите 

на общественото здраве. 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и 

измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват 

ли целите на действащата стратегическа рамка? 

 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

Физически и юридически лица - заявители на съответните административни услуги, 

лабораторни анализи и дейности. 

Услугите, заявени от заинтересованите лица за 2016 г., както и наличната 

информация за проявен интерес са както следва: 

- административни услуги в съответствие с настъпилите промени в 

ЗЗВВХВС за които такса не е събрана, поради липса на такава към момента на 

предоставяне не услугата - 345 бр.; 

- лабораторни анализи, за които няма определена такса поискани от физически 

и/или юридически лица около 395 пъти.  

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  

област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.). 

4. Варианти на действие:  

Вариант 1 – Без действие  

Няма да бъде отстранено несъответствието на подзаконовата нормативна рамка със 

съответните действащи законови изисквания, а именно: 

- Таксите няма да бъдат актуализирани; 

- Ще продължи извършването на административни услуги без заплащането 

на държавна такса; 

- Няма да бъде предоставена възможност за достъп до услуги, за които има 

проявен интерес от заинтересованите страни. 

Вариант 2 - Приемане 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 
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Ще се осигури съответствие на подзаконовия нормативен акт с действащите законови 

изисквания. 

Приемане 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, с което се въвеждат: 

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. 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.  

3. Отменят се 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. 

4. Отменя се такса, поради отпадането на изискването за издаване на хигиенно 

заключение за регистрация на дрогерия по ЗЛПХМ; 

5. Определят се такси, поради заявен интерес от страна на физически и/или 

юридически лица, като за същите няма правно основание за предоставянето им и 

единствено дават възможност за по-широк избор на услуги, които физически и/или 

юридически лица могат да поискат от РЗИ и националните центрове по проблемите 

на общественото здраве. 

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 
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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. 

4.1. Приемане на постановлението 

Осигуряване на възможност за предоставяне на услуги, към които има заявен 

интерес от страна на физически и юридически лица, които към момента не могат да 

бъдат предоставяни поради липсата на регламентирани такси. 

4.2. Без действие 

Предоставяне на услуги без събиране на съответните такси, което би довело 

до ощетяване на държавния бюджет. 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти 

на действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 

 

5. Негативни въздействия:  

Негативни въздействия при вариант 1 върху заинтересованите страни: 

Неизпълнение на задълженията на Република България по отношение 

законодателството в областта на биоцидите при невъзможност за предоставяне на 

услуги, за които няма определен размер на таксите, или  

Ощетяване на държавния бюджет при предоставяне на съответнитe услуги без 

събиране на такси. 

Невъзможност от предоставяне на достъп до услуги на заинтересованите страни. 

Негативни въздействия при вариант 2 върху заинтересованите страни: 

Не се очакват негативни въздействия, т.к. се осигурява съответствие на подзаконовия 

нормативен акт с действащото законодателство и ще се даде възможност за по-широк 

избор от услуги, които заинтересованите страни могат да поискат от РЗИ и 

националните центрове по проблемите на общественото здраве 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни. 
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6. Положителни въздействия:  

Положителни въздействия при вариант 1: 

Не се очакват положителни въздействия, спрямо съществуващата ситуация. 

 

Положителни въздействия при вариант 2: 

Очаква се положителен социален ефект в резултат на прилагането на 

нормативния акт, доколкото ще се даде възможност за по-широк избор на услуги, 

които физическите и юридическите лица могат да поискат от регионалните здравни 

инспекции и националните центрове по проблемите на общественото здраве, 

съобразно въведените нови аналитични методи и услуги, за които има заявен 

интерес. Въвеждането в сила на нормативния акт не се очаква да има пряко 

отражение върху запазването/създаването на нови работни места. 

От страна на физическите и юридическите лица е въпрос на избор да поискат 

от регионалните здравни инспекции и националните центрове по проблемите на 

общественото здраве предоставянето на конкретни услуги. Следователно, не се 

идентифицират конкретни разходи за физическите и юридическите лица, извън 

случаите, за които те изрично заявяват предоставянето на дадена услуга. 

Ще се осигури съответствие на поднормативния акт с действащото 

законодателство, в т.ч. прилагането на европейските изисквания в областта на 

биоцидите. 

Ще се постигне съответствие в позоваването на съответната разпоредба от 

ЗЗВВХВС чрез актуализиране на действащите такси 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. 

Ще се осигури достъп на заинтересованите страни при спазване на законовите 

изисквания до нови услуги, чрез определяне на такси за тях: 

- 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. 

 Ще се постигне съответствие със ЗЗВВХВС и ЗЛПХМ чрез отмяната на 

следните такси: 

- 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. 

- за издаване на хигиенно заключение за регистрация на дрогерия; 

 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за 

идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в 
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резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи 

кореспондират с формулираните цели. 

7. Потенциални рискове:  

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали 

х Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги? 

С проекта на постановление не се създават нови регулаторни режими и не се засягат 

съществуващи режими и услуги, единствено се осигурява съответствие с 

действащото законодателство. 

  

9. Създават ли се нови регистри? не 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са 

те………………………………………. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия 

(МСП)? 

☐ Актът засяга пряко МСП 

☐  Актът не засяга МСП 

х  Няма ефект 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на 

въздействието? 

☐ Да 

х Не 

12. Обществени консултации: 

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове Проектът 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 ще бъде публикуван на 

Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.  

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на 

цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от 

Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното 

провеждане и видовете консултационни процедури. 

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

х Да 

За част от административните услуги по реда на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси: въведени са 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. 
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х Не 

По отношение на таксите за извършване на лабораторни анализи дейности. 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност:  

Дата:  

Подпис: 

 

 


