
 

 

 

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                                                  Министър на здравеопазването 

 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

ДОКЛАД 

 

КИРИЛ АНАНИЕВ -  МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ – МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ – МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 

 

 

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата 

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

прекурсорите, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., 

ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

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

и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона 

за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. 
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Със Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите (обн. ДВ бр. 42 от 3.06.2016 г.) е въведено изискването за 

събиране на такси от Националния център по наркомании (НЦН) за извършваните от 

него административни услуги. Съгласно нормата на чл. 9, ал. 3 от Закона за контрол 

върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), размерът на таксите и начинът 

на плащането им се определят в тарифа, приета от Министерския съвет по предложение 

на министъра на здравеопазването, министъра на земеделието и храните и министъра на 

икономиката.  

В съответствие с чл. 86, ал. 2 от закона, проекта на тарифа определя размера на 

таксите, които ще се събират от НЦН за даване на съгласие за осъществяване на програма 

за превенция на употребата на наркотични вещества, програма за намаляване на вредите 

от употребата на наркотични вещества, програма за психосоциална рехабилитация, 

програма за лечение на лица, зависими от наркотични вещества, както и за продължаване 

дейността на програмите. 

При определянето на таксите е съобразена разпоредбата на чл. 2, ал. 2, изр. трето 

от Закона за държавните такси, т.е. същите са определени въз основа на необходимите 

материално – технически и административни разходи по предоставяне на услугата. 

Проектът е изготвен в съответствие с Методиката 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.  

Целта на настоящия проект е привеждане в съответствие на подзаконовата 

нормативна уредба с изискванията на ЗКНВП, като размерът на таксите е съобразен с 

действително разходваните от администрацията средства за извършване на услугите, 

основани на принципите на пропорционалност и възстановяване на разходите. 

Размерът на таксите, изчислени по Методиката в предложения проект на Тарифа за 

таксите, които се събират по ЗКНВП няма да окаже пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет. 

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с 

нормативното регулиране на таксите, които ще се събират от Националния център по 

наркомании за извършваните от него административни услуги. 

Проектът не е свързан с европейското право, поради което не се налага изготвяне 

на справка за съответствие с него. 

Проектът е съгласуван междуведомствено в съответствие с чл. 32, ал. 1 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и е 



проведено публично обсъждане на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните 

актове.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

разгледа и приеме проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на 

Тарифата за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от              

2015 г. 

 

 

КИРИЛ АНАНИЕВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

              

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 
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