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М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№………………………. 

от….……………. 2017 г. 

 

 

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 2015 г.) 

 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

П О С Т А Н О В И: 

 

 

Параграф единствен. Създава се раздел IV „Такси, които се събират от 

Националния център по наркомании“ с членове 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30: 

„Раздел IV 

Такси, които се събират от Националния център по наркомании 

Чл. 23. За даване на съгласие за осъществяване на програма за превенция на 

употребата на наркотични вещества се събира такса в размер 100 лв. 

Чл. 24. За даване на съгласие за осъществяване на програма за намаляване на вредите 

от употребата на наркотични вещества се събира такса в размер 80 лв. 

Чл. 25. За даване на съгласие за продължаване на дейността на програма за 

намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества се събира такса в размер 80 

лв. 

Чл. 26. За даване на съгласие за осъществяване на програма за психосоциална 

рехабилитация се събира такса в размер 100 лв. 

Чл. 27. За даване на съгласие за продължаване на дейността на програма за 

психосоциална рехабилитация се събира такса в размер 100 лв. 

apis://Base=NARH&DocCode=54880&Type=201/
apis://NORM|14271|8|32|/


Чл. 28. За даване на съгласие за осъществяване на програма за лечение на лица, 

зависими от наркотични вещества се събира такса в размер 150 лв. 

Чл. 29. За даване на съгласие за продължаване на дейността на програма за лечение 

на лица, зависими от наркотични вещества събира такса в размер 150 лв. 

Чл. 30. Таксите по този раздел се заплащат в брой или безкасово по съответната 

сметка при подаване на искане за даване на съгласие по реда на чл. 86, ал. 2 от ЗКНВП.“ 

 

 

                                                                               

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       БОЙКО БОРИСОВ 

 

                                                                                                     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

                                                                                                                                         ВЕСЕЛИН ДАКОВ  
      

Главен секретар на     Директор дирекция ”Правна“ 

Министерството на здравеопазването:                

Проф. д-р Красимир Гигов   Христина Гетова 
 

Главен секретар на                                                   Директор на дирекция ”Правна“: 

Министерството на земеделието, храните       

и горите:     

Георги Стоянов                                                      Ася Стоянова 
 

Главен секретар на                                                  Директор на дирекция  ”Правна“ 

Министерството на икономиката                         

Владимир Туджаров                                             Зара Добрева  
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