Приложение № 1
към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)
Институция:
Министерство
на Нормативен акт: Тарифата за таксите,
здравеопазването
които се събират по Закона за контрол
върху
наркотичните
вещества
и
прекурсорите
За включване в законодателната/
оперативната програма на
Министерския съвет за периода:
…………………………………………
Дата:
Контакт за въпроси: Славейка Телефон: 9301 309
Николова,
главен
експерт
в
дирекция
„Промоция
и
профилактика на болестите и
зависимостите“
1. Дефиниране на проблема:

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
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, а именно:
1. даване на съгласие за осъществяване на програма за превенция на употребата
на наркотични вещества;
2. даване на съгласие за осъществяване на програма за намаляване на вредите
от употребата на наркотични вещества;
3. даване на съгласие за продължаване на дейността на програма за намаляване
на вредите от употребата на наркотични вещества;
4. даване на съгласие за осъществяване на програма за психосоциална
рехабилитация;
5. даване на съгласие за продължаване на дейността на програма за
психосоциална рехабилитация;
6. даване на съгласие за осъществяване на програма за лечение на лица,
зависими от наркотични вещества;
7. даване на съгласие за продължаване на дейността на програма за лечение на
лица, зависими от наркотични вещества.
Съгласно чл. 86, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсрите (ЗКНВП) центърът събира такси в размери, определени в тарифата по
чл. 9, ал. 3 от закона.
Към момента не са определени таксите, които да се събират за посочените
административни 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
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и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни
инспекции между няколко органа и др.).
Проектът на постановление е свързан с влизане в сила на Закона за изменение
и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
Съгласно чл. 86, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсрите (ЗКНВП) центърът събира такси в размери, определени в тарифата по
чл. 9, ал. 3 от закона, поради което е необходимо нейното допълване.По силата на
правилото на чл. 45, ал. 1 от Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за
нормативните актове, привеждането в съответствие на Тарифата за таксите, които се
събират по ЗКНВП следва да се извърши най-късно в шестмесечен срок от влизане
на закона в сила.
Поради липса на определени такси не е възможно проблемът да бъде решен в
рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на
работа.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани.
2. Цели:
Целта на предложената промяна е да се определят размерите на таксите за
предоставяне на посочените административни услуги от Национален център по
наркомании и привеждане в съответствие на Тарифата по ЗКНВП с изискванията на
закона.
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:
Заинтересованите страни, върху които настоящето предложение ще окаже
пряко или косвено въздействие, са лицата, осъществяващи програми за превенция на
употребата на наркотични вещества, програми за намаляване на вредите от
употребата на наркотични вещества, програми за психосоциална рехабилитация и
програми за лечение на лица, зависими от наркотични вещества, както и лицата,
които се лекуват в тези програми.
Тарифите ще засегнат разрешенията на дейност на:
- 32 програми за лечение на лица, зависими от наркотични вещества
осъщесвявани от амбулаторни лечебни заведения с 4377 лечебни места за цялата
страна. От тях 1310 безплатни за пациентите и тежестта се поема само от лечебното
заведение. Предложена тарифа за даване на становище за разрешение и подновяване
на разрешение -150 лв.
- 11 програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими
или са злоупотребявали с наркотични вещества с 205 рехабилитационни места през
2016 г. с преминали 230 клиенти. Предложена тарифа за издаване или продължаване
на съгласие за дейност – 100 лв.
- 8 програми за намаляване на вредите -достигнати за 2016 г. 7000
индивидуални клиенти. Предложена тарифа за издаване и подновяване на съгласие
за дейност – 80 лв. Дейностите по намаляване на вредите на лица употребяващи
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психоактивни вещества са безплатни за клиентите на програмите и тежестта се поема
само от програмите.
- всички лица, осъществяващи програми по превенция на употребата на
наркотици. Предложена тарифа за даване на разрешение за дейност 100 лв. Дейността
е ориентирана към големи таргетни групи и оценка на заинтересованите страни към
2016 г. - не може да бъде направена.
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 „Без действие“:
Тарифата за таксите, които се събират по ЗКНВП не се привеждат в съответствие със
закона. НЦН няма да може да събира такси за извършваните от него административни
услуги, поради липса на нормативен акт, който да определи размера им.
Това от своя страна ще доведе до неизпълнение на препоръки, дадени от
Инспектората, както и липса на приходи в министерство на здравеопазването и
Национален център по наркомании.
Създават се комисии, които разглеждат подадените документи по различните
програми. При непълноти, се връщат за докомплектоване. Всичко това изисква
допълнителен ресурс и време, който трябва да се заплати.
Вариант приемане на Проект на Постановление за допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират по ЗКНВП: Тарифата ще бъде допълнена, като се
определи размерът на таксата за всяка от извършваните от НЦН услуга.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти
на действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
При вариант „Без действие“: Запазва се до сега действащата регулация и разходите
по издаването и промяната на удостоверения за регистрация и за даване на съгласия
за осъществяване на дейности по превенция, намаляване на вредите, лечение и
психосоциална рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества се поемат
единствено от бюджета на НЦН. Така финансовата тежест във връзка с подготовката
на съгласията за дейност остава върху НЦН.
При вариант приемане на Проект на Постановление за допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират по ЗКНВП: Приемането на промяната ще доведе до
допълнителна финансова тежест върху засегнатите лица, осъществяващи дейности
по превенция и лечение на зависимост от наркотични вещества, тъй като до момента
услугите, предоставяни от НЦН са били безплатни.
Като резултат е възможно да намалее мотивацията на организации, работещи в
сферата на намаляване търсенето на наркотични вещества и осъществяващи
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програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са
злоупотребявали с наркотични вещества за извършване на тези услуги.
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.
6. Положителни въздействия:
При вариант „Без действие“: Ще се съхрани до сега действащия режим на даване
на съгласие за осъществяване и продължаване на дейността във връзка с намаляване
търсенето на наркотични вещества.Ще бъде избегната допълнителната финансова
тежест върху лицата, осъществяващи дейности по превенция и лечение на
зависимост от наркотични вещества.
При вариант приемане на Проект на Постановление за допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират по ЗКНВП: Разходите по издаването и промяната на
съгласия за осъществяване на дейности по превенция, намаляване на вредите,
лечение и психосоциална рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества
няма да са за сметка на второстепенен разпоредител с бюджет. От друга страна,
предложените такси не са в големи размери (от 80 до 150 лв.) и са съобразени, както
с особеностите на дейността на субектите, които използват услугите, така и с
административните разходи на центъра.
Като заплащат такси за получаване и продължаване на съгласие за дейност,
организациите, работещи в областта на превенция и лечение на зависимости от
наркотични вещества, ще бъдат в по-голяма степен ангажирани и мотивирани да
постигат и поддържат качеството на услугата в съответствие със стандартите и
изискванията за добра практика.
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
резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи
кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове:
Възможно е да намалее мотивацията на организации, работещи в сферата на
намаляване търсенето на наркотични вещества и осъществяващи програми за
психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са
злоупотребявали с наркотични вещества за извършване на тези услуги. Не се очаква
възникването на съдебни спорове от промяната на обсъжданата регулация.
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

5
☐ Ще се намали
☐Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
С Постановлението не се създават нови регулаторни режими. Проектът определя
размера на въведените със ЗИД на ЗКНВП такси за извършваните от НЦН
административни услуги.
9. Създават ли се нови регистри?
Не. Запазват се съществуващите към момента бази данни на лица, осъществяващи
дейности по превенция, намаляване на вредите, лечение и психосоциална
рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества.
Когато
отговорът
е
„да“,
те……………………………………….

посочете

колко

и

кои

са

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☒ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на
въздействието?
☐ Да
☒ Не
12. Обществени
консултации:……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
.
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?
☐ Да
☒ Не
………………………………………………………………………………………………
….
………………………………………………………………………………………………
….
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).
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14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: и. д. д-р Тонка Върлева, директор на дирекция „Промоция и
профилактика на болестите и зависимостите“
Дата:
Подпис:

