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   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на здравеопазването 

 

Изх. № …………………… 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДОКЛАД 

ОТ КИРИЛ АНАНИЕВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от 

Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с 

Постановление № 259 на Министерския съвет от 3.10.2016 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 8, 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 Наредбата за 

условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите, приета с ПМС № 259 от 3.10.2016 г. 

Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от 

Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите регламентира 

разрешаването на физически и на юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, 

изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от 

приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и 

веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 

2011 г., и техните препарати. 

Съгласно чл. 7, ал. 1 от наредбата за получаване на разрешение лицата подават 

заявление до министъра на здравеопазването, към което прилагат документи, сред които 

и свидетелство за съдимост на заявителя – физическо лице, или на 

управителя/изпълнителния директор на юридическото лице и на отговорното лице за 

дейностите, които ще се извършват с наркотични вещества. 
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Разпоредбата е в противоречие с чл. 5, ал. 4 от Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност 

(ЗОАРАКСД) и чл. 36, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в сила от 

1 януари 2018 г., съгласно които, когато в нормативен акт са въведени изисквания, 

свързани със съдимостта на физическо лице, необходимите данни за българските 

граждани се установяват служебно от съответния административен орган.  

С проекта се правят изменения, с които разпоредбата, въвеждаща изискване към 

физическите лица за представяне на свидетелство за съдимост, се отменя и се въвежда 

изискване за служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта. 

Целта на предлаганата промяна е осигуряване на съответствие на нормативната 

уредба с чл. 5, ал. 4 от ЗОАРАКСД и чл. 36, ал. 5 от АПК и намаляване на 

административната тежест за заинтересованите страни. 

С чл. 9 е предвидена възможност в сложни от фактическа и експертна страна 

случаи със заповед на министъра на здравеопазването да се създава експертна комисия, 

която да изрази становище относно обосноваността и целесъобразността на посочените 

от заявителя дейности. Комисията извършва оценка на пълнотата на постъпилите в 

Министерството на здравеопазването документи и изготвя експертно становище в срок 

до един месец от подаване на заявлението по чл. 7 от наредбата. 

За участие в експертната комисия се привличат външни експерти, което изисква 

технологично време и определянето на състава на комисията, съответно оценката на 

документите и изготвянето на становище, е нереалистично да се осъществят в 

нормативно определения срок, поради което с предлаганата промяна в чл. 11, ал. 1 се 

определя 15-дневен срок от издаване на заповедта за създаването на експертната комисия 

за оценка на документите и изготвяне на становище. 

Чл. 18, ал. 1 регламентира в срок до 10 дни от всяка промяна на обстоятелствата, 

посочени в издаденото разрешение, притежателят на разрешението да подава заявление 

съгласно чл. 7, ал. 1. 

Образецът на заявлението по чл. 7, ал. 1 (приложение № 2 от наредбата) е 

предвиден за случаите на издаване на разрешение и не дава възможност да бъде отразена 

съответната промяна в обстоятелствата, посочени в издаденото разрешение, поради 

което, с цел улесняване на заявителите на услугата, се създава ново приложение с 

образец на заявление, което да се подава в случаите на промяна на разрешението. 

Предложената нова т. 4 - документ за платена държавна такса в размер, определен 

в тарифата по чл. 9, ал. 3 от ЗКНВП, е с оглед изчерпателност при изброяване на 

документите, които следва да придружават заявлението. 

Очакваният резултат от приемане на проекта е намаляване на административната 

тежест за лицата, кандидатстващи за издаване на разрешение по реда на наредбата, както 

и улесняване при подаване на заявление в случай на промяна в обстоятелствата, 

посочени в издадено разрешение. 

С проекта не се въвеждат разпоредби от европейското право, поради което не се 

налага изготвяне на справка за съответствие с европейското законодателство. 

Предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет. 
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На основание чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове към проекта на 

Постановление на Министерския съвет е приложена необходимата частична 

предварителна оценка на въздействието на нормативния акт. 

В съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове 

проектът е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването 

и на Портала за обществени консултации за период от 30 дни и е съгласуван по реда на 

чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

разгледа и приеме проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата 

за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол 

върху наркотичните вещества и прекурсорите. 

 

 

 

КИРИЛ АНАНИЕВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 
 

 

mailto:press@mh.government.bg

