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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                             Министър на здравеопазването 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  

  

ДОКЛАД 

от 

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ – МИНИСТЪР НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект 

на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите. 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

  

На основание чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на 

Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.  

Със законопроекта се предлагат промени със съответните цели и резултати, както 

следва: 

1. Предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол 

върху наркотичните вещества и прекурсорите е част от пакета законопроекти, чиято цел е 

да приведе в изпълнение приетите с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. 

(РМС № 704/2018 г.) мерки за трансформация на модела на административно обслужване 

в България. Целта на предложения законопроект е подобряване на законодателната уредба 

за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното 

обслужване за бизнеса и гражданите. В тази си част предложеният законопроект е в пълно 

съответствие със заложения в управленската програма на правителството Приоритет 62: 

„Намаляване на административната тежест пред гражданите и бизнеса и създаване на по-

добри условия за икономическа и инвестиционна дейност“. 

С предложените промени специалният закон се привежда в съответствие с 

изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност по отношение на разрешителните 

режими, въведени със закона – отделните административни режими се уреждат на ниво 

закон с ясно посочване на изискванията за извършване на отделните административни 

услуги, сроковете, процедурите и необходимите документи. 

Съгласно действащия Закон за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите разрешителните режими са регламентирани в подзаконови нормативни 

актове, поради което е налице несъответствие с изискванията на Закона за ограничаване 

на административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност. Така Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите не 

установява особени правила, не определя срок за отстраняване на нередовности и не 

изключва приложимостта на института за мълчаливо съгласие при режимите по издаване 
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на разрешение за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и 

използване на ограничени количества наркотични вещества и техните препарати; издаване 

на разрешително за внос и износ на наркотични вещества; издаване на заповед за 

унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба; 

промяна на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-

антагонисти на лица, зависими към опиоиди. Посочените административни режими са 

доказали своята практическа приложимост, тъй като се прилагат от дълги години. С 

настоящите законови промени се цели изцяло преминаване на режимите на ниво закон, 

като промени по същността на регулацията не се предвиждат. 

2. С проекта се предлага промяна в състава на Националния съвет по наркотичните 

вещества с цел осъществяване на по-ефективна работа на съвета чрез включване на лица, 

на които контрола върху наркотичните вещества, е в тясната отраслова компетентност. В 

състава на съвета, като заместник-председател се включва ресорен заместник-министър на 

здравеопазването вместо заместник-министър на правосъдието, тъй като в неговите 

функции е включена дейността на Националния съвет по наркотичните вещества и 

общинските съвети по наркотичните вещества. Като заместник-председател на 

Националния съвет по наркотичните вещества се включва заместник-министър на 

вътрешните работи вместо главният секретар на Министерство на вътрешните работи, във 

връзка с неговите компетенции. 

3. Предлага се общинските съвети по наркотични вещества да се заменят с 

областни съвети по наркотични вещества, за да може дейностите по намаляване търсенето 

на наркотични вещества да бъде ангажимент на всички общини в областта, а не само на 

общините, които са административни центрове. Регламентиран е съставът на съветите – 

председател, двама заместник-председатели, секретар и членове, като председател на 

съвета ще бъде областният управител, а като членове в състава на съвета се предлага да 

бъдат включени всички кметове на общини, които са на територията на съответната 

административна област. Предвижда се областните съвети да приемат общинските 

програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества, съобразени с 

Националната стратегия за борба с наркотиците.  

Създават се центрове по превенция на зависимости от наркотични вещества в 

общините, които са административни центрове на области. Те ще се състоят от директор, 

заместник-директор и експерти и ще разработват общински програми за борба срещу 

злоупотребата с наркотични вещества, ще осъществяват дейности по националната 

стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества, ще събират, съхраняват и 

анализират информацията на областно равнище, която е необходима за изпълнение на 

националните и общински програми за борба срещу злоупотребата с наркотични 

вещества. Предвижда се изискванията за заемане на длъжността директор, заместник-

директор и експерти в центровете, както и организацията и дейността им да се определят с 

правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните 

вещества. Предвижда се още лицата, които заемат длъжността „председател на общински 

съвет по наркотичните вещества“, да бъдат преназначени на длъжност „директор на 

център за превенция на зависимости от наркотични вещества“, лицата, заемащи 

длъжността „секретар на общински съвет по наркотичните вещества“ да бъдат 

преназначени на длъжност „заместник-директор“ и лицата, работещи в превантивните 

информационни центрове, да бъдат преназначени като експерти в центровете за 

превенция на зависимости от наркотични вещества. Условие за преназначаването е лицата 

да отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност и да изразят желание за 

заемането ѝ. 

С предложените промени се цели оптимизиране и подобряване на оперативната 

работа на съществуващите към момента общински съвети по наркотични вещества и 

превантивно-информационни центрове по изпълнение на националната политика по 

намаляване търсенето и предлагането на наркотични вещества. По този начин ще се 
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осъществява цялостен, всеобхватен и ефективен контрол върху превенция употребата на 

наркотични вещества, както и контрол, върху разходването на средствата по делегираните 

бюджети. Дейностите по националната стратегия ще се изпълняват повсеместно. Ще 

бъдат обхванати максимален брой нуждаещи се лица. 

4. Дава се възможност като членове на Експертния съвет по лечение на 

зависимости да се включат и други специалисти с опит в лечението на зависимости, като 

психолози и социални работници, тъй като тяхната професионална компетентност би 

имала важно значение в работата на съвета. 

5. Предвижда се оптимизиране на контрола върху лечението на лица, зависими от 

наркотични вещества, като наред с регионалните здравни инспекция като контролни 

органи се определят още Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Националният 

център по обществено здраве и анализи. 

6. С предложените промени се цели синхронизиране на всички разпоредби на 

закона относно забраната за транзит през територията на страната на наркотични вещества 

от списъците по чл. 3, ал. 2 от същия закон. Синхронизирането е в съответствие с текста 

от Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г. и Конвенцията за 

психотропните вещества от 1971 г., съгласно които транзитът е забранен с изключение на 

случаите, в които има издадено разрешително за износ от компетентните органи на 

държавата износител. 

7. С цел оптимизиране на регулаторните режими в областта на наркотичните 

вещества и намаляване на административната тежест за бизнеса се предлага изменение, 

съгласно което за установяване на съответствието на фактическите условия с 

изискванията към сградите и помещенията, в които ще се извършват дейности с 

наркотични вещества, да бъде достатъчно да се представи копие от част „архитектурна“ 

на одобрения проект или на екзекутивната документация, или архитектурен проект-

заснемане на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейности с наркотични 

вещества. 

8. Предвид функциите, с които е натоварен отговорният магистър-фармацевт, 

произтичащи от нормативната база, техният продължителен и траен характер, съдържащ 

множество повтарящи се операции, е предвидено отговорните магистър-фармацевти по 

чл. 34 от закона да бъдат в трудово правоотношение, съответно с договор за възлагане на 

управлението. Това обстоятелство ще бъде служебно установявано в хода на 

административната услуга по издаването или промяната на лицензиите. По този начин ще 

се гарантира спазването на предвидените в закона функции и отговорности, вменени на 

магистър-фармацевта по чл. 34 от закона.    

9. Отпада изискването за издаване на наредба на Министерския съвет с предмет 

определяне на реда за издаване на разрешение за снабдяването и съхраняването на 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в специалните складове на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и във военновременните 

запаси на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната. 

Анализът показва, че съществуващата нормативна уредба на Закона за държавните 

резерви и военновременните запаси и подзаконовите нормативните актове към него е 

изчерпателна по отношение на специфичните дейности, осъществявани в държавните 

резерви и военновременните запаси, включително и тези със снабдяването и 

съхраняването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Съгласно 

направените изменения в чл. 55, ал. 1 от закона, не е необходимо същите да получават 

лицензия или разрешение за осъществяване на тези дейности по реда на Закона за контрол 

върху наркотичните вещества и прекурсорите. 

10. Съгласно действащия чл. 57 от закона, плавателни съдове, вписани в регистъра 

на корабите на Република България, и въздухоплавателни средства, вписани в регистъра 

на гражданските въздухоплавателни средства на Република България, могат да съхраняват 

минимални количества лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за 

оказване на първа помощ при спешни случаи при условия и по ред, определени с наредба 
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на министъра на здравеопазването. С предложената промяна се цели да се разшири 

обхвата на цитираната норма, включващ и реда за снабдяване и съхраняване на 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за оказване на първа помощ при 

спешни случаи на борда на кораби и въздухоплавателни средства. 

11. Предлага се прецизиране на забраната за реклама на наркотични вещества и 

растения от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от закона и лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества. Целта е да се обхванат всички хипотези на реклама, тъй 

като по смисъла на § 1, т. 29 или 30 от допълнителните разпоредби на закона е налице 

реклама само когато тя е осъществена пред обществеността. 

12. С цел оптимизиране на контролните дейности за спазване на законовите 

изисквания за работа с наркотични вещества се предлага нова 

административнонаказателна разпоредба, с която се въвежда възможността за ангажиране 

на административнонаказателна отговорност при нарушаване на условията и реда, при 

които е издадено разрешение за дейности по чл. 73, ал. 1 от закона. 

13. Прецизират се текстове, касаещи дейности с прекурсори и съхранението на 

представителни проби от иззети незаконно засети растения, наркотични вещества и 

прекурсори. 

Предложеният проект на акт няма да доведе до въздействие върху държавния 

бюджет, поради което е изготвена и приложена финансова обосновка, съгласно 

приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация.  

Предложеният проект е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, като направените целесъобразни 

бележки са отразени. 

Проектът на решение е обявен за публично обсъждане на Портала за обществени 

консултации и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването за срок от 

14 дни, тъй като през 2019 г. е бил обсъждан публично и направените предложения са 

отразени в новия проект. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да приеме проекта на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите.  

  
 

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ 

Министър на здравеопазването 

 


