
 

 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

 М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т 

Проект 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № …………………………   

от   …………………………  2018 година 

 

ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ 

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България  

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т  

Р Е Ш И :  

 

1. Одобрява проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол 

върху  наркотичните вещества и прекурсорите. 

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по т. 1. 

3. Министърът на земеделието, храните и горите да представи законопроекта по  

т. 1 в Народното събрание. 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                            БОЙКО БОРИСОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

                                                                                                    ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ: 

 ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНA”, МЗХГ: 

                                                                                                  АСЯ СТОЯНОВА 

 



Проект ! 

 

  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ 

ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ 

 

(обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г., изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 

от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 

36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г., попр., бр. 23 от 

2010 г., изм., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 

г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 от 2016 г., 

бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 1 от 2018 г. ) 

 
 

§1.  В чл. 29 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думата „търговия“ се заличава;   

2. В ал. 3 думите „регистър на вносителите по ал. 2“ се заменят с „публичен 

електронен регистър на издадените разрешения по ал. 1 и на лицензиите по ал. 2, при 

спазване на Закона за защита на личните данни“. 

§2. В чл. 29а се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите „ежегодно в срок до 10 януари“ се заличават;   

2. В ал. 2 думите „I категория системи за физическа защита на строежа“ се 

заменят с „IV клас на физическа сигурност на строежите“. 

§3. В чл. 36, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 3 се изменя така: 

„3. номер и дата на издаване на дипломата на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2.“   

2. Точка 7 се отменя; 

3. В т. 16 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен 

път”. 

4. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Българската агенция по безопасност на храните: 

1. установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на заявителя по 

ал. 1 - едноличен търговец, на управителя/изпълнителния директор на юридическото 

лице-заявител, и на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2, когато са български граждани; 

за лицата, които не са български граждани, със заявлението се представя свидетелство 

за съдимост или аналогичен документ. 



2. изисква по служебен път информацията по ал. 2, т. 3 и за наличие или липса 

на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 

съответния заявител.“. 

§4. В чл. 36а се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така:  

„(1) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на 

храните със заповед определя комисия, която: 

1. разглежда документите по чл. 36; 

2. извършва справка за обстоятелствата по чл. 36, ал. 4. 

3. извършва проверка на място за установяване на съответствието с 

изискванията на закона и наредбата по чл. 35, ал. 3 и съставя протокол в два 

екземпляра.“ 

2. Алинея 3 се изменя така:  

„(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и ал. 2 срокът за издаване на лицензията спира да 

тече до получаване на резултат от справката, извършена по служебен път или до 

отстраняване на недостатъците и/или несъответствията.“. 

3. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „към което прилага разпечатките 

и/или документите от справките по ал. 1, т. 2.“   

§5.  В чл. 36г се правят следните изменения: 

1. В ал. 4 думите „допълнение към“ се заменят с „изменение или допълнение 

на“, а думите „издаването  “ се заменят с „издаването му“. 

2. В ал. 5 в текста преди т. 1 думите „допълнение към“ се заменят с „изменение 

или допълнение на“, а думите „издаването  “ се заменят с „издаването му“. 

§6.  В чл. 36д, ал. 1 думите „чл. 36а, ал. 2, т. 1 - 8, 11 и 16” се заменят с „чл. 36, 

ал. 2, т. 8, 11 и 16”. 

                                      Заключителна разпоредба  

§7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”. 

 

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………………… 2018 г. и е 

подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

    (Цвета Караянчева) 

  



М О Т И В И 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 

 

 

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

наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) е изготвен в изпълнение на Решение 

№ 496 на Министерския съвет от 29.08.2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на 

Министерския съвет от 29.08.017 г. за приемане мерки за намаляване на 

административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на 

изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на 

хартиен носител. 

Съгласно редакцията на разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от действащия Закон за 

контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите се предвижда лицата, 

кандидатстващи за лицензия за дейности, свързани с  производството, преработването, 

съхранението, търговията, вноса и износа на наркотични вещества за 

ветеринарномедицински цели, да подават до изпълнителния директор на Българската 

агенция по безопасност на храните заявление по образец, към което прилагат 

дванадесет броя документи, издадени от други администрации или изготвени от самия 

заявител.  

Проектът предвижда да отпадне изискването за представяне от заявителя на 

свидетелство за съдимост; удостоверение, издадено от съответната данъчна служба, 

относно наличието или липсата на публични задължения към държавата; както и данни 

за ЕИК на търговеца.  

Справки за тези документи ще бъдат извършвани от органите на Българската 

агенция по безопасност на храните по електронен път от съответните регистри или по 

служебен път от съответните административни органи. 

Прецизирани са разпоредбите в чл. 36г, ал. 4 и 5 от ЗКНВП, свързани с 

извършване на промени на обстоятелствата, посочени в лицензията. 

Предложеният законопроект не изисква осигуряването на допълнителни 

финансови средства по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите. 

С приемането на законопроекта ще се постигне намаляване на 

административната тежест по отношение на лицата, кандидатстващи за получаване на 

лицензия за дейности, свързани с производството, преработването, съхранението, 
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търговията, вноса и износа на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели,  

чрез премахването на задължението им да представят на Българската агенция по 

безопасност на храните документи, издадени от други административни органи, 

удостоверяващи обстоятелства, които могат да бъдат проверени служебно в хода на 

процедурата по предоставяне на административната услуга.  

Законопроектът не въвежда изисквания на нормативни актове от правото на 

Европейския съюз. 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

     БОЙКО БОРИСОВ 

 

 



 

 

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 земеделието, 

храните и горите 

Българска агенция по безопасност на храните 

Нормативен акт: Закон за 

изменение и допълнение на 

Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и 

прекурсорите 

За включване в законодателната/ 

оперативната програма на Министерския съвет за 

периода: ……………………………………………. Дата: 17.11.2017 г. 

Контакт за въпроси: д-р Красимир Златков –  

главен експерт в дирекция „Контрол на 

ветеринарномедицински продукти“,  

Krasimir.Zlatkov@nvms.government.bg 

Телефон: 02/ 425 06 38 

 

1. Дефиниране на проблема:  

Изискване за представяне от страна на заявителите на данни, които могат да 

бъдат служебно проверени от служителите на административния орган 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

В част от разпоредбите на действащия Закон за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите са предвидени изисквания за представяне от страна на 

лицата, които желаят да получат определена административна услуга - лицензиране 

на определен вид дейност (производство, преработване, съхранение, търговия, внос и 

износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели) на данни и 

документи, които могат да бъдат проверени служебно от служителите на 

административния орган - БАБХ. Към момента на приемане на тези текстове не е 

имало възможност посочената информация да бъде проверявана служебно от 

служителите на административния орган в хода на процедурата по извършване на 

поисканата административна услуга.  

Към настоящия момент е налице техническа възможност за извършване на справка 

от служители на административния орган в съответните публични регистри и в 

тази връзка отпада необходимостта данните да се представят от заявителите при 

подаване на заявлението.  

С предлаганата промяна ще отпадне задължението на заявителите да прилагат 

съответните документи, свързани с искането за  предоставяне на определена 

административна услуга. 

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 и/или 

чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции 

между няколко органа и др.). 
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Действащата уредба създава административни затруднения на заявителите за 

снабдяването им с определени документи, които следва да прилагат към заявленията 

за извършването на поисканата от тях административна услуга. 

 Разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от сега действащия Закон за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите предвижда лицата, кандидатстващи за 

лицензия по чл. 35, ал. 1 от ЗКНВП да подават до изпълнителния директор на 

Българската агенция по безопасност на храните заявление по образец.  

Съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗКНВП към заявлението се прилагат: 

- свидетелство за съдимост на заявителя - едноличен търговец, или на управителя 

или изпълнителния директор на юридическото лице - заявител, и на ветеринарния 

лекар по чл. 35, ал. 2 от ЗКНВП; 

- копие от дипломата на ветеринарния лекар; 

- удостоверение, издадено от съответната данъчна служба, относно наличието или 

липсата на публични задължения към държавата; 

- данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава – членка на 

Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство – документ за актуалната регистрация по 

националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната 

държава; 

- копие от акта за въвеждане в експлоатация на обекта, в който ще се извършват 

дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи 

наркотични вещества, издаден по реда на Закона за устройство на територията;  

- копие от документ за право на собственост или право на ползване на обекта, в 

които ще се извършват дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества; 

- копие от договора за охрана с физическо или юридическо лице, притежаващо 

разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност; 

- списък на наркотичните вещества и лекарствени продукти, съдържащи 

наркотични вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението; 

- копие от инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества и 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, утвърдена от заявителя; 

- копие от заповед на едноличния търговец или управляващия дружеството за 

определяне на лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с 

наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества; 

- документ, удостоверяващ, че на отговорния ветеринарен лекар са възложени 

функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията; 

- документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3 от 

ЗКНВП. 

При съществуващата правна уредба не е възможно проблемът да се реши чрез 

промяна в организацията на работа на административния орган или чрез въвеждане 

на нови технологични процедури, тъй като нормативните изисквания за 

предоставяне на определени документи за извършване на съответната 

административна услуга не са свързани с организацията на дейността на 
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административния орган. Съществува възможността да бъдат извършвани справки 

по електронен път от съответните регистри или по служебен път от съответните 

административни органи:  

а) относно наличие на данни за влязла в сила присъда/и по отношение на заявителя - 

едноличен търговец, или на управителя или изпълнителния директор на юридическото 

лице - заявител, и на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2 от ЗКНВП; 

б) по ЕИК на търговеца в Търговския регистър. 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

На Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите не са 

извършвани последващи оценки на въздействието и анализи за изпълнението на 

неговите разпоредби.  

2. Цели: С направените предложения за изменение и допълнение на Закона за контрол 

върху наркотичните вещества и прекурсорите се цели: 

Ускоряване на процеса и намаляване на административната тежест върху лицата – 

заявители при предоставяне на поисканата от тях административна услуга – 

получаване на лицензия за производство, преработване, съхранение, търговия, внос и 

износ на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП за 

ветеринарномедицински цели. 

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:  

Лицата, които извършват производство, преработване, съхранение, търговия, внос и 

износ на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП. 

Към настоящия момент министърът на земеделието, храните и горите и издал 11 

броя лицензии за търговия на едро и за търговия на дребно с наркотични вещества от 

списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП. Лицензиите за търговия на едро са с 

валидност от 3 години и подлежат на подновяване.  

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“: 

- Няма да се постигне намаляване на административната тежест върху 

лицата, отправящи искане за извършване на определен вид административна 

услуга. 
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- Неизпълнение на приоритетите на държавата, свързани с намаляване на 

административната тежест по отношение на лицата, кандидатстващи за 

получаване на определена административна услуга. 

- Забавяне на процеса, свързан с предоставяне на съответната 

административна услуга. 

Вариант „Приемане на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите“.  

При извършване на справки по електронен път от съответните регистри или по 

служебен път от съответните административни органи относно наличие на 

данни за влязла в сила присъда/и по отношение на заявителя - едноличен търговец, 

или на управителя или изпълнителния директор на юридическото лице - заявител, 

и на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2 от ЗКНВП и по ЕИК на търговеца в 

Търговския регистър ще отпадне изискването да бъдат представяни от 

заявителите на свидетелство за съдимост на заявителя - едноличен търговец, или 

на управителя или изпълнителния директор на юридическото лице - заявител, и на 

ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2 от ЗКНВП и на данни за ЕИК на търговците, 

регистрирани по националното законодателство. 

- Намаляване на административната тежест върху лицата, отправящи искане 

за извършване на определен вид административна услуга. 

- Изпълнение на приоритетите на държавата, свързани с намаляване на 

административната тежест по отношение на лицата, кандидатстващи за 

получаване на определена административна услуга. 

- Ускоряване на процеса, свързан с предоставяне на съответната 

административна услуга. 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 

 

5. Негативни въздействия: 

Вариант: „Без действие“: 

 За правните субекти, които ще извършват производство, преработване, съхранение, 

търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели ще 

съществува необоснована административна тежест, изразяваща се в: 

-  подаване на заявления за получаване на документи от съответни 

административни органи удостоверяващи обстоятелства, които могат да 

бъдат проверени служебно от Българската агенция по безопасност на 

храните, която изисква да бъдат удостоверени от тях за да извърши 

поисканата административна услуга. 

- разход на време и допълнителни финансови средства за заплащане на такси за 

получаване на съответни документи, удостоверяващи обстоятелства, които 
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могат да бъдат проверени служебно при извършване на съответната 

административна услуга от Българската агенция по безопасност на храните.   

Вариант: „Приемане на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите“. 

Възникване на технически затруднения при служебната проверка от страна на 

Българската агенция по безопасност на храните на данните, необходими за 

извършването на съответната административна услуга, което ще доведе до 

удължаване на срока за извършване на същата.  

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:  

Вариант: „Без действие“: 

Няма положително въздействие за правните субекти, които ще извършват 

производство, преработване, съхранение, търговия, внос и износ на наркотични 

вещества за ветеринарномедицински цели. 

Вариант: „Приемане на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите“. 

- Намаляване на административната тежест върху лицата, отправящи искане 

за извършване на определен вид административна услуга чрез премахването на 

задължението им да представят на Българската агенция по безопасност на 

храните документи, издадени от други административни органи, 

удостоверяващи обстоятелства, които могат да бъдат проверени служебно 

от агенцията в хода на процедурата по предоставяне на административната 

услуга.  

- Изпълнение на приоритетите на държавата, свързани с намаляване на 

административната тежест по отношение на лицата, кандидатстващи за 

получаване на определена административна услуга. 

- Оптимизиране на процеса, свързан с предоставяне на съответната 

административна услуга. 

- Постигане на икономия на време и на финансови средства, необходими за 

заплащане на такси за получаване на съответни документи, удостоверяващи 

обстоятелства, които могат да бъдат проверени служебно при извършване на 

съответната административна услуга от Българската агенция по 

безопасност на храните.  
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- Предлаганите изменения и допълнения в Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите не изискват осигуряването на 

допълнителен финансов ресурс по бюджета на Министерството на 

земеделието, храните и горите за съответната година.   

 

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:  

Възникване на технически затруднения при служебната проверка, извършвана от 

страна на Българската агенция по безопасност на храните на данните за 

заявителите, вписани в Търговския регистър, необходими за извършването на 

съответната административна услуга,  

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 

х Ще се намали - ще отпадне задължението да се представят два вида документи, а 

именно свидетелство за съдимост на заявителя - едноличен търговец, или на 

управителя или изпълнителния директор на юридическото лице - заявител, и на 

ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2 от ЗКНВП и на данни за ЕИК на търговците, 

регистрирани по националното законодателство.  

☐ Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги?  

С предлаганите изменения и допълнения на Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите не се създават нови регулаторни режими. 

Не се засягат по същество съществуващи регулаторни режими и услуги, предвидени в 

закона, а се премахва задължението на заявителите за представяне на част от 

изискуемите документи, необходими за извършване на съответната административна 

услуга. 

 

9. Създават ли се нови регистри? Не се създават. 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те………………………………………. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 

☐ Актът засяга пряко МСП 

☐  Актът не засяга МСП 

х  Няма ефект 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

☐ Да 

х  Не 

12. Обществени консултации:  
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Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите ще бъде публикуван на интернет страницата на 

Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени 

консултации за срок от 30 дни, съгласно Закона за нормативните актове. 

………………………………………………………………………………………………….. 

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 

х  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). 

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: д-р Борис Борисов, директор на 

дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти“ при ЦУ на БАБХ 

Дата: 17.11.2017 г. 

Подпис: 

 

 



     
София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70 

 
 
 
 
 
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

 

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон 

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

прекурсорите 

 

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува  

постъпилата с Ваш изх. № 03 - 659 от 24.10.2017 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол 

върху наркотичните вещества и прекурсорите със следните препоръки:  

1. Обща бележка:  

Съгласно т. 2 от решението по т. 26 от Протокол № 36 от заседанието на 

Министерския съвет на 23 август 2017 г. е необходимо всички административни органи до 

14 октомври 2017 г. да предложат за разглеждане от Министерския съвет проектите за 

изменение и допълнение на нормативни актове в изпълнение на решението по т. 30 от 

Протокол № 28 от заседанието на Министерския съвет на 28 юни 2017 г. за намаляване на 

административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса. Една от мерките, 

предложени от Министерството на земеделието, храните и горите е:  

Наименование на 
режима  

Намаляване на административна 
тежест  

Нормативни промени  

Отглеждане на 
растения от рода на 
конопа (канабис), 
предназначени за 
влакно, семена за 

Да отпадне изискването за 
предоставяне на: 

1. Копие на регистрационна карта 
на ЗС 

2. Копие на Удостоверение и 

1. Закон за контрол върху 
наркотичните вещества и 
прекурсорите - чл. 29, ал. 4, т. 
1 и 2;                         

2. Предстои одобрението на 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н А  
М И Н И С Т Е Р С К И Я  С Ъ В Е Т  

 



фураж и храна и 
семена за посев, със 
съдържание под 0,2 
тегловни процента на 
тетрахидроканабинол 

Разрешение за производител, 
заготвител и търговец от ИАСАС – 
при посочено  и семепроизводство 

3. БУЛСТАТ, актуалното състояние 
фирмата                 

нова Наредба по чл.29, ал.1 от 
Закона, която ще замени 
Наредба № 12 от 24 април 
2001 г. за условията и реда за 
семепроизводство, 
отглеждане, внос и износ на 
растения и семена от рода на 
конопа (канабис) със 
съдържание под 0,2 тегловни 
процента на 
тетрахидроканабинол и за 
внос и износ на семена от 
опиев мак 

 

Тъй като изпълнението на мярката е свързано с промени в разглеждания закон, а от 

представената частична предварителна оценка на въздействието не става ясно дали се 

предлагат тези изменения, моля да ги имате предвид при изготвянето на проекта на 

нормативния акт.  

2. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“  

В подраздел 1.2. следва да се опишат проблемите в прилагането на действащата 

нормативна уредба. В този случай е необходимо да се посочат съществуващите 

изисквания за предоставяне на документи, които могат да бъдат набавени по служебен 

път, като по този начин създават административна тежест на заявителите.  

3. Относно раздел 2 „Цели“  

Добре е да се поясни, че целта е да се ускори процеса и да се намали 

административната тежест при предоставяне на услугите, свързани с извършване на 

производство, преработване, съхранение , търговия, внос и износ на наркотични вещества 

за ветеринарномедицински цели от списъците по чл. 3, чл. 2, т. 2 и 3 от Закона за контрол 

върху наркотичните вещества и прекурсорите.   

4. Относно раздел „Идентифициране на заинтересованите страни“ 

Препоръчваме да се допълни статистика относно броя на идентифицираните 

заинтересовани страни. С представянето на статистика за извършващите производство, 

преработване, съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества лица, ще се 

добие реална представа за мащаба на предложените промени.  

5. Относно раздел 4 „Варианти на действие“ 

Информацията във вариант 2 „Приемане на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите“ следва да се допълни, 

като задължително се посочат всички действия, които се предлага да се предприемат с 



реализирането на този вариант, тъй като никъде в оценката не става ясно какви са 

конкретните действия, които се предлага да бъдат извършени с цел преодоляване на 

дефинираните проблеми. По-точно е необходимо да се посочат всички документи, които 

се предвижда да отпаднат при предоставянето на конкретните услуги, като се предвижда  

информацията да бъде набавяна по служебен път, както и останалите предлагани 

действия.  

6. Относно раздел 8.1. „Административна тежест за физическите и 

юридическите лица“ 

В този раздел е отбелязано, че административната тежест за физическите и 

юридическите лица ще се намали. Следва да се допълни кратка информация в какво се 

изразява намаляването на тежестта.  

 

Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка 

на въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична 

предварителна оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, 

ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация.  

На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде 

съобразена с препоръките от становището. 

На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с 

преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, 

провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове. 

 
 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ /П/ 

 
/КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 

 
 


