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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

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

(Обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74 , 75 и 120
от 2002 г. и бр. 56 от 2003 г.)


§ 1. В чл. 1 т. 1 се изменя така:
“1. организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества, както и върху вноса, износа, реекспорта, транзита и отчетността на прекурсори и пускането на пазара на прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4;”	
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
“(1) Забранява се производството, преработването, пренасянето и превозването, търговията, вносът, износът, транзитът и съхраняването на наркотични вещества, както и пускането на пазара, вносът, износът, реекспортът и транзитът на прекурсори от първа категория на приложение 
№ 4 от лица без лицензия, издадена при условията и по реда на този закон.”
2. Създават се ал. 2 и 3:
“(2) Забранява се пускането на пазара, вносът, износът, реекспортът и транзитът на прекурсори от втора категория на приложение 
№ 4 от лица без удостоверение за регистрация, издадено при условията и по реда на този закон.
(3) Забранява се износът, реекспортът и транзитът на прекурсори от трета категория на приложение № 4 от лица без удостоверение за регистрация, издадено при условията и по реда на този закон, когато износът, реекспортът или транзитът за една календарна година е в количества над определените в приложение № 5.”
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “разрешителни” съюзът “и” се заменя със запетая и след думата “регистрация” се добавя “и промяна на удостоверенията за регистрация”.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: 
“Приходите от таксите, администратор на които е министърът на икономиката, се разходват и за съхраняване и унищожаване на отнети в полза на държавата прекурсори, предадени за разпореждане на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.”
§ 4.	В чл. 9б, т. 1 след думата “разрешителни” съюзът “и” се заменя със запетая и след думата “дейности” се добавя “и промяна на удостоверенията за регистрация”.
§ 5. В чл. 11 т. 8 след думата “съхранява” се поставя запетая и думите “и анализира” се заменят с “анализира и разпространява”.
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Алинея 1 се изменя така:
“Чл. 15. (1) Създават се общински съвети по наркотичните вещества в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области. Организацията и дейността на съветите се определя с Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества и общинските съвети по наркотичните вещества.”
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
“2. ñúçäàâàò ïðåâàíòèâíè èíôîðìàöèîííè öåíòðîâå, êîèòî îñúùåñòâÿâàò  ïðåâàíòèâíè äåéíîñòè è ïðîãðàìè, êàêòî è ñúáèðàò, ñúõðàíÿâàò è àíàëèçèðàò èíôîðìàöèÿòà, íåîáõîäèìà çà îñúùåñòâÿâàíåòî, êîîðäèíèðàíåòî è èçãîòâÿíåòî íà ïðîãðàìèòå ïî ò. 1.”
3. Ñúçäàâàò ñå àë. 3 è 4:
“(3) Ñúâåòèòå ïî íàðêîòè÷íèòå âåùåñòâà ïî àë. 1 ñå ôèíàíñèðàò ñúñ ñðåäñòâà îò äúðæàâíèÿ áþäæåò.
(4) Îáùèíñêèòå ñúâåòè íà îáùèíèòå, ðàçëè÷íè îò îáùèíèòå ïî àë. 1, ìîãàò äà ñúçäàâàò îáùèíñêè ñúâåòè ïî íàðêîòè÷íèòå âåùåñòâà.”
§ 7. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 15à:
“×ë. 15à (1) Íàöèîíàëíèÿò ñúâåò ïî íàðêîòè÷íèòå âåùåñòâà êîîðäèíèðà  è êîíòðîëèðà äåéíîñòòà íà ñúâåòèòå ïî íàðêîòè÷íèòå âåùåñòâà ïî ÷ë.15, àë. 1.
(2) Â êðàÿ íà âñÿêà ãîäèíà ñúâåòèòå ïî ÷ë. 15, àë. 1 îò÷èòàò äåéíîñòòà ñè ïðåä Íàöèîíàëíèÿ ñúâåò ïî íàðêîòè÷íèòå âåùåñòâà.”
§ 8. Â ÷ë. 16, àë. 1 ñëåä äóìàòà “ïðåâîçâàíåòî” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ, à äóìèòå “è óïîòðåáàòà” ñå çàìåíÿò ñ “ óïîòðåáàòà è ðåêëàìàòà”.
§ 9. Â ÷ë. 18 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 3 äóìèòå “ïðîèçâîäñòâîòî, ïðåðàáîòâàíåòî, óïîòðåáàòà â äðóãè ïðîèçâîäñòâà, ñúõðàíÿâàíåòî, òúðãîâèÿòà” ñå çàìåíÿò ñ “ïóñêàíåòî íà ïàçàðà”.
2. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 5:
“(5) Êîìèñèÿòà ïî àë. 1 èçãîòâÿ è àêòóàëèçèðà ðúêîâîäñòâî â ïîìîù íà õèìè÷åñêàòà, ôàðìàöåâòè÷íàòà è ìåòàëóðãè÷íàòà èíäóñòðèÿ. Ðåäúò çà èçãîòâÿíå, àêòóàëèçèðàíå è ðàçïðîñòðàíåíèå íà ðúêîâîäñòâîòî ñå óðåæäà ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 35, àë. 4.”
3. Äîñåãàøíàòà àë. 5 ñòàâà àë. 6. 
§ 10. Â ÷ë. 22 ñëåä äóìàòà “÷ë. 29” ñå äîáàâÿ “è 32à”.
§ 11. Â ÷ë. 32, àë. 2 äóìèòå “è âåòåðèíàðíîìåäèöèíñêè” ñå çàëè÷àâàò.
§ 12. ×ëåí 32à ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 32à. (1) Ïðîèçâîäñòâîòî, ïðåðàáîòâàíåòî, ñúõðàíÿâàíåòî è òúðãîâèÿòà â ñòðàíàòà, âíîñúò, èçíîñúò è òðàíçèòúò, ïðåíàñÿíåòî, ïðåâîçâàíåòî è îò÷åòíîñòòà íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà îò ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 è 3 çà âåòåðèíàðíîìåäèöèíñêè öåëè ñå èçâúðøâàò ñ ëèöåíçèÿ çà äåéíîñòè, ñãðàäè è ïîìåùåíèÿ, èçäàäåíà îò ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå.
(2) Ìèíèñòúðúò íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå îïðåäåëÿ ñ íàðåäáà óñëîâèÿòà è ðåäà çà èçäàâàíå íà ëèöåíçèÿòà ïî àë. 1.”
§ 13. Â ÷ë. 33 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1.	Â àë. 1 äóìèòå “Îòïóñêàíåòî” ñå çàìåíÿò ñ “Òúðãîâèÿòà íà äðåáíî è ñúõðàíÿâàíåòî”.
2.	Â àë. 2 äóìèòå “íàðåäáà íà ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî” ñå çàìåíÿò ñ “íàðåäáàòà ïî ÷ë. 32, àë. 1”.
§ 14. ×ëåí 35 ñå èçìåíÿ òàêà:
“Чл. 35 (1) Пускането на пазара, вносът, износът, реекспортът и транзитът на прекурсори от първа категория на приложение № 4 се извършват с лицензия, издадена от министъра на икономиката или от упълномощен от него заместник-министър по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката.
(2) Дейностите по ал. 1 с прекурсори от втора категория на приложение № 4 се извършват след регистрация, за която министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава удостоверение. На регистрация подлежат лицето, дейността, прекурсорите, мощностите и условията за съхраняване.
(3) Износът, реекспортът и транзитът на прекурсори от трета категория на приложение № 4 в количества над определените в приложение № 5 за период една календарна година се извършват въз основа на регистрация по реда на ал. 2.
(4) Организацията и дейността на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите, условията и редът за регистриране, издаване на лицензии и промени в издадените лицензии и удостоверения за регистрация се определят с наредба на Министерския съвет.
(5) Îò ëèöåíçèÿ è çàäúëæåíèå çà ðåãèñòðèðàíå ñå îñâîáîæäàâàò ìèòíè÷åñêè àãåíòè, ñïåäèòîðè è ïðåâîçâà÷è, äåéñòâàùè ñàìî â òîâà ñè êà÷åñòâî.
(6) Îïåðàòîðèòå, êîèòî ïóñêàò íà ïàçàðà ïðåêóðñîðè îò âòîðà êàòåãîðèÿ íà ïðèëîæåíèå ¹ 4 â êîëè÷åñòâà äî ïîñî÷åíèòå â ïðèëîæåíèå ¹ 6 çà åäíà êàëåíäàðíà ãîäèíà, ñå îñâîáîæäàâàò îò çàäúëæåíèåòî çà ðåãèñòðèðàíå ïî àë. 2.”
§ 15. Â ÷ë. 36 ñå ïðàâÿò ñëåíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1.	Â àë. 1 äóìèòå “åäíîëè÷åí òúðãîâåö èëè íà þðèäè÷åñêî ëèöå” ñå çàìåíÿò ñ “îïåðàòîðè ñ ïðåêóðñîðè”.
2. В ал. 2 думите “Едноличният търговец или юридическото лице, поискало” се заменят с “Оператор, поискал”, а след думите “чл. 35, ал. 1” се добавя “и/или удостоверение за регистрация по чл. 35, ал. 2”.
3. Създава се ал. 3:
“(3) Операторите, които пускат на пазара прекурсори от втора категория на приложение № 4 в количества до посочените в приложение № 6 за една календарна година, се освобождават от задължението по ал. 2.”
§ 16. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите “една година” се заменят с “3 години” и накрая се поставя запетая и се добавя “а удостоверението за регистрация по чл. 35, 
ал. 2 и 3 е безсрочно”.
2. Алинея 4 се изменя така:
	“(4) Лицензията и удостоверението за регистрация са лични и не могат да се прехвърлят или преотстъпват.” 
3. Â àë. 5 äóìàòà “ìîëáà” ñå çàìåíÿ ñúñ “çàÿâëåíèå”.
§ 17. Â ÷ë. 39, àë. 1, ò. 5 äóìèòå “è âòîðà” ñå çàëè÷àâàò.
§ 18. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 39à:
“×ë. 39à. (1) Â óäîñòîâåðåíèåòî çà ðåãèñòðàöèÿ ñå ïîñî÷âàò:
1. ïîðåäåí íîìåð è äàòà íà èçäàâàíå íà óäîñòîâåðåíèåòî;
2. èìåòî, ñåäàëèùåòî è àäðåñúò íà óïðàâëåíèå íà ðåãèñòðèðàíèÿ îïåðàòîð;
3. èìåíàòà è ÅÃÍ íà ëèöåòî (ëèöàòà) ïðåäñòàâëÿâàùî (ïðåäñòàâëÿâàùè) ðåãèñòðèðàíèÿ îïåðàòîð;
4. äàííè îò ñúäåáíèÿ ðåãèñòúð è èäåíòèôèêàöèîíåí êîä ÁÓËÑÒÀÒ;
5. âèäúò íà äåéíîñòèòå ñ ïðåêóðñîðèòå îò âòîðà è òðåòà êàòåãîðèÿ íà ïðèëîæåíèå ¹ 4;
6. ñïèñúê íà ïðåêóðñîðèòå îò âòîðà è òðåòà êàòåãîðèÿ íà ïðèëîæåíèå ¹ 4.
(2) Â îòäåëíî ïðèëîæåíèå, êîåòî å íåðàçäåëíà ÷àñò îò óäîñòîâåðåíèåòî çà ðåãèñòðàöèÿ, ñå âïèñâàò ìåñòîíàõîæäåíèåòî, âèäúò è ïðåäíàçíà÷åíèåòî íà ñãðàäèòå è ïîìåùåíèÿòà, â êîèòî ñå ïðîèçâåæäàò, ïðåðàáîòâàò, ïîëó÷àâàò êàòî ìåæäèíåí ïðîäóêò è ñúõðàíÿâàò ïðåêóðñîðèòå îò âòîðà êàòåãîðèÿ íà ïðèëîæåíèå ¹ 4. Â ïðèëîæåíèåòî ñå âïèñâàò è ìåñòîíàõîæäåíèåòî, è âèäúò íà ñãðàäèòå è ïîìåùåíèÿòà, â êîèòî ñå ïðîèçâåæäàò, ïðåðàáîòâàò, ïîëó÷àâàò êàòî ìåæäèíåí ïðîäóêò è ñúõðàíÿâàò ïðåêóðñîðèòå îò òðåòà êàòåãîðèÿ íà ïðèëîæåíèå ¹ 4, ïðåäíàçíà÷åíè çà èçíîñ è ðååêñïîðò.”

§ 19.	Â ÷ë. 40 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìàòà “ìîëáà” ñå çàìåíÿ ñúñ “çàÿâëåíèå”.
2. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 2:
“(2) Ìèíèñòúðúò íà èêîíîìèêàòà èëè óïúëíîìîùåí îò íåãî çàìåñòíèê-ìèíèñòúð ïî ïðåäëîæåíèå íà  Ìåæäóâåäîìñòâåíàòà êîìèñèÿ çà êîíòðîë íà ïðåêóðñîðèòå èçäàâà äîïúëíåíèå êúì èçäàäåíàòà ëèöåíçèÿ, â êîåòî ñå âïèñâàò ïðîìåíèòå ïî àë. 1.”
3. Äîñåãàøíèòå àë. 2 è 3 ñòàâàò ñúîòâåòíî àë. 3 è 4.
4. Â àë. 3 ñëåä äóìèòå “ïî ÷ë. 35, àë. 2” ñå äîáàâÿ “è 3”, äóìèòå “åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè è þðèäè÷åñêèòå ëèöà” ñå çàìåíÿò ñ “îïåðàòîðèòå” è ñå ñúçäàâà èçðå÷åíèå âòîðî: 
“Ìèíèñòúðúò íà èêîíîìèêàòà èëè óïúëíîìîùåí îò íåãî çàìåñòíèê-ìèíèñòúð ïî ïðåäëîæåíèå íà Ìåæäóâåäîìñòâåíàòà êîìèñèÿ çà êîíòðîë íà ïðåêóðñîðèòå èçäàâà äîïúëíåíèå êúì èçäàäåíîòî óäîñòîâåðåíèå, â êîåòî ñå âïèñâàò íàñòúïèëèòå ïðîìåíè.”
§ 20.	×ëåí 41 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 41. (1) Ôèçè÷åñêèòå è þðèäè÷åñêèòå ëèöà, ïîëó÷èëè ëèöåíçèÿ ïî ÷ë. 32, ìîãàò äà ïðèäîáèâàò, ïðåîòñòúïâàò èëè ðàçïðåäåëÿò íàðêîòè÷íè âåùåñòâà îò ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 è 3 ñàìî íà ëèöà, ïðèòåæàâàùè ëèöåíçèÿ ïî òîçè çàêîí.
(2) Îïåðàòîðèòå, ïîëó÷èëè ëèöåíçèÿ ïî ÷ë. 35, àë. 1, ìîãàò äà ïðîäàâàò, ïðåîòñòúïâàò èëè äîñòàâÿò ïî êàêúâòî è äà å íà÷èí ïðåêóðñîðè îò ïúðâà êàòåãîðèÿ íà ïðèëîæåíèå ¹ 4 ñàìî íà ëèöà, ïðèòåæàâàùè òàêàâà ëèöåíçèÿ è ïîäïèñàëè äåêëàðàöèÿ çà êîíêðåòíàòà óïîòðåáà íà ïðåêóðñîðèòå.
(3) Êîïèå îò äåêëàðàöèÿòà çà êîíêðåòíàòà óïîòðåáà íà ïðåêóðñîðèòå îò ïúðâà êàòåãîðèÿ íà ïðèëîæåíèå ¹ 4 ñ äàòà, ïîäïèñ è ïå÷àò íà ëèöàòà ïî àë. 2 ïðèäðóæàâà ïðåêóðñîðèòå ïðè ïðåíàñÿíåòî è ïðåâîçâàíåòî èì è ñå ïðåäîñòàâÿ íà êîíòðîëíèòå îðãàíè ïðè ïîèñêâàíå.
(4) Îïåðàòîðèòå, ïîëó÷èëè óäîñòîâåðåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ ïî ÷ë. 35, àë. 2, ìîãàò äà ïðîäàâàò, ïðåîòñòúïâàò èëè äîñòàâÿò ïî êàêúâòî è äà å íà÷èí ïðåêóðñîðè îò âòîðà êàòåãîðèÿ íà ïðèëîæåíèå ¹ 4 ñàìî íà ëèöà, ïîäïèñàëè äåêëàðàöèÿ çà êîíêðåòíàòà óïîòðåáà íà ïðåêóðñîðèòå.
(5) Îïåðàòîð, êîéòî âíàñÿ, ïðîäàâà èëè äîñòàâÿ ïðåêóðñîð, ìîæå äà ïðèåìå îò êóïóâà÷à èëè îò ïîëó÷àòåëÿ åäíîêðàòíî äåêëàðàöèÿ çà êîíêðåòíàòà óïîòðåáà íà ïðåêóðñîðà, êîãàòî:
1.	îïåðàòîðúò å ñíàáäÿâàë ñ êîíêðåòíèÿ ïðåêóðñîð êóïóâà÷à èëè ïîëó÷àòåëÿ íàé-ìàëêî 3 ïúòè ïðåç ïðåäõîäíàòà êàëåíäàðíà ãîäèíà;
2.	îïåðàòîðúò íÿìà ïðè÷èíà äà ñå ñúìíÿâà, ÷å ïðåêóðñîðúò ùå áúäå èçïîëçâàí èëè îòêëîíåí çà íåçàêîííî ïðîèçâîäñòâî íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà;
3.	ïîðú÷àíèòå êîëè÷åñòâà îò ïðåêóðñîðà ñúîòâåòñòâàò íà îáè÷àéíî ïîðú÷âàíèòå îò êóïóâà÷à èëè ïîëó÷àòåëÿ.
(6) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 5 ñðîêúò íà äåéñòâèå íà äåêëàðàöèÿòà å åäíà ãîäèíà.
(7) Çà âñåêè ïðåêóðñîð ñå ïîïúëâà îòäåëíà äåêëàðàöèÿ.
(8) Декларациите за конкретната употреба на прекурсорите се попълват на фирмена бланка по образец, определен в наредбата по чл. 35, 
ал. 4.”
§ 21.	Â ÷ë. 42  äóìèòå “è âòîðà” ñå çàëè÷àâàò.
§ 22. Â ÷ë. 44á, àë. 2 ñëåä äóìàòà “÷ë. 43” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ ”àë. 1, ò. 5”.
§ 23. Â ÷ë. 45á, àë. 1 äóìèòå “è âòîðà” ñå çàëè÷àâàò.
§ 24.	Ñúçäàâà ñå ÷ë. 45â: 
“×ë. 45â. (1) Ðåãèñòðàöèÿòà ñå ïðåêðàòÿâà:
1. ïî ìîëáà íà îïåðàòîð, ïîäàäåíà äî Ìåæäóâåäîìñòâåíàòà êîìèñèÿ çà êîíòðîë íà ïðåêóðñîðèòå;
2. ïðè ïðåêðàòÿâàíå íà äåéíîñòòà ñ ïðåêóðñîðè èëè ïðè çàëè÷àâàíå íà îïåðàòîðà - åäíîëè÷íèÿ òúðãîâåö èëè þðèäè÷åñêîòî ëèöå, îò ñúäåáíèÿ ðåãèñòúð;
3. ïðè ñìúðò íà åäíîëè÷íèÿ òúðãîâåö.
(2) Ïðè ïðåêðàòÿâàíå íà ðåãèñòðàöèÿòà ïî îòíîøåíèå íà ñêëàäîâèòå íàëè÷íîñòè ñå ïðèëàãà ðåäúò ïî ÷ë. 45á.”
§ 25. Â ÷ë. 46, àë. 2  äóìèòå “è âòîðà” ñå çàëè÷àâàò, äóìàòà “ëèöà” ñå çàìåíÿ ñ “îïåðàòîðè” è ñå ñúçäàâà èçðå÷åíèå âòîðî: 
“Âíîñ è èçíîñ íà ïðåêóðñîðè îò âòîðà êàòåãîðèÿ íà ïðèëîæåíèå 
¹ 4, êàêòî è èçíîñ íà ïðåêóðñîðè îò òðåòà êàòåãîðèÿ íà ïðèëîæåíèå ¹ 4 ìîãàò äà èçâúðøâàò ñàìî îïåðàòîðè, ïîëó÷èëè óäîñòîâåðåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ ïî ðåäà íà ÷ë. 35, àë. 2 è 3”.
§ 26.	Â ÷ë. 47 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 2 ñëåä äóìàòà “âíîñúò” ñúþçúò “è” ñå çàìåíÿ ñúñ çàïåòàÿ è ñëåä äóìàòà “èçíîñúò” ñå äîáàâÿ “è ðååêñïîðòúò”.
2. Â àë. 3 ñëåä äóìàòà “âíîñúò” ñúþçúò “è” ñå çàìåíÿ ñúñ çàïåòàÿ è ñëåä äóìàòà “èçíîñúò” ñå äîáàâÿ “è ðååêñïîðòúò”.
3. Â àë. 6 äóìèòå “êàêòî è ñðîêúò íà äåéñòâèå íà ðàçðåøèòåëíîòî ïî àë. 2” ñå çàëè÷àâàò, à äóìàòà “èì” ñå çàìåíÿ ñ “ìó”.
4. Ñúçäàâà ñå àë. 7: 
“(7) Ñðîêúò íà äåéñòâèå íà ðàçðåøèòåëíèòå çà èçíîñ è âíîñ íà ïðåêóðñîðè å 6 ìåñåöà ñ÷èòàíî îò äàòàòà íà èçäàâàíåòî èì.”
§ 27. Â ÷ë. 53 ñëåä  äóìàòà “ðåæèìè” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “êàêòî è ïðè ìèòíè÷åñêî íàïðàâëåíèå ðååêñïîðò”.
§ 28. Â ÷ë. 55 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ: 
1. Â àë. 1 ñëåä äóìàòà “÷ë. 32” ñå äîáàâÿ “è 32à”.
2. Â àë. 2 äóìèòå “ïî ðåäà íà àë. 1” ñå çàìåíÿò ñúñ “ñëåä èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå ïî ðåä, îïðåäåëåí ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 32, àë. 1”.
§ 29. ×ëåí 57 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 57. Ïëàâàòåëíè ñúäîâå, âïèñàíè â ðåãèñòúðà íà êîðàáèòå íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, è âúçäóõîïëàâàòåëíè ñðåäñòâà, âïèñàíè â ðåãèñòúðà íà ãðàæäàíñêèòå âúçäóõîïëàâàòåëíè ñðåäñòâà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ìîãàò äà ñúõðàíÿâàò ìèíèìàëíè êîëè÷åñòâà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà çà îêàçâàíå íà ïúðâà ïîìîù ïðè ñïåøíè ñëó÷àè ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà íà ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî.”
§ 30. ×ëåí 61 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 61. (1) Âñè÷êè ëèöà, èçâúðøâàùè ïðîèçâîäñòâî, ïðåðàáîòâàíå, òúðãîâèÿ, âíîñ, èçíîñ, òðàíçèò, ðååêñïîðò è ñúõðàíÿâàíå íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà, êàêòî è îïåðàòîðèòå, êîèòî ïóñêàò íà ïàçàðà, âíàñÿò, èçíàñÿò, ðååêñïîðòèðàò è òðàíçèòèðàò ïðåêóðñîðè îò ïúðâà è âòîðà êàòåãîðèÿ íà ïðèëîæåíèå ¹ 4, èçíàñÿò, ðååêñïîðòèðàò è òðàíçèòèðàò ïðåêóðñîðè îò òðåòà êàòåãîðèÿ íà ïðèëîæåíèå ¹ 4, ñà äëúæíè äà äîêóìåíòèðàò âñÿêà îïåðàöèÿ, ñâúðçàíà ñ òåçè äåéíîñòè.
(2) Îïåðàòîðèòå, êîèòî ïóñêàò íà ïàçàðà ïðåêóðñîðè îò âòîðà êàòåãîðèÿ íà ïðèëîæåíèå ¹ 4 â êîëè÷åñòâà äî ïîñî÷åíèòå â ïðèëîæåíèå ¹ 6 çà åäíà êàëåíäàðíà ãîäèíà, ñå îñâîáîæäàâàò îò çàäúëæåíèåòî ïî àë. 1. 
(3) Редът за документиране и водене на отчетност за прекурсорите се определя с наредбата по чл. 35, ал. 4.”
§ 31. В чл. 63 ал. 1 се изменя така:
“(1) Начинът за водене на регистъра на наркотичните вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати и видът на специфичните формуляри се определят от министъра на здравеопазването, а начинът за водене на регистър за пускане на пазара, внос, износ, реекспорт и транзит на прекурсори и специфичната информация, която трябва да съдържат търговските, транспортните, административните, митническите и другите документи, свързани със сделки, водещи до пускането на пазара, и с внос, износ, реекспорт и транзит на прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4, както и със сделки за износ, реекспорт и транзит на прекурсори от трета категория на приложение № 4 се определя с наредбата по чл. 35, ал. 4.”
§ 32. В чл. 64 думите “и прекурсори” се заличават.
§ 33. В чл. 65б се създават ал. 3 и 4:
“(3) В срок 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно с ветеринарномедицински продукти представят на съответната регионална ветеринарномедицинска служба отчет за получените, продадените и наличните наркотични вещества и техните препарати от приложение № 2.
(4) В срок 20 дни след края на всяко тримесечие регионалните ветеринарномедицински служби обобщават отчетите по ал. 3 и представят отчет в Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването.”
§ 34. Член 67 се отменя.
§ 35. В чл. 70 след думата “наркотичните вещества” се добавя 
“и растенията”.
§ 36. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 1 след думата “Върху” се добавя “етикетите на”.
2.	В ал. 2 думата “Маркировката” се заменя със “Съдържанието на етикетите”.
§ 37. В чл. 73 ал. 1 се изменя така:
“(1) За медицински и научни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане на работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, се разрешава на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват, прилагат и използват ограничени количества от растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 и техни препарати и от прекурсори.”
§ 38. В чл. 89 се създава ал. 3:
“(3) Рехабилитационните програми за лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, могат да бъдат осъществявани:
1. в заведения за социални услуги по смисъла на Закона за социално подпомагане;
2. в амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика за специализирана медицинска психиатрична помощ и групова практика за специализирана медицинска психиатрична помощ, медицински център и диагностично-консултативен център, когато се провеждат в домашна среда;
3. в лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ и в диспансери за психиатрична помощ, когато се провеждат в извъндомашна среда.”
§ 39. В чл. 90 ал. 1 се изменя така:
“(1) Органите на Министерството на вътрешните работи и органите на досъдебното производство и митническите органи извършват изземване на растения от приложение № 1, които са незаконно засети, наркотични вещества и прекурсори от приложения № 1, 2, 3 и 4, незаконно произведени, преработени, придобити, пренасяни, превозвани, съхранявани, използвани, внесени или предназначени за износ и реекспорт, както и пуснати на пазара прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4.”
§ 40. В чл. 95, ал. 2 думата “окръжен” се заменя с “наблюдаващ”.
§ 41. В чл. 104 след съюза “и” се добавя “за етикетиране на”.
§ 42. Създава се чл. 107а:
“Чл. 107а. Който допусне загуба или липса на прекурсори, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.”
§ 43. Създава се чл. 107б:
“Чл. 107б. Който осъществява дейност в нарушение на чл. 89, ал. 3, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв.”
§ 44.	В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 14 се изменя така:
“14. “Прекурсор” е всяко вещество, включено в приложение № 4, включително смесите и естествените продукти, съдържащи такива вещества, с изключение на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, фармацевтични препарати, смеси, естествени продукти и други препарати, съдържащи прекурсори, съставени по такъв начин, че прекурсорите да не могат да бъдат лесно извлечени или използвани.”
2. Създават се т. 23-28:
“23. “Календарна година” е периодът от 1 януари до 31 декември на същата година.
24. “Внос на прекурсори” е всяко физическо въвеждане на прекурсори на митническата територия на Република България.
25. “Износ на прекурсори” е всяко физическо напускане на прекурсори от митническата територия на Република България.
26. “Транзит на прекурсори” е всяко пренасяне или превозване на прекурсори между трети страни през митническата територия на Република България.
27. “Пускане на пазара” е всяка доставка срещу заплащане или безплатно на прекурсори, включително пренасянето и превозването им, както и складиране, съхраняване, производство или влагане в производство, преработване, търговия, разпространение или продажба чрез посредник на прекурсори.
28. “Îïåðàòîð” å âñÿêî ôèçè÷åñêî èëè þðèäè÷åñêî ëèöå, êîåòî ïóñêà íà ïàçàðà, âíàñÿ, èçíàñÿ è òðàíçèòèðà ïðåêóðñîðè. Òîâà îïðåäåëåíèå âêëþ÷âà, â ÷àñòíîñò, ëèöàòà, ïîïúëâàùè ìèòíè÷åñêè äåêëàðàöèè è ìàíèôåñòè íà ñâîáîäíà ïðàêòèêà êàòî òÿõíà îñíîâíà äåéíîñò èëè êàòî âòîðè÷íà, ñâúðçàíà ñ äðóãî çàíÿòèå.”
§ 45.	Â ïðèëîæåíèå ¹ 4 êúì ÷ë. 3, àë. 2 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Äóìèòå “Ôîðìàìèä” è “Õëîðàöåòîí” ñå çàëè÷àâàò.
2. Â êðàÿ íà ïðèëîæåíèåòî ñå äîáàâÿ: 
“*Âêëþ÷èòåëíî ñîëèòå íà òåçè âåùåñòâà, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñîëèòå íà ñÿðíàòà è ñîëíàòà êèñåëèíà â ñëó÷àèòå, êîãàòî ñúùåñòâóâàíåòî íà òåçè ñîëè å âúçìîæíî.”
§ 46.	Ñúçäàâà ñå ïðèëîæåíèå ¹ 5 êúì ÷ë. 7, àë. 3:

						“Ïðèëîæåíèå ¹ 5 êúì ÷ë. 7, àë. 3
Ïðåêóðñîðè îò òðåòà êàòåãîðèÿ íà ïðèëîæåíèå ¹ 4 êúì ÷ë. 3, àë. 2, èçíîñúò, ðååêñïîðòúò è òðàíçèòúò íà êîèòî å îñâîáîäåí îò çàäúëæåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ, êîãàòî çà åäíà êàëåíäàðíà ãîäèíà íå íàäõâúðëÿ êîëè÷åñòâàòà, ïîñî÷åíè â ïðèëîæåíèåòî


Ïðåêóðñîðè
Êîëè÷åñòâà
Àöåòîí
50 kg
Åòèëîâ åòåð
20 kg
Ìåòèëåòèëêåòîí
50 kg
Òîëóîë
50 kg
Ñÿðíà êèñåëèíà
100 kg
Ñîëíà êèñåëèíà
100 kg

*Âêëþ÷èòåëíî ñîëèòå íà òåçè âåùåñòâà, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñîëèòå íà ñÿðíàòà è ñîëíàòà êèñåëèíà â ñëó÷àèòå, êîãàòî ñúùåñòâóâàíåòî íà òåçè ñîëè å âúçìîæíî.”

§ 47. 	Ñúçäàâà ñå ïðèëîæåíèå ¹ 6 êúì ÷ë. 35, àë. 6:

		                                   “Ïðèëîæåíèå ¹ 6 êúì ÷ë. 35, àë. 6
Прекурсори от втора категория на приложение № 4 към чл. 3, ал. 2, пускането на пазара на които е освободено от задълженията по чл. 35, ал. 2, чл. 36, ал. 2 и чл. 61, ал. 1


Ïðåêóðñîðè
Êîëè÷åñòâà
Îöåòåí àíõèäðèä  
100 l
Êàëèåâ ïåðìàíãàíàò
100 kg
Àíòðàíèëîâà êèñåëèíà è íåéíèòå ñîëè
1 kg
Ôåíèëîöåòíà êèñåëèíà è íåéíèòå ñîëè
1 kg
Ïèïåðèäèí è íåãîâèòå ñîëè
0,5 kg”


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 48. (1) Навсякъде в закона думите “вещества/веществата от приложение № 4” се заменят съответно с “прекурсори/прекурсорите”.
(2) Навсякъде в закона думите “вещества/веществата от първа и втора категория на приложение № 4” се заменят съответно с “прекурсори/прекурсорите от първа и втора категория на приложение № 4”.
(3) Навсякъде в закона думите “Веществата от първа и втора категория на приложение № 4, както и смесите, в които те се съдържат”, “Вещества от първа и втора категория на приложение № 4, както и смеси, в които се съдържат”, “Вещества от първа и втора категория на приложение 
№ 4 и смеси, в които се съдържат”, “Вещества от първа и втора категория на приложение № 4, както и на смеси, в които се съдържат” се заменят съответно с “прекурсорите/прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4”.
(4) Навсякъде в закона думите “Вещества от трета категория на приложение № 4” се заменят с “прекурсори от трета категория на приложение № 4”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 49. Молбите за издаване на лицензии по чл. 35 за дейности с прекурсори от втора категория на приложение № 4, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат по новия ред като заявления за регистрация. 
§ 50. Издадените към влизането в сила на този закон лицензии по чл. 35 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите са валидни за срока, за който са издадени.
§ 51. Законът влиза в сила от 18 август 2005 г. с изключение на § 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, § 16, т. 3, § 19, т. 1, § 22, 28, 29, 33, 35, 38 и 43, които влизат в сила 3 дни след обнародването на закона в “Държавен вестник”.

Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………   …………… 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите


Във връзка с необходимостта от промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), свързани с постигане на пълно съответствие с европейското законодателство в областта на производството и търговията с прекурсори на наркотични вещества в рамките на Европейския съюз, Министерският съвет предлага проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
Изпълнението на ангажиментите, поети в хода на преговорите по глава 1 “Свободно движение на стоки” и Плана за действие към Стратегията за ускоряване на преговорите за присъединяване на Република България към Европейския съюз, предвижда изменение на законодателството в областта на контрола на прекурсорите на наркотични вещества с цел пълното му привеждане в съответствие с европейското законодателство към 2005 г. Република България е поела ангажимент за пълно хармонизиране с acquis в тази област и за премахване на по-строгите изисквания на българското законодателство. 
Ñ ïðîìåíèòå â ÇÊÍÂÏ ñå ïîñòèãà ïúëíî õàðìîíèçèðàíå ñ åâðîïåéñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî â ðàçäåë 1 “Ñâîáîäíî äâèæåíèå íà ñòîêè” -   Ðåãëàìåíò 273/2004, êîéòî îáåäèíÿâà äåéñòâàùîòî äî ìîìåíòà çàêîíîäàòåëñòâî è âúâåæäà íîâè åëåìåíòè.
Регламент 2004/273, въвеждан в националното законодателство със Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗКНВП, влиза в сила за страните -членки на Европейския съюз, от 18 август 2005 г. Поради тази причина с § 51 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗКНВП е предвидено влизането на закона в сила от същата дата, с изключение на § 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, § 16, т. 3, § 19, т. 1, § 22, 28, 29, 33, 35, 38 и 43, които влизат в сила 3 дни след обнародването на закона в “Държавен вестник”.
Ñúñ çàêîíîïðîåêòà ñå âúâåæäàò è íÿêîè èçìåíåíèÿ â ÷àñòòà, êàñàåùà ðàáîòàòà ñ íàðêîòè÷íè âåùåñòâà è êîíòðîëà âúðõó òÿõ, íàïðàâåíè ïî ïðåäëîæåíèå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî. Ïðåöèçèðàò ñå è ñúùåñòâóâàùè òåêñòîâå îò ÇÊÍÂÏ â òàçè ìó ÷àñò.    
Основни положения в предложения законопроект са:
1.	Îòìåíÿ ñå äåéñòâàùèÿò ðåæèì íà ëèöåíçèðàíå íà ëèöàòà, îñúùåñòâÿâàùè äåéíîñòè ñ ïðåêóðñîðè îò âòîðà êàòåãîðèÿ. Ëèöåíçèðàíåòî ñå çàìåíÿ ñ ðåãèñòðàöèÿ íà ëèöàòà, äåéíîñòèòå, âåùåñòâàòà, ìîùíîñòèòå è óñëîâèÿòà çà ñúõðàíÿâàíå. Ðåãèñòðàöèÿ íå ñå ïðèëàãà, êîãàòî ãîäèøíèòå êîëè÷åñòâà ïðåêóðñîðè îò âòîðà êàòåãîðèÿ íå íàäõâúðëÿò îïðåäåëåíè ìèíèìàëíè êîëè÷åñòâà, ïîñî÷åíè â îòäåëíî ïðèëîæåíèå êúì çàêîíîïðîåêòà. Çà òåçè ëèöà íå âàæè èçèñêâàíåòî çà  îïðåäåëÿíå íà ëèöå çà êîíòàêò ñ êîìïåòåíòíèòå îðãàíè, êàêòî è ïîïúëâàíå íà äåêëàðàöèÿ çà êðàéíà óïîòðåáà è èçïúëíeíèå íà çàäúëæåíèÿ çà âîäåíå íà îò÷åòíîñò çà ñäåëêèòå ñ ïðåêóðñîðè. 
2.	Îòïàäà ðåãèñòðàöèÿòà íà ëèöàòà, äåéíîñòèòå, âåùåñòâàòà, ìîùíîñòèòå è óñëîâèÿòà çà ñúõðàíÿâàíå íà ïðåêóðñîðè îò òðåòà êàòåãîðèÿ ñ èçêëþ÷åíèå íà èçíîñà, ðååêñïîðòà è òðàíçèòà, êîãàòî â ðàìêèòå íà åäíà êàëåíäàðíà ãîäèíà ñå íàäõâúðëÿò îïðåäåëåíè êîëè÷åñòâà. Êîëè÷åñòâàòà ñà ïîñî÷åíè â îòäåëíî ïðèëîæåíèå êúì çàêîíîïðîåêòà.
3.	Ñðîêúò íà âàëèäíîñò íà èçäàâàíèòå ëèöåíçèè çà äåéíîñòè ñ ïðåêóðñîðè íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà ñå óäúëæàâà îò åäíà íà òðè ãîäèíè.
4.	Ñðîêúò íà âàëèäíîñò íà èçäàâàíèòå ðàçðåøèòåëíè çà èçíîñ è âíîñ íà ïðåêóðñîðè íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà ñå óäúëæàâà îò òðè íà øåñò ìåñåöà.
5.	Îò ñïèñúêà â ïðèëîæåíèå ¹ 4 êúì ÷ë. 3, àë. 2 îò ÇÊÍÂÏ îòïàäàò âåùåñòâàòà “õëîðàöåòîí” è “ôîðìàìèä”, êàòî ïî òîçè íà÷èí èçöÿëî ñå ïðèåìà ñïèñúêúò íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç çà êîíòðîëèðàíèòå õèìè÷íè âåùåñòâà (ïðåêóðñîðè).
6.	 Âíàñÿò ñå ïðîìåíè â ÷ë. 15, êàñàåùè ñòàòóòà íà ñúâåòèòå ïî íàðêîòè÷íè âåùåñòâà íà îáùèíñêî ðàâíèùå, êîèòî ñå ñúçäàâàò îò Íàöèîíàëíèÿ ñúâåò ïî íàðêîòè÷íèòå âåùåñòâà (ÍÑÍÂ). Ïðîìåíÿ ñå ïðèíöèïúò íà ñúçäàâàíåòî èì, êàòî òå ñå ôîðìèðàò â îáëàñòíèòå öåíòðîâå ñ öåë îáëåê÷àâàíå íà êîîðäèíàöèÿòà è âçàèìîäåéñòâèåòî ñ ÍÑÍÂ, êàêòî è òÿõíîòî ôèíàíñèðàíå.
7.	Ðàçøèðÿâàò ñå ïðàâîìîùèÿòà íà ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïî îòíîøåíèå íà êîíòðîëà íà ðåêëàìàòà íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà.
8.	Ïðåöèçèðà ñå òåêñòúò íà ÷ë. 57, êàñàåù ñúõðàíÿâàíåòî íà ìèíèìàëíè êîëè÷åñòâà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà, íåîáõîäèìè çà îêàçâàíå íà ñïåøíà ïîìîù íà êîðàáèòå è âúçäóõîïëàâàòåëíèòå ñðåäñòâà, âïèñàíè â ðåãèñòðèòå íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ.
Ïðåöèçèðà ñå ðåæèìúò, êàñàåù îñúùåñòâÿâàíåòî íà ðåõàáèëèòàöèîííè ïðîãðàìè, çà ëèöà, çàâèñèìè îò íàðêîòè÷íè âåùåñòâà â 
÷ë. 89 îò ÇÊÍÂÏ. Êîíêðåòèçèðàò ñå âèäîâåòå ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ, â êîèòî ìîãàò äà ñå îñúùåñòâÿâàò òàêèâà ïðîãðàìè – çàâåäåíèÿ çà ñîöèàëíè óñëóãè, ïî Çàêîíà çà ñîöèàëíîòî ïîäïîìàãàíå, àìáóëàòîðèè çà ñïåöèàëèçèðàíà ìåäèöèíñêà ïîìîù è ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà ñòàöèîíàðíà ïñèõèàòðè÷íà ïîìîù.


ÇÀ ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:

(Ïëàìåí Ïàíàéîòîâ)
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