
 

 
гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 

тел. +359 2 9301 171, +359 2 981 01 11, факс: +359 2 981 18 33 
e-mail: press@mh.government.bg 

www.mh.government.bg 

 

  

 

 

   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на здравеопазването 

 

Изх. № …………………… 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДОКЛАД 

ОТ Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 

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

на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като 

наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011г. 

 

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 реда 

за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 

27.10.2011г. 

На първото редовно заседание на Националния съвет по наркотичните вещества 

за 2016 г., проведено на 08.02.2016 г., е взето решение за поставяне под контрол на 

следните нови вещества чрез включването им в Списък I на Наредбата за реда за 

класифициране на растенията и веществата като наркотични: 

АB-CHMINACA (N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохексилметил)-

1H-индазол-3-карбоксамид); 

AB-FUBINACA (N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-(4-флуоробензил)-1H-

индазол-3-карбоксамид); 

α-PVP ((RS)-1-фенил-2-(1-пиролидинил)-1-пентанон); 

Ацетилфентанил (N-[1-(2-фенилетил)-4-пиперидил]-N-фенилацетамид); 

MDMB-CHMICA (Метил 2-{[1-(циклохексилметил)-1H-индол-3-карбонил] 

амино}-3,3-диметилбутаноат); 
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NM-2201 (Нафтален-1-ил 1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-карбоксилат); 

PB-22 (Хинолин-8-ил- 1-пентил-1H-индол-3-карбоксилат); 

4,4'-DMAR (4-метил-5-(4-метилфенил)-4,5-дихидрооксазол-2-амин; 

MT-45  (1-циклохексил-4-)1,2-дифенилетил)пиперазин); 

25B-NBOMe (4 - бромо - 2,5 - диметокси-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин); 

25C-NBOMe (4 - хлоро - 2,5 - диметокси-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин). 

Първите седем вещества се включват по предложение на Министерството на 

вътрешните работи и Агенция „Митници“, въз основа на становище на Експертния съвет 

по чл. 14, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. 

Веществото ацетилфентанил е опиоид, аналог на фентанила, останалите вещества са от 

групата на синтетичните канабиноиди и са идентифицирани в голям брой обекти, 

изследвани в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология при 

МВР. Някои от веществата вече са поставени под контрол в други държави от ЕС, както 

и в САЩ. 

Включването на посочените вещества в Наредбата за реда за класифициране на 

растенията и веществата като наркотични се налага с цел поставянето им под контрол, 

поради наличие на данни за трафика и разпространението им на територията на 

Република България. 

Веществата 4,4'-DMAR и MT-45 се поставят под контрол в изпълнение на 

Решение за изпълнение на Съвета 2015/1873/ЕС от 8 октомври 2015 г. (ОВL 275/32, 

20.10.2015 г.).  

През месец март 2015 г. веществата 25B-NBOMe и 25C-NBOMe са включени в 

Списък I на Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г., ратифицирана от 

Република България. 

Очакваният резултат от предлаганата промяна е да се ограничи рискът от 

злоупотреба с веществата чрез предотвратяване на трафика и разпространението им. 

С Постановление № 246 от 07.09.2015 г. на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като 

наркотични веществата Зопиклон и Цинолазепам са включени в Списък III „Рискови 

вещества“. В § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на постановлението е 

регламентиран гратисен период за лицата, извършващи дейности с лекарствени 

продукти, съдържащи веществата „Зопиклон“ и „Цинолазепам“ да приведат 

организацията и дейността си в съответствие с изискванията на Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) в тримесечен срок от влизането в сила 

на постановлението. 

Съгласно информация от представените от търговците на едро отчети за 

внесените, изнесените, закупени в страната, продадени и налични лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества, за четвърто тримесечие на 2015 г. към момента в 

складовете за търговия на едро с лекарствени продукти и в аптечната мрежа има налични 

количества от лекарствени продукти, съдържащи веществата „Зопиклон“ и 

„Цинолазепам“, които са в срок на годност, но без необходимата маркировка, тъй като 

са произведени и внесени в България преди влизане в сила на наредбата и не са 

реализирани в тримесечния гратисен период. 
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С настоящия проект се дава възможност дейностите с произведените, внесени и 

пуснати на пазара лекарствени продукти, съдържащи веществата „Зопиклон“ и 

„Цинолазепам“, неотговарящи на изискванията за маркировка в съответствие с чл. 68, 

ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, да се извършват 

до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от 1 септември 2016 година. 

Предложената мярка ще предотврати възможни загуби за търговците на едро и дребно с 

лекарствени продукти, както и затруднения за гражданите, породени от евентуалния им 

недостиг. 

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

проектът е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. 

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

върху държавния бюджет.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

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

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

Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 11 от Наредбата за реда за 

класифициране на растенията и веществата като наркотични, предлагам Министерският 

съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление за изменение на Наредбата за реда 

за класифициране на растенията и веществата като наркотични. 

 

 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
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