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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 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. 

С Директива (ЕС) 2017/2103 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 

2017 г. за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на 

нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 

2005/387/ПВР на Съвета се променя дефиницията на понятието „наркотици“ и се 

включват понятията „нови психоактивни вещества“ и „препарат“. 

Заложената цел на директивата е да се разшири приложението на 

наказателноправните разпоредби на ЕС, приложими към трафика на наркотици и спрямо 

новите психоактивни вещества, които пораждат сериозни рискове за общественото 

здраве и социални рискове, както и бързото справяне с тяхната поява и разпространение 

в ЕС. 
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Директива (ЕС) 2017/2103 следва да се транспонира в националното 

законодателство на ДЧ. За целта в националната нормативна уредба е необходимо да 

съществуват съответните дефиниции, посочени в Директивата. 

Дефиницията за "наркотично вещество", посочена в Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), съответства на дефиницията 

„наркотици“ в Директивата, поради което не следва да се предприемат нормативни 

промени в ЗКНВП. 

Думите „ново психоактивно вещество“ не се срещат в националното ни 

законодателство поради което е необходимо транспониране на дефиницията за тях. 

Аналогично стои въпроса с думата „препарат“, за която се съдържа определение 

в ЗКНВП, но то е с различно съдържание. 

Тъй като дефиницията за препарат по смисъла на Директива (ЕС) 2017/2103 засяга 

нови психоактивни вещества, дефинициите за „нови психоактивни вещества“ и за 

„препарат“ по смисъла на директивата, както и свързаните с тях отношения следва да се 

уредят в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като 

наркотични. 

С проекта на постановление се въвеждат дефиниции за „ново психоактивно 

вещество“ и „препарат“ в съответствие с понятията в Директива (ЕС) 2017/2103. 

С проекта се осигурява и прилагането на изискванията на Решение за изпълнение 

(ЕС) 2018/747 на Съвета от 14 май 2018 година за въвеждане на мерки за контрол по 

отношение на новото психоактивно вещество N-(1-амино-3,3- диметил-1-оксобутан-2-

ил)-1-(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид (ADB-CHMINACA), (ОВ L 125/8, 

22.05.2018 г.), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/748 на Съвета от 14 май 2018 година за 

въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество 1-(4-

цианобутил)-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид (CUMYL-4CN-

BINACA), (ОВ L 125/10, 22.05.2018 г.) и Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1463 на 

Съвета от 28 септември 2018 година за въвеждане на мерки за контрол по отношение на 

новите психоактивни вещества N-фенилN-[1- (2-фенилетил)пиперидин-4-

ил]циклопропанкарбоксамид (циклопропилфентанил) и 2-метокси-N- фенил-N-[1-(2-

фенилетил)пиперидин-4-ил] ацетамид (метоксиацетилфентанил), (ОВ L 245/9, 

01.10.2018 г.). 

На заседания на Националния съвет по наркотичните вещества, проведени на 

05.12.2018 г. и на 26.02.2019 г., е взето решение за поставяне под контрол на веществата 

чрез включването им в  Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата 

като наркотични: 

mailto:press@mh.government.bg


 

 
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 

 

В Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве 

поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и 

ветеринарната медицина, се включват веществата ADB-CHMINACA, CUMYL-4CN-

BINACA, метоксиацетилфентанил и циклопропилфентанил. 

Целта на предложените промени е въвеждане на регламентираните с Директива 

(ЕС) 2017/2103 дефиниции за „нови психоактивни вещества“ и за „препарат“ и 

поставянето на посочените вещества под контрол, в изпълнение на цитираните 

европейски актове, както и за предотвратяване на разпространението им у нас. 

Очакваният резултат от предлаганите промени е транспониране на Директива 

(ЕС) 2017/2103 в националното ни законодателство и ограничаване рискът от 

злоупотреба с класифицираните като наркотични вещества. 

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

върху държавния бюджет. 

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, 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 и допълнение на 

Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. 

 

 

КИРИЛ АНАНИЕВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
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