
 

 
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 КИРИЛ АНАНИЕВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за 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 допълнение на Наредбата за реда за 

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

27.10.2011г. 

На третото редовно заседание на Националния съвет по наркотичните вещества 

за 2019 г., проведено на 19.06.2019 г., е взето решение за поставяне под контрол на 

веществото 5F-MDMB-PICA чрез включването му 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, на Наредбата за 

реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. 

Веществото е от групата на синтетичните канабиноиди и се поставя под контрол 

по предложение на Военномедицинска академия, въз основа на становище на 

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

прекурсорите. 

Предложението е свързано с установен клиничен случай на пациент, 

хоспитализиран по спешност след употреба на цигара, съдържаща синтетичния 

канабиноид 5F-MDMB-PICA. 

Веществото вече е под контрол в САЩ, като са налице и докладвани случаи на 

интоксикaции, както и публикувани изследвания по идентификация и разпространение. 
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По химическа структура и фармакологични свойства веществото може да се 

разглежда като аналог на вече поставения под контрол у нас в Списък I синтетичен 

канабиноид 5F-ADB, за който има докладван и смъртен случай на територията на 

страната. 

Целта на предложената промяна е поставянето на посоченото вещество под 

контрол с оглед предотвратяване на трафика и разпространението му у нас. 

Очакваният резултат е ограничаване рискът от злоупотреба с класифицираното 

като наркотично вещество. 

С проекта не се въвеждат разпоредби от европейското право, поради което не се 

налага изготвяне на справка за съответствие с европейското законодателство. 

Изпълнението на проекта на акт ще се реализира в рамките на утвърдените 

средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. и следващите 

години и не са необходими допълнителни разходи. 

Предложеният проект на акт няма да окаже 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 допълнение на Наредбата за 

реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. 

 

 

 

КИРИЛ АНАНИЕВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
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