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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.
Нормативната промяна е във връзка с Делегирана Директива (ЕС) 2020/1687 на
Комисията от 2 септември 2020 година за изменение на приложението към Рамково
решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на новото психоактивно
вещество N, N-диетил-2 - [[4- (1-метилетокси) фенил] метил] -5-нитро-1Н-бензимидазол1-етанамин (изотонитазен) в определението за „наркотици“.
Делегирана Директива (ЕС) 2020/1687 следва да бъде транспонирана като
държавите членки въведат в сила необходимите законови, подзаконови и
административни разпоредби най-късно до 3 юни 2021 г.
За тази цел веществото изотонитазен следва да бъде включено в Наредбата за реда
за класифициране на растенията и вещества като наркотични.
Съгласно доклад от Европейския център за мониторинг на наркотици и
наркомании за оценка на риска относно новото психоактивно вещество изотонитазен то
е синтетичен опиоиден аналгетик и е тясно свързано с етонитазен и клонитазен, като и
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двата са под международен контрол по Единната конвенция на ООН от 1961г. по
упойващите вещества. Изотонитазенът не е вписан като подлежащо на контрол вещество
съгласно Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г., или
Конвенцията на ООН за психотропните вещества от 1971 г. Изотонитазенът
понастоящем не е предмет на оценка в системата на ООН.
Изотонитазен няма призната употреба в хуманната или ветеринарната медицина
в Съюза, нито на други места по света. Няма данни, сочещи, че веществото може да бъде
използвано за други цели освен като аналитичен референтен еталон, както и за научни
изследвания.
Наличната информация показва, че употребата на изотонитазен причинява вреди
на здравето, свързани с неговата остра токсичност и потенциал за злоупотреба и за
предизвикване на зависимост у хората. Това увреждане на здравето се счита за
животозастрашаващо. Освен това съществува потенциал за тежко физическо и
психическо увреждане и значително разпространение на болести, включително
предаване на пренасяни по кръвен път вируси. Тези ефекти, включително зависимостта,
са сравними с други опиоидни аналгетици, които са под международен контрол.
На първото редовно неприсъствено заседание на Националния съвет по
наркотичните вещества, проведено на 15.02.2021 г., е взето решение за поставяне под
контрол на веществото изотонитазен 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.
Целта на предложената промяна е изпълнение на задълженията, въведени от
Договора за функционирането на Европейския съюз, чрез транспониране на Делегирана
Директива (ЕС) 2020/1687, както и за предотвратяване на разпространението на новото
психоактивно вещество на територията на страната.
Очакваният резултат от предлаганата промяна е ограничаване риска от
злоупотреба с класифицираното като наркотично вещество, както и осигуряване на
възможност за ефективни законови действия от страна на правоприлагащите органи,
които ще доведат до намаляване на рисковете за обществото, породени от престъпления,
свързани с разпространението и злоупотребата с него.
Изпълнението на проекта на акт ще се реализира в рамките на утвърдените
средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 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.
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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.

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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