ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ………………..
от ……………………... 2019 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и
веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2011 г., изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 70 от 2015 г., бр. 48
от 2016 г., бр. 6 от 2018 г., и бр. 88 от 2018 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Предложенията за промяна в списъците се разглеждат от НСНВ, без да
се изисква становище на експертния съвет, когато:
1. дадено растение или вещество следва да бъде включено, заличено или
прехвърлено от един списък в друг в съответствие с международни договори, по които
Република България е страна;
2. ново психоактивно вещество следва да бъде включено в един от списъците по чл.
3 в изпълнение на европейски и/или международни актове.
(2) Предложенията по ал. 1 се внасят по реда на чл. 5 от член на НСНВ.“.
§ 2. В Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 се правят следните допълнения:
1. След ред
„
-

AB-PINACA

N-[1-(аминокарбонил)-2метилпропил]-1-пентил-1H-индазол- “
3-карбоксамид

се създава ред:
„
-

АDB-CHMINACA

N-(1-амино-3,3-диметил-1оксобутан-2-ил)-1(циклохексилметил)-1H- индазол-3карбоксамид

Метоксетамин
(MXE)

2-(3-метоксифенил)-2(етиламино)циклохексанон

„
.

2. След ред

„

-

“

се създава ред:
„
-

Метоксиацетилфентанил

2-метокси-N-фенил-N-[1-(2фенилетил)пиперидин-4ил]ацетамид

“

.

3. След ред
„
-

CB-13
(SAB-378)

Нафтален-1-ил(4пентилоксинафтален-1-ил)метанон

“

се създава ред:
„

“
-

CUMYL-4CN-BINACA

1-(4-цианобутил)-N-(2-фенилпропан2-ил)-1H-индазол-3- карбоксамид
.

4. След ред
„
-

XLR-11

[1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-ил] “
(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)
метанон

се създава ред:
„
-

Циклопропилфентанил

N-фенилN-[1-(2фенилетил)пиперидин-4ил]циклопропанкарбоксамид

§ 3. След чл. 11 се създава допълнителна разпоредба:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Ново психоактивно вещество” означава вещество в чист вид или в препарат, което не
е обхванато от Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г., изменена
с Протокола от 1972 г., нито от Конвенцията на ООН от 1971 г. за психотропните
вещества, но може да породи рискове за здравето или социални рискове, подобни на
рисковете, породени от обхванатите от посочените конвенции вещества;
2. „Препарат” означава смес, чието съдържание включва едно или повече нови
психоактивни вещества.“.
§ 4. Досегашният параграф единствен става § 2.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. С това постановление се въвеждат разпоредби на Директива (ЕС) 2017/2103 на
Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година 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 (ОВ, L
305, 21.11.2017).
§ 6. С това постановление се осигурява 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-1оксобутан-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, 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-4ил]циклопропанкарбоксамид (циклопропилфентанил) и 2-метокси-N- фенил-N-[1-(2фенилетил)пиперидин-4-ил] ацетамид (метоксиацетилфентанил) (ОВ, L 245, 01.10.2018
г.).“.
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