
ПРОЕКТ! 

 

МОТИВИ 

към проект на Наредба по чл. 5а, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите за условията и реда за извършване на внос и износ, 

превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения 

процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични 

вещества, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите 

С проекта на Наредаба  се определят условията и редa за осъществяване на  дейностите по 

чл. 5а, ал.1 със смеси, предназначени за промишлеността, съдържащи наркотичните  

вещества 1,4- Бутандиол и/или Гама-бутиролактон, когато наркотичното вещество не 

надвишава 20 % в тях. 

С проектът на Наредба се определят условията, при които лицата по чл.5б, ал. 1 от Закона 

за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ могат да извършват внос, 

износ, преработване, съхраняване, влагане  и използване в производствения процес на 

смеси, предназначени за промишлеността съдържащи веществата от Приложение No 3 към  

чл.3, т.2 от Наредбата за реда класифициране на растенията и веществата като наркотични 

съгласно ЗКНВП – 1,4 Бутандиол и Гама-бутиролактон.   

Проектът съдържа образец на Уведомлението по чл. 5б, ал.2 от ЗКНВП, което 

заинтересованите лица са длъжни  да подават по предложения ред в срок до седем дни 

преди извършване на някоя от горецитираните дейности. 

Проектът предвиждат задължения към лицата, извършващи дейности по чл. 5а, ал 1 със 

смесите на наркотичните вещества 1,4- Бутандиол и/или Гама-бутиролактон, предназначени 

за промишлеността, веднъж годишно да докладват видовете дейности извършвани с тях.  

За целите на контрола в проекта са предложени разпоредби, включващи изискване за 

начина на съхраняване на смесите, съдържащи веществата  1,4- Бутандиол и/или Гама-

бутиролактон. 

С проекта се определят правомощията на длъжностните лица от министерство на 

икономиката, които ще осъществяват контрола за спазването на предложената Наредба. 

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет. 

С проекта на наредбата не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз. 

Предложеният проект на Наредба е публикуван на интернет страницата на Министерство на 

икономиката съгласно разпоредбите на чл. 26 от Закона за нормативните актове. 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проекта се публикува за 

обществено обсъждане в срок от 30 дни. 

 


