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ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от 

трето редовно заседание 

на Националния съвет по наркотичните вещества 

07.09.2011 г. 
 

По точка 1 от дневния ред: Приемане на доклад за изпълнение на 

Плана за действие на Националната стратегия за борба срещу 

наркотиците (2009-2013г) за 2010г. 

 

Националният съвет по наркотичните вещества (НСНВ) одобри 

доклада за 2010 г.  

 

По точка 2 от дневния ред: Становище на Експертния съвет към 

НСНВ за включване на нови вещeства в приложение № 1 към чл. 3, ал. 

2 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 

(ЗКНВП).  

 

Становището на Експертния съвет е, че новите вещества трябва да се 

поставят под национален контрол, като се включат в Списък I (Приложение 

№ 1) на Наредбата на Министерския Съвет (МС) по чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП. 

Членовете на НСНВ одобриха становището на Експертния съвет и 

решиха веществата да се включат в Списък I (Приложение № 1) на 

Наредбата на МС по чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП. 

 

По точка 3 от дневния ред: Становище на НСНВ за провеждане 

на клинично изпитване с лекарствения продукт Сативекс – спрей за 

устна лигавица, съдържащ тетрахидроканабинол.  
 

Съгласно решение на съвета от второ редовно заседание, отново беше 

поставен за обсъждане въпроса за провеждане на клиничните изпитвания на 

лекарствения продукт Сативекс. На членовете на НСНВ беше предоставена 

допълнителна информация от фирма GW Pharma и от членове на 

Експертния съвет на НСНВ за провеждане на клинични изпитвания в други 

страни членки на ЕС, както и за разрешаване за употреба на лекарствения 

продукт. 

 



След проведеното обсъждане членовете на НСНВ решиха за 

провеждане на клиничното изпитване да се издаде разрешение по чл. 73, ал. 

1 от ЗКНВП. 

 

По точка 4 от дневния ред: Писмо от Министерство на финансите, 

относно организиране на съгласувателна процедура от Министерство 

на здравеопазването за приемане на постановление на Министерския 

съвет за Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата 

като наркотични и за реда и условията за включването и заличаването 

на растения и вещества като наркотични, както и за прехвърлянето им 

в съответните списъци по чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП. 

 

В изпълнение на решение на НСНВ със заповед на министърът на 

финансите е създадена междуведомствена работна група, която е изготвила 

проект на Наредба на МС за реда за класифициране на растенията и 

веществата като наркотични. С писмо с вх. № 04-20-215/02.09.2011г. 

Министерство на финансите предлагат организирането на съгласувателната 

процедура и внасянето на проект на Постановление на МС за приемане на 

Наредбата и проект на Наредбата да се извърши от Министерство на 

здравеопазването. 

НСНВ прие предложението на Министерство на финансите и реши 

организирането на съгласувателната процедура и внасянето на проект на 

Постановление на МС за приемане на Наредбата и проект на Наредбата да 

се извърши от Министерство на здравеопазването.  

 

 

 

    СЕКРЕТАР НА НСНВ:       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ: 

 

    


