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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от първо редовно заседание 

на Националния съвет по наркотичните вещества 

23.04.2013 г. 

 

По точка 1 от дневния ред: Доклад за участието на делегацията на Република 

България в 56-та сесия на Комисията по наркотичните вещества при Икономическия и 

социален съвет на ООН (Виена, 11-15 март 2013г,) 

Членовете на НСНВ приеха доклада за участието на българската делегация в 56-та сесия 

на Комисията по наркотичните вещества при ООН. 

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

включване на нови вещества в Списък I към чл. 3, т. 1 на Наредбата за реда за 

класифициране на растенията и веществата като наркотични. 

Членовете на НСНВ решиха предложените вещества да се поставят под национален 

контрол като се включват в Списък I към чл. 3, т. 1 на Наредбата. 

1. UR- 144 (1- пентилиндол-3ил)-(2,2,3,3- тетраметилциклопропилI)метанол 

2. 2Ц-П (2,5-диметоксин-4-пропилфенетиламин) 

3. АМ 2233 (2- йодофенил) [1-метил-2-пиперидинил)метил] –I-H-индол-3-ил]- метанол 

4. 2-(метиламино)-1-фенилпентан-1-(Пентедрон) 

5. N-адаментил01-пенталиндазол-3-карбоксамид (APINACA) 

6. 1-(5-флуоропентил)-4-метил-3-(1-нафтоил) индол (MAM-2201) 

7. N- адаментиил-1-флуоропентилиндол-3-карбоксамид (STS-165) 

8. 6-METIL-2-(4-метилфенил)амино-4Н-3,1-бензоксазин)-1-он (754) 

9. 5-(2-аминопропил)индол (5-IT) 

 

По точка 3 от дневния ред: Предложение на съвета на Европейския съюз за 

включване под контрол на наркотичното вещество 4-метиланфетамин. 

 

НСНВ реши наркотичното вещество 4-метиламфетамин да се включи в Списък I към чл. 

3, т. 1 на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. 

 

По точка 4 от дневния ред: Разни от дневния ред: 
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1. Доклад от работна група, създадена с решение на НСНВ, за анализ на представена 

от неправителствени организации платформа за промяна на политиката от 

отношение на психоактивните вещества в България. 

Членовете на НСНВ приеха доклада и решиха: 

-да се изготви писмо до Министерство на правосъдието във връзка с предложенията на 

неправителствените организации по т. 3 от доклада- „Въвеждане на лечение, 

психосоциална рехабилитация и консултиране като част от пробационните мерки и 

превръщането им в реална алтернатива на наказанието „лишаване от свобода“. 

-в разработваната нова Национална стратегия за борба с наркотиците (2014-2018г.) 

да бъдат заложени конкретни мерки за засилване на системите за превенция, лечение и 

рехабилитация за хора, зависими от наркотични вещества, като се осигури устойчиво и 

достатъчно държавно финансиране. 

2.Предложение от работната група за изработване на нова Национална стратегия за 

борба с наркотиците 2014-2018г. за изготвяне писмо до Министерство на финансите за 

целево финансиране на стратегията. 

НСНВ реши да се изготви писмо до МФ за предварителна информация, относно 

възможността за целево финансиране на дейностите, заложени за новата Национална 

стратегия за борба с наркотиците. 

2. Предложение от председателя на НСНВ за изготвяне на писмо до Министерството 

на финансите за изпълнение на разпоредбата по чл, 53, ал. 3 от Закона за здравето ( 

в сила от 01.01.2006 г.) – „Едно на сто от средствата, постъпили в държавния бюджет 

от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните  напитки, се използват за 

финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето,  

злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества“. 

3. НСНВ прие предложение и реши да се изготви писмо до МФ, относно изпълнението 

на разпоредбата на чл. 53, ал. 3 от Закона за здравето. 
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