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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от първо редовно заседание 

на Националния съвет по наркотичните вещества 

26.04.2018 г. 

 

По точка 1 от дневния ред: Доклад за дейността на Общинските 

съвети по наркотични вещества и Превантивно - информационните 

центрове към тях за 2017 г. 

НСНВ прие обобщения доклад за дейността на Общинските съвети по 

наркотични вещества и Превантивно-информационните центрове към тях за 

2017 г. 

 

По точка 2 от дневния ред: Становище на Експертния съвет по чл.14 

от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 

относно сигнали за производството на метаамфетамин, употребата на сироп 

„Демефан“ и поискано становище от Комисията по наркотични вещества 

към ООН за поставяне под контрол на 12 вещества. 

НСНВ прие становището на Експертния съвет по чл.14 от Закона за 

контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и допълнението към него. 

 

По точка 3 от дневния ред: Предложение за поставяне под контрол на 

12 вещества по Наредбата за класифициране на растенията и веществата 

като наркотични. 

 

НСНВ прие предложението за поставяне под контрол на 12 вещества по 

Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични. 
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По точка 4 от дневния ред: Предложение за създаване на 

междуведомствена работна група на основание чл. 11, ал. 1 от ЗКНВП, за 

изготвяне на стратегия за борба с наркотиците за периода 2019 – 2023 год. 

НСНВ прие предложението за създаване на междуведомствена работна 

група на основание чл. 11, ал. 1 от ЗКНВП, за изготвяне на стратегия за борба с 

наркотиците за периода 2019 – 2023 г. 

 

По точка 5 от дневния ред: Разни  

НСНВ прие предложението за промяна в състава на Експертния съвет по 

чл. 14 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. 

НСНВ прие предложение за стартиране на подготовка и изготвяне на 

годишния доклад на Националния фокусен център за 2018 г. 

 

 

 

 

 

         

СЕКРЕТАР НА НСНВ   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ 
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