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ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ

от
трето редовно заседание
на Националния съвет по наркотичните вещества
05.10.2010 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 2009г.
Националният съвет по наркотичните вещества (НСНВ) одобри
доклада за 2009 г.
По точка 2 от дневния ред: Становище на Експертния съвет към
НСНВ за включване на нови вещeства в приложенията към чл. 3, ал. 2
на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
Членовете на НСНВ решиха предложените вещества да се поставят
под национален контрол като се включат в приложенията на закона, както
следва:
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП - 4-метилметкатинон
(мефедрон); 3,4-метилендиокси-N-метилкатинон (bk-MDMA, метилон);
метилендиоксипировалерон (MDPV); 4-метил-α-пиролидинбутиофенон
(MPBP); еткатинон; 4-метилеткатинон (4-MEC); 4-Флуор-меткатинон
(флефедрон); 4-метокси-меткатинон (метедрон); нафтилпировалерон
(нафирон); α-метиламино-бутирофенон (буфедрон); 2,5-диметокси-4хлорамфетамин (DOC); 2,5-диметокси -4- йодоамфетамин (DOI); 2-(3хидроксициклохексил)- 5-(2-метилоктан-2-ил) фенол (CP 47,497) и неговите
диметилхексил, диметилоктил и диметилнонил хомолози; 1-пентил-3-(1нафтоил) индол (JWH-018); 1-хексил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-019); 1бутил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-073); 1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил)
индол ( JWH 250); 1-пентил-3-(4-метил-1-нафтоил) индол ( JWH 122);
бромо-бензодифуранил-изопропиламин; апорфин; диметокаин (ларокаин);
1-метил-4-бензилпиперазин (MBZP); N,N-диалил-5-метокситриптамин (5
MEO-DALT);
4-хлоро-2,5-диметоксифенетиламин
(2C-C);
3,4метилендиокси - α-пиролидинбутиофенон (MDPBP).
Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП – амилнитрит.

По точка 3 Предложение на Агенция ”Митници” - Министерство
на финансите за промяна на Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите (ЗКНВП)
Промяна в чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП - приложенията към чл. 3, ал. 2 да
бъдат включени в подзаконов нормативен акт на Министерски съвет.
НСНВ прие предложението и реши да се създаде междуведомствена
работна група, която да изготви анализ на нормативната уредба и да
прецени допустимо ли е в съответствие с международните актове в тази
област, включването на приложенията към чл. 3, ал. 2 от закона в
подзаконов нормативен акт. Ако е допустимо работната група да изготви
проект за изменение и допълнение на ЗКНВП и проект на наредба на
Министерски съвет. В работната група да се включат представители на
Министерство на вътрешните работи, Агенция ”Митници” - Министерство
на финансите, Министерство на правосъдието, Министерство на
здравеопазването, Министерство на земеделието и горите и Министерство
на икономиката, енергетиката и туризма.
По точка 4 Разни от дневния ред:
1. Предложение на Боливия за премахване на забрана за дъвчене на
листа от кока - писмо от президента на Боливия Ево Моралес до Генералния
секретар на ООН за промяна на чл. 49, ал. 1с и 2е от Конвенцията по
упойващите вещества от 1961 г. и изваждане на листата от кока от Списък I
на Конвенцията.
НСНВ реши, че предложението е неприемливо и в нарушение на
Ковенцията. НСНВ е против промяната на чл. 49, ал. 1с и 2е от
Конвенцията по упойващите вещества от 1961 г. и изваждане на листата от
кока от Списък I.
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