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ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от 

второ редовно заседание 

на Националния съвет по наркотичните вещества 

23.06.2010 г. 
 

 

По точка 1 от дневния ред: Одобряване на годишния доклад на 

Република България (Част I “Законодателни и административни 

мерки”, Част II “Злоупотреба с наркотици” и Част III “Незаконно 

предлагане на наркотици”), във връзка с подготовката на годишния 

доклад за 2009 г. на Комисията по наркотичните вещества по 

изпълнение на Договорите за международен контрол на наркотиците. 

 Националния съвет по наркотичните вещества (НСНВ) одобри 

доклада за 2009 г. Ангажимент на секретариата на НСНВ е доклада на 

английски език, да се изпрати по електронен път и на хартиен носител чрез 

Министерство на външните работи до Комисията по наркотичните 

вещества при ИКОСОС на ООН, спазвайки срока – 30 юни 2010 г. 

 

По точка 2 от дневния ред: Одобряване на въпросник, изпратен 

от Международния съвет за контрол на наркотиците (МСКН), относно 

предотвратяване на нелегалната продажба на лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества чрез Интернет.  
Националният съвет по наркотичните вещества одобри въпросника. 

Въпросника ще се изпрати на хартиен носител чрез Министерство на 

външните работи и по електронен път до секретариата на МСКН от 

секретариата на НСНВ. 

 

По точка  3  Разни от дневния ред:  

1. Предложение от директора на Агенция ”Митници” наркотичните 

вещества мефедрон (4-methylmethcatione) и метилон (3,4-methylenedioxy-N-

methylcathione, bk-MDMA) да се поставят под национален контрол като се 

включат в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП. Веществата са под 

контрол в много страни от ЕС.  

 



НСНВ реши Експертния съвет към НСНВ да даде становище 

наркотичните вещества мефедрон и метилон да се поставят под национален 

контрол. 

 

2. Пенка Георгиева – член на управителния съвет на Конфедерация 

”Защита на здравето” -  информация за организирана от КЗЗ и проведена 

кръгла маса на тема   ”Изграждане на ефективен модел за обхват,  лечение, 

рехабилитация и ресоциализация на зависими пациенти” 

 

 

СЕКРЕТАР НА НСНВ:    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ: 

 

    


