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ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ

от
второ редовно заседание
на Националния съвет по наркотичните вещества
27.06.2011 г.
По точка 1 от дневния ред: Становище на Експертния съвет към
НСНВ за включване на наркотичното вещeство Тапентадол в
приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 на Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).
Становището на Експертния съвет е, че веществото Тапентадол
трябва да се постави под национален контрол, като се включи в
Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП.
Членовете на НСНВ одобриха становището на Експертния съвет и
решиха веществото Тапентадол да се включи в Приложение № 2 към чл. 3,
ал. 2 на ЗКНВП.
По точка 2 от дневния ред: Становище на НСНВ за провеждане
на клинично изпитване с лекарствения продукт Сативекс – спрей за
устна лигавица, съдържащ тетрахидроканабинол.
Молба от фирма GW Pharma за провеждане на клинично изпитване с
лекарствения продукт Сативекс – спрей за устна лигавица, съдържащ
тетрахидроканабинол и канабидиол. На членовете на НСНВ беше
представен доклад по въпроса от г-жа Фани Михайлова и становище на
Експертния съвет към НСНВ.
Изпълнителната агенция по лекарствата е издала разрешение за
провеждане на клиничните изпитвания. Провеждането на клиничните
изпитвания на лекарствения продукт Сативекс е прецедент по отношение на
прилагането на вещества от приложение № 1 на ЗКНВП в хуманната
медицина.
Становището на Експертния съвет към НСНВ е принципно съгласие
за провеждане на клиничното изпитване от медицинска и морална гледна
точка, доколкото не противоречи на изискванията на законодателството.

След проведеното обсъждане членовете на НСНВ решиха, че е
необходимо да бъдат направени още консултации и е необходима повече
информация. Доклада на г-жа Михайлова да се изпрати на всички членове
на съвета, за да се даде възможност на следващото заседание ведомствата
да имат становище по проблема.
На трето редовно заседание провеждането на клиничните изпитвания
да се обсъди отново и да се вземе решение.
По точка 3 от дневния ред: Становище на Министерство на
финансите по проекто-предложение на национално представени
пациентски организации за създаване на Фонд за превенция и лечение
на зависимости.
Предложение на пациентски и неправителствени организации за
създаване на Фонд за превенция и лечение на зависимости, като
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на
здравеопазването – използване на средствата от акцизите по чл. 53 от
Закона за здравето.
Министерство на финансите не подкрепя предложението за
създаването на Фонд, като второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити към министъра на здравеопазването, не подкрепя създаването на
нова самостоятелна административна структура. Препоръчва дейностите по
превенция и лечение да се финансират по национални програми.
НСНВ приема становището на Министерство на финансите. НСНВ не
подкрепя създаването на Фонд за превенция и лечение на зависимости, като
самостоятелна административна структура, финансирането на дейностите
по превенция и лечение да се осъществява по национални програми и
проекти.
По точка 4 от дневния ред: Одобряване на годишния доклад на
Република България за 2010 г. (Част I “Законодателни,
административни и институционни аспекти на конвенциите”, Част II
“Напредък в изпълнението на Плана за действие и Политическата
декларация – Всеобхватен подход към намаляване на търсенето и
предлагането на наркотици”, Част III ”Оценка на ситуацията по
отношение на злоупотребата с наркотични вещества и здравните
последици, произтичащи от това” и Част IV “Тенденции по отношение
на незаконно отглеждане, производство и трафик на наркотици”), във
връзка с подготовката на годишния отчет за 2010 г. на Комисията по
наркотичните вещества към ООН-Виена по изпълнение на Договорите
за международен контрол на наркотиците.

Националния съвет по наркотичните вещества (НСНВ) одобри
доклада за 2010 г. Ангажимент на секретариата на НСНВ е доклада да се
изпрати по електронен път и на хартиен носител чрез Министерство на
външните работи до Комисията на ООН по наркотичните вещества,
спазвайки срока – 30 юни 2011 г.

СЕКРЕТАР НА НСНВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ:

ВЕНДА ЗИДАРОВА

Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ

