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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от първо редовно заседание 

на Националния съвет по наркотичните вещества 

09.02.2015 г. 

 

По точка 1 от дневния ред: Обсъждане на позиция на темата за необходимостта и 

терапевтичното значение на употребата на марихуаната и нейните деривати за 

медицински цели. 

НСНВ реши да се извърши анализ на научните изследвания за целесъобразността и 

необходимостта от прилагането на марихуаната и нейните деривати за медицински цели и 

регулаторната практика и контрол в други държави от ЕС. 

Анализът да се представи пред НСНВ за обсъждане и взимане на решение по темата за 

необходимостта от употребата на марихуаната и нейните деривари за медицински цели. 

 

По точка 2 от дневния ред: Приемане на отчет за дейността на Общинските 

съвети по наркотични вещества и Превантивните- информационни центрове към тях за 

2013. 

Националният съвет по наркотичните вещества прие отчета за дейността за ОбСНВ и 

ПИЦ за 2013г. 

 

По точка 3 от дневния ред: Обсъждане на предложение за включване на 

веществата зопиклон и циноолазепам в Списък III на Наредбата за реда за 

класифициране на растенията и веществата като наркотични и прехвърлянето на 

веществото кокаин от Списък II в Списък I на Наредбата. 

Членовете на съвета решиха предложението да се предостави на Експертния съвет по 

чл. 14, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите към НСНВ за 

становище за поставяне на веществата зопиклон и цинолазепам под национален контрол и 

прехвърляне на кокаин от Списък II в Списък I на Наредбата за реда за класифициране на 

растенията и веществата като наркотични. 

 

По точка 4 от дневния ред: Приемане на решение за включване на веществата 4-

йодо-2,5-диметоксин-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин (251-NBOMe) и N-{[1-

(диметиламино)циклохексил]метил}-3,4-дихлоробензамид (АН-7921) в Списък I на 

Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, във 
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връзка с Решеноие на Съвета на ЕД от 25.09.2014г. за подлагане на веществата на мерки 

за контрол. 

НСНВ реши вешествата 251- NBOMe и АН-7921 да се включарт в Списък I към чл. 3, 

т. I НА Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. 

 

По точка 5 от дневния ред: Разни от дневния ред:  

1. Изготвяне на независима оценка за изпълнение на Стратегията и план за 

действие. 

Членовете на съвета решиха  да се създаде междуведомствена работна гръпа, която да 

изготви критерии и насоки за изготвяне на оценка за изпълнението на Националната 

стратегията за борба с наркотиците 2009-2013г. и Плана за действие към нея. 

2. Предложение на Министерство на вътрешните работи за включване на четири нови 

вещества под контрол в Списък I  на Наредбата за реда за класифициране на растенията и 

веществата като наркотични. 

Членовете на съвета рещиха предложението да се предостави на Експертния съвет по 

чл. 14, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите към НСНВ за 

становище за поставяне на веществата 5- F-PF-22, 5-MeO-MIPT, BB-22 и 5-F-NNEI в Списък I 

на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. 

 

 

 

 

 

     

СЕКРЕТАР НА НСНВ   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ 
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