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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от първо редовно заседание 

на Националния съвет по наркотичните вещества 

22.06.2015 г. 

 

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

България за 2014г. ( Част I “Законодателна и институционална рамка‘‘, Част II 

‚‘‘Всеобхватен подход към намаляване на търсенето и предлагането на наркотични 

вещества‘‘ и Част III ‘Обхват, модели и тенденции при употребата на наркотици‘‘ и 

Част IV ‚‘‘Обхват, модели и тенденции при незаконното отглеждане, производството и 

трафик на наркотици‘‘), във връзка с подготовката на годишния отчет за 2014 г. на 

Комисията по наркотичните вещества към ООН-Виена по изпълнение на Договорите за 

международен контрол на наркотиците. 

 

Националнията съвет по наркотични вещества (НСНВ) одобри доклада за 2014г. 

Ангажимент на секретариата на НСНВ с докладът да се изпрати по електронен път на 

службата на ООН по наркотици и престъпност. 

НСНВ реши да се създаде междуведомствена работна група, която да изготви мерки за 

превенция, ограничаване и намаляване на употребата на наркотици сред подрастващите и в 

училище. На основа на предложените мерки да се прецени ккакви да бъдат действията на 

държавата за справяне с проблема. В състава на работната група да се включат представители 

на МЗ, МВР, МОН, ММС, ДАЗД и ЦКБППМН. 

 

 

По точка 2 от дневния ред: Доклад за участието на делегацията на Р

 епублика България в 58-та сесия на Комисията по наркотичните вещества при 

Икономическия и социален съвет на ООН ( Виена, 09-17 март 2015 г.). 

Членовете на НСНВ приеха доклада за участието на българската делегация в 58-та 

сесия на Комисията по наркотичните вещества при ООН. 

Да се предоставят становища от членовете на НСНВ във връзка с тенденциите в 

световен мащаб по отношение на поличиката в областта на наказателната отговорност, 

свързана с наркотиците. На следващото заседание да се представи обобщен долкад. 
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По точка 3 от дневния ред: Становище на Експертния  съвет по чл. 14, ал. 2 от 

Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите към НСНВ за 

включване на нови вещества под национален контрол в Списък  I   и Списък III на 

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

прехвърляне на веществото кокаин от Списък  II в Списък  I на Наредбата. 

  

НСНВ прие предложението на Експертния съвет за включване на щест нови вещества 

под национален контрол в Списък I и Списък  III на Наредбата за реда  за класифициране на 

растенията и веществата като наркотични и прехвърляне на веществото кокаин от  Списък  II 

в Списък I на Наредбата 

Министерството на здравеопазването да изготви проект на ПМС за промяна 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-диметокси-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин (251-NBOMe) I N-{[1- 

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

Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични, във 

връзка с Решение на Съвета на ЕС от 25.09.2014г. за подлагане на веществата на мерки 

за контрол. 

НСНВ реши веществата 251-NBOMe и AH-7921 да се включват в Списък I към чл. 3, т.  

I на Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. 

 

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

Промяна в състава на Експертния съвет по чл. 14, ал. 2 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите, 

НСНВ прие промяната в състава на Експертния съвет. 

Покана за участие в откриването на изложба и дискусия в Народното събрание по 

случай 26 юни – Международния ден за борба с наркоманиите. 

НСНВ прие информацита за участие в събитието. 

 

 

 

 

ВЕНДА ЗИДАРОВА              Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ           

СЕКРЕТАР НА НСНВ   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ 
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