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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от първо редовно заседание 

на Националния съвет по наркотичните вещества 

06.10.2016 г. 

 

По точка 1 от дневния ред: Предложение за актуализация на Плана за действие и 

Финансовия план към Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018г.) 

Националният съвет по наркотичните вещества (НСНВ) взе решение за сформиране на 

междуведомствена работна група, която да актуализира Плана за действие и Финансовия план 

към Националната стратегия за борба с наркотиците ( 2014-2018 г.) 

По точка 2 от дневния ред: Приемане на становище за Експертния съвет по чл. 14 

от ЗКНВП относно предложение за промяна в условията за предписване и отпускане на 

лекарствени продукти, съдържащи трамадол в комбинация с други лекарствени 

вещества. 

НСНВ прие становище на Експертния съвет, който реши да остане старият режим на 

предписване до 50милиграма комбинации трамадол на обикновена рецепта. 

 

По точка 3 от дневния ред Предложение за създаване на комисия, която да 

изработи критерии и показатели за оценяване на годишните доклади на Общинските 

съвети по наркотични вещества и Превантивно информационни центрове към тях с цел 

координиране на тяхната работа. 

НСНВ взе решение да бъде създадена комисия, която да изработи критерии и показатели 

за оценяване на годишните доклади на Общинските съвети по наркотични вещества и 

Превантивно- информационните центрове към тях. 

 

По точка 4 от дневния ред: Доклад на междуведомствена работна група относно 

режима на внос на веществата „1,4 – бутандиол“ и „гама-бутиролактон“, съдържащи се в 

химически продукти , предназначени застроителство. 

НСНВ прие доклад на междуведомствена работна група и реши на този етап да не се 

разрешава вноса и използването на веществата „1,4 – бутандиол“ и „гама-

бутиролактон“,съдържащи се в химическите продукти, предназначени за строителство. 

 

По точка 5 Разни от дневния ред:  
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1. НСНВ прие за сведение предложение на Фондация „ Инициатива за здраве“ във 

връзка с кампания „Подкрепи !  Не наказвай!. 

2. НСНВ прие за сведение писмо от Съвета за електронни медии /СВМ/ във връзка с 

предаване на Нова телевизия „ Ничия земя“, излъчено на 02.07.2016г. 

 

     

СЕКРЕТАР НА НСНВ   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ 
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