РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ
от първо редовно заседание
на Националния съвет по наркотичните вещества
07.07.2016 г.
По точка 1 от дневния ред: Одобряване на годишния доклад на Република
България за 2015г. (Част I „Законодателна и институционална рамка“, Част II
„Всеобхватен подход към намаляване на търсенето и предлагането на веществата“,
Част III „Обхват, модели и тенденции при употребата на наркотици“ и Част IV „Обхват,
модели и тенденции при незаконното отглеждане , производство и трафик на
наркотици“), във връзка с подготовката на годишния отчет за 2015г. на Комисията по
наркотичните вещества към ООН-Виена по изпълнение на Договорите за
международен контрол на наркотиците.
Националният съвет по наркотични вещества (НСНВ) одобри доклада за
2015г.Ангажимент на секретариата на НСНВ е докладът да се изпрати по електронен път на
Службата на ООН по наркотици и престъпност..
По точка 2 от дневния ред: Приемане на годишния доклад по проблемите,
свързани с наркотиците и наркоманиите в България за 2015г..
Националният съвет по наркотичните вещества (НСНВ) прие годишния доклад за
2015г.
По точка 3 от дневния ред: Доклад за участие на делегацията на Република
България 59-та редовна годишна сесия на Комисията на ООН по наркотични вещества
(Виена, 14-23 март 2016г.)
Членовете на НСНВ приеха доклада за участието на българската делегация в 59-та сесия
на Комисията по наркотичните вещества при ООН.
По точка 4 от дневния ред: Предложение за промяна в Наказателния кодекс и в
Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
НСНВ взе решение постъпилите предложения да бъдат изпратени за разглеждане във
вече сформираната работна група по измененията на Наказателния кодекс към
Министерство на правосъдието. Предложенията да се изпратят до Главна дирекция за
изпълнения на наказанията, прокуратурата и МВР за мнения и становища.
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НСНВ взе решение да предложи към експертната група да бъдат включени психиатри,
компетентни в областта на съдебната психиатрия и националният консултант по
психиатрия, както и детски психиатър.
По точка 5 от дневния ред: Разни:
По точка едно в точка „Разни“:
Доклад относно режима на внос на веществата „1.4 – бутандиол“ и „гама-бутиролактон“,
съдържащи се в химически продукти, предназначени за строителството.
НСНВ взе решение за създаване на междуведомствена работна група, която да разгледа
възможности и целесъобразност за извършване на промяна в нормативната уредба.
Междуведомствената работна група да включва експерти и представители на
Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, Министерство на
правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“.
По точка две в точка „Разни“:
Писмо от Агенция „Митници“ във връзка с поемане на председателство на
Хоризонтална работна група по наркотици към Съвета на Европейския съюз по време на
председателството на България в ЕС.
НСНВ след обсъждане прие предложението Министерство на вътрешните работи да поеме
председателството на Хоризонталната работна група по наркотици.
По точка три в точка „Разни“:
Предложение за промяна на условията на предписване и отпускане на лекарствени
продукти, съдържащи трамадол в комбинация с други лекарствени вещества.
НСНВ реши предложението да бъде разгледано на експертен съвет по чл. 14 от ЗКНВП,
който да докладва своето становище на следващото заседание на НСНВ.
По допълнителната точка в точката „Разни“:
Предаване на Нова телевизия „Ничия земя“, излъчено на 02.07.2016г.
НСНВ взе решение секретариатът на НСНВ да направи преглед на предаването и чрез
председателя на НСНВ да се сезират компетентните органи.

СЕКРЕТАР НА НСНВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ
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