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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от първо редовно заседание 

на Националния съвет по наркотичните вещества 

08.02.2016 г. 

 

По точка 1 от дневния ред: Обсъждане на предложения, направени от 

междуведомствена работна група за изготвяне на мерки за превенция, ограничаване 

и намаляване на употребата на наркотици сред подрастващите и в училищата.  

НСНВ реши предложените мерки да бъдат структурирани  на подмерки, дейности, 

отговорни институции, срок за изпълнение и начин на финансиране, да се създадат неформални 

групи от ведомствата включени в състава на съвета, които да направят своите предложения за 

окончателния вариант на документа до следващото заседание на НСНВ. 

 

По точка 2 от дневния ред: Приемане на обобщен докла, включващ становище 

на членовете на НСНВ във връзка с тенденциите в световен мащаб по отношение на 

политиката в областта на наказателната отговорност, свързана с наркотиците. 

НСНВ прие обобщен доклад включващ становища на членовете на НСНВ, като 

реши, че българското законодателство прилага адекватни мерки спрямо всеки един 

конкретен случай и следва тенденциите на страните от ЕС. 

 

По точка 3 от дневния ред: Обсъждане и вземане на решение относно приложените 

за промяна в Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск за обществено 

здраве, поради ефект от злоупотреба с тях, забранени за предложение в хуманната и 

ветеринарната медицина“ към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растения 

и вещества като наркотични. 

 НСНВ прие предложение на Европейския съюз за включване на единадесет нови 

вещества под национален контрол в Списък I на Наредбата за реда за класифициране на 

растенията и веществата като наркотични. 

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 Разни от дневния ред: 
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1. Представяне на препоръки към ЕС, изработени от 23 европейски НПО и мрежи 

относно изготвяне на Заключителния документ от UNGASS 2016 

НСНВ прие за сведение предложените мерки. 

2.“Алтернативните присъди за наркозависими лица“ – резултати от проект, реализиран 

от Фондация Бетел с подкрепа на Финансовия Механизъм на ЕИП. 

НСНВ прие за сведение резултати от проекта. 
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