РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ
от трето редовно заседание
на Националния съвет по наркотичните вещества
21.04.2017 г.
По точка 1 от дневния ред: Доклад на Хоризонталната работна група
по наркотици относно нивото на готовност, предвид предстоящото
председателство на ЕС от България.
Националният съвет по наркотични вещества (НСНВ) прие доклада на
Хоризонталната работна група по наркотици.
По точка 2 от дневния ред: Приемане на годишния доклад по
проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България за 2016 г.,
изготвен от Националния фокусен център за наркотици и наркомании.
НСНВ прие годишния доклада по проблемите, свързани с наркотиците и
наркоманиите в България за 2016 г., изготвен от Националния Фокусен център за
наркотици и наркомании.
По точка 3 от дневния ред: Предложение на министерство на
икономиката относно разглеждането на допустимостта за наличие на
българския пазар на изделие за пушене E- NJOINT.
НСНВ взе решение предложението да бъде разгледано от Европейския
съвет по чл. 14 от ЗКНВП.
По точка 4 от дневния ред: Предложение на Националното сдружение
на общините в Република България относно разработване на единни
разходни стандарти за работата на Общинските съвети по наркотични
вещества.

НСНВ взе решение със съдействието на Министерството на финансите на
следващото заседание секретариатът да представи допълнителна информация
относно целесъобразно изразходване на средствата по делегиран бюджет.
По точка 5 от дневния ред: Предложение за включване под контрол на нови
психоактивни вещества.
НСНВ взе решение Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП да разгледа предложения относно
поставяне под контрол на следните вещества: XLR-11, метиопропамин, етилфенидат,
бутирфенанил, U-47700, феназепам и SFADB.

По точка 6 от дневния ред: Доклад на работната групаза анализ на нормативната
уредба във връзка с възможностите за осъществяване на дейности с веществата 1,4
бутандиол и гама-бутиролактон, съдържащи се в химически продукти , които имат
приложение в строителството и промишлеността.
НСНВ прие предложението на работна група да се направи промяна в Наредбата за реда
за класифициране на растенията и веществата като наркотици, като се разпише под Списък 3
забележка, че не се контролират веществата 1,4 бутандиол и гама-бутиролактон, когато се
съдържат в многокомпонентни смеси, предназначени за производство на полимерни изделия
за съставени по такъв начин, че чеществата не могат да бъдат използвани директно и/ или
извлечения с лесно достъпни или икономически изгодни средства.
По точка 7 от дневния ред: Доклад за участието на българската делегация в 60-та
сесия на комисията по наркотични вещества , Виена.
НСНВ прие доклад за участието на българската делегация в 60-та сесия на Комисията
по наркотични вещества, Виена.
По точка 8 от дневния ред:Предложение на Военномедицинска академия относно
необходимостта от промени в действащата Наредба Nº 30/2001 г. на Министерство на
здравеопазването ,
Министерство на вътрешните работи и Министерство на
правосъдието за установяване на употребата на упойващи вещества от водачи на
моторни превозни средства (МПС) за цялата страна.
НСНВ взе решение Министерство на здравеопазването за изготви доклад към
Министерски съвет относно спешното сформиране на междуведомствена работна група за
промени в действащата Наредба Nº 30/2001 г.
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