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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от трето редовно заседание 

на Националния съвет по наркотични вещества 

05.12.2018 г. 

 

По точка 1 от дневния ред: Представяне на Проект на Национална 

стратегия за борба с наркотиците за периода 2019-2023 г.  

НСНВ взе решение да се финализира Плана за действие за изпълнение на 

Националната стратегия и Финансов план за изпълнение на Плана за действие за 

изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците за периода 2019-

2023 г.  

Секретариата, чрез Министерство на външните работи, да изпрати 

запитване до страни - членки на Европейския съюз, относно законодателни 

мерки свързани с алтернатива на наказанията. 

По точка 2 от дневния ред: Доклад от проведена годишна среща на 

националните експерти по индикатора „Смъртност, свързана с употребата 

на наркотични вещества“ проведена в Лисабон, Португалска република. 

НСНВ прие доклада от проведена годишна среща на националните 

експерти по индикатора „Смъртност, свързана с употребата на наркотични 

вещества“ проведена в Лисабон.  

Секретариатът да оформи направените предложения за: преразглеждане 

статута на лекарствени продукти, съдържащи Трамадол; използване на антидот 

препарати при работа с наркотични вещества; изработване на проект на Наредба 

за подаване на информация при случаи на смърт вследствие употреба на 

наркотични вещества и по съответния ред да бъдат изпратени към съответните 

институции.  

По точка 3 от дневния ред: Приемане на доклад на МВР относно 

дейността на Хоризонталната група по наркотици 
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НСНВ прие доклада на МВР относно дейността на Хоризонталната група 

по наркотици. 

По точка 4 от дневния ред: Годишен доклад по проблемите, свързани 

с наркотиците и наркоманиите в Република България. 

НСНВ прие предложение за отлагане на точка четвърта за следващото 

заседание . 

По точка 5 от дневния ред: Постъпило предложение за нормативни 

промени от неправителствени организации, касаещи включване на 

гражданското общество в работата на Националния съвет по наркотични 

вещества. 

НСНВ прие предложение за отлагане на тази точка за следващото 

заседание.  

По точка 6 от дневния ред: Прилагане на чл. 70 от Закона за контрол 

върху наркотичните вещества и прекурсорите. 

НСНВ прие доклада и предложение за разширяване състава на работната 

група и промяната на нормативната уредба. 

По точка 7 от дневния ред: Разни  

НСНВ взе решение включването на две нови вещества - Циклопропил 

фентанил и Метоксиацетил фентанил - в Приложение № 1 на Наредбата за реда 

за класифициране на растенията и веществата като наркотични (обн., ДВ, бр. 

87/2011 г., посл. Доп. Бр. 88/2018 г.).  

НСНВ прие за сведение получена покана за оказване на финансова 

подкрепа за създаването на електронна система за обмен на разрешителни за 

внос и износ на наркотични вещества. 

НСНВ прие за сведение резултатите от проведена среща на националните 

координатори. 

НСНВ прие предложение секретариата да изпрати до членовете покана и 

изисквания към кандидатите за излъчване на номинации за кандидатури в 

Международния съвет по наркотиците. 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР НА НСНВ   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ 
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