РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ
от трето редовно заседание
на Националния съвет по наркотични вещества
19.06.2019 г.
По точка 1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад на
Република България за 2018 г., във връзка с подготовката на
Годишния отчет на Комисията по наркотични вещества към ООН –
Виена по изпълнение на договорите за международен контрол на
наркотиците.
НСНВ прие Годишния доклад на Република България за 2018 г., във
връзка с подготовката на Годишния отчет на Комисията по Наркотични
вещества към ООН – Виена по изпълнение на Договорите за
международен контрол на наркотиците.
По точка 2 от дневния ред: Приемане на доклад на МВнР относно
62-та редовна сесия на Комисията по наркотични вещества (КНВ) към
ООН.
НСНВ прие доклада на МВнР относно Годишния доклад на Република
България за 2018 г., във връзка с подготовката на Годишния отчет на
Комисията по Наркотични вещества към ООН – Виена по изпълнение на
Договорите за международен контрол на наркотиците.
По точка 3 от дневния ред: Становище на Експертния съвет по
чл.14 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите относно предложение веществото 5F-MDMB-PICA
(Methyl2-((1-(5fluoropentyl)indole-3-carbonyl)-3.3-dimethyl-butanoate) да
бъде включено в Списък 1 на Наредбата за класифициране на
растенията и веществата като наркотични.
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Списък 1 на Наредбата за класифициране на растенията и веществата като
наркотични.
По точка 4 от дневния ред: Приемане обобщения отчет на
Общинските съвети по наркотични вещества.
НСНВ прие обобщения отчет на Общинските съвети по наркотични
вещества да бъде гласуван на следващото заседание.
По точка 5 от дневния ред: Информация за препоръки на СЗО до
държавите – членки на Комисията по наркотични вещества във
връзка със 62-та сесия на КНВ, 14-22 март 2019 г. за промяна в
списъците на Единната конвенция за наркотичните вещества от 1961
г.
НСНВ прие на следващото заседание да се проведе широка дискусия
относно предложението на СЗО, за да вземе решение, като национална
позиция на Република България.
По точка 6 от дневния ред: Вземане на решение по предложение за
нормативни промени от неправителствени организации, касаещи
включване на гражданското общество в работата на Националния
съвет по наркотични вещества.
НСНВ прие да няма промяна в съществуващата нормативна уредба.
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, чл.10,
ал.5. и към момента дава възможност в зависимост от въпросите, включени
в дневния ред, в заседанието на съвета да участват и представители на
юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения, регистрирани по
Закона за лечебните заведения и други организации“.
По точка 7 от дневния ред: Разни
НСНВ прие информацията за срещата на Националните координатори в
Букурещ.
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