РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ
от четвърто редовно заседание
на Националния съвет по наркотични вещества
12.11.2019 г.
По точка 1 от дневния ред: Доклад от проведена годишна среща на
националните експерти по индикатора „Смъртност, свързана с
употребата на наркотични вещества“, проведена в Лисабон.
НСНВ прие доклада от проведена годишна среща на националните
експерти по индикатора „Смъртност, свързана с употребата на наркотични
вещества“, проведена в Лисабон.
По точка 2 от дневния ред: Становище на Българската генерична
фармацевтична асоциация относно проект на Наредба за допълнение
на Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти.
НСНВ прие информацията за проект за допълнение на Наредба № 4 от 4
март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на
лекарствени продукти. Предвижда се едногодишен отлагателен срок за
влизане в сила на разпоредбите от Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба 4, обн. ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. относно предписване и
отпускане на лекарствени продукти, съдържащи трамадол в комбинация с
други лекарствени вещества. Срокът е необходим за актуализиране на
разрешенията за употреба и опаковката на лекарствените продукти,
съдържащи трамадол в комбинация с други лекарствени вещества.
По точка 3 от дневния ред: Обсъждане на съвместни действия,
свързани с контрола на дейностите, съгласно Наредба № 1 от 12 март
2018 г. за условията и реда за разрешение за отглеждане на растения от
рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и
храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 теглови процента на
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тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодни
връхчета, за търговия и контрол.
НСНВ прие предложението на Министерство на здравеопазването, да се
създаде междуведомствена работна група, която да включва представители
на Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на
вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Агенция
„Митници“. Работната група да извърши анализ на нормативната уредба и
да изготви предложения за промени в нормативната уредба, с цел
подобряване на дейността по издаване на разрешенията и ефективността на
контрола по време на отглеждане на растенията и след прибиране на
реколтата.
По точка 4 от дневния ред: Изготвени промени в Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите
НСНВ прие информацията за проекта за изменение и допълнение на
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
По точка 5 от дневния ред: Промяна в срока на Национална
стратегия за борба с наркотиците
НСНВ прие предложената промяна в срока на действие на
Националната стратегия за борба с наркотиците от 2019 - 2023 г. на 2020 –
2024 г.
По точка 6 от дневния ред: Разни
1. Информация от ръководителя на българската делегация на
Хоризонтална работна група „Наркотици“ за развитието на дискусията в
Съвета на Европейския съюз по препоръките на Световната здравна
организация (СЗО) за внасяне на промени на Международните конвенции
по отношение канабиса и неговите производни
НСНВ реши Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП да изготви
становище по отделните препоръки на СЗО за внасяне на промени в
Международните конвенции по отношение на канабиса и неговите
производни и по документа изготвен от Европейската комисия по
препоръките на СЗО. Становището да бъде представено на заседание на
НСНВ.
2. Обобщен отчет за дейността на ОбСНВ и ПИЦ за 2018 г.
НСНВ прие обобщения отчет на ОбСНВ за 2018 г.
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