РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ
от първо редовно заседание
на Националния съвет по наркотични вещества
26.02.2019 г.
По точка 1 от дневния ред: Годишен доклад по проблемите свързани с
наркотиците и наркоманиите в България.
НСНВ прие Годишния доклад по проблемите свързани с наркотиците и
наркоманиите в България и предложение за стартиране на процедура по
изготвяне на доклада за 2019 г.
По точка 2 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 взе следните решения:
Предложението да бъде разгледано от експерти в министерствата и
ведомствата представени в Съвета и след обобщаване на предложенията от
Секретариата да бъде взето решение на редовно заседание.
Да се проучи практиката в други европейски страни, относно участието на
гражданското общество в решаване на въпроси свързани с политиката по
отношение на наркотичните вещества.
По точка 3 от дневния ред: Предложение за включване на две нови
вещества ADB-CHMINACA и CUMYL-4CN-BINACA в Приложение № 1 на
Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични, съгласно Решение за изпълнение на Съвета на ЕС.
НСНВ прие поставянето на двете вещества под контрол в списък 1 на
Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
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По точка 4 от дневния ред: Решения на Експертния съвет по чл. 14 от
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
НСНВ прие да бъде направено предложение до министъра на
здравеопазването, наркотичното вещество „трамадол“ да бъде заличено от
текста на чл. 15 на Наредба № 4 от 04. 03.2009 г. за условията и реда за
предписване и отпускане на лекарствени продукти на Министерство на
здравеопазването.
По точка 5 от дневния ред: Разни
5.1. Във връзка с постъпило писмо от ПП Виена за относно размера на
предоставените доброволни финансови вноски за електронна система, НСНВ
прие предложението за отлагане на обсъждането на точката за следващото
заседание на Съвета.
5.2. Във връзка с постъпило писмо от началника на ВМА за установена
употреба на ново наркотично вещество, НСНВ прие веществото 5F-MDMBPICA да бъде предложено за разглеждане от Експертния съвет по чл. 14 от
ЗКНВП и включено в съответния списък по Наредбата за класифициране на
растенията и веществата като наркотични.
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