РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ
от четвърто редовно неприсъствено заседание
на Националния съвет по наркотични вещества
23.10.2020 г.
По точка 1 от дневния ред: Предоставяне на информация по
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 4 март 2009 за
условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени
продукти.
НСНВ прие след изтичане на посочения с настоящия проект за
допълнение на Наредбата отлагателен срок да не се отлага повече
влизането в сила на промяната на чл. 15 обн. ДВ бр. 68 от 27.08.2019г.
По точка 2 от дневния ред: Доклад на председателя на
Хоризонталната работна група по наркотици по препоръките на
Световна здравна организация за внасяне на промени по
Международните конвенции по отношение на канабиса и неговите
производни след разглеждането им на междусесийни заседания на
Комисията по наркотични вещества през 2020 г.
НСНВ прие Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП да изготви
становище по документа изготвен от Европейската комисия по
препоръките на СЗО по отношение на канабиса и неговите производни.
По точка 3 от дневния ред: Избор на Национален координатор по
намаляване търсенето на наркотични вещества.
НСНВ утвърди като национален координатор по намаляване
предлагането на наркотични вещества главен инспектор Емил Йосифов –
началник на сектор в Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“.

гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5
тел. +359 2 9301 171, +359 2 981 01 11, факс: +359 2 981 18 33
e-mail: press@mh.government.bg
www.mh.government.bg

По точка 4 от дневния ред: Разни
4.1. Информация относно предложение на НСНВ за кандидатури
във връзка с избори за членове на Международния борд за контрол на
наркотиците
НСНВ прие секретариатът да изпрати до членовете на НСНВ
поканата и изискванията към кандидатите за излъчване на кандидатури в
Международния съвет по наркотиците
4.2. Представяне на информация от проведено на 20.08.2020 г.
заседание на Общински съвет по наркотични вещества – гр. Варна.
НСНВ прие да се създаде междуведомствена работна група с
представители на заинтересованите министерства и ведомства за изготвяне
на проект за изменение и допълнение на Постановление № 23 на МС от 29
януари 1998, за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите
на съдопроизводството.

СЕКРЕТАР НА НСНВ
/Славейка Николова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ
/Проф. д-р Костадин Ангелов/
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