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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от второ редовно неприсъствено заседание 

на Националния съвет по наркотични вещества 

28.07.2021 г. 

 

По точка 1 от дневния ред: 1. Годишен доклад на Република 

България за 2020 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 2020 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:  Предложение за включване на нови 

вещества в списъците на Наредбата за реда за класифициране на 

растенията и веществата като наркотични, приети на 64-та сесия на 

КНВ и съгласно Делегирана директива (ЕС) 2021/802 на комисията от 

12 март 2021 г. 

НСНВ прие предложението за включване на нови вещества в 

списъците на Наредбата за реда за класифициране на растенията и 

веществата като наркотични, приети на 64-та сесия на КНВ и съгласно 

Делегирана директива (ЕС) 2021/802 на комисията от 12 март 2021 г., след 
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съгласуване с Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП в кои списъци на 

Наредбата да бъдат включени веществата. 

 

По точка 3 от дневния ред: 3. Предложение на МВР и 

Агенция „Митници“ за включване на нови вещества в списъците на 

Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като 

наркотични. 

НСНВ прие Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП да изготви 

становище по предложението на МВР и Агенция „Митници“ за включване 

на нови вещества в списъците на Наредбата за реда за класифициране на 

растенията и веществата като наркотични 

 

По точка 4 от дневния ред: 4.  Обобщения годишен отчет на 

Общинските съвети по наркотичните вещества за 2020 г. 

НСНВ прие Обобщения годишен отчет на Общинските съвети по 

наркотични вещества за 2020 г. 

 

 

 

СЕКРЕТАР НА НСНВ  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ 
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