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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от четвърто редовно неприсъствено заседание 

на Националния съвет по наркотични вещества 

03.12.2021 г. 

 

1. 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 

 

2. По втора точка от дневния ред: Искане на подкрепа за 

кандидатурите на Ксавие Пос (Xavier Poos), заместник директор в 

Министерство на здравеопазването на Люксембург, за заместник-

председател на Европейския център за мониторинг на наркотици и 

наркомании (EMCDDA) и Ханс Герхард Пийч за председател на Борда 

на директорите (Chair of the Management Board) на EMCDDA. 

НСНВ подкрепя кандидатурите на Ксавие Пос (Xavier Poos), 

заместник директор в Министерство на здравеопазването на Люксембург, 

за заместник-председател на Европейския център за мониторинг на 

наркотици и наркомании (EMCDDA) и Ханс Герхард Пийч за председател 

на Борда на директорите (Chair of the Management Board) на EMCDDA. 

 

По точка 3 от дневния ред: Разни 

3.1 Предложение за разглеждане от Експертния съвет по чл.14 от 

Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за вредата 

и потенциалните рискове от употребата на диазотен оксид (райски газ).  

 

НСНВ реши Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП да обсъди и 

изготви становище относно вредата и потенциалните рискове от 

употребата на диазотен оксид (райски газ). 
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3.2. Информация относно вакантна позиция за член на 

Международния съвет за контрол на наркотиците.  

 

НСНВ отново се запозна с информацията относно вакантна позиция 

за член на  Международния съвет за контрол на наркотиците и към 

момента няма постъпили кандидатури за вакантната позиция. 

3.3. Предложение на Агенция „Митници“ и Министерство на 

земеделието, храните и горите за организиране и провеждане на 

присъствено или онлайн заседание на НСНВ, на което да се вземе решение 

по проблема относно прилагането на чл. 27-31 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите – във връзка с предложението да се 

създаде междуведомствена работна група, която да изготви проект на 

решение по прилагането на чл. 27-31 от ЗКНВП и проекта да се представи 

на заседание на НСНВ. В работната група да се включат представители на 

Агенция Митници, МЗХГ, МВР, Прокуратура, МП и МЗ. 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР НА НСНВ    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ 
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