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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от първо редовно заседание 

на Националния съвет по наркотични вещества 

17.05.2022 г. 

 

1. По точка 1 от дневния ред: Становище на Експертния 

съвет (ЕС) по чл. 14 от Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите (ЗКНВП) за вредата и потенциалните 

рискове от употребата на диазотен оксид (райски газ).  

НСНВ прие становището на ЕС по чл. 14 от ЗКНВП за вредата и 

потенциалните рискове от употребата на диазотен оксид (райски газ) – 

веществото не може да бъде класифицирано като наркотично. 

НСНВ прие предложението на Министерството на здравеопазването 

да се изготви анализ за необходимостта от предприемане на нормативни 

изменения и допълнения в законодателната рамка. 

 

2. По втора точка от дневния ред: Предложение за промяна 

на член на Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП. 

НСНВ прие предложението на ЕС за промяна в състава на членовете. 

Доц. д-р Емил Гачев да бъде заменен от доц. д-р Людмила Александрова–

Нейкова, ВМА. 

 

По точка 3 от дневния ред: Доклад на Министерството на 

външните работи относно  65-та сесия на Комисията на ООН по 

наркотичните вещества /КНВ/, 14-18 март 2022 г. 

НСНВ прие за сведение доклада на Министерството на външните 

работи относно 65-та сесия на Комисията на ООН по наркотични вещества 

/КНВ/, 14-18 март 2022 г. 
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НСНВ прие предложението на г-жа Венда Зидарова в съответствие с 

международните договори, по които България е страна, да бъдат поставени 

под контрол три нови вещества – брорфин, метонитазен, евтилон.  

 

По точка 4 от дневния ред: Предложение за обсъждане от 

Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП за включване под контрол на 

веществото сибутрамин в Наредбата за реда за класифициране на 

растенията и веществата като наркотични. 

НСНВ прие предложението за обсъждане от Експертния съвет по чл. 

14 от ЗКНВП за включване под контрол на веществото сибутрамин в 

Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като 

наркотични. 

 

По точка 5 от дневния ред: 5. Избор на национален 

координатор в областта по намаляване предлагането на наркотици. 

НСНВ прие предложението на МВР за Национален координатор в 

областта по намаляване предлагането на наркотици. 

 

По точка 6 от дневния ред: Няма постъпили предложения. 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР НА НСНВ    ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ  НСНВ 
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