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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от второ редовно неприсъствено заседание 

на Националния съвет по наркотични вещества 

27.07.2022 г. 

 

1. По точка 1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад 

на Република България за 2021 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 2021 г., във 

връзка с подготовката на Годишния доклад на Комисията по наркотични 

вещества към ООН – Виена, по изпълнение на Договорите за 

международен контрол на наркотиците. 

2. По втора точка от дневния ред: Становище на Експертния 

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

вещества и прекурсорите (ЗКНВП) относно класифицирането на 

веществото сибутрамин като наркотично вещество. 

НСНВ прие становището на Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП 

относно веществото сибутрамин. 

По точка 3 от дневния ред: 3. Приемане на обобщения 

годишен отчет за 2021 г. на Общинските съвети по наркотични 

вещества и Превантивно-информационните центрове към тях.   

НСНВ прие обобщения годишен отчет за 2021 г. на Общинските 

съвети по наркотични вещества и Превантивно-информационните 

центрове към тях.   

По точка 4 от дневния ред: 4. Представяне на анализ за 

необходимостта от предприемане на нормативни изменения и 
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допълнения в законодателната рамка във връзка със зачестили 

случаи на употребата на диазотен оксид (райски газ) от деца. 

Въз основа на представения анализ и становище на Експертния съвет 

по чл.14 от ЗКНВП, НСНВ реши да се създаде със заповед на министъра на 

здравеопазването междуведомствена работна група с водеща дирекция 

„Опазване на общественото здраве и здравен контрол" в Министерство на 

здравеопазването и участие на членове от съвета по чл. 14 от ЗКНВП, 

представители на Българска агенция по безопасност на храните и други 

заинтересовани ведомства, която да разгледа посочения проблем и да 

излезе със становище за нормативни промени, като бъде създаден списък 

на веществата, които представляват риск за здравето и живота на човека и 

разпространението им подлежи на контрол.  

 

По точка 5 от дневния ред: Разни 

5.1. Предложение за включване на нови вещества в Списък I на 

Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като 

наркотични съгласно Делегирана директива (ЕС)  на Комисията от 18 

март 2022 г. 

НСНВ прие предложението за включване на нови вещества в Списък 

I на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като 

наркотични съгласно Делегирана директива (ЕС)  на Комисията от 18 март 

2022 г. 

 

 

СЕКРЕТАР НА НСНВ    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ 
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