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По точка 1 от дневния ред: Приемане на годишен доклад по    

проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България за 2009 г. 

Националният съвет по наркотичните вещества (НСНВ) прие годишния 

доклад за 2009 г. 

По предложение на директора на Националния фокусен център за 

наркотици и наркомании НСНВ взе решение да започне работата по доклада за 

2010 г. по проблемите, свързани с наркотици и наркомании в България  

 

По точка 2 от дневния ред: Информация относно участието на 

делегацията на Република България в 53-та сесия на Комисията по 

наркотичните вещества при Икономическия и социален съвет на ООН 

(Виена, 8-12 март 2010 г.) и предложения за подобряване на координацията 

между ведомствата и изпълнение на международни ангажименти. 
Членовете на НСНВ приеха доклада за участието на българската 

делегацията в 53-та сесия на Комисията по наркотични вещества при ООН. 

Предложение за подобряване на координацията  между ведомствата 
от  МВнР – с цел подобряване на координацията и обмена на информация 

между ведомствата при подготовката на национални позиции и доклади, както и 

за по – оперативна работа,  да се създаде  работна група, която да включва 

експерти от Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните 

работи, Министерство на правосъдието, Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма, Агенция ”Митници” и Министерство на външните 

работи. Групата да работи основно онлайн, само при необходимост да се 

провеждат заседания. 

НСНВ одобри предложението и взе решение да се създаде работна група, 

която да се координира от Секретариата на НСНВ. В десет дневен срок след 

получаване на протокол-решенията от заседанието цитираните ведомства 

 



да изпратят имената на експертите за работната група в Секретариата на 

НСНВ. 
  Предложение за подобряване изпълнението на международни 

ангажименти от  МВнР – с оглед на политическия характер на много от 

темите, които се обсъждат на Хоризонталната работна група по наркотиците в 

Брюксел, представителите на ведомствата (МВР, МЗ, МИЕТ и Агенция 

”Митници”), които участват на заседанията да изпращат информация за 

проведените заседания – официално и/или по електронна поща до останалите 

компетентни ведомства.    

НСНВ одобри предложението и реши Секретариата на НСНВ да изисква 

информацията от участниците на заседанията на Хоризонталната група по 

наркотиците и да я изпраща по електронна поща до всички компетентни 

ведомства.  

 

По точка 3 от дневния ред: Предложение на д-р Ивайло Димитров -

председател на Областен съвет по наркотичните вещества и директор на 

Балканския офис на организация Европейски градове срещу наркотиците 

(ECAD), за създаване на Национална агенция по наркотиците към МВР. 

Становището на членовете на съвета относно предложението за създаване 

на Националната агенция по наркотиците е, че агенцията ще дублира 

правомощията на НСНВ, ще изпълнява функции, които към настоящия момент 

са възложени със закон на различни ведомства. Предложението не  е достатъчно 

аргументирано, липсват анализ и финансов разчет относно създаването на 

агенцията. Решението за необходимостта от създаване на още една структура на 

бюджетна издръжка, която да има контролни функции по отношение на другите 

държавни структури, и други компетентности, би следвало да се вземе след 

анализ на използването на съществуващите механизми за реализация на 

държавната политика в областта на наркотиците. 

НСНВ прие становището и реши да се изпрати от името на председателя 

на НСНВ до министър-председателя на Република България. 

 

По точка 4 от дневния ред: Становище на Експертния съвет на НСНВ 

относно заличаване от списъка на приложение № 5 към чл. 11, ал. 2 на 

Наредба № 4/04.03.2009 г. на МЗ за условията и реда за предписване и 

отпускане на лекарствени продукти, на  лекарствения продукт Седалгин 

нео таблетки, поради промяна в разрешението за употреба. 
Становището на Експертния съвет е, че съгласно действащата нормативна 

уредба няма законово основание лекарствения продукт Седалгин нео да бъде 

изваден от списъка на приложение № 5 към чл. 11, ал. 2 на Наредба № 

4/04.03.2009 г. на МЗ за условията и реда за предписване и отпускане на 

лекарствени продукти. 



Членовете на НСНВ одобриха становището на Експертния съвет и решиха 

лекарствения продукт Седалгин нео да продължи да се предписва и отпуска на 

”зелена рецептурна бланка”. 

По предложение на Експертния съвет НСНВ реши: 

1. Да бъде направен преглед на действащото българско законодателство 

относно условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества, в комбинация и да бъдат предложени 

промени в съответствие с международните конвенции, по които Република 

България е страна, релевантните актове от европейското законодателство и 

съществуващите практики в държавите – членки на ЕС.  

2. Да се създаде междуведомствена работна група с координацията и 

ръководството на секретариата на НСНВ, която в срок до заседанието на НСНВ 

през м. септември 2010 г. да направи преглед на актуалността и анализ на 

ефективността на нормативната уредба и на тази основа да подготви проект за 

актуализация и промени в нормативната уредба на Република България по 

отношение на механизмите и процедурите по контрола на незаконните 

наркотични вещества, новопоявяващите се наркотични вещества и 

лекарствените средства със психоактивно въздействие или риск от такова. 

3. В срок до 01.06.2010 г. Националният фокусен център за наркотици и 

наркомании, който работи по изграждане и развитие на система за ранно 

предупреждение за нови наркотични вещества като част от аналогичната 

европейска система да изготви и представи пред НСНВ аналитичен преглед на 

съществуващите възможности в България за лабораторни и други научно-

практически проучвания относно разпознаването, състава, химическите 

свойства, въздействието и възможните рискове от употребата на различни 

вещества или продукти, и на тази основа – преглед на необходимите стъпки и 

ресурси по разширяване на възможностите и капацитета на тази аналитична 

система.  

 

По точка  5  Разни от дневния ред:  

1. Участие на заседанията на Група Дъблин – членовете на НСНВ решиха 

на заседанията да присъстват националните координатори по наркотиците на 

Република България или определени от тях заместници. 

2. Предложение за създаване на междуведомствена работна група за 

изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията 

и дейността на Националния съвет по наркотични вещества – НСНВ реши да се 

създаде междуведомствена работна група за изготвяне на проект за изменение и 

допълнение на Правилника; в групата да се включат експерти от всички 

заинтересовани ведомства, представители на Общинските съвети по 

наркотичните вещества и други организации. 

3. Становище на Министерство на правосъдието по предложение от 

председателя на Общинския съвет по наркотични вещества – Благоевград за 

промяна в законодателството – за лица, зависими от наркотични вещества, 



настанени на лечение в терапевтични общности (комуни) в страни от ЕС с 

влезли в сила присъди в България,  за  признаване на годините лечение в 

комуните за изтърпяване на наказанието им – членовете на НСНВ одобриха 

становището и решиха да се изпрати на председателя на Общинския съвет по 

наркотични вещества – Благоевград. 

4. Предложение от Български институт по зависимости за създаване на 

междуведомствена работна група за актуализиране на Плана за действие на 

Националната стратегия за борба с наркотиците (2009-2013г.) за периода 2011-

2013 г. – членове на НСНВ решиха да се обмисли необходимостта от 

актуализация на Плана за действие и на следващо заседание да се гласува 

предложението. 

5. Предложение от  д-р Цвета Райчева - директор на Националния център 

по наркомании,  за провеждане на заседание на НСНВ по проблемите на 

лечението и рехабилитацията на зависими от наркотични вещества – членовете 

на НСНВ взеха решение да се проведе извънредно заседание с основна тема 

”Лечение и рехабилитация на зависими от наркотици” 

 

  

СЕКРЕТАР НА НСНВ:   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ: 

 

                      

 

 


