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По точка 1 от дневния ред: Приемане на отчет за дейността на 

Общинските съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) и Превантивно-

информационните центрове (ПИЦ) към тях за 2010 г. 

Националният съвет по наркотичните вещества (НСНВ) прие отчета 

за дейността на ОбСНВ и ПИЦ за 2010 г.  

 

По точка 2 от дневния ред: Информация относно мрежата от 

правни кореспонденти по наркотични вещества към Европейския 

мониторинг център по наркотици и наркомании - обсъждани теми в 

законодателството на страните-членки, алтернативи на наказанието. 

Въз основа на изнесената информация НСНВ взе следните решения: 

1. В междуведомствената работна група за изготвяне на Концепция за 

развитие на система за лечение и психосоциална рехабилитация на 

зависими от наркотици да се включи г-жа Ваня Ставрова – главен 

юрисконсулт в дирекция ”Международни дейности и протокол” - МЗ, 

правен кореспондент по наркотични вещества. Въз основа на концепцията 

да се разработи устойчив механизъм за финансиране лечението и 

психосоциалната рехабилитация на зависими от наркотици, лишени от 

свобода. 

2. Да се организира среща с представители на Министерство на 

правосъдието, Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията”, на която да 

се обсъдят възможностите за създаване на програми за лечение на зависими 

от наркотици в местата за лишаване от свобода. 

 

По точка 3 Разни от дневния ред: 
Момчил Василев – директор на Националния фокусен център по 

наркотици и наркомании към НЦН - МЗ. 

Данни от доклада на Държавния департамент на САЩ за 2011 г., че в 

България зависимите от наркотици са 300 000. Официалните данни от 

 



доклада на Националния фокусен център по наркотици и наркомании и 

НСНВ са, че зависимите от наркотици са 30 000. 

Членовете на НСНВ решиха да се изготви писмо до Министерство на 

външните работи за становище как да се реши проблема с неточно 

цитираните данни в доклада. 

 

 

 

СЕКРЕТАР НА НСНВ:   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ: 

 

ВЕНДА ЗИДАРОВА    Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ 


