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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от първо редовно заседание 

на Националния съвет по наркотичните вещества 

24.02.2014 г. 

 

По точка 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад по проблемите, свързани 

с наркотиците и наркоманиите в България за 2013г. 

Националният съвет по наркотичните вещества (НСНВ) прие доклада за 2013г. 

По предложение на директора на Националния фокусен център за наркотици и 

наркомании НСНВ взе решение да започне работата по доклада за 2014г. по проблемите, 

свързани с наркотиците и наркоманиите в България. 

 

По точка 2 от дневния ред: Обсъждане на проекти на Национална стратегия за 

борба с наркотиците (2014-2018г.). План за действие и Финансов план към стратегията. 

НСНВ прие проектите на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018г.). 

План за за действие и Финансовия план към стратегията. 

Съвета реши да се изготви финансова обосновка към Стратегията. Проектите на 

Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018г.) План за действие и финансова 

обосновка да се внесат на заседание на Министерския съвет за обсъждане и приемане. 

 

По точка 3 от дневния ред: Предложение на Министерство на вътрешните работи  

за избор на национален координатор по наркотиците на Република България в областта 

по намаляване на предлагането на наркотици. 

На членовете на НСНВ беше представена кандидатурата на г-н Цветан Панков – 

началник сектор „Наркотици“, отдел „Престъпления“ с висока обществена опасност“ при 

Главна дирекция „Национална полиция“ 

НСНВ избра г-н Цветан Панков за национален координатор по  наркотиците от МЗ в 

областта на намаляване на предлагането на наркотици. 

 

По точка 4 Разни от дневния ред: 

1. Информация от д-р Цвета Райчева- Директор на Националния център по 

наркомании, относно медийни предавания, касаещи употребата на марихуаната за 

медицински цели. 
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Членовете на НСНВ решиха проблемът да се обсъди на следващото заседание на съвета 

за изготвяне на единно становище , засягащо всички аспекти на темата. 

2. Информация от г-н Иван Кучмов – Агенция „Митници“, относно изготвен от 

междуведомствена работна група проект на регулаторен режим за вещества, които 

се използват при производство на наркотични вещества, но не присъстват в 

списъците, които ги поставят под контрол. 

3. Информация от д-р Цвета Райчева, относно становише на Националния център по 

наркомании по проекта на новия Наказателен кодекс, коеро ще бъде представено на 

Комисията по правните въпроси към Народното събрание. 

 

    

СЕКРЕТАР НА НСНВ   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ 
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