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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от трето редовно заседание 

на Националния съвет по наркотичните вещества 

08.12.2017 г. 

 

По точка 1 от дневния ред: Доклад за дейността на Общинските 

съвети по наркотични вещества и Превантивно - информационните 

центрове към тях за 2016 г. 

НСНВ прие обобщения доклад за дейността на Общинските съвети по 

наркотични вещества и Превантивно-информационните центрове към тях за 

2016 г. 

 

По точка 2 от дневния ред: Обсъждане и приемане на Годишен доклад 

по проблемите свързани с наркотиците и наркоманиите на Дирекция 

„Национален фокусен център“, към Национален център по наркомании.  

НСНВ прие доклада на дирекция „Национален фокусен център“ към 

Националния център по наркомании. 

 

По точка 3 от дневния ред: Предложение на Общински съвет по 

наркотични вещества гр. Варна за предприемане на действия по 

компетентност, на основание чл.11, т.4 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите. 

НСНВ реши Експертния съвет по чл. 14, ал.2 от ЗКНВП за разгледа 

предложението на Общински съвет по наркотични вещества гр. Варна и да 

представи своето становище на следващото заседание на НСНВ. 

 

По точка 4 от дневния ред: Предложение на Министерството на 

здравеопазването за изменение  на Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите. 
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НСНВ прие за сведение предложения за промени в Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите. 

 

По точка 5 от дневния ред: Информация за дейността на Хоризонталната работна 

група „Наркотици“ към Европейския съюз, в т.ч. график на заседанията на групата по 

време на Българското председателство, приоритетни теми и дейност на групата за 

периода на Естонското председателство.  

НСНВ прие за сведение информация относно дейността на Хоризонталната група 

„Наркотици“ към Европейския съюз и графика на заседанията по времена Българското 

председателство, приоритетните теми и дейността на групата за периода на Естонското 

председателство. 

 

По точка 6 от дневния ред: Предложение за актуализиране на Експертния съвет 

на основание чл.13, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Националния 

съвет по наркотични вещества, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите. 

НСНВ прие предложението за актуализиране на Експертния съвет.  

 

 

 

 

 

         

СЕКРЕТАР НА НСНВ   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ 
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