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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от второ редовно заседание 

на Националния съвет по наркотичните вещества 

13.07.2018 г. 

 

По точка 1 от дневния ред: Предложение за промяна на 

продължителността на Националната стратегия за борба с наркотиците, 

план за действие и финансов план към нея и обществено обсъждане на 

структурата и задачите заложени в Националната стратегия. 

НСНВ прие предложението за промяна на продължителността на  

Националната стратегия за борба с наркотиците от пет на осем години, план за 

действие и финансов план за период от три години, съобразен с финансовите 

прогнози за бюджета. 

 

По точка 2 от дневния ред: Предложение за задълбочаване на 

информационната свързаност между различните регистри и база данни за 

целите на политиката на противодействие на разпространението, 

употребата и търсенето на наркотични вещества. 

НСНВ прие предложението за задълбочаване на информационната 

свързаност между различните регистри и база данни за целите на политиката на 

противодействие на разпространението, употребата и търсенето на наркотични 

вещества. 

 

По точка 3 от дневния ред: Приемане на доклада на МВнР относно 61-

та редовна сесия на Комисията по наркотични вещества (КНВ) към ООН. 

 

НСНВ прие доклада на МВнР относно участието на делегацията на 

Република България в 61-та редовна сесия на Комисията по наркотични 

вещества към ООН във Виена. 
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По точка 4 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на 

Република България за 2017 г., във връзка  с подготовката на Годишния 

отчет на Комисията по наркотични вещества към ООН по изпълнение на 

договорите за международен контрол на наркотиците. 

НСНВ прие годишния доклад на Република България за 2017 г. във връзка 

с подготовка на Годишния отчет на Комисията по наркотични вещества към 

ООН по изпълнение на договорите за международен контрол на наркотиците. 

 

По точка 5 от дневния ред: Разни  

Националния координатор в областта намаляване търсенето на наркотици 

запозна членовете на НСНВ с резултатите от проведената среща на 

националните координатори по наркотиците в гр. София на 03. 05. 2018 г. по 

време на  председателството на Република България на ЕС. 

Директорът на Националния център по наркомании информира членовете 

НСНВ за проведено заседание на Управителния съвет на Европейския 

мониторингов център за наркотици и наркомании проведено на 28-29 юни 2018 

г. 

  

 

 

 

 

 

         

СЕКРЕТАР НА НСНВ    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ 
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