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По точка 1 от дневния ред: Проблеми свързани с лечение и 

рехабилитация на зависими от наркотични вещества.  

Националният съвет по наркотичните вещества (НСНВ) прие доклада и 

взе решения  по предложенията, направени в доклада: 

1. Общинските съвети по наркотичните вещества в страната да представят 

пред НСНВ доклади за състоянието и оценка на нуждите на общинско ниво от 

развитие на програми и служби за лечение и психосоциална рехабилитация на 

лица, зависими от наркотици в срок до три месеца. Въз основа тези доклади 

НЦН да представи пред НСНВ анализ на ситуацията 

2. Да се създаде междуведомствена работна група, която да разработи и 

представи пред НСНВ Концепция за развитие на система за лечение и 

психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и 

общинско ниво. В междуведомствена група да се включат представители на МЗ, 

МТСП, МОМН, МФ, национални консултанти, експерти от лечебни заведения и 

представители на неправителствени организации. В концепцията да се развие и 

концепция за медийната политика. 

3. Да се извърши остойностяване на услугите (след създаване на 

Концепцията или паралелно – да се реши в хода на работата) в лечебните 

заведения и програмите за психосоциална рехабилитация на лица, зависими от 

наркотици, да се разработи методика за финансиране и при необходимост да се 

направи промяна на нормативната уредба. 

 

По точка 2 от дневния ред: Избор на нов национален координатор по 

наркотиците от Министерство на здравеопазването в областта по 

намаляване търсенето на наркотици. 

 На  членовете на НСНВ беше представена кандидатурата  на г-жа Гергана 

Павлова  -  заместник-министър на здравеопазването.  

 



НСНВ избра г-жа Гергана Павлова за национален координатор по 

наркотиците от МЗ. 

 

По точка  3  Разни от дневния ред:  

1. Подобряване на координацията между ведомствата при  изпълнение на 

международни ангажименти. На първо редовно заседание на НСНВ за 2010 г. е 

взето решение 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. 

НСНВ реши ведомствата, които не са изпратили писмо с представители за 

работна група да изпратят имената на експертите по електронна поща до 

секретариата на НСНВ в кратък срок. 

2. 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.  

  НСНВ взе решение при разработване на бюджета за 2011 г. и 

тригодишната  бюджетна  прогноза  да се гласуват нови средства, които да 

бъдат реални и да се заложат в плана за изпълнение. 

3. Въпросник изпратен от Секретариата на Международния съвет за 

контрол на наркотиците (МСКН), относно предотвратяване на нелегалната 

търговия на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по 

интернет. 

НСНВ реши въпросника да се попълни от МВР, МЗ и Агенция 

”Митници”. Секретариатът на НСНВ да обобщи въпросника и да го изпрати до 

Секретариата на МСКН. 

4. Въпросник изпратен от Европейската комисия до страните членки, 

относно изпълнение на Европейския план за действие по наркотиците 2009 -

2012 г. 

НСНВ реши въпросника да се изпрати от секретариатът на НСНВ до 

компетентните ведомства за попълване. Секретариатът на НСНВ да обобщи 

въпросника и да го изпрати до ЕК. 

 

  

СЕКРЕТАР НА НСНВ:   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ: 
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