РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
София-1000, пл.”Св. Неделя” № 5

тел/факс 851 92 90

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ

от
първо редовно заседание
на Националния съвет по наркотичните вещества
13.04.2011 г.
По точка 1 от дневния ред: Приемане на годишен доклад по
проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България за 2010 г.
Националният съвет по наркотичните вещества (НСНВ) прие годишния
доклад за 2010 г.
По предложение на директора на Националния фокусен център за
наркотици и наркомании НСНВ взе решение да започне работата по доклада за
2011 г. по проблемите, свързани с наркотици и наркомании в България
По точка 2 от дневния ред: Доклад за участието на делегацията на
Република България в 54-та сесия на Комисията по наркотичните вещества
при Икономическия и социален съвет на ООН (Виена, 21-25 март 2010 г.).
Членовете на НСНВ приеха доклада за участието на българската
делегацията в 54-та сесия на Комисията по наркотични вещества при ООН.
По точка 3 от дневния ред: Информация за изпълнение на решение на
НСНВ от трето редовно заседание за 2010 г. относно изготвяне на проект на
Закон за изменение и допълнение на Закон за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите.
Междуведомствена работна група определена със заповед на министърът
на финансите е изготвила проект на ЗИД на ЗКНВП. Основната промяна е в чл.
3, ал. 2 – приложенията към закона да влязат в подзаконов акт – Наредба на
Министерски съвет. Предстои междуведомствено съгласуване и внасяне за
разглеждане в Министерски съвет.
Членовете на НСНВ приеха за сведение информацията за изпълнение на
решение на НСНВ.
По точка 4 от дневния ред: Становище на Експертния съвет на НСНВ
за включване на вещeството Бутилон в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 на
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Становището на Експертния съвет е, че веществото Бутилон трябва да се
постави под национален контрол, като се включи в Приложение № 1 към чл. 3,
ал. 2 на ЗКНВП.
Членовете на НСНВ одобриха становището на Експертния съвет и решиха
веществото Бутилон да се включи в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП.
По точка 5 Разни от дневния ред:
1. Предложение на пациентски и неправителствени организации за
създаване на Фонд за превенция и лечение на зависимости – НСНВ реши да се
изготви писмо до Министерство на финансите, във връзка с постъпилото
предложение, за становище относно структурата и финансирането на Фонда. На
следващо заседание на съвета становището да се разгледа и се реши какво ще се
предприеме за напред по създаването на Фонда.
2. Координация и изпълнение на международни ангажименти – попълване
на Въпросник, във връзка с оценка на изпълнението на Европейската стратегия
за борба с наркотиците 2005-2012 г.
Членовете на НСНВ решиха въпросниците да се попълват от
междуведомствена работна група създадена с решение на съвета от второ
редовно заседание за 2010 г. Попълнените въпросници да се представят на
заседание на НСНВ.

СЕКРЕТАР НА НСНВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ:

