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

тел/факс 954 11 38

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ

от
четвърто редовно заседание
на Националния съвет по наркотичните вещества
15.12.2010 г.
По точка 1 от дневния ред: Приемане на отчет за дейността на
Общинските съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) и Превантивноинформационните центрове (ПИЦ) към тях за 2009 г.
Националният съвет по наркотичните вещества (НСНВ) прие отчета
за дейността на ОбСНВ и ПИЦ за 2009 г.
По точка 2 от дневния ред: Отчет за изпълнение на решенията на
НСНВ от извънредно заседание на съвета, състояло се на 25.05.2010 г.
по проблемите свързани с лечение и рехабилитация на зависими от
наркотични вещества.
1. НСНВ прие представения от Националния център по наркомании
анализ по проблемите свързани с лечение и рехабилитация на зависими от
наркотици, въз основа на докладите на ОбСНВ за състоянието и оценка на
нуждите на общинско ниво от лечение и психосоциална рехабилитация на
лица, зависими от наркотици.
2. НСНВ реши да се изготвят писма до МЗ, МТСП, МОМН, МП, МФ,
национални
консултанти,
експерти
от
лечебни заведения и
неправителствени организации за определяне на представители за
междуведомствена работна група, която да разработи и представи пред
НСНВ Концепция за развитие на система за лечение и психосоциална
рехабилитация на зависими от наркотици. Срок за изготвяне на
Концепцията месец май 2011г.
По точка 3 Разни от дневния ред: Информация по изпълнение на
решение на НСНВ от трето редовно заседание за 2010 г. - 25
наркотични вещества да се поставят под контрол, като се включат в
приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 на Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).

За по-бързото поставяне на 25 нови наркотични вещества под контрол
и поради голямата обществена заинтересованост към проблема, МЗ
предложи чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина да се направи изменение в
приложение № 1 на ЗКНВП – включване на тези вещества в приложението.
Членовете на НСНВ одобриха предложението.
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