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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от първо редовно заседание 

на Националния съвет по наркотичните вещества 

25.06.2014 г. 

 

По точка 1 от дневния ред: Одобряване на годишния доклад на Република България 
за 2013г. (Част I “Законодателна и институционална рамка“, Част II „Всеобхватен подход към 
намаляване на търсенето и предлагане на наркотични вещества“, Част III „Обхват, модели и 
тенденции при употреба на наркотици“ и Част VI “Обхват, модели и тенденции при 
незаконно отглеждане, производство и трафик на наркотици“), във връзка с подготовката на 
годишния отчет за 2013 г. на Комисията по наркотичните вещества  към ООН-Виена по 
изпълнение на Договорите за международен контрол на наркотиците. 

Националният съвет по наркотичните вещества (НСНВ) одобри доклада за 

2013г.Ангажимент на секретариата на НСНВ  е доклад да се изпрати по електронен път на 

Службата на ООН по наркотици и престъпност 

По точка 2 от дневния ред: Доклада за участие на делегацията на Република 

България в 57-та сесия на Комисията по наркотичните вещества при Икономическия и 

социален съвет на ООН(Виена, 13-21 март 2014г.) 

Членовете на НСНВ приеха доклада за участието на българската делегация в 57-тоа 

сесия на Комисията по наркотичните вещества при ООН. 

 

По точка 3 от дневния ред: Обсъждане на експертно становище за необходимостта 

и терапевтичното значение нз употребата на марихуаната и нейните деривати за 

медицински цели. 

НСНВ реши да се проведе извънредно заседание по темата за употребата на марихуаната 

за медицински цели, на което да се поканят експерти, представители на неправителствени 

организации и представители на общинските съвети по наркотичните вещества. 

Неправителствените организации предварително да представят становища, които да се 

предоставят на членовете на НСНВ. 

На следващото редовно заседание НСНВ да приеме единна позиция по темата за 

употребата на марихуаната за медицински цели. 

 

 

 

    

СЕКРЕТАР НА НСНВ   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ 
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