РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ
от първо редовно заседание
на Националния съвет по наркотичните вещества
30.09.2013 г.
По точка 1 от дневния ред: Одобряване на годишния доклад на Република
България за 2012г.( Част I „Законодателна и институционална рамка“, Част II
„Всеобхватен подход към намаляване на търсенето и предлагането на наркотични
вещества“, Част III „Обхват, модели и тенденции при употребата на наркотици“ и Част
IV „Обхват, модели и тенденции при незаконното отглеждане, производство и трафик на
наркотици“), във връзка с подготовката на годишния отчет за 2012г. на Комисията по
наркотичните вещества към ООН-Виена по изпълнение на Договорите за международен
контрол на наркотиците.
Националният съвет по наркотични вещества (НСНВ) одобри доклада за 2012г.
Ангажимент за секретариата на НСНВ е доклада да се изпрати по електронен път на Службата
на ООН по наркотици и престъпност.
По точка 2 от дневния ред: Избор на нов национален координатор по наркотиците
на Република България в областта на намаляване на предлагането на наркотици.
Членовете на НСНВ решиха националният контрол по наркотиците в областта на
намаляване на предлагането на наркотици да е от Министерството на вътрешните работи
(МВР). Да се изготви писмо до МВР за становище и предложение за национален координатор.
По точка 3 от дневния ред: Обсъждане на отчитането за 2012г. и 2013г. на План за
действие на Националната стратегия за борба с наркотиците 2029-2013г.
НСНВ реши да се създаде междуведомствена работна група, която да изготви отчет за
изпълнението на План за действие на Националната стратегия за боржа с наркотиците 20092013. Да се направи проучване какви средства щеса необходими за изготвяне на анализ и
оценка на изпълнението на стратегията от българска фирма, Средствата да се заложат във
финансовата обосновка към Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.
По точка 4 от дневния ред: Разни от дневния ред:
1. Писмо от председателят на Общински съвет по наркотични вещества - Благоевград.
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Членовете на НСНВ се запознаха и обсъдиха предложенията на председателят на
Общинския съвет по наркотични вещества- Благоевград.
Част от предложенията ще бъдат разисквани на Седмата национална конференция по
проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества.
2. Запознаване на НСНВ с последната законодателна инициатива на Европейската
комисия по отношение на появата на нови психоактивни вещества
Членовете на НСНВ се запознаха с представената информация.

СЕКРЕТАР НА НСНВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ
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