
 

 

 
гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 

тел. +359 2 9301 171, +359 2 981 01 11, факс: +359 2 981 18 33 
e-mail: press@mh.government.bg 

www.mh.government.bg 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от първо редовно заседание 

на Националния съвет по наркотичните вещества 

09.04.2012 г. 

 

По точка 1 от дневния ред: Приемане на годишен доклад по проблемите, свързани 

с наркотиците и наркоманиите в България за 2011г. 

Националнията съвет по наркотични вещества (НСНВ) прие годишния доклад за 

2011г.  

По предложение на директора на Националния фокусен център за наркотици и 

наркомании НСНВ взе решение да започне работа по доклада за 2012г. по пороблемите, 

свързани с наркотици и наркомании в България. 

 

По точка 2 от дневния ред: Доклад за участието на делегацията на Република 

България в 55-та сесия на Комисията по наркотичните вещества при Икономическия и 

социален съвет на ООН ( Виена, 12-16 март 2012г.). 

 

Членовете на НСНВ приеха доклада за участието на българската делегацията в 55-та 

сесия на Комисията по наркотични вещества при ООН. 

В едномесечен срок ведомствата включени в състава на НСНВ да изпратят становище 

относно предложението на Боливия за повторното й присъединяванес резерва към Единна 

конвенция по упойващите вещества от 1961г. На членовете на съвета е предоставено е 

предложението на МВнР по проблема. Становищата ще се изпратят на МВнР за изготвяне на 

позиция на България, която ще се гласува на следващо заседание на НСНВ, 

 

По точка 3 от дневния ред: Актуализиране съвета на Експертния съвет на НСНВ, 

съгласно чл. 13 от Правилника за организацията и дейността на НСНВ. 

 

НСНВ взе решение да остане досегашния състав на Експертния съвет, като съгласно 

чл. 13 от Правилника за организацията и дейността на НСНВ допълнително се включват и 

нови членове – представител на Националния фокъсен център за наркотици и наркомании, 

представител на Агенция „Митници“ и лекар-токсиколог от ВМА или УМБАЛСМ „Пирогов“. 

Да се изготвят писма до изброените ведомства за определяне на членове на Експертния съвет 

на НСНВ. 
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По точка 4 от дневния ред:  

1.Данни от доклада на Държавния департамент на САЩ за 2011г. и 2012г., че 

зависимите от наркотици в България са 300 000. 

Във връзка с решение на НСНВ от четвърто редовно заседание от 2011г. е 

предоставено становище от МВнР да се предостави актуална информация за броя на 

зависимите от наркотици в България и да се проведе среща с представител на Посолството в 

САЩ в София за изясняване на цитираните данни в доклада. 

Членовете на НСНВ одобриха предложението. По данни от Годишния доклад на 

НСНВ и Националния фокусен център за наркотици и наркомании, по проблемите, свързани с 

наркотиците и наркоманиите в България за 2011г. броя на зависимите от наркотици е 32 000. 

Членовете на съвета взеха решение диклада да се публикува на интернет страницата на 

НСНВ. 

 

 

 

 

 

 

     

СЕКРЕТАР НА НСНВ   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ 
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