РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ
от първо редовно заседание
на Националния съвет по наркотичните вещества
13.12.2012 г.
По точка 1 от дневния ред: Приемане на отчет за дейността на Общинските
съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) и Превантивно-информационните центрове
(ПИЦ) към тях за 2011г.
Националният съвет по наркотичните вещества (НСНВ) прие отчета за дейността на
ОбСНВ и ПИЦ за 2011г.
По точка 2 от дневния редПриемане на годишния доклад по проблемите,
свързани с наркотиците и наркоманиите в България за 2012г.
НСНВ прие годишния доклад за 2012г.
По предложение на директора на Националния фокусен център за нзркотици и
наркомании НСНВ взе решение да започне работата по доклада за 2013 д. по проблемите,
свързани с наркотици и наркомании в България.
По точка 3 от дневния ред: Предложение на Министерството на здравеопазването
за избор на национален координатор по наркотиците на Република България в областта
на намаляване на търсенето на наркотици.
На членовете на НСНВ беше представена кандидатурата на г-жа Венда Зидарова –
секретар на съвета.
НСНВ избра г-жа Венда Зидарова за национален координатор по наркотиците от МЗ в
областта на намаляване на търсенето на наркотици.
По точка 4 от дневния ред: Анализ на ситуацията в страната по отнопение на
рисковите общности във връзка с употребата на наркотични вещества.
НСНВ птрие представения анализ.
По точка 5 от дневния ред: Предложения на Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“ – МВР и Агенция „Митници“ – МФ за включване на нови
вещества в приложенията на Наредбата за реда за класифициране на растенията и
веществата като наркотични.
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Членовете на съвета решиха предложенията да се предоставят на Експертния съвет
към НСНВ за становище за поставяне на веществата под национален контрол.
По точка 6 от дневния ред: Предложение на Агенция „Митници“ – МФ за
въвеждането на регулаторен режим за вещества, използвани при незаконно
производство на синтетични стимуланти от амфетаминов тип.
НСНВ реши да се създаде междуведомствена работна група за изготвяне на проект на
регулаторен режим за вещества, които не са поставени под контрол, но се използват при
незаконно производство на наркотични вещества. В състава на работната група да се включат
представители на МФ – Агенция „Митници“ , МИЕТ, МП, ВКП.

ВЕНДА ЗИДАРОВА
СЕКРЕТАР НА НСНВ

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ
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