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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от първо редовно заседание 

на Националния съвет по наркотичните вещества 

15.10.2012 г. 

По точка 1 от дневния ред: Приемане на доклад за изпълнение на Плана за 

действие на Националната стратегия за борба срещу наркотиците (2009-2013г.) 

Националният съвет по наркотичните вещества (НСНВ) одобри доклада за изпълнение 

на Плана за действие на Националната стратегия за борба срещу наркотиците за 2011 г. 

По точка 2 от дневния ред: Обсъждане на предложение за създаване на 

междуведомствена работна геупа за изработване на нова Национална стратегия за борба 

с наркотиците (2014-2018г.) 

НСНВ реши: 

1. Да се създаде междуведомствена работна група за изработване на нова национална 

стратегия за борба с наркотиците, в която да се включват представители на всички ведомства, 

влизащи в състава на НСНВ. На първото заседание на работната група да се поканят 

представители на неправителствени организации, които имат отнощение към борбата с 

наркотиците за определяне на сстратегическата рамка. При необходимост на заседанията на 

междуведомствената работна група да бъдат канени външни експерти. Проектът на 

стратегията да се представи за публично обсъждане. 

2. Секретариатът на НСНВ да изготви писмо до ведомствата за определяне на 

представители за междуведомствената работна група. Конкретните предложения за работа в 

нея да бъдат излъчени в срок до 10 декември 2012г. 

За прецедатели на междуведомствената работна група дс се определят националните 

координатоери по наркотиците. 

3. Да се създаде междъведомствена работна група за анализ на изпълнението на Плана 

за действие на Националната стратегия за борба срещу наркотиците. 

По точка 3 от дневния ред:  

1.Писмо от Общинския съвет по наркотични вещества – Благоевград, относно 

предавания и публикация за легализиране на марихуаната и производни на канабиса. 

НСНВ реши писмото да се предостави на Държавната агенция за закрила на детето и 

на Съвета за електронни медии. 
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