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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЯ 

от първо редовно заседание 

на Националния съвет по наркотичните вещества 

18.06.2012 г. 

 

По точка 1 от дневния ред: Одобряване на годишния доклад на Рпублика 

България за 2011г. (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 незаконно отг;еждане, производство и трафик 

на наркотици“), във връзка с подготовката на годищния отчет за 2011г. на Договорите 

за международен контрол на наркотиците. 

Националният съвет по наркотичните вещества (НСНВ) одобри доклада за 2011г. 

Ангажимент на секретариата на НСНВ е доклада да се изпрати по електронен път на 

Службата на ООН по наркотици и престъпност, спазвайки срока – 30 юни 2012 г. 

По точка 2 от дневния ред: Становище на НСНВ относно предложението на 

Боливия заповторното й присъединяване с резерва към Единната конвенция по 

упойващите вещества от 1961 г., заизготвяне от МВнР на позиция на България. 

НСНВ одобри предложението на МВнР България да не подкрепи повторното 

присъединяване на Болония с резерва към Единната конвекция по упойващите вещества от 

1961 г. Членовете на съвета решиха МВнР да изготви позиция на България, която да се 

гласува на следващо заседание на НСНВ. При изгорвяне на позицията да се вземе предвид и 

евентуално общо решение на Европейския съюз по проблема. 

 

По точка 3 от дневния ред: Платформа за промяна на политиката по отншение на 

психоактивните вещества в България, представена от професионалисти, 

неправителствени организации и граждани. 

 

НСНВ взе решение да се създаде междуведомствена работна група, която да направи 

анализ на предложенията, представени в Платформата. Анализът да се представи на 

заседание на съвета. В състав на работната група да се включат представители на вносителите 

на Платформата, МЗ, МП, МВР, МОМН, МТСН, МТСП и Агенция „Митници“. 

 

По точка 4 от дневния ред:  
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1.Предложение на неправителствени организации за интегриране на програмите за 

социална рехабилитация на употребяващите наркотици в системата на социалните и здравни 

услуги. 

Да се създаде междуведомствена работна група, която да включва експерти от МЗ и 

МТСП и представители на неправителствените организации, представили предложението. 

2. Предложения за изменения и допълнения в Наказателния кодекс и Закона за 

изпълнения на наказанията ще бъдат предоставени на МП. Предложенията, касаещи НК ще 

бъдат внесени за разглеждане от работната група изготвила проекта за изменение и 

допълнение на НК. 

Тези предложения ще се разгледат и от работната група, която ще направи анализ по 

предложената Платформа. 

 

 

 

 

 

ВЕНДА ЗИДАРОВА    ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА      

СЕКРЕТАР НА НСНВ   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ 
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