от 1 септември 2014 година
ПРАВИЛНИК
ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
ГРАД ПЕРНИК

Раздел I
Общи положения:
Чл. 1. (1) Съгласно чл. 15 от Правилника за организацията и дейността на Националния
съвет по наркотични вещества се създават Общински съвети по наркотични вещества в
общините, чиито административни центрове са административни центрове на области.
Правилника урежда организацията и дейността на Общински съвет по наркотични
вещества град Перник към Община Перник, наричан по-нататък Съвета.
(2) Съветът е орган за провеждане на Общинската политика срещу злоупотребата с
наркотични вещества, съобразно Националната политика в тази област.
Раздел II
Функции на Съвета:
Чл. 2. Съветът по чл. 1. има следните функции:
1. Разработва, осигурява и координира изпълнението на Общинските програми за борба
срещу злоупотреба с наркотични вещества в Община Перник.
2. Предлага чрез Кмета на Община Перник проект на бюджет за осигуряване на
средства за провеждане на Общинската политика в тази област.
3. При осъществяване на своите функции си сътрудничи и обменя информация с други
институции и организации.
4. Общинският съвет по наркотични вещества град Перник се финансира със средства
от държавния бюджет чрез общинските бюджети.

Раздел ІІІ
Организация на Съвета:
Чл. З. (1) Съветът е колективен орган, който се състои от председател, секретар и
членове.
(2) Председателят и Секретарят на Съвета се назначават от Кмета на Община Перник.
(3) Членове на Съвета могат да бъдат представители на заинтересованите ведомства,
както следва:
- Общински съвет
- Окръжна прокуратура
- Окръжен съд
- Областна дирекция ОДМВР
- Отдел “ Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”
- Отдел "Образование, култура, младежки дейности и спорт"
- РИО на МОН
- Отдел "Закрила на детето"
- РИОКОЗ
- БЧК
- МБАЛ ’’Р. Ангелова” – Психиатрично отделение и Наркологичен кабинет ДКЦ- I
- Фондация П.У.Л.С. (НПО)
- РЗИ
(4) Членовете на Съвета се определят със заповед на Кмета на Община Перник.
Чл. 4.(1) Председателят на Съвета:
1. Представлява Съвета.
2. Ръководи заседанията и цялостната работа на Съвета.
3. Внася предложения и въпроси за разглеждане от общинска администрация и
Общински съвет, във връзка с дейността на Съвета и Превантивно- информационния
център.
4. Подписва протоколите от заседанията на Съвета.
5. Координира дейността на Съвета с Националния съвет по наркотични вещества .
(2). В отсъствие на Председателя, неговите функции се изпълняват от секретаря.
Чл. 5. Секретарят на Съвета:
1. Организира подготовката на заседанията на Съвета.
2. Координира изпълнението на взетите на заседанията решения.
3. Води протоколите от заседанията на Съвета.
4. Съхранява протоколите от заседанията с приложените документи и решенията на
Съвета.
5. Изготвя документи и материали за кореспонденция.
6. Координира дейността на Съвета с общинските съвети по наркотични вещества от
цялата страна.
Чл. 6.(1) Съветът е действащ орган, който провежда четири редовни заседания в
годината.
(2) Заседанията на Съвета се свикват от неговия Председател.
(3) Съветът има право да провежда извънредни заседания по инициатива на всеки от
членовете му.
Чл.7. Всяко заседание се провежда по дневен ред, изготвен от Секретаря, който се
изпраща на членовете на Съвета най-малко 5 работни дни преди заседанието, заедно с
материалите по дневния ред.
Чл. 8. (1) Заседанията на Съвета могат да бъдат закрити или отворени за граждани.

(2) Всеки член на Съвета може да прави предложения за включване на въпроси в
дневния ред.
Чл. 9. Заседанията на Съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко
половината от членовете му. При липса на кворум се насрочва ново заседание.
Чл. 10.(1) Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство
от членовете на Съвета.
(2) Съветът може да проведе тайно гласуване за решение на конкретен въпрос, по
предложение на всеки от членовете..
Чл. 11. За всяко заседание Секретарят води протокол, към който се прилагат и
документите, които са били предмет на обсъждане от Съвета.
Чл. 12. В края на всяка година Съветът отчита дейността си пред Националния съвет по
наркотични вещества, Общински съвет град Перник и кмета на Общината.
Раздел IV
Превантивен информационен център (ПИЦ):
Чл. 13. Към Общинския съвет по наркотични вещества град Перник е създаден
Превантивно- информационнен център, по чл. 21, ал.1, т.2 от ЗКНВП.
Чл. 14.(1) Превантивно- информационен център (ПИЦ) - град Перник:
1. Осъществява превантивните дейности и програми на общинско равнище.
2. Събира, съхранява и анализира информацията на общинско ниво, която е необходима
за изготвянето, осъществяването и координирането на програмите по чл.2, т.1. от
настоящите правила.
3. Създава и поддържа актуална база данни за възможностите за лечение и
рехабилитация, която предоставя на заинтересованите граждани.
4. Извършва подбор и подготовка на екипи за реализирането на общинските програми.
5. Организира работни срещи, семинари и конференции в областта на наркоманиите.
6. Осъществява мотивиране за лечение и търсене на специализирана помощ на
заинтересованите лица.
7. Създава условия за информационно осигуряване дейността на Съвета.
8. Организира и провежда корекционно- възпитателна дейност с деца от рискови
семейства.
9. Методически ръководи превантивните дейности в учебните заведения.
10. Изработва и издава информационни материали, свързани с употребата на
наркотични вещества- листовки, плакати, бюлетини и др.
Чл.15. Съставът на ПИЦ се назначава от Кмета на Община Перник.
Чл. 16.(1) Дейността на ПИЦ се финансира със средства от републиканския бюджет,
предоставени целево на Община Перник и със средства от общинския бюджет по
Програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Община Перник,
включени в бюджета на Общината за съответната година.
(2) Средствата за заплати и осигурителни плащания се осигуряват от републиканския
бюджет- Министерство на здравеопазването чрез Националния център по наркомании.
(3) При възможност, Община Перник отделя средства за дофинансиране.
Чл. 17. При изпълнение на общинската политика, ПИЦ се контролира и ръководи от
Общинския съвет по наркотични вещества град Перник и Кмета на общината.
Чл. 18. При изпълнение на Националната политика, ПИЦ се ръководи методически от
Националния съвет по наркотични вещества, чрез Националния център по наркомании
към Министреството на здравеопазването.

Раздел V
Преходни и заключителни разпоредби:
1. Настоящия Правилник е изготвен на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка
с чл. 15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, чл. 15-21 от
Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични
вещества, § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 136 на
Министерски съвет от 5 юни 2006г. и решение № 494/15.06.2006г. на Общински съвет
гр. Перник.
2. Съветът се свиква на първо заседание от неговия Председател в срок един месец след
приемането на Правилника.
3. Изпълнението на Правилника се възлага на Председателя на Общинския съвет по
наркотични вещества град Перник.

