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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н   

 
 

 
 П Р А В И Л Н И К 

 
за организацията и дейността на  

Общинския съвет по наркотични вещества  
Община Смолян 

 
 

Раздел І 
Общи положения 

 
Чл. 1. (1) С правилника се урежда организацията и дейността на Общински 

съвет по наркотични вещества към Община Смолян, наричан по-нататък “съвета”. 
(2) Съветът е орган за провеждане на националната политика на общинско 

ниво срещу злоупотребата с наркотичните вещества, както и борба с 
наркотрафика. 

(3) Общинският съвет по наркотични вещества се определя с решение на 
съответния Общински съвет. 
 
 

Раздел ІІ 
Организация на съвета 

 
Чл. 2. (1) Съветът е колективен орган, който се състои от председател, 

секретар и членове. 
(2) Председател на съвета е Секретаря на общината. 
(3) Секретар на съвета е  главния експерт “здравеопазване” към община 

Смолян. 
Чл. 3.  Членове на съвета  са: 

1. Представител от Регионалната Хигиенно-епидемиологична инспекция; 
2. Представител от Регионалния център по здравеопазване; 
3. Представител от Центъра за психично здраве; 
4. Представител от Дирекция “Агенция за социално подпомагане”; 
5. Представител от Регионалния инспекторат на МОН; 
6. Представител от Регионално звено за борба с организираната 
престъпност (РЗ “БОП”) към РДВР – Смолян; 

7. Представител от Районно полицейско управление; 
8. Представител от “Митническо бюро “ – Смолян; 
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9. Представител от Регионалния граничен сектор; 
10. Представител от Районна прокуратура; 
11. Представител от Окръжен съд; 
12. Представител от Районен съд; 
13. Представител от Окръжна следствена служба. 

Чл. 4. В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на 
съвета могат да участват и представители на не правителствени и други 
организации и експерти. 

Чл. 5. (1) Председателят на съвета: 
1. Представлява съвета. 
2. Ръководи заседанията и цялостната работа на съвета. 
3. Внася предложения и въпроси свързани с дейността на съвета. 
4. Подписва протоколите от заседанието на съвета. 

Чл. 6.  (1) Секретарят на съвета: 
1. Организира подготовката на заседанията на съвета. 
2. Координира изпълнението на взетите на заседанията решения. 
(2)  Секретарят на съвета може да се подпомага от експерти. 

Чл. 7. (1) Общинският съвет по наркотични вещества осъществява своята 
дейност съгласно правилник приет от Общинския съвет. 

(2)  Съветът има следните функции: 
1. Изпълнява националната политика за борба срещу злоупотребата с 
наркотични вещества и наркотрафика; 

2. Разработват, осигуряват и координират общинските програми за борба 
срещу злоупотребата с наркотичните вещества в съответствие с 
националните програми по чл. 11, т. 1 и 2 от Закон за контрола върху 
наркотичните вещества и прекурсорите; 

3. Съветът предлага на Общински съвет проект на бюджет за осигуряване 
на средства за провеждане на общинската политика в тази област; 

4. Създава превантивно-информационен център с цел съхраняване и 
анализиране информацията на общинско равнище; 

5. Ежегодно отчита дейността си по т. 2 – 4 пред Общинския съвет. 
(3)  Заседанията на съвета се свикват от неговия председател. 

         (4)  В срок до 10 дни след всяко заседание, секретарят изпраща на членовете 
на съвета препис от взетите решения. 
 (5) Съветът може да проведе извънредно заседание по предварително обявен 
дневен ред по инициатива на всеки от    членовете му. 
 (6)  Съветът провежда най-малко 4 заседания в годината. 
 Чл. 8. Заседанията на съвета са закрити. По изключение съвета може да 
реши отделно заседание да бъде открито. 
 Чл. 9. (1) Дневният ред на заседанието се изготвя от секретаря съгласувано с 
председателя на съвета и се изпраща на членовете най-малко 5 работни дни преди 
заседанието с материалите от дневния ред. 
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                   (2) Всеки член на съвета може да прави предложения за включване на 
въпроси в дневния ред. 
 Чл. 10. Заседанията на съвета се считат за редовни, ако в тях участвуват 
най-малко две трети от членовете му. При липса на кворум се насрочва ново 
заседание. 
 Чл. 11. Решенията на съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено 
мнозинство от членовете на съвета. 
 Чл. 12. (1) На заседанията на съвета се водят протоколи, които се подписват 
от водещия протокола и Председателя на съвета. 

(2) Цялата документация на комисията се съхранява от секретаря. 
 Чл. 13. За изпълнение за своите функции, Общинският съвет по 
наркотичните вещества може да създава експертни групи. 
 Чл. 14. (1) Информация за дейността на Общинския съвет по наркотични 
вещества в Община Смолян се дава пряко от председателя на съвета или чрез гл. 
експерт “връзки с обществеността”. 
 

Заключителна разпоредба: 
 
§ 1. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му и е приет с Решение № 
157 / 29.11.2004 година на Общински съвет – Смолян  

 
С Решение № 555/29.01.2007 г. на Общинския съвет Общинския съвет 

по наркотични вещества е преименуван в Областен съвет по наркотични 
вещества. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – инж.  ДИМИТЪР  КРЪСТАНОВ  
 


