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ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерски съвет за структурни промени в 

системата на здравеопазването 

 

 

 

УВАЖАЕМА  Д-Р АНДРЕЕВА,  

 

 По повод на проект на Постановление на Министерски съвет за структурни 

промени в системата на здравеопазването, публикуван на интернет страницата на 

Министерство на здравеопазването на 9.07.2014 г., ние, долуподписаните 

неправителствени организации, бихме искали да изразим категоричното си несъгласие 

с предложението за закриване на Националния център по наркомании (НЦН) и поемане 

на дейността му от Националния център по обществено здраве и анализи и 

Изпълнителна агенция „Медицински одит”. 

 Националният център по наркомании е орган за координация и методическо 

ръководство по проблемите на употребата и зависимостта от наркотични вещества, 

включително на дейностите, свързани с превенция на употребата с наркотични 

вещества, с лечение, с намаляване на здравните вреди и рехабилитация. Той изпълнява 

функциите на експертен орган в областта на наркоманиите и национален фокусен 

център, осъществява специализиран контрол на лечебната дейност по отношение на 

лица, употребяващи или зависими от наркотични вещества и осигурява 

представителство на Република България в обединената европейска информационна 

система в областта на наркотиците и наркоманиите. 

 В годините Националният център по наркомании се утвърди като 

професионален и компетентен партньор, както на държавната администрация, така и на 

неправителствените организации, ангажирани с проблемите на употребата и 

зависимостта от наркотични вещества. Нещо повече, понастоящем центърът е 

единственият реално работещ държавен орган, който активно провежда националната 

политика в областта на превенцията, намаляване на вредите, лечението и 

рехабилитацията, свързани с употребата на наркотични вещества. Ние, като 

представители на гражданското общество,  които си сътрудничат с НЦН, сме преки 

свидетели на ангажираността, отдадеността и професионализма на неговия екип. В 

последните години НЦН инициира множество обучения, издаване на методически 

ръководства, нормативни актове, срещи и събития, които подпомагат и развиват 

дейностите по превенция, лечение и рехабилитация и намаляване на здравните вреди от 
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употребата на наркотици, включително и тези, прилагани от неправителствени 

организации.       

Опитът да се закрие центърът и неговата дейност да се претопи в сферата на 

общите проблеми на общественото здраве и анализите ние приемаме като проява на 

незаинтересованост към проблемите на употребата на наркотици и наркотичните 

зависимости от страна на държавата, към които и без друго тя е в огромен дълг. 

Поредица от национални стратегии за борба с наркотиците не получиха необходимото 

финансиране за осъществяване на заложените в тях дейности. Продължава забавянето 

на приемане на новата Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018. 

Изразяваме сериозното си опасение, че малкото инициативи, които правителството 

подкрепя в областта на намаляване търсенето на наркотици и които се осъществяват и 

координират основно от Националния център по наркомании, ще бъдат прекратени и 

заличени с предложената структурна промяна. Нещо повече, във Вашия доклад, с който 

се предлага структурната промяна, липсва каквато и да било обосновка защо това се 

налага и как закриването на НЦН ще подобри грижата за общественото здраве на 

българските граждани.  

Със закриването на НЦН реално ще бъде сложен край на провеждане на 

националната политика по намаляване на търсенето на наркотици, което е недопустимо 

за една европейска държава и ще означава сериозно неизпълнение на ангажиментите ни 

към Стратегия по наркотиците на Европейския съюз и План за действие 2013 – 2020.      

 Бихме искали да припомним, че проблемът с употребата и зависимостта от 

наркотични вещества надхвърля сферата на здравеопазването. Това е проблем със 

сериозни социални и социално-икономически измерения. Интервенциите в тази сфера 

изискват специализиран подход и специализирана подготовка на кадри, които да ги 

подпомагат и мониторират. 

 

 

УВАЖАЕМА  Д-Р АНДРЕЕВА,  

 

  Апелираме за оттегляне на проект на Постановление на Министерски съвет за 

структурни промени в системата на здравеопазването, предвиждащ закриване на 

Националния център по наркомании и за по-сериозна ангажираност на Министерство 

на здравеопазването с проблемите, свързани с употребата и зависимостта от 

наркотични вещества.   

 

 

С уважение, 

 

1. Фондация „Инициатива за здраве“, гр. София 

2. Сдружение „Проект Пеперуда София“, гр. София 

3. Фондация „Социални и здравни алтернативи”, гр. Плевен 

4. Сдружение „Адаптация”, гр. Благоевград 

5. Фонд за превенция на престъпността „ИГА“, гр. Пазарджик 

6. Сдружение "Рестарт- пациенти и експерти за медицински коноп", гр. София 

7. Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), гр. 

София 

8. Фондация „За по-добро психично здраве”, гр. Варна 



3 
 

9. Център за изследване на демокрацията, гр. София     

10. Фондация "Надежда срещу СПИН", гр. София  

11. Фондация "И", гр. Варна 

12. Движение „Промена“, гр. София 

13. Фондация "Тромбофлебици в действие“, гр. Стара Загора 

14. Сдружение "Октава", гр. София  

15. Фондация "Здраве и социално развитие", гр. София 

16. Сдружение „Доза обич“, гр. Бургас 

17. Сдружение "Любов без граници", гр. Кюстендил 

18. Терапевтична общност „Феникс“, гр. София 

19. Фондация П.У.Л.С., гр. Перник 

20. Фондация „Панацея“, гр. Пловдив 

21. Сдружение за психосоциална рехабилитация и ресоциализация "ИЗБОР", гр. Ст. 

Загора 

22. Асоциация „Солидарност“, гр. София 

23. Сдружение „Избери живота”, гр. Казанлък 

24. Психотерапевтичен институт по социална екология на личността, гр. София 

25. Фондация „Индекс“, гр. София 

26. Национално движение "Деца срещу дрогата", гр София 

 

 

 

Лице за контакти: 

 

Анна Любенова       

Фондация „Инициатива за здраве“   

Ул. Тодор Каблешков №52     

1680 София       

Тел. 02 955 04 72   

sofianep@online.bg      

 


