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КОИ СМЕ НИЕ?

Съгласно Закона за контрол въру наркотичните вещества и
прекурсорите, се създават Общински съвети по
наркотичните вещества (ОбСНВ). Функциите и задачите са
определени с Правилника за организацията и дейността на
Националния съвет по наркотичните вещества. Общинските
съвети по наркотичните вещества:

- Разработват и приемат общински програми за борба срещу
злоупотребата с наркотичните вещества и наркотрафика, в
съответствие с националните програми по чл.11 т.2 от ЗКНВП. 

- Предлагат чрез кмета на общината проекта на бюджет за
осигуряване на средства за провеждане на общинската
политика в тази област.

-- Отчитат дейността си пред Националния съвет по
наркотичните вещества.

 До този момент са създадени 27 Общински съвета по
наркотичните вещества във всеки областен град. 

Превантивно-информационните центрове осъществяват
превантивни дейности и програми, събират, съхраняват и
анализират информацията на общинско равнище.

Подпомагат общинските съвети по наркотичните вещества
при изготвянето и предоставянето на информация във
връзка с дейността им до Националния съвет по
наркотичните вещества. Общинският съвет по наркотичните
вещества-Видин се състои от председател, секретар,

психолози и социолог.

 



СПОДЕЛЕНИ ДОБРИ
ПРАКТИКИ

 Целта на  форума е да се
направи обмен на идеи на
младежите  за превенция
употребата на наркотични
вещества и промоция на
здравето. Организацията
на обединените нации
номинира младежки
лидери, които се
ангажират с политики,

нови визии, послания и
перспективи срещу
ограничаването на
зависимостите. Зорница
Василева е петият
доброволец от Видин,

член и председател на 

 Общинския младежки
съвет за превенция на
зависимости, който 

 представляваше страната
ни на световния форум
тази година. 

МЛАДЕЖКИ ФОРУМ З А
ПРЕВЕНЦИЯ НА  НАРКОТИЦИ КЪМ

UNODC -  ВИЕНА

 Младежкият форум
насърчава младите хора
да бъдат създатели на
промените и да помогнат
на своите връстници да
изградят здравословна
общност за всички. По
време на различни
семинари и интерактивни
сесии за превенция,

основаващи се на
доказателства,

участниците представят
на международните
делегати на CND (Комисия
за наркотичните
вещества) изчерпателно
изявление, което включва
резултатите от
интензивната работа на
младежите в рамките на
форума.  

 

 

ЗА  ПЕТА  ГОДИНА  НА
МЕЖДУНАРОДНИЯ

ФОРУМ  ВЗИМА
УЧАСТИЕ

ДОБРОВОЛЕЦ  ОТ
МЛАДЕЖКИ

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ  НА
ЗАВИСИМОСТИ .



МАЧЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ
СЕВЕРА СРЕЩУ ЮГА

За четиринадесета
поредна година по
повод 1 декември -

Световен ден за борба
срещу спин в спортна
зала Фестивална се
проведе Мач на
звездите -

символичен двубой
между ученици от
видинските училища,

разделени на два
отбора - Север и Юг.  

1  ДЕКЕМВРИ -  СВЕТОВЕН ДЕН З А
БОРБА  СРЕЩУ СПИН

Доброволците от
Общински младежки
съвет за превенция
на зависимости -

Видин раздават
червени панделки,

символ на
съпричастност,

превантивни
материали и
предпазни средства.

Всяка година се
провежда и Конкурс
за рисунка  и постер
по случай 1 декември.

Мачът е емблема за
музика, баскетбол,

игри (140 лева за
център от кош), шоу и
много забавления!

 

 



КОНЦЕРТ-КОНКУРС
ПЕСЕН НА СВЕТИ

ВАЛЕНТИН 

На 14 февруари
традиционно
стартира вторият етап
от Национална
АНТИСПИН кампания.

Доброволци от
Общинския младежки
съвет за превенция на
зависимости раздават
превантивни
материали,

валентинки с
послания, изработени
от ОбСНВ-Видин и
доброволци, стикери
на гражданите на град
Видин. 

XX I I -ТО  И ЗДАНИЕ  НА  КОНЦЕРТЪТ-
КОНКУРС

В залата на
Симфониета-Видин се
проведе XXII-то
издание на концерт-

конкурса. Водещи на
конкурса всяка 

 година са
доброволци от
Общинския младежки
съвет за превенция
на зависимости, а
участници в журито
са членове на
Общинския съвет по
наркотичните
вещества-Видин.



POP-UP 
ФЕСТИВАЛ 

Фестивалът се
провежда за втора
поредна година във
Видин от Регионална
библиотека
„Михалаки Георгиев“

в партньорство с
Общинския съвет по
наркотичните
вещества-Видин.

Психолозите от
Общинския съвет по
наркотичните
вещества-Видин
обучават деца на
различни възрасти в
трениране на
емоционална
интелигентност чрез
различен вид
активности като: емо-

карти, верига на
желанията, медал на
приятелството и др.

 

POP-UP фестивалът е
най-масовото
образователно
събитие за
емоционална
интелигентност в
света. Провежда се в
над 200 по повод
Международния ден
на децата. фестивалът
е подкрепен от
множество
международни
организации като
ООН, Уницеф,

Международен
комитет за децата и
др. FUNтазия е
национален
координатор в
провеждането на
фестивала у нас. В
България фестивалът
се провежда за втора
поредна година в
близо 60 локации в
цялата страна.



ПОXОД ЗА
СВОБОДАТА

„Поход за свобода“

срещу трафика
на хора за втора
поредна година се
проведе във Видин.

Инициативата се
организира по повод
Европейския ден за
борба с трафика на
хора - 18 октомври.

Нейната цел е да
събере граждани с
активна обществена
позиция, партньори и
съмишленици и да
обърне вниманието
на българите към
огромните мащаби на
търговията с човешки
животи у нас. 

WA LK  FOR  FREEDOM 

 



МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ
ПО ИЗКУСТВАТА THE

BRIDGE FEST

 The Bridge FEST е
младежки фестивал на
изкуствата, който се
провежда във Видин
всяко лято. Улиците
на града се изпълват с
музика, усмивки и
позитивни емоции.

 

В него участват над
100 талантливи
младежи, провеждат
се над 10 работилници
по визуални изкуства,

музика и танци и
различни събития.



КАК ДА СТАНА ЧАСТ
ОТ ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ПО НАРКОТИЧНИТЕ
ВЕЩЕСТВА-ВИДИН?

Общинският съвет
по наркотичните
вещества-Видин
работи активно с
младежи в
различни
инициативи,

кампании и
дейности. Към
Общинския съвет
по наркотичните
вещества е
създаден
Младежки
общински съвет за
превенция на
зависимости. 

 

В него членуват
ученици на
различна възраст
от различни
видински
училища. Всеки
желаещ може да се
включи, като
попълни
декларация за
съгласие от
родител. 

гр. Видин пл. Бдинци 2 ет. 13 ст. 4  тел: 094/600775, email:
osnv.vd@gmail.com

Състав на Общинския съвет по
наркотичните вещества-Видин

 
Красимира Елисеева

Председател на Общинския съвет по
наркотичните вещества

 
Камелия Миткова 

Секретар на Общинския съвет по
наркотичните вещества

 
Силвия Нелчева

Социолог в Общинския съвет по
наркотичните вещества-Видин

 
Велислава Цанкова 

Психолог в Общинския съвет по
наркотичните вещества

 
Боряна Ангелова 

Психолог в Общинския съвет по
наркотичните вещества

 
Мартин Лишков

 Психолог в Общинския съвет по
наркотичните вещества 

 
Веселка Димитрова

Психолог в Общинския съвет по
наркотичните вещества

 
Пролетка Кръстева 

Психолог в Общинския съвет по
наркотичните вещества

 


