
 

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ПРОГРАМИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА 
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 
 
 
 

Име на 
юридическо 

лице 

Адрес на 
програма 

Видове дейности Име на ръководителя на 
програмата и телефон за 

връзка 

Номер на 
съгласие от 
НЦОЗА за 

осъществяване 
на програмата 

Сдружение 
„Асоциация 
Доза обич“ 

Бургас, 
ул. „Цар Асен“ 
81, ет. 2 

Аутрич дейност; 
 
Раздаване на информационни 
материали; 

Камен Пенков 
 
тел./факс 056 82 75 47/ 
0898 894 386 

Рег. № 964/ 
26.03. 2020 г. 

  Предоставяне на консултации и 
информация, целяща намаляване на 
рисковото поведение; 

е-mail: 
doseoflove@bitex.com 

doseoflove99@gmail.c
om 

 

   
Предоставяне на консултации и 
информация за видовете социални 
услуги и услугите за подкрепа, които 
клиентите могат да получат; 

уебсайт: 
www.doseoflove.org 

 

  
Предоставяне на консултации и 
информация за законодателството и 
предоставяните услуги в областта на 
лечението на зависимостите; 

  

  
Водене на случай; 

  



 
  Предоставяне на доброволно 

консултира-не и изследване за ХИВ, 
Хепатит В и С, сифилис; 

 
Предоставяне на консултация и 
информация за безопасно инжектира-не, 
безопасно сексуално поведение и други 
здравни и социални теми; 

 
Консултиране и обучение на 
употребяващи наркотици за практики за 
практики на употреба на наркотици, 
намаляващи риска от предозиране; 

 
Насочване за лечение на ХИВ 
/СПИН, кръвно-преносими болести и 
полово-предавани инфекции; 

 
Поддържане на функционирането на 
нископрагов център. 

  



 
Фондация 
„Център за 
хуманни 
политики“ 

София, 
бул. „Сливница“ 
109 

Функциониращ нископрагов дневен 
център, в който се предоставят следните 
дейности/услуги: 

 
Осигуряване на базовите хигиенни и 
битови потребности на лицата; 

 
Осигуряване на здравна грижа – 
насочване към лечение на 
кръвнопреносими инфекциозни 
заболявания, причинени вследствие 
употребата на наркотични вещества и 
сексуално предавани инфекции; 

 
Осигуряване на психологическа 
подкрепа; 

 
Кризисни интервенции; 

 
Социална подкрепа - осигуряване на 
достъп до необходими институции за 
подкрепа; 

 
Консултиране и информираност – 
Скрининг и оценка на проблема с ПАВ, 
алкохол, консултации по проблема, 
насочване към програми за лечение; 

 
Социално-правно консултиране и 
административна подкрепа – 
работа със семействата и близки – 
информация за зависимостта и 
възможности за лечение и др. 

Юлия Георгиева 

тел. 0899 916 839 

e-mail: 
pinkhousesofia@gmail.com 

 
уебсайт: 
www.centerforhumanepolicy.org 

Рег. № 1148/ 
28.04.2020 г. 



 
  Групови дейности и арт занимания – 

регулярно провеждане на групови 
дейности, свързани с преглед на 
правилата за поведение в Центъра, 
провеждане на обучения за превенция 
на свръхдоза и предпазване от 
инфекциозни заболявания и сексуално 
предавани инфекции; работа по 
промяна на поведението и намаляване 
на употребата на ПАВ или алкохол. 

  

Фондация за 
регионално 
развитие 
„Рома“ 

Пловдив, 
ул. „Малина“ 12 

Аутрич дейност 
превенция на инфекциозни заболявания, 
причинени от употребата на наркотични 
вещества; 

 
Консултиране и осъществяване на 
скринингови тестове за ХИВ, сифилис, 
хепатит С, сексуално предавани 
инфекции и туберкулоза; 
Имунизации за хепатит В. 

 
Насочване към лечение за 
кръвопреносими инфекции, причинени 
от употребата на наркотични вещества и 
СПИН. 
Медицински консултации с помощта на 
мобилен медицински кабинет на лица, 
употребяващи наркотични вещества, 

Асен Карагьозов 

тел. 032/ 62236 

e-mail: 
frdroma@abv.bg 

Рег. № 2156/ 
08.11.2021 г. 



 
  Първична обработка на рани. 

 
Раздаване на информационни 
материали; Психологически 
консултации; 
Кризисни интервенции, 
Водене на случай, 
Консултации по правни въпроси. 

  

Сдружение 
„Адаптация“ 

Благоевград, 
ул. „Васил 
Априлов“ № 19 

Основна е аутрич дейността 
(работа на терен); Кризисни 
интервенции; 
 
Посредничество (насочване) - намиране 
на възможности за ресоциализация; 

 
Мотивационно консултиране; 

 
Предоставяне на информационни 
материали; 

 
Насочване на клиентите на програмата 
към необходимите институции и 
професионалисти; 

 
Психосоциално консултиране; 
При работа на терен се осъществява 
преди- и следтестово консултиране. 
 
Организацията не поддържа 
нископрагов център.  

Марияна Станкова, 

тел. 0888 307 262 

e-mail: 
adaptation.bld@gmail.com 

Рег. №1147/ 
04.06.2021 г. 

 


