
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 

на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивен 
информационен център по наркомании за 2018 година 

Въведение 

В ерата на глобалните технологии за комуникация и информация все още има 
теми и въпроси, към които подхождаме с предразсъдъци и страх, с неразбиране и 
стигматизиране. Една от тези теми е свързана с наркотиците, като че ли на някакво 
ниво говоренето за тях, особено в публичното пространство, е тема „табу”.  

Немалко са случаите, в които хората са пряко засегнати от наркотиците или пък 
те са много близо до тях, но като че ли повечето хора не разпознават тези индикатори 
или пък ги отричат, именно поради страх, че няма да бъдат разбрани и дори ще бъдат 
заклеймени, или от притеснение, че не знаят какво да правят. 

Най-полезното „оръжие” в тази ситуация би била информацията. Колкото по-
информирани сме, толкова по-малко въпроси ще има, за които да не можем да 
отговорим. Колкото повече знаем за наркотиците, за това откъде идват, каква е 
причината хората да ги употребяват, какви са рисковете от употребата им, толкова 
повече възможности ще има за превенция на проблеми, свързани с тях. 

Превенцията и информацията е водеща в работата на Общински съвет по 
наркотични вещества – гр. Велико Търново и на Превантивен информационен център 
по наркомании към него. Безспорен факт е, че успехът на усилията в тази област цели 
ограничаване въвличането на нови хора в употребата и злоупотребата с наркотични 
вещества, както и осигуряване на лесен достъп до ефективни превантивни програми. 
От съществено значение е работещото партньорство между институциите – Община 
Велико Търново, МКБППМН, ДПС, ОД МВР, РЗИ, ЦПЗ, Районна прокуратура, сектор 
"Пробация", отдел "Закрила на детето" и НВУ "Васил Левски". 

В изпълнение на това в Община Велико Търново функционира Общински съвет 
по наркотични вещества /ОБСНВ/, създаден по Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите и Превантивен информационен център /ПИЦ/ по проблемите 
на зависимостите. Дейностите, свързани с превенция на употребата на наркотици, 
които ОБСНВ и ПИЦ осъществяват, взаимно се допълват и условно са разделени на: 
превантивни дейности, реализирани в училищна среда; подкрепа и работа с млади хора; 
дейности, насочени към родителите; реализиране на дейности за повишаване 
информираността и постигане на съпричастност към проблема. 

Съгласно Националната програма за изпълнение на Плана за действие към 
Националната стратегия за борба с наркотиците в Република България 2014-2018 г. и в 
изпълнение на План за действие 2018 г. за изпълнение на Програма за повишаване на 
информираността на обществото за превенция на наркоманиите в Община Велико 
Търново 2017-2018 г., бяха реализирани следните конкретни дейности: 
 



ДЕЙНОСТИ В ПРОГРАМНИТЕ ОБЛАСТИ: 
 
Дейности в Програмна област 1: Намаляване търсенето на 
наркотиците  
 
Програмна задача 1: Подобряване на достъпа до ефективни програми  
 
Задача 1.1. Развитие и прилагане на програми за превенция на 
употребата и злоупотребата с психоактивни вещества в 
образователната система 
 
 Наименование и кратко описание на дейността/интервенцията: 
Проведено двудневно обучение на социални работници и психолози от ЦОП – Велико 
Търново. Тема на обучението:  Наркотиците – младите хора, семейството и обществото. 
Начин на осъществяване на обучението: лекционно изложение, презентации, 
симулационни игри, работа в малки групи, групови дискусии, мозъчна атака, игри за 
"обратна връзка", саморефлективни техники. 
 
Вид на избраната превантивна стратегия: 
Универсална 
 
Основни цели и задачи: 
Обсъждане с участниците за видовете психоактивни вещества и тяхното въздействие. 
Рискови и защитни фактори в училището и обществото. Предразсъдъци и стереотипи, 
насочени към хора, употребяващи наркотици. Анализ на проблем. Помощ и подкрепа 
при проблеми, свързани с употребата на наркотици. Родителски стилове и функции на 
семейството. 
 
Екип,  реализирал дейността: 
Екипа на Превантивен информационен център – председател, секретар, психолог и 
специалист на центъра. Решението за отпускане на средства от Министерски съвет е  
№667/01.11.2017 г. 
 
Място и период на реализиране, отразяване в медиите: 
Обучението беше проведено на 10 и 11 април 2018 година, в хотел "Меридиан 
Болярски". Отразено бе в медиите. 
 
Целева група: 
25 социални работници и психолози от ЦОП 
 
 
 



Постигнати резултати:  
Участниците подобриха знанията си за видовете наркотични вещества. Активната 
дискусия с тях доведе до високо качество на информираността и дебата. Темите, 
представени от психолога на ПИЦ – Велико Търново получиха високо одобрение от 
участниците. Планирахме бъдещи инициативи, в отговор на конкретни нужди на 
заинтересованите страни. 
 
 Наименование и кратко описание на дейността/интервенцията: 
Проведен двудневен обучителен семинар по проблемите на превенцията на употребата 
и злоупотребата с наркотични вещества с педагогически съветници и психолози от 10 
училища във Велико Търново. Тема на обучението: "Как да разпознаем децата, 
употребяващи наркотици". Начин на осъществяване на обучението: лекционно 
изложение, презентации, симулационни игри, работа в малки групи, групови дискусии, 
мозъчна атака, игри за "обратна връзка", саморефлективни техники. 
 
Вид на избраната превантивна стратегия: 
Универсална  
 
Основни цели и задачи: 
Целите на обучението бяха: Повишаване на информираността и нивото на здравни 
знания у участниците в обучението по въпросите на превенцията на зависимости. 
Повишаване капацитета и квалификацията на служителите за работа с рискови целеви 
групи. Родителски стилове и функции на семейството. Развитие на сътрудничество 
между ПИЦ Велико Търново и училищата. 
 
Екип, реализирал дейността: 
Екипа на Превантивен информационен център – председател, секретар, психолог и 
специалиста  на центъра. Решението за отпускане на средства от Министерски съвет е 
№667/01.11.2017 г. 
 
Място и период на реализиране, отразяване в медиите: 
Обучението беше проведено на 19 и 20 април 2018 г., в хотел "Меридиан Болярски". 
Отразено бе в медиите. 
 
Целева група: 
30 педагогически съветници и психолози от училищата 
 
Постигнати резултати: 
Отчетена бе необходимост от провеждане на такова обучение с което се подобриха 
знанията и уменията на специалистите в училищата по проблема – работа с деца 
употребяващи или експериментиращи с наркотици. 
 
 Наименование и кратко описание на дейността/интервенцията: 



Проведена беседа с ученици от град Лясковец по покана на МКБППМН град Лясковец. 
Тема на обучението: "Какво не знаем за наркотиците". Начин на осъществяване на 
обучението: игри, работа в малки групи, групови дискусии. 
 
Вид на избраната превантивна стратегия: 
Универсална 
 
Основни цели и задачи 
Целите на обучението бяха: Да се формират нагласи за неупотреба на ПАВ, умения за 
устояване пред рискови фактори, справяне с критични ситуации, ставащи повод за 
рисково поведение. Подобряване на знанията си за видовете наркотични вещества. 
Обсъждане на проблеми свързани с престъпленията и превенцията им.  
 
Екип, реализирал дейността: 
Екипа на Превантивен информационен център – председател, секретар, психолог и 
специалист на центъра. Решението за отпускане на средства от Министерски съвет е 
№667/01.11.2017 г. 
 
Място и период на реализиране, отразяване в медиите: 
Обучението беше проведено на 2 май 2018 г., в хотел "Меридиан Болярски". Отразено 
бе в медиите. 
 
Целева група: 
30 ученика от 9 клас, училище СУ "Максим Райкович", град Лясковец 
 
Постигнати резултати: 
Учениците получиха ползотворна и актуална информация за рисковете от употребата 
на ПАВ. Превенцията на употребата на наркотични вещества е активен процес за 
повишаване на информираността, за създаване на условия и подпомагане изграждането 
на индивидуални и групови познания и умения, които утвърждават здравословния 
начин на живот и здравето на ученика. Целта е не само да се предотврати употребата на 
наркотични вещества, но също така и да се забави започването на тази употреба или да 
се предотврати преминаването й в проблемна употреба. 
 
 Наименование и кратко описание на дейността/интервенцията: 
Проведен обучителен тренинг с ученици от Велико Търново съвместно с РЗИ Велико 
Търново по метода "връстници обучават връстници". Тема на обучението: "Какво не 
знаем за наркотиците". Начин на осъществяване на обучението: използваните методи в 
обучението са предимно интерактивни – развиващи умения за справяне в различни, 
важни за съответната възраст ситуации. В дейностите се използва активно участие , 
групова работа, решаване на казуси, ролеви игри и др. 
 
Вид на избраната превантивна стратегия: 
Универсална 



 
Основни цели и задачи: 
Целите на обучението бяха: Повишаване на информираността и нивото на здравни 
знания у младите хора по въпросите на превенцията на зависимостите. Формиране на 
умения за общуване и работа в екип. Придобиване на практически опит и обучение за 
работа с връстници, деца и ученици в училище и в свободното им време. 
 
Екип, реализирал дейността: 
Екипа на Превантивен информационен център – председател, секретар и психолог на 
центъра. Решението за отпускане на средства от Министерски съвет е №667/01.11.2017г 
 
Място и период на реализиране, отразяване в медиите: 
Обучението беше проведено на 10 и 11 май 2018 г., в хотел "Меридиан Болярски". 
Отразено бе в медиите. 
 
Целева група: 
20 ученика от 9 клас, училище ПГСАГ "Ангел Попов", град Велико Търново 
 
Постигнати резултати: 
Развиване на емоционална интелигентност, която включва компоненти като: отговорно 
отношение и поведение към себе си и другите; умения за справяне в конфликтни 
ситуации; дълготрайни приятелски отношения ; пълноценна връзка с авторитети; 
позитивна нагласа към здравословен начин на живот и т.н. Това, което ги обединява е 
идеята да предпазят връстниците си от употреба на наркотични вещества, като им 
предадат знания, социални умения и всичко това поднесено по интересен и забавен 
начин. 
 
 Наименование и кратко описание на дейността/интервенцията: 
Проведена групова психологическа работа с родители. Тема на обучението: "Кризи в 
семейството и тяхното отражение върху възпитанието на детето". Начин на 
осъществяване на обучението: презентации, работа в малки групи, групови дискусии, 
мозъчна атака, игри за "обратна връзка", саморефлективни техники. 
  
Вид на избраната превантивна стратегия: 
Универсална 
 
Основни цели и задачи: 
Родителското поведение е решаващ фактор за превенцията и за предотвратяване на 
употребата на наркотици. Родителите могат да имат значително влияние чрез 
моделиране на отговорно поведение относно употребата на наркотици, въвеждайки 
семейни правила, запознавайки се по-добре с културата на младите и поддържайки 
комуникация в семейството. Целта беше да се представят и анализират някои проблеми 
на семейството, да се предложат конкретни подходи, принципи и механизми за 
резултатно осъществяване на семейното възпитание. 



Екип, реализирал дейността: 
Психолога на Превантивен информационен център по наркомании към Община Велико 
Търново. 
 
Място и период на реализиране, отразяване в медиите: 
Проведената групова психологическа работа с родители се състоя на 9 октомври 2018 
г., в Общностен център за деца и родители "Царевград". Отразено бе в медиите. 
 
Целева група: 
15 родители  
 
Постигнати резултати: 
Получената обратна връзка от участниците, както и наблюденията на психолога от 
проведената работа с родителите, сочи че често семействата нямат информация и 
умения за разпознаване на различните видове кризи, през които минават. Това създава 
рискове по отношение на отглеждането и особено на възпитанието на децата. В тази 
връзка активната дискусия с участниците доведоха до високо качество на 
информираността и дебата. Темите, представени от психолога на ПИЦ получиха високо 
одобрение от участниците.  
 
 Проведени образователно – информационни срещи с ученици от училищата 
СУ "Емилиян Станев" и  СУ "Вела Благоева" в 5 и 8 клас. Екип реализирал 
дейността – студенти IV курс, психология във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и 
екипа на Превантивен информационен център по наркомании. Период на 
реализиране: 
- 12.11.2018 г. – училище СУ "Вела Благоева", 5"а" клас, час на класа; 
- 13.11.2018 г. – училище СУ "Емилиян Станев", 5"б" и 5"в" клас, час на класа; 
- 19.11.2018 г. – училище СУ "Вела Благоева", 8 клас, час на класа; 
- 20.11.2018 г. – училище СУ "Емилиян Станев", 5"а" и 5"г" клас, час на класа; 
- 26.11.2018 г. – училище СУ "Вела Благоева", 5"б" клас, час на класа; 
- 27.11.2018 г. – училище СУ "Емилиян Станев", 5"д" и 5"е", час на класа; 
- 03.12.2018 г. – училище СУ "Вела Благоева", 5"в" клас, час на класа; 
- 04.12.2018 г. – училище СУ "Емилиян Станев", 8"а" и 8"б", час на класа; 
- 10.12.2018 г. – училище СУ "Вела Благоева", 5"г" клас, час на класа; 
- 11.12.2018 г. – училище СУ "Емилиян Станев", 8"в" клас, час на класа; 
- 17.12.2018 г. – училище СУ "Вела Благоева", 8 клас, час на класа. 
За осъществяване на превенция в училищна среда Превантивен информационен център 
по наркомании си сътрудничи с представители на педагогическия персонал и на 
училищните медицински специалисти. Целта на осъществяваните в училищна среда 
дейности е децата да получат знания, свързани със здравословен начин на живот и 
рисковете и последствията от употребата на психоактивни вещества. Ефективната 
превенция на употребата на психоактивни вещества, реализирана в училищна среда е 
изключително важна, защото може да намали въвличането на нови хора в употреба на 
наркотици. Чрез провежданите дискусии се създават нагласи и умения у учениците за 



отстояване на собствена позиция срещу въздействието и натиска за приемане на 
психоактивни вещества, възпитаване на здравна ценностна система и здравно 
поведение. Учениците са подбудени и вдъхновени да споделят свои мисли, 
преживявания, позиции, коментари, съгласия, несъгласия – без нападки, забележки, 
критики и осъждания. Често участниците и техните учители заявяват желание за 
допълнителни срещи. Отличително за тези срещи е, че нямат за цел да назидават и 
порицават, а заедно с присъстващите се дискутират видове, причини и алтернативи на 
рисковото поведение, част от което е и употребата на психоактивни вещества. 
През изминалата година към екипа на центъра се присъединиха доброволци /10 човека/, 
студенти по психология. Групата от млади хора, се отличава с активност, креативност и 
готовност за подпомагане на дейностите за превенция на рисково поведение сред 
своите връстници. 
 
Задача 1.2. Разработване и прилагане на програми и мерки за 
превенция и мерки за подкрепа на рискови групи 
 
Превантивен информационен център по наркомании работи с всички институции, 
поддържа и обменя информация по проблема наркомании. 
 
Задача 1.3. Разширяване възможностите за включване на децата и 
младите хора в привлекателни за тях форми за прекарване на 
свободното време 
 
Задача 1.4. Повишаване на информираността на обществото по 
проблемите на наркоманиите. Раздаване на плакати, брошури и 
информация чрез местните вестници и телевизии 
 
 В периода 9-11 май 2018 г. в Стара Загора се проведе тридневен  Професионален 
форум на тема: "Превенцията като процес на етичност, осъществимост, достоверност и 
ефективност", на които присъства специалиста на превантивният център. Участие във 
форума взеха заместник-министър Светлана Йорданова /Министерство на 
здравеопазването/, г-жа Славейка Николова – секретар на Националния съвет по 
наркотични вещества, Националния център по наркомании и Националния фокусен 
център, Столична дирекция на вътрешните работи – отдел "Противодействие на 
криминалната престъпност", ОД на МВР – Стара Загора, както и представители на 
Община Стара Загора. Във форума се споделиха мнения, досегашен опит, постижения, 
проблеми, неформално се разговаря по интересуващата проблематика. 
Усъвършенстваха се познания и умения за правилно планиране и провеждане на 
интерактивни занятия в училищата.  
 В периода 6-8 ноември 2018 г.  в  София се проведе Дванадесета Национална 
конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с 
наркотични вещества. На нея присъстваха секретаря на ОБСНВ и ПИЦ и специалист 



на ПИЦ. Участници бяха: Общински съвети по наркотични вещества и Превантивни 
информационни центрове по наркомании. На конференцията бе обсъден проект на 
Национална стратегия за борба с наркотичните вещества за периода 2019-2023 г. 
Обсъдиха се въпросниците по Годишен градски доклад и проучвания на местния пазар. 
Представиха се добри практики и се обучиха експерти за работа с Национални 
програми за превенция на употребата на наркотични вещества. 
26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите 
Всяка година на 26 юни се отбелязва Световния ден за борба с наркоманиите. На този 
ден хората по света изразяват активната си позиция и съпричастност в борбата с 
наркотиците. Милиони млади хора и техните семейства живеят с проблема, свързан с 
дрогите. Рязко се снижава възрастта на първия опит на употреба на наркотици. Този 
факт, заедно с лесната достъпност и ниската им цена в България буди особена тревога.  
 На 22 юни 2018 година в град Килифарево се проведе поредната Лятна детска 
полицейска академия за деца и младежи. Председателят на превантивният център 
връчи грамота за първо място за есе. 
 Беседа и раздаване на информационни тениски на ученици от 9 клас в училище 
"Аркус" във Велико Търново  по повод 26 юни – Международен ден за борба с 
наркоманиите. 
 На 26 юни Превантивен информационен център раздаде  50 бр. информационни 
брошури на случайни минувачи. 
 През месец май 2018 г. Превантивен информационен център по наркомании 
разработи, издаде и разпространи  информационни брошури - 400 бр. 
 През месец април 2018 г. Превантивен информационен център по наркомании 
разработи и разпространи тениски "Не на наркотиците" – 55 бр. 
 През месец май и юни – поставяне на винил:  "Контролират ли наркотиците твоя 
живот" по повод 26 юни. 
 През месец май и юни – прожектиране на видео стената пред Общината: 
"Наркотиците, докосване до реалността" по повод 26 юни. 
 По повод 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите, председателя 
беше поканен в студиото на Евроком Царевец "Прозорец към деня". 
 Единадесет отбора от 6 училища във Велико Търново се включиха в 
традиционните образователни състезателни игри "Ние знаем как да бъдем здрави". 
Инициативата е посветена на Международния ден за борба с наркоманиите и 
здравословния начин на живот. Участниците се надпреварваха в практически умения и 
теория на 4 пункта. Те работиха по теми, свързани с превенцията на ХИВ, сексуалното 
здраве, здравословното хранене, наркоманиите и вредите от употребата и 
злоупотребата с алкохол. Всички участници в игрите получиха грамоти. 
 
 Наименование и кратко описание на дейността/интервенцията: 
Велико Търново бе домакин на обмяна на опит и добри практики  с други градове от 
страната: Кърджали, Търговище, Габрово, Варна, Разград, София и Видин по повод 26 
юни – Международен ден за борба с наркоманиите. Събитието беше открито от 
председателят на центъра – д-р Ивана Колева-Стоянова, която подчерта че това е 
семинар които обхваща важни теми от нашия живот. Тема на обучението: 



"Наркотиците – младите хора, семейството и обществото". Тук идва и ролята на 
адекватната работа, правилно структуриране на местните политики и активните 
действия с децата. Този факт ни кара да бъдем изключително внимателни, 
концентрирани и безкомпромисни в развиване на темата, и да търсим обмен на добри 
практики, който ще доведат до по-добри резултати. По време на двудневното събитие 
бяха обсъдени теми, свързани с употребата на наркотици сред младите хора, ролята на 
училището и семейството в превенцията, механизмите и добрите практики за развитие 
и реализиране на местни политики и дейности в областта на превенцията на 
наркоманиите.  

 
Вид на избраната превантивна стратегия: 
Универсална 

 
Основни цели и задачи: 
Целта беше:  професионалистите да обменят опит и информация за добрите практики и 
програми, които им помагат в ежедневната работа с деца и младежи. Дискутиране на 
теми, които са актуални към момента. Нормативни и ситуативни кризи. Превенция на 
синдром на Бърнаут.  

 
Екип, реализирал дейността: 
Екипа на Превантивен информационен център – председател, секретар, психолог и 
специалиста на центъра. Решението за отпускане на средствата от Министерски съвет е 
№667/01.11.2017 г. 

 
Място и период на реализиране, отразяване в медиите: 
Обучението беше проведено на 7 и 8 юни 2018 г. в хотелски комплекс Света гора – 
RAYA Garden. Отразено бе в медиите. 

 
Целева група: 
45 професионалисти в сферата на превенцията на наркотиците 

 
Постигнати резултати: 
Надграждане на умения и компетенции на професионалистите, с оглед повишаване 
качеството и резултатността при прилагане на интерактивния подход в директната им 
работа със съответните целеви групи. Наситената програма на семинар-тренинга беше 
много интересна и ползотворна, затова участниците заявиха по-чести подобни 
обучения.    
 
Програмна задача 2: Подобряване на достъпа на пациенти до 
ефективни лечебни програми 
 
Задача 2.1. Развитие на системата за лечение и психосоциална 
рехабилитация на употребяващите наркотици на общинско ниво 



 
 Провеждане на детоксикация на зависими към наркотични вещества в 
Отделение по зависимости към "Център за психично здраве" – Велико Търново. 
 Действаща една метадонова програма. 
 Дневна програма за психосоциална рехабилитация на зависими – с капацитет на 
програмата 20 лица. 
 Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист – антагонисти на лица, 
зависими към опиоиди – с капацитет на програмата 40 места. 
 
Програмна задача 3: Подобряване на достъпа до услуги за намаляване 
на здравните и социалните щети за индивида и обществото 
 
Задача 3.1. Развитие на програми и услуги за намаляване 
разпространението на свързаните с употребата на наркотици социално 
значими заболявания ХИВ/СПИН, хепатит B и C, полово предавани 
инфекции 
 
 Извършени безплатни изследвания за ХИВ/СПИН в Кабинет за анонимно и 
безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) към РЗИ – Велико 
Търново. 
 Извършени изследвания за хепатит на преминалите през детоксификация в 
Отделение по зависимости към "Център за психично здраве" – Велико Търново. 
 
Последни данни за СПИН в България 

В страната функционират 13 кабинета за безплатно и анонимно консултиране и 
изследване за ХИВ /КАБКИС/ към РЗИ. В тези кабинети се извършва предтестови и 
следтестови консултации от медицински специалисти за повишаване на 
информираността по проблемите на ХИВ/СПИН. От началото на годината до юли над 
162 000 души са се изследвали в тях. 

През периода 1986 г. – 03.08.2018 г. в България са регистрирани общо 2 876 лица 
с ХИВ инфекция. Тази година най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 44%, 
следвана от 20-29г. – 25 %. 

И през настоящата година 90 % от новорегистрираните са се инфектирали по 
сексуален път. 9 % са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици. Към 31 
юли общо 1 430 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с 
ХИВ/СПИН, а 1 334 /93%/ от тях получават съвременна антиретровирусна терапия. 
Разкрити са и работят 5 сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН към 
инфекциозните клиники в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. 
 
Програмна задача 4: Подобряване на достъпа до програми за 
превенция и лечение на употребата на наркотици в местата за 
лишаване от свобода 



 
Задача 4.1. Развитие на превантивни корекционно – терапевтични 
дейности 
 

През годината, психолога на Превантивен информационен център по 
наркомании, проведе няколко индивидуални психологически консултации с клиенти, 
употребяващи психоактивни вещества и зависимости.  

Превантивният център оказва съдействие за лечение на зависими – настаняване 
в ЦПЗ – Велико Търново. 
 
Програмна задача 5: Развиване на програми и дейности в Българската 
армия 
 
Задача 5.1. Развиване и прилагане на програми за превенция на 
употребата и злоупотребата с психоактивни вещества в Българската 
армия 
 
 Наименование и кратко описание на дейността/интервенцията: 
Проведено обучение на курсанти от НВУ "Васил Левски". Тема на обучението: "Какво 
не знаем за наркотиците". Начин на осъществяване на обучението: в рамките на 
проведеното обучение участниците демонстрираха добро фокусиране върху темата и 
участваха активно, имаше работа в малки групи, участваха в ролеви игри и в игри за 
"обратна връзка". 
 
Вид на избраната превантивна програма 
Универсална 
 
Основни цели и задачи: 
Цели: да се формират нагласи за неупотреба на ПАВ, умения за устояване пред рискови 
фактори, справяне с критични ситуации, ставащи повод за рисково поведение. 
 
Екип, реализирал дейността: 
Екипа на Превантивен информационен център – председател, секретар, психолог и 
специалист на центъра. Решението за отпускане на средствата от Министерски съвет е 
№667/01.11.2017 г. 
 
 
 
Място и период на реализиране, отразяване в медиите: 
Обучението беше проведено на 26 и 27 април 2018 г., в хотел "Меридиан Болярски". 
Отразено бе в местните медии. 
 



Целева група: 
25 курсанта от НВУ "Васил Левски" 
 
Постигнати резултати: 
От страна на участниците, тренингът беше оценен като необходим, навременен и даващ 
възможност за дискутиране на теми, които са актуални към момента и важни за тях. 
Акцентът на проведеното обучение, бе да се подготвят курсанти, които ще продължат 
да работят с този метод и тема със своите връстници от НВУ "Васил Левски". 
 
Задача 5.2. Разширяване възможностите за включване на 
военнослужещите в привлекателни за тях форми за прекарване на 
свободното време 
 
Програмна задача 6: Усъвършенстване на контрола на наркотични 
вещества за медицински цели на територията на Община Велико 
Търново 
 
Задача 6.1. Подобряване на координацията на административните 
структури, осъществяващи контрол на местно ниво 
 
- Постоянно сътрудничество на институциите в Община Велико Търново по 
проблема наркомании. 
- Всяка нужда от своевременна информация, консултиране или логистично 
съдействие от страна на членове на ОБСНВ е била посрещната с нужната отзивчивост, 
отговорност и своевременна подкрепа. 
 
Дейности в Пресечна област: Публична информационна система 
 
Програмна задача 7: Поддържане и развитие на публичната 
информационна система в областта на наркотиците 
 
Задача 7.1. Поддържане и развитие на публичната информационна 
система 
- Поддържан е регулярен обмен на информация между структурите, членуващи в 
Общински съвет по наркотични вещества /ОБСНВ/. 
- Местните медии отразяват текущо отделни дейности и инициативи на ОБСНВ – 
Велико Търново. 
- Провеждане на периодични срещи с Районна прокуратура, РЗИ, Отдел "Закрила на 
детето", Пробационна служба. 
- Комуникационният процес, осъществяван от ОБСНВ и ПИЦ – Велико Търново е 
важен не само по отношение на медиите, но и на средата като цяло. Колкото и да е 



трудно да се признае, все още в публичното пространство и нагласите на хората битува 
стигма по отношение на зависимите, на нуждата от компетентна и професионална 
помощ и подкрепа. 
 
Дейности в Пресечна област: Координация и международно 
сътрудничество 
 
Програмна задача 8: Поддържане и развитие на институционална и 
експертна мрежа за изпълнение на общинската политика по 
наркотиците 
Задача 8.1. Поддържане и развитие на публична информационна 
система 
Разработена е и приета от Общински съвет Велико Търново, Програма за повишаване 
на информираността на обществото за превенция на наркоманиите в Община Велико 
Търново 2017-2018 г. 
 
Програмна задача 9: Развитие на международно проектно 
сътрудничество и обмен на информация 
 
Задача 9.1. Участие и иницииране на различни форми на обмена на 
информация, опит и ноу-хау с чуждестранни и международни 
институции 
 В периода 11 април 2018 г., специалиста на превантивния център участва в 
семинар на тема: "Наркотиците и Darknet: перспективи за правоприлагане, изследвания 
и политики". Организиран беше от Национален център по наркомании със 
съдействието на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите 
/ЕЦМНН/. Основни акценти на семинара бяха увеличаващото се влияние на интернет, 
какво е Darknet, криптовалути, анализ и основни констатации от проучване на различни 
пазари, мерки за правоприлагането. 
 
Отчетът е приет на заседание на Общински съвет по наркотични вещества, проведено 
на 07.03.2019 г. 
 
Изготвил: 
д-р Ивана Колева-Стоянова 
Председател на Общински съвет по наркотични вещества 
 
Съгласувал: 
Росица Димитрова 
Директор на Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" 


