
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

в изпълнение на Програма за превенция на наркотични зависимости 
сред младите хора в Община Велико Търново 2019-2023 г. 

 

Планът за действие е разработен в изпълнение на Програма за превенция на 
наркотични зависимости сред младите хора в Община Велико Търново 2019-2023 г., в 
съответствие с Националната стратегия за борба с наркотиците 2019-2023 г. и Плана за 
действие в изпълнение на Националната стратегия. Той е основен организационно – 
управленски инструмент за реализация на Програмата и представлява неразделна част 
от нея. Планът за действие отчита опита, както и оценките и препоръките на 
Европейския съюз в областта на борбата с наркотиците. 

Планът за действие отразява реакцията, тревогите и ангажираността на Общината към 
задълбочаването на проблема с наркотиците в град Велико Търново през последните 
няколко години. От много важно значение е да продължат усилията на общинско ниво 
за ограничаване на явлението чрез по-нататъшно укрепване на взаимодействието и 
разширяването на информационния обмен и сътрудничеството на регионално, 
национално и международно ниво. 

Планът за действие обхваща 2019 година, в рамките на която ще бъдат реализирани 
конкретни дейности за ограничаване злоупотребата с наркотични вещества на 
територията на Община Велико Търново. Успешното реализиране на предвидените 
дейности ще доведе до постигане на основните цели, очертани в програмните области, 
фокусирани в програмата. 

Принципи на Плана за действие 

o Информация – посланията за ПАВ трябва да бъдат обективни и да информират 
обществото за реалните ефекти и опасности относно зависимостта към всички ПАВ 
– легални и нелегални; 

o Превенция – превенцията, насочена главно към младите хора, трябва да 
утвърждава здравословен начин на живот и да цели промяна в нагласите към 
отговорно и нерисково поведение; 

o Обучение – обучението на екипи и професионалисти по проблемите на 
зависимостите осигурява устойчивост и ефективност на превантивните и лечебни 
програми, както и висока мотивираност на специалистите, които участват в тях; 

o Координация и сътрудничество – установяване на ефективно взаимодействие, 
сътрудничество и координация на действията между общинските органи, 
неправителствените организации и гражданското общество за постигане на целите 
на плана. Подобряване взаимодействието и сътрудничеството между общинските 
органи, които са ангажирани с борбата срещу наркотиците; 



o Международни дейности – да се осигурят условия за информационен и 
методологически трансфер на водещи съвременни подходи в превенцията, 
лечението, рехабилитацията и намаляване на здравните щети. Разширяване на 
сътрудничество с международни организации и други държави с цел усвояване на 
техния опит и въвеждане на нови практики; 

o Ограничаване на трафика и разпространението – приоритетите на полицията 
освен ограничаване на трафика и разпространението включват и участие в 
превенция на търсенето. Това е съществен елемент от усилията за изграждане на 
една нова, по-органично интегрирана в обществото и по-силно ангажирана с 
неговите проблеми полиция. 

Основни цели на Плана за действие 

o Ограничаване въвличането на нови хора в употребата и злоупотребата с 
психоактивни вещества. 

o Изграждане на мрежа от програми за лечение на зависимости на общинско ниво. 
o Преодоляване на социалната изолация на зависими. 
o Ограничаване на рисковото поведение и на здравните и социални щети. 
o Информационен и методологически трансфер на водещи съвременни световни 

подходи по превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на здравните щети. 
o Управление, координация, институционално укрепване и сътрудничество. 
o Ограничаване на предлагането на наркотични  вещества на територията на град 

Велико Търново. 
o Повишаване информираността на обществеността за дейността на полицията за 

намаляване предлагането на наркотични вещества. 

Целеви групи 

o Деца и младежи, обхванати от образователната система. 
o Деца и младежи, необхванати от образователната система. 
o Родители на деца и младежи. 
o Лица, зависими към наркотични вещества и техните близки. 
o Лица, лишени от свобода. 
o Високорискови групи. 
o Общо практикуващи лекари, социални работници, училищни педагози. 
o Неправителствени организации, занимаващи се с проблемите на наркоманиите. 

Институционална рамка и органи за реализиране 

o Общински съвет по наркотични вещества Велико Търново (ОБСНВ) – Превантивен 
информационен център по наркомании към Община Велико Търново. 

o Отделение за зависимости към "Център за психично здраве" ЕООД – Велико 
Търново. 

o Регионална здравна инспекция – Велико Търново. 
o Пробация – Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията". 
o Правоприлагащи органи. 



o Национален Военен Университет "Васил Левски". 
o Партньори – медии и неправителствени организации, работещи по проблема 

"наркомании". 

Институционално изграждане 

Общински съвет по наркотични вещества 
Съветът е орган за провеждане на Общинската политика срещу злоупотребата с 
наркотични вещества и за борба с наркотрафика, съобразно Националната политика 
срещу злоупотребата с наркотични вещества. 
ОБСНВ разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за 
борба срещу злоупотреба с наркотични вещества в Община Велико Търново. 

При осъществяване на своите функции си сътрудничи и обменя информация с други 
институции и организации. 

В края на всяка година Съветът отчита дейността си пред Националния съвет по 
наркотични вещества и пред Общински съвет Велико Търново. 

ОБСНВ Велико Търново се финансира със средства от държавния бюджет чрез 
общинските бюджети. 

Превантивен информационен център по наркомании 
Към Общински съвет по наркотични вещества Велико Търново се създава Превантивен 
информационен център по наркомании, по чл.21, ал.1, т.2 от ЗКНВП. 
ПИЦ осъществява превантивните дейности и програми на общинско равнище.  

Събира, съхранява и анализира информация на общинско равнище, която е необходима 
за изготвянето, осъществяването и координирането на програмите. Организира работни 
срещи, семинари и конференции в областта на наркоманиите.  

Осъществява мотивиране за лечение и търсене на специализирана помощ на 
заинтересованите лица. 

ПИЦ работи по различни модулни програми за превенция на рисковото поведение, 
които включват интерактивни тренингови обучения на педагогически съветници, както 
и образователни и информационни програми за родители и учители. 

Разработва и прилага алтернативни форми за прекарване на свободното от учебни 
занятия време на младите хора. 

Координира взаимодействието на общинските власти с всички институции, ведомства 
и организации във връзка опазване на реда, сигурността, здравето и спокойствието на 
ученици и учители в и извън училището. 

 

 



Дейността в областта на намаляване на търсенето 
Провеждането на информационни кампании за превенция на употребата на наркотици 
повишава информираността на населението за въздействието на наркотичните 
вещества върху физическото и психическо здраве. 

Повишаване ангажираността на гражданското общество чрез обществени дискусии, 
срещи по актуални теми и други значими въпроси. 

Разработените и прилагани дейности и мерки за предотвратяване въвличането на нови 
хора в злоупотребата с наркотични вещества са насочени, както към цялото население 
на национално и общинско ниво така и към конкретни групи от населението, считани за 
рискови по отношение на злоупотребата с наркотици. 

Разработени са и се прилагат програми за учители, родители и подрастващи, с основен 
фокус върху избягване на рисковото поведение, чрез предлагане на алтернативни 
дейности, като спорт и изкуство. Въвеждането на програми, базирани в училищата за 
превенция на употребата на наркотици спомага за придобиване на умения за 
здравословен начин на живот и социално адаптивно поведение. 

Извършваните превантивни дейности са в съответствие с разработените принципи и 
стандарти за добра практика в областта на превенцията на употребата на наркотици. 

 

Дейности в област 1: Превенция на злоупотребата с психоактивни 
вещества 

Подзадачи: 
o Развитие и прилагане на програми за превенция на употребата и 

злоупотребата с психоактивни вещества в образователната система: 
- Организиране на двудневно обучение на класни ръководители и учители от 

училищата на територията на Община Велико Търново по проблемите на 
превенцията на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества, за което ще 
са необходими 1500 лв. и ще се проведе месец април. 

- Провеждане на образователно-информационни срещи в училищата в Община 
Велико Търново; 

- Разработване, издаване и разпространение на информационни материали за млади 
хора по проблемите на зависимостите и по конкретно: торбички от плат с дълги 
дръжки, бележник, визитник и химикали, необходимите средства за материалите 
ще са в размер на 1 500лв. и ще бъдат изработени месец май; 

- Провеждане на информационни кампании, месец юни; 
- Провеждане на двудневно обучение на представители от различни институции 

/ЦПЗ, НВУ "Васил Левски", Отдел "Закрила на детето", ОД МВР, МКБППМН, РЗИ, 
сектор "Пробация", Дирекция "Социални дейности и здравеопазване", Районна 
прокуратура/ в размер на 2 500 лв., което ще се проведе месец април. Обучението 



е по молба на членовете на Общински съвет по наркотични вещества с цел обмен 
на информация за превенция на наркотиците; 

- Тридневен семинар с медицински специалисти и психолози от училищата от област 
Велико Търново на тема: новите психоактивни вещества, разпознаване и начин на 
действие. За обучението ще са нужни 3 000 лв. и ще се проведе май месец; 

- Провеждане на двудневно обучение с центрове за работа с деца и младежи от 
Общината. Необходимите средства за обучението ще са в размер на 2 000 лв. и ще 
се проведе юни месец. 

o Работа с родители по въпросите свързани с превенцията на употребата и 
злоупотребата с наркотични вещества сред децата: 

- Провеждане на обучение на родители по проблемите на употребата и 
злоупотребата с психоактивни вещества съвместно с Център за обществена 
подкрепа, което ще се проведе месец април. 

o Разработване и прилагане на мерки за превенция на рискови целеви групи: 
- Организиране на двудневно обучение на началници на районни управления от 

областта във връзка със създалата се рискова ситуация на хора употребили 
наркотици да шофират, за което ще са необходими 1 500 лв. и ще се проведе месец 
април; 

- Прилагане на програми за превенция по проблемите на употребата и злоупотребата 
с психоактивни вещества. 

o Включване на децата и младите хора в привлекателни за тях форми за 
прекарване на свободното време: 

- Организиране на футболен турнир на център за деца и младежи, село Беляковец, 
необходимите средства ще са в размер на  1 000 лв. и ще се проведе септември 
месец. 

o Отбелязване на Световни и Международни дни: 
- Отбелязване на 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите; 
- Отбелязване на 1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН; 
- Отбелязване на Световен ден без тютюнев дим. 

Дейности в област 2: Ефективно лечение на зависимости към 
наркотични вещества и свързаните с тях заболявания 

o Провеждане на детоксификация на зависими към наркотични вещества пациенти в 
Отделение за зависимости към "Център за психично здраве" ЕООД – Велико 
Търново. 

o Провеждане на Метадонова програма в Отделение за зависимости към "Център за 
психично здраве" ЕООД – Велико Търново. 

o Реализиране на консултативни програми и психотерапевтични интервенции със 
зависими към наркотични вещества и техните семейства в Превантивен 
информационен център по наркомании Велико Търново. 

Дейности в област 3: Социална рехабилитация на злоупотребилите с 
наркотични вещества 



o Провеждане на програми за малолетни и непълнолетни лица и техните семейства в 
Превантивен информационен център по наркомании; 

o Други програми за специфични и неспецифични интервенции за подобряване на 
здравния, психологичен и социален статус; 

o Привличане на доброволци – студенти по психология за работа в Превантивен 
информационен център по наркомании. 

Дейности в област 4: Намаляване на търсенето на наркотици 

Стратегически задачи по намаляване на търсенето на наркотици 

Задача 1. Ограничаване въвличането на нови хора в злоупотребата с наркотични 
вещества 

Задача 2. Намаляване на злоупотребата с незаконни наркотични вещества 

Задача 3. Намаляване на злоупотребата с наркотични вещества, използвани за 
медицински и ветеринарно – медицински цели 

Задача 4. Преодоляване на социалната изолация и депривация на високорисковите 
групи 

Задача 5. Намаляване на разпространението сред злоупотребяващите с наркотични 
вещества на социално- значими заболявания: кръвно – преносими инфекции 
(ХИВ/СПИН, Хепатит B и C), туберкулоза, заболявания предавани по полов път и др. 

Задача 6. Насърчаване на заетостта сред злоупотребяващите с наркотични вещества 
посредством бюрата по труда 

Задача 7. Създаване на система от ефективни и разнообразни лечебни програми 

Задача 8. Осигуряване на по-лесен достъп до ефективни лечебни програми 

Задача 9. Разработване и въвеждане на най-добри практики за превенция, лечение, 
рехабилитация и намаляване на щетите за здравето 

Задача 10. Развиване на превантивни корекционно – терапевтични дейности сред лица, 
с наложена мярка "Пробация", съвместно с ОЗ "ИН", сектор "Пробация" звено Велико 
Търново 

Задача 11. Развиване на дейности в българската армия 

Дейности в област 5: Публична информационна система 
 
o Организиране и провеждане на публични дискусии и дебати по проблемите на 

разпространението и употребата на наркотични вещества и пътищата  на тяхното 
ограничаване и намаляване. 

Дейности в област 6: Координация и международно сътрудничество 
 



o Разработване на Програма за превенция на наркотични зависимости сред младите 
хора в Община Велико Търново 2019-2023 г. 

o Участие в обучения и конференции организирани за екипите на ОБСНВ и ПИЦ. 
o Обмен на добри практики с други ОБСНВ в страната. 
o Популяризиране и насърчаване на активно и значимо участие и ангажираност на 

гражданското общество, в т.ч. на неправителствените организации, на младите 
хора, на употребяващите наркотици и потребителите на услуги, свързани с 
наркотиците, при разработването и прилагането на политики за борба с 
наркотиците. 

 
Финансиране на плана 
- Общински бюджет 
- Републикански бюджет 

Мониторинг на плана  
- Национален съвет по наркотични вещества 
- Министерство на здравеопазването 
- Национален център по наркомании 
- Общински съвет по наркотични вещества Велико Търново 

Разработеният план за действие подлежи на актуализация през годината, на база ново 
постъпили предложения или в зависимост от наличните ресурси, с които разполага 
ОБСНВ Велико Търново. 

Планът за действие е приет на заседание на Общински съвет по наркотични вещества, 
проведено на 07.03.2019 г. 

 

 

 

Изготвил:  
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Съгласувал: 
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Директор на Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" 
 

 

 


