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I. Анализ на ситуацията 

А. В областта на употребата на наркотици 
Употребата на наркотици е значим здравен и социален проблем за гражданите на Европа и заплаха за сигурността и здравето на 

европейското общество, поради това усилията на правителствата са насочени не само към намаляване на търсенето и предлагането на 

наркотици, но и намаляване на вредните за здравето последици. 

 През последните години в нашата страна проблемите, свързани със злоупотребата с наркотични вещества, стават все по-актуална тема. 

Наблюдава се нарастване на употребата на широк спектър от наркотици, която обхваща все по-голяма част от младото поколение на 

България. Младите хора се превръщат в доходен пазар, към който се насочва разпространението на нелегалните вещества. 

 Наред със здравните проблеми, свързани със злоупотребата с наркотици, нарастват и социалните проблеми на употребяващите – 

бягство и отпадане от училище, рисково сексуално поведение, кражби и други криминални прояви. Ценностната система при младите хора се 

подменя и негативизмът се превръща в модел за подражание.  

Увеличаващата се употреба на психоактивни вещества в света е проблем, не само на отделните страни, но и на всички свързани в една 

или друга степен с последствията от това: професионалисти от различни специалности, ангажирани ежедневно в дейностите по превенция и 

лечение, лица, зависими от наркотични вещества, техните семейства и близки, както и международни и неправителствени организации и 

други. 

 Според Национално представително проучване, относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред общото население в 

България на възраст 15-64 години от 2016 год., общо 11,2% от възрастното население са употребили поне веднъж в живота си някакво 

наркотично вещество, това означава, че около 472 000 – 565 000 лица на възраст 15-64 години имат най-малко една употреба на наркотик в 

живота си. Делът на тези хора е по-висок от всички други предходни години – 2007 г. /6.4%/, 2008 г. /8.6%/, 2012 г. /8.3%/. Както в предишни 

проучвания, така и през 2016 г. резултатите показват, че най-масово употребяваното наркотично вещество в България е канабисът – 8,3 % от 

анкетираните са го опитали поне веднъж в живота си - около 342 526 – 425 843 лица. На второ място по разпространение на употребата са 

веществата от групата на стимулантите: екстази – 2,1% - приблизително 78 688 – 115 718 души, амфетамини – 1,5% - приблизително 50 916 – 

87 950 души, кокаин – 0,9% - приблизително 27 772 - 55 545 души и метамфетамини – 0.3% - приблизително 4 629 – 23 144 души. Употребата 

„поне веднъж някога в живота” на хероин, LSD и други халюциногени и различни видове инхаланти е в рамките до 0,5 % /хероин – 0,4%, LSD 

– 0,4%, други халюциногени – 0,3%, инхаланти – 0,5%/. Процентът на употребявалите анаболни стероиди някога през живота във възрастовия 

диапазон 15-64 г. е нараснал в сравнение с 2012 г. Трябва да се отбележи високият дял спрямо предишни години на успокоителните 

/сънотворните - 14% - приблизително 597 105 – 698 937 души.  

Употребата на каквото и да е наркотично вещество през последната година във възрастовата група 15-64 г. се е увеличила в сравнение 

с 2012 г. През последните 12 месеца най-употребяваното вещество е канабисът /4,2%/, като делът е по-висок в сравнение с 2012 г. /3,5%/. 

Подобна тенденция се открива и при разпространението на употребата на веществата от групата на стимулантите. През последните 12 месеца 

най-употребяваното вещество от тази група е екстази, следвано от амфетамини, кокаин и метамфетамини. Данните за употреба през 

последната година по отношение на употребата на хероин също показват леко нарастване, а също така и по отношение на употребата на 

веществата от групата на халюциногените. Резултатите, свързани с употребата на инхаланти през последната година, във възрастовата група 

15-64 г. остават стабилни, като не се открива промяна спрямо тези от проучването през 2012 г.. Употребата на анаболни стероиди сред общото 
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население през последната година се е увеличила 3 пъти в сравнение с предишното проучване. Значително увеличение на употребата на 

сънотворни и успокоителни без лекарско предписание се наблюдава в резултатите от проучването през 2016 г. /7,7%/.  

Подобна тенденция е регистрирана и по отношение на употребата на включените в изследването наркотични вещества през последния 

месец. Общо 2,6% от възрастното население 15-64 години са имали поне една употреба на някакво наркотично вещество. Това означава около 

97 203 – 143 490 лица в посочения възрастов интервал, които имат най-малко една употреба през последните 30 дни, което затвърждава 

тенденцията на нарастване през последните години на актуалната употреба на наркотични вещества /2005 г. – 0,8%, 2007 г. – 1,4%, 2008 г. – 

1,8%, 2012 г. – 2,1%/. В обобщение – разпространението на употребата на наркотични вещества в България през последния месец и през 

последната година се увеличава непрекъснато от 2005 до 2016 г., а на тази „поне веднъж някога в живота” се е увеличавала от 2005 до 2008 г., 

след което е настъпило известно стабилизиране през 2012 г., следвано от ново увеличение през 2016 г.  

Според проведено в края на 2017 г. Национално представително проучване сред младите хора на възраст 20-34 години на територията 

на цялата страна, в обкръжението на младите хора най-често се употребява марихуана /24,6%/. Вторият най-често употребяван наркотик са 

амфетамините /10,2%/. Хашишът /9,3%/ и кокаинът /9,1%/ заемат сравнително равни позиции. За пръв път най-често младежите опитват 

марихуана и хашиш на възраст между 16 и 18 години. Амфетамините, също попадат в тази възрастова група. Първата употребата на кокаин за 

сметка на това е по-типична за младежите над 18 години. 

Най-голям дял от младото население в страната посочват, че някога в живота си са употребявали марихуана /15,3%/, също хашиш 

/3,8%/, амфетамини и кокаин /4,0%/, екстази /2,3%/ и метамфетамини /2,1%/. 

Трите най-употребявани вещества през последните 12 месеца преди провеждане на проучването са марихуана /8,7%/, кокаин /2,3%/ и 

амфетамини /2,2%/. Употребяващите амфетамини са предимно мъже, като интересното е, че този вид наркотик е предпочитан от най-младите 

и най-възрастните анкетирани лица, които са обект на националното изследване. 

През последните 30 дни делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 5,1%, като младежите са употребявали предимно 

марихуана /4,4%/, хашиш /1,2%/, амфетамини и кокаин /1,1%/. 

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис 

/0,5%/, амфетамини, метаамфетамини и анаболни стероиди /1,0%/. 

85% от анкетираните посочват, че никога не са употребявали канабис в комбинация с алкохол. 9,4% споделят, че са употребили такава 

комбинация поне веднъж, като сред тях най-голям дял заемат тези, които са употребили комбинацията преди повече от 12 месеца /5,2%/. 

При въпрос за редовна употреба на канабис, делът на отговорилите, че това представлява голям риск за здравето, достига 66,4%. 

Според 34,2% от анкетираните младежи редовното пушене на наргиле представлява голям риск за здравето, а според 23,1%- умерен риск. 

Според 75,4% от анкетираните употребата на наркотици е проблем за страната ни, докато само 4,3% са на мнение, че наркотиците не 

представляват проблем. 

По отношение на употребата на т.нар нови „дизайнерски наркотици“, 94,1% от анкетираните млади хора посочват, че не са 

употребявали, като 67,1% от тях споделят, че дори не са чували за тях. Едва 1,8% от анкетираните посочват, че са употребили такива 

вещества. 

Преобладаващата част от анкетираните /72,8%/ посочват, че не са употребявали наркотици, когато са били на дискотека, клуб или 

друго място през последната година. 7,7% от младежите споделят, че им се е случило да вземат наркотици, когато са били на такова място, 

като най-много от тях споделят, че това се е случвало няколко пъти /4,4%/. 

Почти половината от анкетираните посочват, че не подкрепят твърдението, че притежанието и употребата на канабис в малки дози 

/напр. до 1 гр./ не следва да се санкционира по никакъв начин. Делът на подкрепящите това твърдение е 21,7%. 
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Сред най-честите причини за употреба сред младите хора се обособяват „желанието за намиране на одобрение от страна на определена 

група или компания” /14,1%/ и „от любопитство“ /10,6%/. 4,3% споделят, че са опитали за пръв път „за удоволствие и временен приятен 

ефект“. 

Съгласно проучване от 2017 год. на ученици 9-12 клас в България относно "Нагласи и употреба на психоактивни вещества”, най-голям 

дял от учениците посочват, че някога в живота си са употребявали марихуана /21,0%/, също хашиш /8,7%/, амфетамини /4,9%/, 

метамфетамини /3,5%/, кокаин /4,5%/, LSD /2,6%/. 

По отношение на употребата през последните 30 дни, отново най-голям дял от учениците са посочили, че са употребили марихуана 

/10,3%/, хашиш /3,4%/, хероин и комбинация на две и повече вещества /2,2%/, амфетамини /2,6%/ и метамфетамини /2,0%/. 

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис 

/2,5%/, амфетамини, синтетични канабиноиди и анаболни стероиди /1,0%/. 

7,4% от учениците в страната са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,9% са посочили, че на тази възраст за 

първи път са употребили амфетамини, 1,4% – кокаин, 1,4% – метамфетамини, 0,8% - комбинация от две или повече вещества. 

В по-ранна възраст /13-15 години/, когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на 

канабис /10,9%/, а също и на амфетамини /1,2%/, метамфетамини и синтетични канабиноиди /0,9%/, кокаин /1,0%/, екстази и анаболни 

стероиди /0.6%/. 

В най-ранна възраст /под 13 години/ най-често учениците в страната започват да употребяват канабис /1,7%/, хероин и морфин /0.9%/, 

метадон /0,8%/. 

13,9% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 5,1% – през последните 30 дни. 

По отношение на употребата на нови /т.нар. „дизайнерски наркотици“/ или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,6% от 

учениците в страната посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,0% от тях посочват употреба през последните 30 дни. 

С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 1,1% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под 

формата на растителна смес за пушене /13,7%/, прах /4,1%/, кристали /2,9%/. Като причини за първа употреба, те най-често посочват „от 

любопитство“ /6.9%/, „за удоволствие“ /5,8%/, „от скука“ /4,1%/. 

Според 8,8% от учениците в страната, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 17,4% смятат, че няма риск за 

здравето и когато пушат редовно наргиле. 2,3% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 23,8% приемат 

пушенето на канабис, като при 7,7% това се отнася независимо от количеството. 

В края на 2017 г. се проведе Национално представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи 

по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците /9-12 клас/ в гр. Търговище. То обхвана 1234 ученика от 9 училища /62 

паралелки/ на територията на града. 

Най-голям дял от учениците в гр.Търговище посочват, че някога в живота си са употребявали марихуана /15,9%/ и хашиш /8,5%/, а 

също амфетамини /4,7%/, кокаин /4,2%/, синтетични канабиноиди /3,8%/, анаболни стероиди /3,4%/, като 3,4% са комбинирали две и повече 

вещества. По отношение на употребата през последните 30 дни, отново най-голям дял от учениците са с употреба на марихуана /9,2%/, а също 

и хашиш /3,4%/, амфетамини /1,5%/, синтетични канабиноиди /1,6%/ и кокаин /1,8%/. 

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис 

/1,1%/, амфетамини, кокаин и анаболни стероиди /0,3%/, синтетични канабиноиди /0,5%/, морфин, кодеин и др. опиати и хероин /по 0,4%/. 

3,6% от учениците в гр. Търговище са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 0,7% са посочили, че на тази възраст 

за първи път са употребили амфетамини, 0,9% – хероин, а 0,6% – кокаин. 



5 

 

В по-ранна възраст /13-15 години/, когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на 

канабис /6,6%/, на амфетамини /1,3%/, кокаин /1,2%/, синтетични канабиноиди /0,7%/. 

В най-ранна възраст /под 13 години/ най-често учениците в гр. Търговище започват да употребяват канабис /1,9%/, амфетамини и 

екстази /0,5%/, метамфетамини /0,2%/. 8,9% от учениците посочват, че някога в живота са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 4,0% 

– през последните 30 дни. Най-често тази комбинация са ползвали учениците от по-горните класове 11 и 12 клас. 

По отношение на употребата на нови /т.нар. „дизайнерски наркотици“/ или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 

5,6% от учениците в гр. Търговище посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,6% от тях посочват употреба през последните 30 

дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,7% от тях. Като причини за първа употреба, учениците най-често 

посочват „от любопитство“/3,3%/, за удоволствие“ /2.8%/, „от скука“ /2.0%/. 

Според 6,6% от учениците в Търговище редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 10,3% смятат, че няма риск за 

здравето и когато пушат редовно наргиле. Само около 2,4% от учениците определят редовната употреба на хероин и екстази като нерискова. 

13,1% приемат пушенето на канабис, като при 4,5% това се отнася независимо от количеството. 

 

Б. В областта на незаконния трафик и разпространението на наркотици 

Последните години поднесоха нови предизвикателства, касаещи наркотиците - нараства динамиката на поява на нови психоактивни 

вещества, появяват се нови химикали за тяхното производство, нови начини на трафикиране и иновационни разпределителни канали. 

България е транзитна страна за всички видове наркотици.  

Традиционно най-често трафикираният наркотик през територията на България е хероинът. Отчита се засилване и на транзитния 

трафик на екстази. 

Територията на страната е използвана и за складиране и последващ трафик на лекарствени средства  за производство на наркотични 

вещества /метамфетамин/. 

Т.нар. „дизайнерски” наркотици стават все по-голям проблем за правоприлагащите органи. Те са опит да се избегне правния контрол 

чрез промяна в химическия състав на познатите синтетични наркотици. Пристрастяването към тях е същото като към „традиционните” и дори 

се увеличава, което привлича злоупотребяващите с наркотични вещества.  

За да дадат адекватен отговор на тези предизвикателства, българските правоприлагащи органи следва да осигурят адекватни контролни 

мерки във вътрешността на страната, включително мерки за запазване и развиване на доброто сътрудничество, както помежду си, така  и  с 

партньорите. 

 

II. Анализ  на  дейността в областта на намаляване на търсенето и предлагането 

Целта на дейностите в тази област е подобряване на общественото здраве, на здравето и социалното функциониране на отделния човек, 

повишаване степента на защитеност и сигурност на обществото към разпространението на наркотици, чрез предприемане на балансиран и 

интегриран подход по отношение на проблема с наркотиците и наркоманиите и чрез осигуряване на надеждни и ефикасни методи за 

намаляване на търсенето на незаконни наркотични вещества. 

 Разработените и прилагани дейности и мерки за предотвратяване въвличането на нови хора в злоупотребата с наркотични вещества са 

насочени, както към цялото население на общинско ниво /универсална превенция/, така и към конкретни групи от населението, считани за 

рискови по отношение на злоупотребата /селективна превенция/.  
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 Провеждането на информационни кампании за превенция на употребата на наркотици на общинско ниво повишава информираността 

на населението за въздействието на наркотичните вещества  върху  физическото  и  психическо  здраве.  

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

превенцията. 

 В изпълнение на това в Община Търговище функционира Общински съвет по наркотични вещества /ОбщСНВ/ и Превантивно-

информационен център /ПИЦ/ към него, създадени по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. 

 В чл. 15 и 15а от Закона и чл. 15-25 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества е 

определена дейността на Съвета и ПИЦ. 

През отчетната година ОбщСНВ и ПИЦ работиха по одобрен План за действие, в който бяха определени основните задачи, 

мероприятия и дейности, съобразени с Общинската програма за борба с наркотиците 2017 – 2018 год., както и с Националната стратегия за 

борба с наркотиците 2014 – 2018 год. и Плана за действие към нея.  

 През 2018 год. усилията на Съвета са насочени основно в две области – намаляване на търсенето и предлагането на психоактивни 

вещества. 

 В общината може да бъде направено анонимно и безплатно изследване за ХИВ/СПИН, полово предавани болести, Хепатит В и С. 

В съответствие със законовите си функции и задачи, правоприлагащите и контролни органи участват в екипи, работни групи и 

комисии, създадени съвместно с други държавни органи, служби и органи на други държави и международни организации, като се 

осъществява непосредствен информационен обмен и се провеждат съгласувани действия. 

 

 

III. ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ: НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА НАРКОТИЦИ 
 

ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

Кампании 

1.  Име на 

превантивната 

дейност 

Кампания „Любовта – красива и опасна!” за отбелязване на 14 февруари – Св. Валентин 

2.  Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Индикативна превенция 

☐ Национална 

☐ Регионална 

☐ Областна 

☐ Общинска 

3.  Цели на 

превантивната 

дейност 

Превенция на рисковото поведение в областта на сексуалното и репродуктивно здраве, с акцент - 

вследствие употребата на наркотици. 

4.  Целева група Ученици и възрастни. 

5.  Оценка на нуждите 

 

Завишена необходимост от повишаване на знанията за предпазване от полово-предавани болести и устояване 

на натиск от връстници. 
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6.  Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 педагог /ОбщСНВ, ПИЦ/ 3   

  социална педагогика /ПИЦ/ 1   

7.  Партньори  Регионална здравна инспекция /РЗИ/ 

 Български младежки червен кръст /БМЧК/ 

8.  Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 

  Обучения в 8 и 9 клас на тема: „Любовта – красива и 

опасна”, посредством презентации, ролеви игри, 

филми и правилно поставяне на презерватив за 

безопасен полов контакт. 

Конкурс за любовно послание в две училища в гр. 

Търговище с награждаване на най-добрите и 

оригинални предложения. 

Мероприятия за жителите на града: „Седмица на 

любовта” 

- „Ден на цветята" с много приятни изненади за 

дамите; 

- "Ден на шоколада". На различни места по центъра 

на гр, Търговище бяха поставени указания, за това, 

къде се намират доброволците на БМЧК. Всеки, 

който ги намери, получи шоколадови бонбони и 

късметче; 

- "Ден на плюшеното мече" – прегръдка с Мечо; 

- На пл. "Свобода" желаещите си направиха снимка 

с помощта на "любовна" рамка, бяха раздавани 

"любовни" балони, както и пуснати летящи 

фенери. Имаше музика, раздадени бяха листовки и 

презервативи. 

550 250 200 100  

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

1. Име на 

превантивната 

дейност 

Младежки хепънинг „Музика срещу дрога!” 

2. Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Индикативна превенция 

☐ Национална 

☐ Регионална 

☐ Областна 

☐ Общинска 

3. Цели на 

превантивната 

дейност 

Превенция на употребата на психоактивни вещества. 

4. Целева група Ученици и млади хора 

5. Оценка на нуждите 

 

Намаляване на търсенето на наркотици, посредством популяризирането на алтернативни форми за прекарване 

на свободното време – музика и танцово изкуство. 

6. Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 педагог /ОбщСНВ, ПИЦ/ 3   

  социална педагогика /ПИЦ/ 1   

7. Партньори  Община Търговище 

 Български младежки червен кръст                                                   15 

8. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 

  В Младежкия хепънинг „Музика срещу дрога!” се 

включиха певци и танцьори, като със своите песни и 

танци показаха на младите хора, че в изкуството има 

много чувство, много емоция и страст.  

Бяха отправени послания от сцената, раздаваха се 

материали за превенция на употребата на дрога. 

500 100 200 100 100 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

1. Име на 

превантивната 

дейност 

Отбелязване на 31 май – Световен ден за борба с тютюнопушенето 

2. Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Индикативна превенция 

☐ Национална 

☐ Регионална 

☐ Областна 

☐ Общинска 

3. Цели на 

превантивната 

дейност 

Превенция на тютюнопушенето. 

4. Целева група Ученици /10-18 години/ и възрастни. 

5. Оценка на нуждите 

 

Посланието за въздържание от пушене да достигне до голям брой хора, които да осъзнаят, че употребата на  

цигари вреди на тяхното здраве и оказва негативно влияние върху начина им на живот. 

6. Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 педагог /ОбщСНВ, ПИЦ/ 3 15  

  социална педагогика /ПИЦ/ 1   

7. Партньори  БМЧК – специалист                                                 1  

 РЗИ – психолог                                                       1 

8. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 

  Измерване на издишания въглероден оксид на 

желаещите, раздаване на превантивно- 

информационни материали, както и 

консултация с представител от ОбщСНВ и РЗИ. 

Тези, които бяха готови да се разделят с 

една цигара, получиха дъвки и бонбони. 

С помощта на пушещата кукла Сю, беше направена 

демонстрация на натрупване на катран в белите 

дробове при употребата на цигари. 

180 40 70 40 30 
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1. Име на 

превантивната 

дейност 

Отбелязване на 26 юни – Световен ден за борба с наркоманиите 

Конкурси за рисунка, есе и мултимедийна презентация „Алкохолът - враг на човечеството!” и „Наркотиците – 

фалшивото щастие!” 

2. Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Индикативна превенция 

☐ Национална 

☐ Регионална 

☐ Областна 

☐ Общинска 

3. Цели на 

превантивната 

дейност 

Превенция на употребата на психоактивни вещества. 

4. Целева група Ученици – 1-12 клас /7-18 год./. 

5. Оценка на нуждите 

 

Младите хора сами да осъзнаят вредата от употребата на психоактивни вещества и да насочат своето 

внимание към алтернативни форми за забавление и запълване на свободното време. 

6. Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 педагог /ОбщСНВ, ПИЦ/ 3   

  социална педагогика /ПИЦ/ 1   

7. Партньори  Училища 

8. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 

  Проведени конкурси за рисунка, есе и 

мултимедийна презентация: „Наркотикът-

фалшивото щастие!” и „Алкохолът-враг на 

човечеството!” за учени от 1-ви до 12-ти клас, 

разделени във възрастови групи. Чрез силата на 

изкуството и словото, подготвяйки своите 

предложения за конкурсите, младите хора сами 

осъзнаха вредата от употребата на наркотични 

вещества и алкохол и доказаха, че могат да бъдат 

щастливи и удовлетворени без психоактивни 

вещества. Всички участници получиха награди на 

официално награждаване. 

С всички рисунки от двата конкурса беше подредена 

изложба в РБ „Петър Стъпов” гр. Търговище. 

47 36 11   
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1. Име на 

превантивната 

дейност 

Отбелязване на 26 юни – Световен ден за борба с наркоманиите 

2. Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Индикативна превенция 

☐ Национална 

☐ Регионална 

☐ Областна 

☐ Общинска 

3. Цели на 

превантивната 

дейност 

Превенция на употребата на психоактивни вещества и насочване на вниманието към проблема наркомании. 

4. Целева група Ученици. 

5. Оценка на нуждите Младите хора да осъзнаят вредата от употребата на психоактивни вещества, посредством игри, състезания и  

викторина с въпроси. 

6. Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 педагог /ОбщСНВ, ПИЦ/ 3   

  социална педагогика /ПИЦ/ 1   

  БЧК – специалист 1 10  

7. Партньори  РЗИ                                                                          1 

  Училища                                                                  3 

8. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 

  Проведени обучения на участниците във викторина 

от три училища в гр. Търговище на теми, свързани с: 

наркотици, рисково поведение, агресия и групов 

натиск. 

Проведена викторина с обучените ученици с 

награждаване, игри и състезания. Раздаване на 

превантивно-информационни материали, използване 

на алкоочила за демонстрация на поведение след 

употреба на алкохол. 

100 20 80   
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1. Име на 

превантивната 

дейност 

Кампания „Лято без дрога!” 

2. Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Индикативна превенция 

☐ Национална 

☐ Регионална 

☐ Областна 

☐ Общинска 

3. Цели на 

превантивната 

дейност 

Превенция на употребата на наркотични вещества от ученици и млади хора. 

4. Целева група Ученици и млади хора. 

5. Оценка на нуждите Осъзнаване на вредата от употребата на психоактивни вещества и насочване на вниманието към алтернативни 

форми за забавление и запълване на свободното време. 

6. Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 педагог /ОбщСНВ, ПИЦ/        3   

  социална педагогика /ПИЦ/        1   

7. Партньори  БЧК – специалист                                               1                        20 

8. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 

  През целия месец юли /веднъж седмично/ в центъра 

на града бяха организирани игри, състезания и 

забавления за ученици и млади хора. Раздаваха се 

превантивно-информационни материали, бяха 

разяснявани вредите от употребата на психоактивни 

вещества, както и институциите, където всеки, който 

има нужда, може да потърси помощ и съвет. 

250 100 50 50 50 
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1. Име на 

превантивната 

дейност 

Отбелязване на 16 ноември – Световен ден без тютюнопушене. 

2. Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Индикативна превенция 

☐ Национална 

☐ Регионална 

☐ Областна 

☐ Общинска 

3. Цели на 

превантивната 

дейност 

Превенция на тютюнопушенето. 

4. Целева група Ученици – 10-12 години. 

5. Оценка на нуждите 

 

Посредством презентации, дискусии, игри и демонстрации с Пушещата кукла, младите хора да затвърдят 

своите знания, относно вредата от употребата на цигари и наргиле. 

6. Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 педагог /ОбщСНВ, ПИЦ/ 3   

  социална педагогика /ПИЦ/ 1   

  Психолог 1   

7. Партньори  Училища 

8. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 

  Проведени са обучение на ученици от училища 

в гр. Търговище, относно вредата от  

тютюнопушенето и пушенето на наргиле. Бяха  

представени презентации и демонстрации с Пушещата 

кукла, показваща натрупването на катран в белите  

дробове, както и проведени дискусии и игри за  

правилния избор – да не пуша. 

120 120    
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1. Име на 

превантивната 

дейност 

Отбелязване на 19 ноември – Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 

/ПТП/. 

2. Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Индикативна превенция 

☐ Национална 

☐ Регионална 

☐ Областна 

☐ Общинска 

3. Цели на 

превантивната 

дейност 

Превенция на ПТП. 

4. Целева група Ученици – 15-18 год. и възрастни. 

5. Оценка на нуждите 

 

Обучаемите да се запознаят с действието на алкохола и наркотичните вещества върху съзнанието и паметта,  

защо не трябва да управляват МПС под тяхното въздействие, как да предпазят себе си и другите,  

какви стъпки трябва да предприемат, за да помогнат на пострадали при ПТП. 

6. Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 педагог /ОбщСНВ, ПИЦ/ 3   

  социална педагогика /ПИЦ/ 1   

  Психолог 1   

7. Партньори  Български червен кръст /БЧК/                          1 

  Училища 

8. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 

  През цялата година бяха раздавани брошури с  

информация за действието на алкохола и  

наркотичните вещества по време на  

шофиране, придружени с илюстративен  

материал, на кандидат шофьори,  

каращи курс за долекарска помощ. Реализирани са и  

обучения на ученици с презентации, прожекция на  

филми, разговори, както и демонстрации с т. нар.  

алкоочила, имитиращи 1,2 промила в кръвта. 

700  150 300 250 
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1. Име на 

превантивната 

дейност 

Отбелязване на 1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН 

2. Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Индикативна превенция 

☐ Национална 

☐ Регионална 

☐ Областна 

☐ Общинска 

3. Цели на 

превантивната 

дейност 

Превенция на рисковото поведение сред младите хора. 

4. Целева група Ученици – 9-12 клас. 

5. Оценка на нуждите 

 

Превенция на нарастващото рисково поведение сред младите хора. 

6. Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 педагог /ОбщСНВ, ПИЦ/ 3   

  социална педагогика /ПИЦ/ 1   

  Психолог 1   

7. Партньори  Училища 

  МКБППМН                                                          1 

8. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 

  Проведено културно мероприятие – представяне на  

пиесата „Хлапачката от 13-тия етаж“ пред ученици  

от 9 до 12 клас от Община Търговище. След пиесата 

имаше разговор с актьорите и психолог по въпроси, 

които вълнуват младите хора, относно рисковото 

поведение. 

250 30 200  20 
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Обучения 

1. Име на 

превантивната 

дейност 

Превантивно-информационни срещи-обучения „Разговори от първо лице” по превенция на употребата на 

психоактивни вещества 

2. Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Индикативна превенция 

☐ Национална 

☐ Регионална 

☐ Областна 

☐ Общинска 

3. Цели на 

превантивната 

дейност 

Превенция на употребата на психоактивни вещества на ученици, както и запознаване на родителите с 

проблема за употребата и злоупотребата с наркотици от младите хора. 

4. Целева група Ученици и възрастни. 

5. Оценка на нуждите 

 

Употребата на алкохол и наркотици е проблем, който през годините придобива все по-големи размери. 

Основавайки се на това, нуждата от провеждане на превенция и разговори за наркотиците, както на ученици, 

така и на възрастни, е все по-голяма. 

6. Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 Педагог /ОбщСНВ, ПИЦ/ 3   

  Социална педагогика /ПИЦ/ 1   

7. Партньори  Специалисти от Фондация                                5  

Общност „Ново Начало” 

 Училища – педагогически съветник 2 

  Ръководител на проект за приемни родители 1 

8. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 

  Обучения с „Разговори от първо лице” и дискусии 

на ученици от две училища на територията на гр. 

Търговище по превенция на употребата на 

психоактивни вещества. 

140 60 80   

  Обучения с „Разговори от първо лице” и дискусии 

на приемни родители по превенция на употребата на 

психоактивни вещества – защо младите хора 

употребяват дрога, как да им помогнем, как да 

разговаряме с тях и ролята на семейството във 

възпитанието на нерисково поведение на децата. 

40    40 
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1. Име на 

превантивната 

дейност 

Обучение на младежи-доброволци от БМЧК гр. Търговище на тема: „Превенция на зависимости на ПАВ” 

2. Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Индикативна превенция 

☐ Национална 

☐ Регионална 

☐ Областна 

☐ Общинска 

3. Цели на 

превантивната 

дейност 

Обучаемите да се запознаят с видовете психоактивни вещества, с психосоциалните аспекти на проблема  

наркомании, с рисковете от употреба на ПАВ и да придобият умения за провеждане на обучения за свои  

връстници – ученици по темата: “Превенция на наркомании”. 

4. Целева група Ученици. 

5. Оценка на нуждите 

 

Участниците да получат знания, относно видовете наркотични вещества и тяхното действие, да придобият  

умения за отстояване на „АЗ-а”, да се научат да провеждат обучения на свои връстници. 

6. Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 Педагог /ОБщСНВ/ 1   

  Социална педагогика /ПИЦ/ 1   

7. Партньори  Специалист БМЧК                                             1 

8. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 

  На участниците беше предоставена информация, 

относно:  

- Основни понятия; 

- Видове наркотици и зависимост; 

- Принципи на превенцията; 

- Рисково поведение; 

- Групов натиск. 

Бяха проведени интерактивни игри, участниците 

влизаха в различни роли. Представени са филми и 

клипове, свързани с опасностите, които крие 

употребата и зависимостта към наркотиците. 

18 10 8   
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1. Име на 

превантивната 

дейност 

Обучение на тема: „Комуникативни умения за управление на конфликти!“ 

2. Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Индикативна превенция 

☐ Национална 

☐ Регионална 

☐ Областна 

☐ Общинска 

3. Цели на 

превантивната 

дейност 

Формиране на умения за успешна комуникация в конфликтна ситуация. 

4. Целева група 

 

 

Педагогически съветници от училищата в гр. Търговище; 

Обществени възпитатели от МКБППМН гр. Търговище; 

Психолози и социални работници от различни институции в гр. Търговище. 

5. Оценка на нуждите Необходимост от по-успешно разрешаване на конфликти чрез развиване на умения за добра комуникация. 

6. Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 Педагог /ОбщСНВ, ПИЦ/ 3   

  Социална педагогика /ПИЦ/ 1   

  Психолог /ОбщСНВ/ 1   

7. Партньори  Секретар МКБППМН                                        1 

8. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 

  Проведено двудневно обучение на педагогически 

съветници, обществени възпитатели от МКБППМ, 

психолози и социални работници от институции в 

гр. Търговище на тема: „„Комуникативни умения за 

управление на конфликти!“.  

Темите са:  

1. Генезис на конфликта. 

2. Стадии на конфликта. 

3. Причини за конфликта. 

4. Негативни поведения в ситуация на 

конфликт. 

18    18 
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5. Вътрешният конфликт, водещ до състояние 

на стрес. 

6. Конфликти и комуникация. 

7. Комуникация при рисково поведение. 

8. Невербална комуникация при рисково 

поведение. 

9. Вербални аспекти на комуникацията. 

10. Ролята на посредника – медиатора в 

конфликтна ситуация. 

Бяха проведени много ролеви игри, решени много 

казуси и обсъждане на конкретни ситуации. 

9. Брой обхванати 

специалисти 

/обучения, 

консултации и др./ 

 

Учители  

Лекари  

Психолози - 8  

Социални работници - 6  

Полицаи   

Педагогически съветници - 4  
 

 

 

1. Име на 

превантивната 

дейност 

Обучения на приемни родители. 

2. Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Индикативна превенция 

☐ Национална 

☐ Регионална 

☐ Областна 

☐ Общинска 

3. Цели на 

превантивната 

дейност 

Превенция на рисково поведение и агресия на тийнейджърите. 

4. Целева група Родители. 

5. Оценка на нуждите Нарастващо рисково поведение и агресия сред младите хора. 

6. Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 Педагог /ОбщСНВ, ПИЦ/ 3   

  Социална педагогика /ПИЦ/ 1   

  Психолог /ОбщСНВ/ 1   



20 

 

7. Партньори  Приемни родители 

8. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 

  Обучение по следните теми: причини за агресията, 

родителски трудности, да разберем от какво се 

страхуваме и да си дадем сметка за специфичните 

особености в нас, прекомерен контрол, ефективен 

контрол за пълноценно общуване с детето-

тийнейджър, сближаване, осъзнаване на 

необходимостта от изменение на формите за 

контрол и др. Проведени да дискусии и практически 

упражнения. 

40    40 

 

 

 

 

 

1. Име на 

превантивната 

дейност 

Обучения от доброволци по метода: „Връстници обучават връстници“. 

2. Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Индикативна превенция 

☐ Национална 

☐ Регионална 

☐ Областна 

☐ Общинска 

3. Цели на 

превантивната 

дейност 

Превенция на употребата на наркотични вещества от ученици и млади хора. 

4. Целева група Ученици – 5-12 клас. 

5. Оценка на нуждите Нарастващо рисково поведение сред младите хора. 

6. Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 БМЧК  15  

7. Партньори  ОбщСНВ, ПИЦ 

8. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 



21 

 

  Проведени обучения по метода „Връстници 

обучават връстници“ на ученици по превенция на 

употребата на алкохол, цигари и наркотици. 

Проведени интерактивни игри, решаване на казуси, 

представени филми и клипове. 

200 100 100   

 

 

 

 

 

1. Име на 

превантивната 

дейност 

Проведени обучения на ученици за превенция на употребата на психоактивни вещества, алкохол и  

тютюнопушене, агресия и полово-предавани болести. 

2. Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Индикативна превенция 

☐ Национална 

☐ Регионална 

☐ Областна 

☐ Общинска 

3. Цели на 

превантивната 

дейност 

Превенция на ученици и млади хора. 

4. Целева група Ученици – 5-12 клас. 

5. Оценка на нуждите Нарастващо рисково поведение сред младите хора. 

6. Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 Педагог /ОбщСНВ, ПИЦ/ 3   

  Соц. Педагогика /ПИЦ/ 1   

  Психолог /ОбщСНВ/  1   

7. Партньори  РЗИ 

8. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 

  Проведени обучения по превенция, посредством 

информационно-визуални средства, като презентации, 

филми, Пушеща кукла Сю и алкоочила. Игрите и 

решаването на казуси водят младите хора до извеждането 

на самостоятелни изводи за истинската същност на 

рисковото поведение. 

4500 2500 2000   
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ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 

1. Име на 

превантивната 

дейност 

Издаване на превантивно-информационни материали за превенция на употребата на наркотици, алкохол и  

тютюнопушене, рисково поведение. 

2. Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Индикативна превенция 

☐ Национална 

☐ Регионална 

☐ Областна 

☐ Общинска 

3. Цели на 

превантивната 

дейност 

Превенция на рисково поведение. 

4. Целева група Ученици – 5-12 клас. 

5. Оценка на нуждите Нарастващо рисково поведение сред младите хора. 

6. Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 Педагог /ОбщСНВ, ПИЦ/ 3   

  Соц. Педагогика /ПИЦ/ 1   

  Психолог /ОбщСНВ/  1   

7. Партньори  Няма. 

8. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 

  Превантивно-информационните материали бяха  

раздавани в училищата, по време на обучения и  

дискусии, при организиране на масови  

мероприятия и отбелязване на световни дни. 

4500 2000 2500   

 

 

 

 

1. Име на 

превантивната 

дейност 

Разпространение на книжка за родители „Как да говорим за наркотиците?”. 

2. Вид и обхват на 

дейността 
☐ Универсална превенция  

☐ Селективна превенция  

☐ Национална 

☐ Регионална 
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☐ Индикативна превенция ☐ Областна 

☐ Общинска 

3. Цели на 

превантивната 

дейност 

Актуалната информация, относно какво представляват наркотичните вещества, как влияят на психиката и  

физиката на човек, как да говорим с децата по тази тема, както и защо младите хора употребяват дрога  

и какво трябва да направим в такава ситуация, да достигне до родителите и да провокира тяхната  

сензитивност и отговорност за живота и здравето на децата. 

4. Целева група Възрастни. 

5. Оценка на нуждите Нужда от повече родители, съпричастни към каузата за намаляване на броя на младите хора, употребяващи 

или експериментиращи с психоактивни вещества. 

6. Екип на дейността Специалност / Позиция Брой Брой 

доброволци 

Брой представители на целевата 

група 

 Педагог /ОбщСНВ, ПИЦ/ 3   

  Соц. Педагогика /ПИЦ/ 1   

  Психолог /ОбщСНВ/  1   

7. Партньори  Няма. 

8. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции  

Използвани методи и реализирани дейности 

Брой обхванати лица 

Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29 г. 

  Разпространение на книжката по време на  

организирани мероприятия и отбелязване на  

тематични дни. 

250    250 

 

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА ПАЦИЕНТИТЕ ДО  

ЕФЕКТИВНИ И РАЗНООБРАЗНИ ЛЕЧЕБНИ ПРОГРАМИ 
 

 Специалистите от Превантивно-информационен център са консултирали лица, злоупотребяващи с наркотични вещества. 

 На потърсилите помощ е предоставена информация за наличните, ефективни лечебни програми в страната, в които могат да бъдат 

проведени разговори със специалисти за оценяване тежестта на проблема с употребата на дрога и определяне на последващи стъпки за 

преодоляването му. 
 

НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ЗДРАВНИ ЩЕТИ ЗА ИНДИВИДА И ОБЩЕСТВОТО 
 

 През Кабинета за отказване от тютюнопушене в РЗИ са преминали 13 лица. 278 са замерили издишания си въглероден монооксид. 

 Безплатни и анонимни изследвания в РЗИ и в изнесени кабинети по училища са направени на 690 лица за ХИВ/СПИН, 136 лица за 

Хепатит В, 201 лица за Хепатит С и 259 лица за Сифилис. 
 

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО   
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 За изминалата 2018 год. ОД на МВР са извършили общо 62 ареста, като 2 от тях са за производство на канабис, 30 за притежание на 

наркотици /1 за хероин, 3 за амфетамини, 2 за екстази и 26 за канабис/ и 30 ареста за употреба /3 на амфетамини и 25 на канабис/. 

 През годината са заловени следните количества наркотични вещества: 0,0018 кг. хероин, 0,051 кг. амфетамини, 0,4 кг. и 27 бр. таблетки 

екстази и 1,27593 кг. канабис. 

 Средна цена на наркотици: 1 грам хероин – 50,00 лв., 1 грам кокаин – 100,00 лв., 1 грам амфетамини – 40,00 лв., 1 грам екстази – 60,00 

лв. и 1 грам канабис – 10,00 лв. 

 2018 год. е наблюдаван нов наркотик – метамфетамин на кристали, както и нов начин на употреба – пушене с лула на метамфетамини. 

 Бъдещата тенденция е за стабилизиране на задържанията, обвиненията и присъдите за нарушения, свързани с наркотици. 

 През детска педагогическа стая /ДПС/ са преминали 4 непълнолетни с противообществено поведение, свързано с притежание на 

наркотични вещества и алкохол, за които преписките са изпратени в прокуратурата. 

 На 9 младежи е проведено професионално събеседване във връзка с превенция на употребата на наркотици.  

 Случаите, свързани с наркотици, сезирани от прокуратурата, са 76, започнати процедури са 49, от които 27 са завършили със санкции, 

2 обвинения са отпаднали поради липса на доказателства, започнатите и неуточнени процедури са 39, а постановленията за обединяване на 

досъдебно производство са 4. Обвинените лица са 30. 

През 2018 год. Окръжен съд гр. Търговище е осъдил 2 лица за разпространение на наркотици с 1 ефективна и 1 условна присъда. 

  

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ е разгледала 1 

възпитателно дело, по отношение на 1 непълнолетен /17 год./ за извършено от него престъпление по чл. 354а от Наказателния кодекс. В 

преписката от Районна прокуратура се посочва, че лицето държи 0,148 кг. суха, тревиста маса, която реагира на тест като марихуана. На свое 

заседание МКБППМН му е наложила възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 /предупреждение/ от Закона за БППМН. 

Получен е и един сигнал от училище за внесен алкохол в училището от непълнолетен ученик, с който ще работи психолог от 

Комисията. 

 През отчетната година 10 обществени възпитатели са провели превантивни беседи с общо 55 малолетни и непълнолетни лица. 
 

V. ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ЕКСПЕРТНА МРЕЖА ЗА  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО НАРКОТИЦИТЕ 
  

 През месец февруари 2018 год. представител на ОбщСНВ посети гр. София, където все участие в обучение на тема: „Съвременни 

подходи при универсална превенция на употребата на психоактивни вещества. 

 Темите, които бяха разгледани, са: защо превенцията е важна, епидемиология, културални концепции, език на превенцията, рискови и 

протективни фактори и др. 

 Месец май специалистите от ОбщСНВ и ПИЦ гр. Търговище присъстваха на Професионален форум на тема: „Превенцията като процес 

на етичност, осъществимост, достоверност и ефективност в гр. Стара Загора.  

Бяха застъпени темите за усъвършенстване на уменията за правилно планиране и провеждане на обучения в училище, определяне на 

мерки за бъдеща превантивна дейност, търсене на възможности за работа с подрастващи, както и даване на насоки и подкрепа на младите 

хора, търсещи своите решения. 
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Юни месец представител на ПИЦ посети гр. Велико Търново, където участва в Двудневен семинар за обмен на добри практики. 

Темите, които бяха разгледани, са: видове кризи и кризисни интервенции, методи за работа с различни целеви трупи в рискови ситуации, 

бърнаут синдром, прилагане на интерактивни подходи в ежедневната работа. 

 Ноември се проведе 12-тата Национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества в 

гр. София, където участие взеха представители на ОбщСНВ и ПИЦ гр. Търговище. 

  По време на срещата бяха представени обмяна на знания и опит в областта на превенцията на злоупотребата на наркотични вещества, 

повишаване на компетентността на служителите за прилагането на превантивни програми, повишаване на знанията в областта на 

проучванията и епидемиологичната информация на местно ниво, представяне и обсъждане на принципи и стандарти за добра практика в 

областта на превенцията, представяне и обсъждане на проект на Национална стратегия за борба с наркотиците за периода 2019-2023 год. 

 

 

 

 

VI. ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  

            В ОБЛАСТТА НА НАРКОТИЦИТЕ 
 

ОбщСНВ изготви Годишен доклад относно ситуацията, свързана с наркотиците в гр. Търговище за 2018 год., както и Отчет за 

дейността си през 2018 година. 

През изминалата година във фейсбук страницата на ОбщСНВ се публикува редовно информация, свързана с дейността на Съвета, 

както и информация, свързана с наркотиците, която би била полезна за хората. 

По време на цялата година се поддържа ползотворно сътрудничество с медиите, като на няколко пъти са давани интервюта на различни 

теми. За успешното и устойчиво провеждане на превенция, ОбщСНВ търси подкрепата и сътрудничеството на цялата местна общественост, 

както и партньорството на всички организации и институции, работещи в областта на зависимостите.  


