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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. 

По данни от Доклад на Европейския  училищен  изследователски  проект  за   алкохол  

и  други  наркотици  /ESPAD/ през 2015 год. 30 % /около 20 000-22 000/ от 15-16 годишните 

ученици в България са употребили поне веднъж в живота си някакъв незаконен наркотик (през 

2011 г. - 26 %, през 2007 г. - 24 %). 

За 16 години между 1999 г. и 2015 г. делът на учениците с опит в употребата на 

незаконни наркотици се е увеличил повече от двойно. 

В същия Доклад е посочено, че през 2015 г. 27 % (около 18 000-20 000) от 15-16-

годишните ученици в България са употребили поне веднъж в живота си канабис (през 2011 г. - 

24 %, през 2007 г. - 24 %, през 2003 г. - 22 %, през 1999 г. - 14 %). Близо 45 % от учениците 

намират канабиса за лесно достъпен. 

За 16 години между 1999 г. и 2015 г. делът на учениците с опит в употребата на канабис 

се е увеличил приблизително двойно. 

Най-масово използваният наркотик е марихуаната. Хероинът пък е все още най-силно 

свързания с проблемна употреба наркотик, но с нарастваща тенденция към спадане за сметка 

на стимулантите. Нараства употребата на синтетичните стимуланти - амфетамини и вещества 

от типа на екстази. При употребата на кокаин също се наблюдава тенденция на увеличение. 

Младите хора на възраст между 15 и 34 години представляват около 80-83% от всички 

лица във възрастовия диапазон 15-64 години, които поне веднъж в живота си са употребили 

някакъв наркотик. Между 36 и 39% от учениците от 9-ти до 12-ти клас поне веднъж в живота 

си са пробвали някакво наркотично вещество. 

Постепенно нараства употребата на нови психоактивни вещества, известни като 

„дизайнерски наркотици”. По данни от проучване сред общото население от 15 до 64 години в 

България общо около 25 000 български граждани в този възрастов диапазон /0.5%/ са 

употребили поне веднъж някое от тези вещества. Близо половината от тях /около 12 000/ са 

употребили 1-2 пъти през годината, също толкова са употребявали от 3 до 10 пъти през 

годината и едва около 1 000 средно по веднъж месечно или по-често. 
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През 2016 и 2017 год. най-често регистрираните нови психоактивни вещества са 

синтетични канобиноиди, следвани от синтетични катинони. 

Пушенето на наргиле също стана изключително популярно през последните години. 

Според статистиката, всеки ден близо 100 млн. души по света пушат наргиле. Здравословни 

проблеми, които причинява, са хроничен бронхит, рак на белия дроб, рак на устната кухина, 

на простатата, сърдечни болести, риск от хепатит C и херпес. 

 Данните от направени проучвания, информацията от различни институции и 

наблюденията показват, че общите тенденции, свързани с употребата на наркотични вещества 

за страната, не отминават и Община Търговище. Политиката, която се води по отношение на 

превенцията на употребата на наркотици за 2017 год., обхваща актуалните тенденции по 

проблема и действията на отделните институции за ограничаване на наркоманиите. 

 През настоящата година беше направено проучване „Ученици и психоактивни 

вещества”, което има за цел да определи знанията и нагласите на учениците по отношение на 

проблема с психоактивните вещества. В изследването са обхванати 693 ученика от 6-ти и 7-ми 

клас от гр. Търговище. Анализът на проучването показва, че най-често употребяваните 

вещества са цигарите и алкохола, следвани от марихуана и успокоителни лекарства. 11-14 год. 

е най-често срещаната възраст за първа употреба на посочените вещества. 

 Голяма част от учениците заявяват желание в училище да се говори по проблема с 

употребата на психоактивни вещества, като същевременно посочват, че вкъщи рядко или 

никога не разговарят на тази тема. 

 Причините за употреба на дрога от младите хора, според анкетираните, са за 

удоволствие, от любопитство и за да избягат от проблемите. 

 90 % от участниците казват, че не приемат употребата на наркотици и осъзнават 

тяхното разрушително действие. 

   

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. 
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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/.  

 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 2017 год. усилията на Съвета са насочени основно в две области – намаляване на 

търсенето и предлагането на психоактивни вещества, чиято цел 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.  

 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. 
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III. ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ: НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА НАРКОТИЦИ 
 

ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

КАМПАНИИ 
 

Дейност: Кампания „Всичко е любов” по повод отбелязването на 14 февруари – Свети 

Валентин.  
 

Период и място на реализиране: февруари 2017 год. гр., Търговище. 
 

Организатори: ОбщСНВ, Регионална здравна инспекция /РЗИ/, Център за работа с 

доброволци /ЦРД/ към Клуб на НСО, /Български младежки червен кръст /БМЧК/, училища. 
 

Стратегия: универсална. 
 

Целева група: ученици и млади хора – 13-25 год. 
 

Вещество, към което е насочена: няма. 
 

Планирани цели: Превенция на рисковото поведение в областта на сексуалното и 

репродуктивно здраве. 
 

Постигнати цели: Посланието „Любовта към другия минава през любовта към себе си! 

Обичай себе си!” достигна до младите хора, посредством  информацията и игрите.   
 

Реализирани дейности и интервенции: По време на кампанията бяха раздавани валентинки-

сърца с презервативи, балони с надпис: „Всичко е любов!”, флайери с известни цитати за 

любовта и целувката, бяха организирани различни игри с младите хора, раздавани бяха 

прегръдки на самотните, а по-смелите се включиха в караоке с изпълнение на любовни песни. 
 

 

Дейност: Конкурс за рисунка, есе и мултимедийна презентация на тема: „Обичай живота, не 

никотина!” за отбелязване на 31 май – Световен ден за борба с тютюнопушенето. 
 

Период и място на реализиране: април – май 2017 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: ОбщСНВ, училища. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: ученици – 1 – 12 клас. 
 

Вещество, към което е насочена: тютюн. 
 

Планирани цели: Превенция на тютюнопушенето чрез послания, отправени от учениците 

под формата на различни творчески похвати.   
 

Постигнати цели: Участниците в конкурса демонстрираха своето отношение към 

тютюнопушенето, използвайки силата на изкуството и словото. Предизвикани да изкажат 

своето мнение, те показаха, че знаят как да ценят живота и здравето си и да отстояват своето 

„НЕ” на цигарите. 
 

Реализирани дейности и интервенции: Проведен конкурс с награждаване на участниците. 
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Дейност: Отбелязване на 31 май – Световен ден за борба с тютюнопушенето. 
 

Период и място на реализиране: май 2017 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: ОбщСНВ, РЗИ, БМЧК. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: Ученици /10-18 год./ и възрастни. 
 

Вещество, към което е насочена: тютюн. 
 

Планирани цели: Превенция на тютюнопушенето. 
 

Постигнати цели: Посланието за въздържание от пушене достигна до голям брой хора, които 

осъзнават, че употребата на цигари вреди на тяхното здраве и оказва негативно влияние върху 

начина им на живот. Голяма част от тях изразиха желание и готовност да се откажат от 

тютюнопушенето. 
 

Реализирани дейности и интервенции: 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 сладки. 
 

 

Дейност: Отбелязване на 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите. 
 

Период и място на реализиране: юни 2017 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: Общ СНВ, БМЧК, РЗИ. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: ученици и млади хора /12-25 год./. 
 

Вещество, към което е насочена: алкохол. 
 

Планирани цели: Превенция на употребата на алкохол. 
 

Постигнати цели: Присъстващите лично изпитаха усещането на въздействието на алкохола 

чрез използването на алкоочила. 
 

Реализирани дейности и интервенции: Раздаване на превантивно-информационни 

материали за вредата от употребата на алкохол. Бяха използвани алкоочила, възпроизвеждащи 

ситуации на употреба на алкохол, с които всички желаещи разбраха какви са реакциите им 

след употребата на спиртни напитки. Проведоха се и много игри с помощта на алкоочилата, 

посредством които младите хора осъзнаха, че алкохолът е пречка за нормалното 

функциониране на мисълта и движенията им. 
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Дейност: Отбелязване на Международен ден за борба с тютюнопушенето. 
 

Период и място на реализиране: октомври – ноември 2017 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: ОбщСНВ, РЗИ, училища. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: ученици – 13-16 год. 
 

Вещество, към което е насочена: тютюн. 
 

Планирани цели: Превенция на тютюнопушенето. 
 

Постигнати цели: Посредством презентации, дискусии и демонстрации с Пушещата кукла, 

младите хора затвърдиха своите знания относно вредата от употребата на цигари и наргиле. 
 

Реализирани дейности и интервенции: Проведени са обучение на ученици от пет 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 за правилния избор – да не пуша. Желаещите измериха 

издишания си въглероден оксид, а всички получиха здравно-образователни материали. 
 

 

Дейност: Отбелязване на 19 ноември – Световен ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия /ПТП/. 
 

Период и място на реализиране: 2017 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: ОбщСНВ, БЧК, училища. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: ученици – 15-18 год. 
 

Вещество, към което е насочена: алкохол и психоактивни вещества. 
 

Планирани цели: Превенция на ПТП. 
 

Постигнати цели: Обучаемите се запознаха 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. 
 

Реализирани дейности и интервенции: 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. 
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Дейност: Отбелязване на 1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН. 
 

Период и място на реализиране: декември 2017 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: ОбщСНВ, БМЧК. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: ученици /13-18 год./ и млади хора. 
 

Вещество, към което е насочена: няма. 
 

Планирани цели: Да се насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и 

употребата на наркотици, като се подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за 

хората, живеещи с ХИВ/СПИН. 
 

Постигнати цели: Присъстващите получиха повече информация за самия ден, причината, 

поради която той се отбелязва, а посланията за съпричастност и здравословен начин на живот 

са откроиха като основни приоритети на нашето общество. 
 

Реализирани дейности и интервенции: Проведени обучения на ученици, кампания с 

раздаване на презервативи, брошури и червени лентички, организиране на игри с награди. 
 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Дейност: Обучение на доброволци за обучители по метода „Връстници обучават връстници” 

/ВОВ/, относно превенция на употребата на психоактивни вещества /ПАВ/. 
 

Период и място на реализиране: април 2017 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: ОбщСНВ, БМЧК, РЗИ. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: младежи – 13 – 18 год. 
 

Вещество, към което е насочена: Всички видове ПАВ. 
 

Планирани цели: Обучаемите да се запознаят 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”. 
 

Постигнати цели: Участниците получиха знания, относно видовете наркотични вещества и 

тяхното действие, придобиха умения за отстояване на „АЗ-а”, научиха се да провеждат 

обучения на свои връстници. 
 

Реализирани дейности и интервенции: Обучени 15 младежи-доброволци за обучители по 

превенция на употребата на ПАВ, чрез средствата на информацията и интерактивните игри. 
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Дейност: Проведени обучения на ученици за превенция на употребата на психоактивни 

вещества, алкохол и тютюнопушене. 
 

Период и място на реализиране: януари – декември 2017 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: ОбщСНВ, РЗИ. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: ученици – 11 – 18 год. 
 

Вещество, към което е насочена: Всички видове наркотични вещества, алкохол и никотин. 
 

Планирани цели: Превенция на употребата на наркотици, алкохол и тютюнопушене. 
 

Постигнати цели: Участниците осъзнаха вредата, която нанасят на организма /физика и 

психика/ наркотичните вещества, алкохола и никотина, научиха се да отстояват собствените 

си решения за НЕупотреба на тези вещества и разбраха, че заедно, когато си помагаме, сме по-

силни и способни да се справим с проблемите. 
 

Реализирани дейности и интервенции: 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 дрогата, алкохола и тютюнопушенето. 

В обученията са обхванати над 3500 ученици. 
 

 

Дейност: Проведени обучение от доброволци по метода „Връстници обучават връстници”. 
 

Период и място на реализиране: септември-ноември 2017 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: БМЧК. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: ученици и млади хора. 
 

Вещество, към което е насочена: тютюн. 
 

Планирани цели: Превенция на тютюнопушенето. 
 

Постигнати цели: Младите хора получиха адекватна информация за вредата от 

тютюнопушенето, как да се предпазят и да устоят на натиска от връстници и как да водят 

здравословен начин на живот. 
 

Реализирани дейности и интервенции: Проведени обучения на деца от приемни семейства и 

на ученици от гр. Търговище и Община Антоново на тема: „Здравословен начин на живот” по 

проект: „Съхрани здравето си в четири стъпки”. Информацията е поднесена с помощта на 

игри, дискусии, упражнения и нагледни материали. 
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Дейност: Обучение на педагогически съветници и медицински специалисти от училищата и 

специалисти, работещи с деца, по превенция на употребата и злоупотребата с психоактивни 

вещества. 
 

Период и място на реализиране: ноември 2017 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: ОбщСНВ. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: възрастни. 
 

Вещество, към което е насочена: Всички видове психоактивни вещества. 
 

Планирани цели: Обучаемите да се запознаят с новите видове психоактивни вещества и 

психосоциалните аспекти на проблема наркомании, причините за рисково поведение и ролята 

на свръхпротективните родители, придобиване на умения за адекватни реакции, в случай на 

рисково, наркоманно поведение при младите хора. 
 

Постигнати цели: Повишаване на компетенциите и уменията на специалистите, работещи с 

деца, по проблема с употребата на психоактивни вещества от младите хора. 
 

Реализирани дейности и интервенции: Проведено обучение с включени презентации, 

ролеви игри, решаване на ситуации и казуси, както и натрупване на нови знания за т. нар. 

„синтетични” дроги. 

 

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 

 

Дейност: Изработване на информационно-образователни материали за водачи на МПС 

„Опознай наркотиците! Спаси живот!”. 
 

Период и място на реализиране: февруари 2017 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: ОбщСНВ и БЧК. 
 

Стратегия: универсална. 
 

Целева група: пълнолетни - над 18 год. 
 

Вещество, към което е насочена: всички наркотични вещества. 
 

Планирани цели: Превенция на рисковото поведение на пътя. 
 

Постигнати цели: Кандидатите за водачи на МПС получиха информация за действието на 

различните видове психоактивни вещества при шофиране, как да разпознаят употребата, 

какви да бъдат техните действия за предотвратяване на пътен инцидент и как да помогнат на 

употребилия до идването на Спешна помощ. 
 

Реализирани дейности и интервенции: На кандидат-водачите бяха раздадени 

информационно-образователни материали „Опознай наркотиците! Спаси живот!”, съдържащи 

информация за въздействието на дрогата върху мозъка и как това оказва влияние при 

управление на моторни превозни средства. 
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Дейност: Издаване на превантивно-информационни материали за превенция на употребата на 

наркотици, алкохол и тютюнопушене. 
 

Период и място на реализиране: януари – декември 2017 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: ОбщСНВ. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: ученици и възрастни. 
 

Вещество, към което е насочена: всички видове психоактивни вещества, алкохол и 

тютюнопушене. 
 

Планирани цели: Превенция на употребата на наркотици, алкохол и тютюнопушене.  
 

Постигнати цели: По-голяма информираност на обществото за проблема с употребата на 

дрога и борбата с нея. Превантивно-информационните материали са различни и описват 

различните видове дрога, нейното влияние върху човешкия организъм, алтернативни начини 

за забавление в свободното време, както и някои истини за наркотиците, които трябва да знае 

всеки човек. 
 

Реализирани дейности и интервенции: Превантивно-информационните материали бяха 

раздавани в училищата, по време на обучения и дискусии, при организиране на масови 

мероприятия и отбелязване на световни дни. 
 

 

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

Период и място на реализиране: 2017 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: ОбщСНВ. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: възрастни. 
 

Вещество, към което е насочена: всички видове психоактивни вещества, алкохол и 

тютюнопушене. 
 

Планирани цели: 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.  
 

Постигнати цели: Повече родители, съпричастни към каузата за намаляване на броя на 

младите хора, употребяващи или експериментиращи с психоактивни вещества. 
 

Реализирани дейности и интервенции: Разпространение на книжката по време на 

организирани мероприятия и отбелязване на тематични дни. 
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА ПАЦИЕНТИТЕ ДО  

ЕФЕКТИВНИ И РАЗНООБРАЗНИ ЛЕЧЕБНИ ПРОГРАМИ 
 

 Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център са 

консултирали два случая на злоупотреба 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 15 лица, като 6 от 

тях са консултирани в инспекцията, а 9 по телефона. 

 Безплатни и анонимни изследвания в РЗИ и в изнесени кабинети по училища са 

направени на 401 лица за ХИВ/СПИН, 21 лица за Хепатит В, 134 лица за Хепатит С и 46 лица 

за Сифилис. 
 

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО 
  

 За изминалата 2017 год. ОД на МВР са извършили общо 66 ареста, като 3 от тях са за 

производство на канабис, 32 за притежание на наркотици /2 за хероин, 5 за амфетамини и 28 за 

канабис/ и 31 ареста за употреба /3 на хероин, 1 на амфетамини и 28 на канабис/. 

 През годината са заловени следните количества наркотични вещества: 10,11 грама 

хероин, 62 грама амфетамини, 4,230 кг. канабис. 

 Средната цена на 1 гр. хероин е 50,00 лв., на 1 гр. кокаин е 80,00 лв., на 1 гр. 

амфетамини е 20,00 лв., на 1 таблетка екстази е 10,00 лв., на 1 цигара канабис е 10,00 лв. и 1 

грам метамфетамин е 40.00 лв. 

 Водачите на моторни превозни средства, след употреба на наркотични вещества, са 31. 

 2017 год. е наблюдаван нов наркотик, дизайнерска дрога „Весел чай”. 

 Рисковите групи, по отношение на употребата на психоактивни вещества, са 

подрастващите и групи от малцинствата. 

 Бъдещата тенденция е за увеличение на задържанията за престъпления, свързани с 

наркотици. 

 През детска педагогическа стая /ДПС/ са преминали 18 непълнолетни – между 14 и 18 

год. – с противообществено поведение, свързано с притежание и употреба на наркотични 

вещества и алкохол. 

 На 15 от тях, които са употребили наркотични вещества и са били в неадекватно 

състояние на обществени места, са проведени професионални беседи. 

 3 са притежавали психоактивни вещества и материалите по делото са изпратени в 

прокуратурата. 

 Случаите, свързани с наркотици, сезирани от прокуратурата, за които са започнати 

процедури, са 36, от които 5 са завършили със санкции, 4 обвинения са отпаднали поради 

липса на доказателства, започнатите и неуточнени процедури са 25, а постановленията за 

обединяване на досъдебно производство са 2. Обвинените лица са 6. 

 Обществените възпитатели от МКБППМН са провели беседи на родители, по 

проблемите, свързани с употребата на алкохол, цигари и наркотици. 
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В процеса на корекционно-възпитателната работа, същите са работили с 49 малолетни 

и непълнолетни, като освен с темата за вредата от употребата на психоактивни вещества, те са 

били запознати и с възможностите за занимания по интереси в свободното време, които се 

предлагат в гр. Търговище – спортни клубове, танци, рисуване, пеене и др.  
 

V. ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ЕКСПЕРТНА 

МРЕЖА ЗА  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО НАРКОТИЦИТЕ 
 

Месец юни представител на ОбщСНВ гр. Търговище взе участие в ХI Национална 

конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични 

вещества в гр. Велико Търново. Конференцията се проведе в изпълнение на стратегическа 

задача 18.2 „Поддържане и развитие на мрежа от експерти”, подзадача в/ „Обучение на 

екипите на Превантивно-информационните центрове /ПИЦ/ в стандартите в областта на 

превенцията от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с 

наркотиците 2014-2018 год.  

Бяха обменени знания и опит в областта на превенцията на злоупотребата с наркотични 

вещества, повишаване на компетенциите на служителите от ОбщСНВ и ПИЦ в разработването 

и прилагането на превантивни програми, както и обсъждане на проблеми, свързани с 

превенцията на ученици и лечението на наркозависими лица. 

Декември месец се проведе обучение на тема: „Кратки интервенции и краткосрочни 

психотерапевтични подходи” в гр. София във връзка със Стратегическа задача 18 

„Поддържане и развитие на институционална и експертна мрежа за изпълнение на 

националната политика по наркотиците”, задача 18.2 „Поддържане и развитие на мрежа от 

експерти”, точка в/ „Обучение на експерти от ПИЦ в стандартите в областта на превенцията” 

и стратегическа задача 3 от Плана за действие „Подобряване достъпа на пациенти до 

разнообразни и ефективни лечебни програми”, задача 3.3 „Осигуряване качеството на 

услугите в програмите за лечение и психосоциална рехабилитация, подзадача б/ „Обучение и 

продължаваща квалификация на професионалисти и хора със собствен опит, работещи в 

програми за лечение и психосоциална рехабилитация” от Плана за действие за изпълнение на 

Националната стратегия за борба с наркоманиите 2014-2018 г. 

Основните модули, които бяха засегнати, са въведение в кратки интервенции и кратки 

психотерапевтични подходи, кратки интервенции и употреба на психоактивни вещества, 

кратки психотерапевтични подходи и употреба на психоактивни вещества, мотивационно 

интервюиране и техники в кратки интервенции. 
 

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 2017 год., както и Отчет за дейността си през 2017 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.  


