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I. Анализ на ситуацията 

А. В областта на употребата на наркотици 
Употребата на наркотици в Европа понастоящем обхваща по-широк спектър от 

вещества в сравнение с миналото. Съчетаното приемане на няколко вида наркотици е 
разпространено сред употребяващите, а индивидуалните модели на употреба варират от 
експериментална до редовна и зависима употреба. Употребата на всички наркотици е като 
цяло по-разпространена сред мъжете, като тази разлика обикновено е още по-изразена при 
по-интензивни или редовни модели на употреба. Разпространението на употребата на 
канабис е около пет пъти по-голямо от това на останалите вещества. Макар че употребата на 
хероин и други опиоиди остава относително слабо разпространена, тези наркотици 
продължават да се свързват с по-опасните форми на употреба, включително инжекционната 
употреба на наркотици. 
 Една четвърт от европейците са опитвали незаконни наркотици. Според оценките 
повече от 88 млн. възрастни или малко повече от една четвърт от населението на 
Европейския съюз на възраст между 15 и 64 години са опитвали незаконни наркотици някога 
през живота си. 

През последните години се наблюдава известна динамика и в основните показатели за 
употребата на наркотици в България, което съответства на общите тенденции в Европейския 
съюз. 

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 %, през 2003 г. - 22 %, през 1999 г. - 14 %). 

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 
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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. 

Община Търговище също не остава изолирана от общата тенденция за страната. 
Проучване, направено през 2015 год., в което участваха 320 деца от 14 до 18 години от гр. 
Търговище, показа, че 72% от запитаните не са опитвали наркотично вещество. За 
останалите най-често употребяваното вещество е марихуана, следвано от: амфетамини, 
екстази, лекарства, инхаланти, хероин. 
 91% от анкетираните смятат, че най-често употребявания наркотик е марихуаната. 
Като често употребявани се посочват и амфетамини, екстази и кокаин. Тревожно висок е и 
процента сред анкетираните, отчитащи употребата на хероин. 

Местата, където най-често се предлагат наркотици са: училище 39%, на купон 33%, 
следвани от улицата и в компания. 

29% от запитаните биха опитали дрога от любопитство. Значителен е процентът и не 
тези, които имат потребност да забравят лошото, тъжното и неприятното в живота си и биха 
посегнали към наркотик с тази цел /8%/. 

Най-често посочваната възраст за първи опит на наркотично вещество е 15-16 години 
/12%/, на второ място е възрастовата категория 17 – 18 години  /7,5%/, на трето – 13-14 
години с 6%. 

Най-голяма част от анкетираните /86%/ определят марихуаната като най-лесен за 
закупуване наркотик. Следвана от амфетамини, инхаланти, екстази и хероин. 

От получените резултати в проучването е видно, че анкетираните са добре запознати с 
последствията от злоупотребата с наркотични вещества. Като най-сериозни се определят 
щетите върху нервната система и психиката, загубата на контрол и отклоненията в 
поведението. 

 
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. През последните години обаче се наблюдава рязък спад по отношение както на 
задържаните количества, така и на броя на залавянията, констатирани на границите на 
страната ни.  

Отчита се засилване на транзитния трафик на екстази през територията на Република 
България.  

Територията на страната е използвана и за складиране и последващ трафик на 
лекарствени средства  за производство на наркотични вещества /метамфетамин/. 

През 2010 г. правоприлагащите органи за първи път се сблъскаха с проблема 
„дизайнерски наркотици”. Дизайнерските наркотици 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 
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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/.  
 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. 

За провеждане на политиката по наркотиците на местно ниво са изградени и 
функционират Общински съвет по наркотични вещества /ОбщСНВ/ и Превантивно-
информационен център /ПИЦ/ към него. Основните дейности, които осъществяват, са  
разработване, осигуряване и координиране изпълнението на общински програми за борба с 
употребата и злоупотребата с наркотични вещества.  
 В общината може да бъде направено анонимно и безплатно изследване за 
ХИВ/СПИН, полово предавани болести, Хепатит В и С. 

В рамките на своите законово определени правомощия, компетентните държавни 
органи извършват превантивна, контролна, оперативно – издирвателна, организационна и 
аналитична дейности, насочени към предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване 
на престъпления, свързани с наркотични вещества и прекурсори. 

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. Законова уредба 
Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ 

регламентира организацията, правомощията и задачите на държавните органи, 
осъществяващи контрол върху дейностите с наркотични вещества и прекурсори, мерките 
срещу злоупотребата и незаконния трафик с тези вещества, както и научноизследователската 
и експертна дейност, свързана с тях.   

В чл. 15 и 15а от ЗКНВП и чл. 15-21 от Правилника за организацията и дейността на 
Националния съвет по наркотични вещества е регламентирана дейността на Общинските 
съвети по наркотични вещества. 

Наредба № 6 от 11 април 2014 г. урежда условията и реда за осъществяване на 
програми за превенция на употребата на наркотични вещества. 
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IV. Област на действие: Намаляване на търсенето на наркотици 

ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ 

Дейност: Проведени обучения на ученици от всички училища в гр. Търговище по превенция 
на употребата на наркотици, алкохол и тютюнопушене. 
 

Период и място на реализиране: януари-декември 2016 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: ОбщСНВ, РЗИ, БЧК. 
 

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 се запознаха с видовете наркотични вещества, тяхното 
въздействие и начините да отстояват собственото си „АЗ”.  
 

Основни задачи: Участниците да осъзнаят вредата, която нанасят наркотиците, алкохола и 
тютюнопушенето, чрез средствата на информацията, интерактивните игри, филмите, както и 
разговори с връстници.  
 

Реализирани дейности и интервенции: Проведени обучения за повишаване на знанията на 
младите хора, по отношение на предпазване от употребата на дрога, алкохол и цигари. 
Раздадени са и превантивно-информационни материали. 
В обученията са обхванати над три хиляди ученика. 
 

Дейност: Хепънинг-концерт: „Да се забавлявам без наркотици – как и къде в моя град?” с 
участието на гост-изпълнител Атанас Колев и местни състави. 
  

Период и място на реализиране: май 2016 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: Община Търговище, Общински съвет по наркотични вещества /ОбщСНВ/, 
Център за работа с доброволци /ЦРД/ към Клуб на НСО гр. Търговище, Български червен 
кръст /БЧК/, Регионална здравна инспекция /РЗИ/. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: Млади хора - 12-19 год. 
 

Вещество, към което е насочена: Всички психоактивни вещества. 
 

Планирани цели: Превенция на употребата на наркотични вещества чрез послания, 
отправени от участниците в концерта, раздаване на превантивно-информационни материали 
и игри с публиката за отстояване на личната позиция и алтернативни начини за забавление. 
 

Постигнати цели: Посланията достигнаха до всички присъстващи, които разбраха, че 
живота е ценен и трябва да живеем разумно, да се забавляваме без употребата на 
психоактивни вещества.  
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Основни задачи: Да се отправи послание до повече хора за здравословен начин на живот и 
да се акцентира върху алтернативите на дрогата за добро забавление и пълноценно 
използване на свободното време.  
 
 

Дейност: „Аз избрах да не пуша!” – за 31 май Световен ден за борба с тютюнопушенето. 
 

Период и място на реализиране: май 2016 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: РЗИ, ОбщСНВ, училищата на територията на Община Търговище, БЧК. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: Ученици - 11-19 год. и възрастни. 
 

Вещество, към което е насочена: Никотин. 
 

Планирани цели: Превенция на тютюнопушенето.  
 

Постигнати цели: Посланието „Аз избрах да не пуша” 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. 
 

Основни задачи: Достигане до повече хора с цел промотиране на здравословен начин на 
живот. 
 

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. 
Беше проведена доброволна и анонимна анкета на тема: „Какво е отношението Ви към 
тютюнопушенето?”, в която се включиха 35 души. 
 

 

Дейност: Конкурс за снимка, есе и презентация на тема: „Аз избрах свободата, а не дрогата!” 
– за 26 юни Световен ден за борба с наркоманиите. 
 

Период и място на реализиране: май-юни 2016 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: Община Търговище, ОбщСНВ, училищата на територията на Община 
Търговище, Център за младежки дейности и инициативи /ЦМДИ/, Център за подкрепа на 
личностното развитие /ЦПЛР/ - ОДК, Читалище „Напредък”. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: Ученици - 12-19 год. 
 

Вещество, към което е насочена: Всички психоактивни вещества. 
 

Планирани цели: Превенция на употребата на наркотични вещества чрез послания, 
отправени от учениците под формата на различни творчески похвати.   
 

Постигнати цели: Участниците в конкурса демонстрираха своето отношение към 
психоактивните вещества, 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 дрогата. 
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Основни задачи: Посланието „Аз избрах свободата, а не дрогата” да достигне до младите 
хора, да се осъзнае сериозността на проблема с употребата на наркотици и да се акцентира 
върху здравословния начин на живот. 
 

 

Дейност: Информационна кампания „Познаваме ли наркотиците?” – за 26 юни Световен ден 
за борба с наркотиците. 
 

Период и място на реализиране: юни 2016 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: ОбщСНВ, РЗИ, БЧК. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: Ученици - 11-19 год. и възрастни. 
 

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

Планирани цели: Превенция на употребата на психоактивни вещества.  
 

Постигнати цели: Участниците получиха превантивно-информационни материали, които ги 
запознаха с вредата от употребата на дрога, как да разпознаят кой е употребил и какво да 
направят, за да му окажат помощ и подкрепа. 
 

Основни задачи: Достигане до повече хора с цел промотиране на здравословен начин на 
живот. 
 

Реализирани дейности и интервенции: Раздаване на превантивно-информационни 
материали за наркотичните вещества. Бяха използвани очила, възпроизвеждащи ситуации на 
употреба на алкохол, с които всички желаещи разбраха каки са реакциите им след 
употребата на спиртни напитки. Проведе се и доброволна и анонимна анкета „Познаваме ли 
наркотиците?”, в която се включиха 36 човека. Резултатите показаха, че участниците 
осъзнават проблема с употребата на психоактивни вещества и колко рискове крият те за 
живота и здравето на младите хора.  
 
 

Дейност: Превантивно-информационни срещи с ученици и възрастни „Разговори от първо 
лице” с участието на специалисти от Терапевтична общност „Ново начало”. 
 

Период и място на реализиране: ноември 2016 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: Община Търговище, ОбщСНВ, СУ „Св. Седмочисленици” гр. Търговище. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: Ученици - 17-19 год. 
 

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

Планирани цели: Превенция на употребата на психоактивни вещества.  
 

Постигнати цели: Участниците получиха информация от първо лице за това, колко опасни 
могат да бъдат наркотиците, как неусетно те хващат в лапите на зависимостта и колко е 
трудно да спреш. Младите хора разбраха, че могат да се забавляват без употребата на дрога. 
С личния си опит обучителите им показаха, че животът е ад, когато употребяваш наркотици 
и си зависим и е рай, когато си свободен и независим. 
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Основни задачи: Участниците да осъзнаят вредата, която нанасят наркотиците, чрез 
разказите на хора, преминали пред трудния етап от своя живот – употребата и отказването от 
психоактивните вещества. 
 

Реализирани дейности и интервенции: Бяха проведени две превантивно-информационни 
срещи – едната с ученици, а другата с възрастни. Медицинските лица, педагогическите 
съветници и представителите от Училищните комисии за превенция на противообществени 
прояви на малолетни и непълнолетни от всички училища в Община Търговище, както и 
специалистите от различни институции от гр. Търговище, работещи с деца, бяха запознати с 
новите видове синтетични дроги, начините за справяне с употребили дрога, както и 
ефективни начини за превенция на младите хора. Беше подчертан проблема с употребата на 
наркотици в световен мащаб и борбата с нея. 

Раздадени бяха превантивно-информационни материали, разкриващи истината за 
наркотичните вещества, и предлагащи алтернативни методи на забавление. 
 
 

Дейност: Изработване и отпечатване на превантивно-информационни материали. 
 

Период и място на реализиране: януари-декември 2016 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: ОбщСНВ. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: Ученици - 11-18 год. и възрастни. 
 

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

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

Постигнати цели: По-голяма информираност на обществото за проблема с употребата на 
дрога и по-изявена сензитивност в борбата с нея. 
 

Основни задачи: Участниците да се запознаят с наркотичните вещества и да осъзнаят 
вредата, която нанасят те, чрез средствата на информацията.  
 

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: Представяне на интерактивен видео клип „Интервюто” 
 

Период и място на реализиране: 2016 год., гр. Търговище. 
 

Организатори: ОбщСНВ, ЦРД към Клуб на НСО гр. Търговище. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: Ученици. 
 

Вещество, към което е насочена: Всички видове наркотични вещества. 
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Възраст на целевата група: 11-17 год. 
 

Планирани цели: По провокативен и интересен начин, използвайки съвременните 
технологии, да се достигне до оптимален брой младежи. Запознавайки се с клипа, младите 
хора ще добият знание и специфично усещане за възможните последици в живота им от 
употребата на някои най-разпространени и лесно достъпни наркотични вещества като 
марихуана, амфетамини, метаамфетамини, хероин и др. 

 

Постигнати цели: Чрез дискусии и повишена активност, младите хора получиха знания, 
относно вредата от употребата на дрога и възможните последици в живота им.  
 

Основни задачи: Участниците да осъзнаят вредата, която нанасят наркотиците, чрез 
историите, разказани от техните връстници-доброволци, обучени по Програма за превенция 
на наркомании, участващи в интерактивния видео клип „Интервюто”.  
 

Реализирани дейности и интервенции: Клипът беше представен на ученици от училищата 
в гр. Търговище, като същевременно с това се проведоха и дискусии, по теми, свързани с 
психоактивните вещества, които вълнуват младите хора. Раздаваха се и превантивно-
информационни материали за видовете наркотични вещества и тяхното въздействие. 
 
 

Дейност: Отбелязване на 17 ноември - Международен ден без тютюнопушене  
 

Период и място на реализиране: ноември 2016 г., гр. Търговище и гр. Попово. 
 

Организатори: РЗИ. 
 

Стратегия: превенция на средата. 
 

Целева група: Ученици и младежи.  
 

Вещество, към което е насочена: Тютюн/никотин. 
 

Възраст на целевата група: 15-19г. 
 
Планирани цели: Обучение на целевите групи за вредното въздействие на тютюневия дим 
върху здравето, както и замерване на Въглероден оксид в издишан въздух и 
Карбоксихемоглобин в кръвния поток сред ученици и младежи. 
 

Постигнати цели: Младите хора се запознаха с вредата от употребата на цигари и 
провериха съдържанието на Въглероден оксид в издишания въздух и Карбоксихемоглобин в 
кръвния поток на тяхното тяло. 
 

Основни задачи: Мотивиране на изследваните и въздържане от тютюнопушене. 
 

Реализирани дейности и интервенции: Проведени обучения и измерен Въглероден оксид и 
Карбоксихемоглобин на 180 лица. 
 
 

Дейност: Младежки хепънинг „Животът е безценен! Живей разумно!” за 1 декември – 
Световен ден за борба с ХИВ/СПИН с участието на гост-изпълнител и местни певци и 
танцьори. 
 

Период и място на реализиране: ноември-декември 2016 год. гр. Търговище. 
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Организатори: Община Търговище, ОбщСНВ, РЗИ, БЧК, ЦРД към Клуб НСО, ОНЧ 
„Напредък”, ЦМДИ. 
 

Стратегия: Универсална. 
 

Целева група: Ученици - 11-18 год. 
 

Вещество, към което е насочена: ХИВ/СПИН и всички видове наркотични вещества. 
 

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.  
 

Основни задачи: Да покажем, че в гр. Търговище живеят живеят млади, красиви, уверени, 
талантливи и умни деца, които се забавляват, развиват се успешно, ценейки своето здраве и 
живот. 
 

Реализирани дейности и интервенции: В хепънинга-концерт участваха гост-изпълнител, 
както и представители на местни институции – певци и танцьори. Беше проведена и 
викторина с публиката на тема: „Какво знаем за ХИВ/СПИН?”, раздадени са много 
превантивни материали, презервативи, както и лентички на съпричастност към болните от 
СПИН.  
 

НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ЗДРАВНИ ЩЕТИ ЗА ИНДИВИДА И 
ОБЩЕСТВОТО 

В РЗИ гр. Търговище по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН 
от безплатно и анонимно изследване са се възползвали 650 лица, обхванати в рамките на 
традиционните  антиспин кампании по повод - 1 декември “Световен ден за борба с ХИВ/ 
СПИН“, 14 февруари “Ден на влюбените“ и 17 май “Световен ден за съпричастност със 
засегнатите от ХИВ/СПИН“, както и Лятната антиспин кампания.  

15 лица са преминали през кабинета за отказване от тютюнопушене. 
 

V. НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО 

През 2016 год. ОД на МВР са извършили 31 задържания, от тях 24 за притежание на 
наркотици /3 за хероин, 1 за екстази и 20 за канабис/ и 7 за разпространение /2 за хероин, 1 за 
екстази и 4 за канабис/.  
 Заловени са 23,86 грама хероин, 1 таблетка екстази и 1,113 кг. канабис.  
 През последната година е бил наблюдаван нов наркотик в града – дизайнерска дрога, 
т. нар. „чай за пушене”, а психоактивното вещество, което не се наблюдава за 2016 год. е 
ЛСД таблетки. 
 Не са забелязани нови начини на употреба. 
 Новите рискови групи, по отношение на употребата на наркотици, са ромските 
общности и неграмотните лица.  
 Бъдещата тенденция е за увеличаване на задържанията, свързани с дрогата. 
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Окръжна прокуратура гр. Търговище е била сезирата по 40 случая, свързани с 
наркотици, като по 25 от тях са започнати процедури. Шест са завършили със санкции, две са 
отпадналите обвинения поради липса на доказателства, а едно е изпратено по компетентност. 

Шест са съдените лица от Окръжен съд гр. Търговище - трима от тях за употребата на 
наркотици и трима за разпространение, като четири са осъдени. 

Водените и приключили дела са четири, едно е с присъда.  
През 2016 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви за малолетни 

и непълнолетни /МКБППМН/ работи с общо 4 момчета, употребяващи психоактивни 
вещества. Четирима обществени възпитатели проведоха индивидуална корекционно-
възпитателна работа с две момчета на 15 г. и две момчета на 17 г.                                                                                                                

Комисията образува и проведе две възпитателни дела по един сигнал от Районно 
управление на МВР и една преписка от Районна прокуратура, по отношение на три 
непълнолетни момчета /две на 15 г. и едно на 17 г./ за употреба на упойващи вещества 
/лепило и марихуана/. Бяха наложени мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /БППМН/. 

Получен е един сигнал от училище в града за 17 г. момче, употребило наркотични 
вещества. Проведена е профилактична беседа с непълнолетния, среща с майката, бащата и 
сестрата на употребяващия. На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за БППМН му е определен 
обществен възпитател /психолог/.  

През годината баща е подал доброволно заявка за поставяне под надзор на обществен 
възпитател на 17 годишния му син, който употребява дрога. Определен е обществен 
възпитател на основание чл. 41, ал. 2 от Закона за БППМН. По случая съдейства и кметът на 
селото, в което живеят. Само два месеца по-късно е образувано и възпитателно дело за 
същия, по получен сигнал от Районно управление на МВР за употреба на лепило.  

По отношение на превенцията сред учениците, десетте обществени възпитатели към 
МКБППМН включиха темите за вредата от наркотиците, цигарите и алкохола в 
индивидуалната си работа с общо 59 малолетни и непълнолетни. 

VI. ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ЕКСПЕРТНА 
МРЕЖА ЗА  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО НАРКОТИЦИТЕ 
 

 През месец юни представител на ОбщСНВ участва в Дискусионен форум по повод 26 
юни – Световен ден за борба с наркоманиите в гр. София. Темите, които бяха разгледани са: 
тенденции и изследвания в областта на разпространението и употребата на наркотични 
вещества и обсъждане на дейности по Националната стратегия за борба с наркоманиите 
2014-2018 год. 
 Месец октомври представители на ОбщСНВ и ПИЦ участваха в Десетата национална 
конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични 
вещества и обучителен семинар за новопостъпили специалисти в ПИЦ на тема: „Ефективна 
превенция на употребата на психоактивни вещества” в гр. Варна. Мероприятието се 
провежда в изпълнение на стратегическа задача 18.2 „Поддържане и развитие на мрежа от 
експерти”, подзадача в/ „Обучение на екипите на ПИЦ в стандартите в областта на 
превенцията” от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с 
наркотиците 2014-2018 год. 
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 Декември месец специалист, работещ в ПИЦ към ОбщСНВ гр. Търговище, посети гр. 
София, където взе участие в двудневно обучение за работа с медиите. То е с практическа 
насоченост и има за цел придобиване на базисни познания и увереност за комуникация с 
медиите. Реализира се в изпълнение на стратегическа задача 18.2 „Поддържане и развитие на 
мрежа от експерти”, подзадача в/ „Обучение на екипите на ПИЦ в стандартите в областта на 
превенцията” от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с 
наркотиците 2014-2018 год. 
 

VII. ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИОННА 
СИСТЕМА  

            В ОБЛАСТТА НА НАРКОТИЦИТЕ 
 

ОбщСНВ изготви Годишен доклад относно ситуацията, свързана с наркотиците в гр. 
Търговище за 2016 год., както и Отчет за дейността си през 2016 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.  

 
 
 

 
 

 

 

 


