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1. Кратко описание и анализ на ситуацията на местно ниво, тенденции

Съседството на град Добрич с известни курортни селища и градове – Албена,
Балчик и Варна го определят като сигурно средище за разпространение, пласмент и
употреба на наркотици. Известни са четири смъртни случая след употреба на наркотични
вещества, а според познатата ни статистика на един смъртен случай се пада по сто други,
пристрастени към дрогата.

Оказаната помощ от лекари и психолози, макар и позитивна е  епизодична, поради
липсата на достатъчен брой специалисти по зависимости, разполагащи с необходимия
времеви ресурс за работа със зависими. Родителите трудно преодоляват притеснението да
търсят подкрепа в подобни ситуации, което до известна степен е свързано с трудното
преодоляване на психиатричната стигма.

В периода 9-27 ноември 2017 г. Агенция за маркетингови и социални проучвания
Алфа Рисърч ООД с методическата помощ на Национален фокусен център, проведе
представително социологическо проучване сред учениците от  ІХ-ти до ХІІ-ти клас в 14
училища на територията на град Добрич. Негова основна задача бе да  изследва здравното
поведение, оценките и нагласите по отношение на употребата на психоактивни вещества
сред учениците в града.

Проучването обхвана 1645 ученици по списък от ІХ-ти до ХІІ-ти клас. В
представителната извадка попадат 14 училища на територията на Община град Добрич. В
момента на анкетирането са присъствали 1441 ученици, от тях 42 са отказали анкетиране.

В хода на проучването бяха анкетирани 1399 ученици от 75 паралелки, попаднали в
извадката. Проучването е проведено по метода на пряка групова анонимна анкета на
терен.

НАГЛАСИ И УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В
ГИМНАЗИАЛЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ (9-12 КЛАС) В УЧИЛИЩАТА НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ДОБРИЧ

1. УЧЕНИЦИТЕ И ТЯХНОТО ЕЖЕДНЕВИЕ
89.3% от учениците в Добрич живеят с майка си, а ¾ от всички ученици – с баща си

(76.1%). Доста по-малко посочвано е съжителство с брат/братя (от 30.6%) и със
сестра/сестри – от 24.1% от анкетираните. Предимно сами са посочили, че живеят под 1%
от анкетираните ученици. От гледна точка на структурата на семейната среда изглежда, че
по-голямата част от младежите живеят в пълноценни семейства. Преобладават
четиричленните домакинства, посочени от 41.5% от учениците в Добрич, следвани от
тричленните – от 32.4%. С още един човек живеят 15.9% от младежите в 9–12 клас в града.
Родителите на всеки трима от четири ученика в града живеят заедно (72.6%), а на други
19.4% родителите са разведени или разделени. Учениците влизат най-често в конфликти с
приятели, връстници (31.7%) и със своите родители (25.9%). С учители в подобни
ситуации са попадали 7.1% от учениците, а с възрастни извън семейството – 3.7%. 40.9%
от учениците в града твърдят, че не са изпадали в конфликтни ситуации. С родители
посочват, че по-често влизат в пререкания учениците в 9-ти клас, докато по-големите
младежи имат повече конфликтни ситуации с приятели и връстници. В спорове с учители
участват повече по-големите ученици от 11-ти и 12-ти клас (вероятно в опит да се
еманципират), отколкото по-малките.



3

2. УЧЕНИЦИТЕ И УЧИЛИЩЕТО
Мнозинството от анкетираните младежи считат, че в училището трябва да се

обсъждат открито обществено значими въпроси като насилието в живота, наркотиците и
безопасния секс (значими за около 70% от учениците). В по-малка, но все пак значителна,
степен това се отнася за алкохола и цигарите (важни за около 65% от респондентите).
Логично, откритите дискусии за насилието в обществото са по-важни за жените, отколкото
за мъжете. Същевременно с увеличаване на възрастта и със сблъсъка с тези теми нараства
и значението, което учениците в Добрич отдават на въпроси като безопасния секс и
наркотиците. Въпреки изразеното желание за диалог по тези теми в училище, разговорите
с учители и педагогически съветници относно наркотичните вещества се случват много
по-рядко (посочени от 26.6% от учениците) спрямо разговорите с родители Жените в
много по-голяма степен от мъжете говорят по въпроси, свързани с наркотиците. За
учениците в 9-ти и 10-ти клас най-честите разговори по тази тема са с родителите, докато
при двата последни класа – с приятелския кръг. Като цяло, проучването регистрира
редовно присъствие на учениците в последния месец преди провеждане на анкетата. 38.9%
от тях не са отсъствали, поради извинени причини изобщо в последните 30 дни, а почти
два пъти повече (59.9%) не им се е случвало да отсъстват поради неизвинени. 4.6% от
учениците посочват, че са направили повече от 5 дни в неизвинени отсъствия в последния
месец, като това е по-валидно за дванадесетокласниците.

3. УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИЯТ ПРИЯТЕЛСКИ КРЪГ
Според запитаните при евентуална употреба на наркотици приятелският кръг на по-

голяма част от тях не би одобрил подобно действие и би се опитал да ги спре (69.2%).
Приятелите на 11.2% не биха одобрили, но и не биха ги възпрели. 9.6% от младежите
считат, че техните приятели биха останали безразлични, а дори 4.6% вярват, че ще получат
одобрение от приятелския си кръг при използване на наркотични вещества. В по-голяма
степен жените считат, че приятелите им биха изразили неодобрение и санкция при
евентуален прием на наркотици. Обратно, най-голямо одобрение от приятелите очакват да
получат дванадесетокласниците. В този контекст при хипотетичната ситуация, в която
някой приятел им предложи наркотици, 77.7% от учениците в Добрич биха отказали.
Други 6.1% са склонни да пробват, а още 13.8% се колебаят какво действие биха
предприели.

Най-силно изкушени да опитат наркотици са дванадесетокласниците спрямо
помалките ученици и особено тези в 9-ти клас.

Мнозинството от учениците (70.8%) през последната една година не са присъствали
на купон, на който са се вземали наркотици. 10.1% посочват, че често посещават подобни
партита, а за 16.6% от учениците в Добрич подобно присъствие е по-скоро инцидентно.
По-редовно присъствие на купони с наличие на наркотици имат учениците в 12-ти клас,
които са по-възрастни и чиито приятелски кръг е по-отворен към подобни експерименти.
Според 37.3% от респондентите сред приятелския им кръг най-често ползван наркотик е
марихуаната. Други две наркотични вещества със сравнително често използване в
приятелското обкръжение са амфетамини (17.2%) и хашиш (15.8%). Кокаинът и хероинът
са използвани от съответно 11.1% и 6.6% от компанията, в която се движат младежите.
Учениците твърдят, че употребата на метадон, морфин, кодеин и други опиати сред
приятелите им е значително порядка. Като цяло, жените са по-запознати от мъжете дали
някой от приятелите им употребява наркотици или не.
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На 30.7% от учениците през последната една година са им предлагани наркотици.
За 18.4% това е ставало спорадично, само 1–2 пъти. Тревожен е фактът, че 3.4% от
анкетираните са получавали предложения за наркотици повече от 20 пъти в последната
година, като за 2.8% от учениците говорим за над 40 пъти, в които са им предлагани
подобни психоактивни вещества за последните 12 месеца. В колкото по-висок клас са
учениците, толкова е по-вероятно да са имали досег с предлагане на наркотични вещества
в последните 12 месеца. От друга страна, мъжете и жените в еднаква степен са били
мишена на подобно предлагане.

4. ИНФОРМИРАНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ И НАГЛАСИТЕ ИМ ОТНОСНО
УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

За учениците в Добрич трите основни източници на информация за въздействието
на наркотиците са информация в Интернет, посочена от 49.5%, филми (за 47.9% от
учениците) и познати и приятели (за 45.9%). Други чести канали за информиране по
темата са предавания по телевизията (40.5%) и разговори с родителите (35.7%).
Информация от Интернет форуми и чатове и личните наблюдения върху познати, вземали
наркотици, формира запознатостта на 32.7% от учениците в Добрич. Като най-важен
източник на информация за въздействието на наркотиците за по-малките ученици са
родителите, докато с увеличаване на възрастта се наблюдава изместване към по-анонимни
източници като информация, публикувана в Интернет. 15.7% от младежите в гимназиален
етап на образование декларират, че не знаят нищо за въздействието и последствията от
наркотиците. Поради незапознатостта си с проблема те са потенциална мишена на
предлагане на различни психоактивни вещества. Повечето ученици в Добрич (над 60%) са
убедени, че употребата на наркотици представлява проблем както на национално, така и на
местно и училищно ниво. Когато младежите мислят въпроса на ниво България,
използването на наркотици се разглежда много по-проблематично, отколкото, когато
мислят проблема за конкретното училище или град, в който живеят. По отношение на
рисковете, които виждат за здравето, най-ниско рисков при употреба от време на време, е
алкохолът, следван от пушенето на наргиле. За 40% от младежите тяхната употреба не
крие никакви рискове за здравето. На трето място при умерен прием като най-малко
рискови се разглеждат цигарите, следвани от канабиса. Според младежите най-опасно за
здравето е използването на наркотици като екстази, кокаин и хероин. Над 60% от
учениците от 9-ти до 12-ти клас в Добрич смятат, че употребата на някое от трите
вещества понякога е високо рискова, а над 70% са на мнение, че редовната им употреба
крие сериозни здравни опасности. Що се отнася до възможните причини, водещи до
започване на прием на наркотици сред връстниците им, като най-важни се изтъкват
желанието за приемане в групата, любопитството и удоволствието (всяка с около 40%
посочване). Втората група мотиви (с около 30% споменавания) са опит за отстраняване на
стреса, потискане на собствените проблеми и откъсване от реалността. Фактори като
избягване на чувството за самота и приемане на наркотици от човек, когото харесват, се
изтъкват като потенциални причини за прием на психоактивни вещества от съответно
26.5% и 22.1% от учениците. Евентуална принуда като подбуда към наркотиците сред
младежите посочват 15.2%. 34.4% от учениците не могат да направят преценка какво най-
вече тласка връстниците им към наркотици. Докато за учениците в 9-ти и 10-ти клас най-
вероятната причина за приема на наркотици от лица на тяхната възраст е желанието да са
одобрени от групата, то при по-големите ученици на преден план изпъква факторът
„удоволствие“.
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От друга страна, отношението на родителите (като референтна група) към лица,
употребяващи наркотици, е предимно отрицателно (за 69.9% от учениците). 2.4% считат,
че родителите им биха били толерантни, а други 5.7% – че майка им и баща им ще останат
безразлични. 15.5% от всички ученици 9–12 клас в Добрич не са говорили по темата с
родителите си. Сред учениците в Добрич е най-голямо одобрението за налагането на
административна санкция (глоба) за злоупотреба с наркотици (56% подкрепа). Второ по
подкрепа (с 43.6%) е твърдението, предлагащо по-тежки наказания за злоупотребата с
наркотици, а именно, че подобен прием е криминално деяние и следва да се наказва със
затвор. ¼ (27.7%) от всички ученици са „за“ легалното притежание на канабис в малки
дози. Почти еднаква е подкрепата за мнения като това, че „Злоупотребата с наркотици е
признак на болест и не следва да бъде наказвана.“ (18.1%) и че „В закона трябва да се
въведат минимални дози от всеки вид наркотик, за чието притежание не се налагат
никакви санкции.“ (17.6%). Един от всеки десет анкетирани ученици (10.5%) в Добрич
дори смята, че притежанието на хероин в малки количества не трябва да се санкционира по
никакъв начин. Учениците демонстрират най-висока толерантност към ежедневната
употреба на алкохол и цигари, следвани от канабис. Най-добре възприемано е
тютюнопушенето, независимо от количеството или при ограничено количество (39.1%),
следвано от сходни нива на съгласие с ежедневната употреба на алкохол (34.9%). Близо
една четвърт от учениците (22.1%) са благосклонни към използване на канабис. От друга
страна, що се отнася до приема на веществата в ограничени количества, младежите имат
по-толерантно отношение към всекидневното пиене на алкохол, отколкото към цигарите
(28.9% спрямо 25.9% са „за“ прием в ограничени количества). ¾ от лицата в гимназиален
курс в Добрич не одобряват употребата на по-тежки и водещи до пристрастяване
наркотици като екстази и хероин независимо от количеството (съответно 69.5% и 73.1%).
Всички анкетирани ученици в града независимо от класа, в който се обучават, в сходна
степен не приемат използването на наркотични вещества като екстази и хероин, а жените
са по-нетолерантни от мъжете спрямо тези два наркотика.

УПОТРЕБА НА ЦИГАРИ, АЛКОХОЛ И ДРУГИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

1. УПОТРЕБА НА ЦИГАРИ
Половината от учениците (51.5%) декларират, че никога не са пушили тютюн под

формата на цигари, пури или лула. 7.5% са опитвали или пушили преди повече от година.
През последните 24 часа преди провеждане на проучването пушат 28.1% от анкетираните,
които можем да допуснем, че са и делът на редовните пушачи сред младежите. Данните
показват, че учениците от женски пол в Добрич пушат повече от тези от мъжки. Сред
жените в проучването има по-малко такива, които никога не са пушили спрямо мъжете
(46.5%:56.5%), както и повече редовни пушачи (32.8%:23.3%). Сред ученичките има и
повече момичета, които в последния месец са пушили сравнително голямо количество
цигари (над 8 цигари дневно) спрямо момчетата (18.4%:12.6%). Закономерно, също с
увеличаване на възрастта на учениците, намалява и делът на никога неопитвалите тютюн и
се увеличава този на редовните пушачи. Сред учениците в 9-ти клас в последните 24 часа
са пушили 15.1%, а сред младежите в 11-ти клас – 33.8%, докато в 12-ти клас – 38.8%. При
по-малките ученици и честотата на пушене е по-малка. 8 и повече цигари дневно в
последния месец са пушили 6.4% от деветокласниците, докато сред единадесето и
дванадесетокласниците този процент нараства на 18.6% и 26.6%.
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Средната възраст на първата цигара, както и първото алкохолно питие на учениците
в Добрич е 14 години.

Запитани за честотата на консумация на тютюневи изделия през последната година,
за 10% от учениците тя е спорадична, от един до 10 дни в годината. Малко по-често, но все
пак сравнително рядко пушат 5.2% от анкетираните (от средно веднъж до 2–4 дни в
месеца). 25.5% от учениците в Добрич пушат често (от 2–5 дни в седмицата до над 5 дни
седмично). Всеки 6 от 10 (56.4%) анкетирани ученици не са пушили тютюн в последната
една година. Делът на непушачите сред учениците в последния месец е по-висок (64.4%),
отколкото на годишна база, а най-редовните пушачи с употреба на цигари, наргиле и пр. с
над 20 дни в последния месец е 1/5 от извадката (19.5%). Веднъж през последните 30 дни
са пушили 6.4% от младежите в училище, а само 2–3 дни в месеца още 3.1%. Що се отнася
до количеството цигари през последния месец, 1.9% признават, че са изпушили над един
пакет цигари дневно. От 8 цигари дневно до един пакет пушат още 13.8% от учениците в
гимназиалните класове. Други 7% от младежите употребяват от 4 до 7 цигари дневно. Една
до 2–3 цигари в последния месец си позволяват 9.7% от учениците.

2. УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ
За разлика от цигарите много повече ученици в Добрич са имали някога досег с

алкохол. Докато половината от младежите в училище в града не са пушили никога тютюн,
то едва 24.1% не са употребявали в живота си алкохолни напитки. По-често са пили в
последния месец 56.3% от учениците, а в рамките на последната година, но не и на
последния месец алкохол са вземали още 13.8%.

В 30-те дни преди проучването почти по равно мъже и жени са употребявали
алкохол, а делът на пилите в живота си алкохолни напитки нараства с увеличаване на
възрастта.

Подобно на първата употреба на цигари, първото си питие учениците в Добрич
изпиват средно на 14 годишна възраст.

1/3 от всички анкетирани ученици не са пили алкохол в последната година.
Сравнително рядко (до 10 дни годишно) го употребяват 19.8% от младежите в добричките
училища, а умерено количество (средно от веднъж до 2–4 пъти месечно) – 34.1%. По-често
(от 2 до 5 пъти седмично и над 5 пъти) до алкохол прибягват 9.4% от младежите в
училищата в града.

Делът на непилите алкохолни напитки в последния месец е 43.7%. Веднъж месечно
консумират алкохол 16.2% от учениците, а 19.1% – през 2 или 3 дни в последните 30 дни.
Редовна употреба на алкохол в средно 20 дни или повече дни месечно декларират 3% от
анкетираните. Делът на непилите алкохол в последния месец намалява двойно с
увеличаване на възрастта на учениците (от 56.7% в 9-ти клас до 28.9% – в 12-ти клас).
Обичайно в последния месец по едно до три питиета пият една трета от анкетираните
ученици. 4–5 питиета си позволяват 11.2% от младежите. 6 и повече питиета твърдят, че са
консумирали 8.7% от учениците.

Пиещите над шест питиета в рамките на няколко часа за последните 30 дни са
двойно повече в 12-ти спрямо 9-ти клас (12.6% спрямо 7%), както и сред мъжете в
сравнение с жените (10.5% спрямо 6.1%).

В колко дни сте пил(а) алкохолни напитки през последните 30 дни (%):67 За една
пета от анкетираните последният път, когато са изпили 6 или повече питиета, е
сравнително скоро – в рамките на последния месец. За 18.5% от младите хора в
гимназиално обучение това е през последната година, но по-рано от последния месец. За
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13.9% консумацията на 6 или повече алкохолни напитки последно се случва по-назад –
преди повече от една година.

Над половината от анкетираните (55.9%) не са достигнали до голяма консумация на
алкохол – 6 или повече питиета за няколко часа в последните 12 месеца. 26.7% от тях
твърдят, че изобщо не са пили алкохол в последната година. За 12% това се е случило
веднъж или два пъти в годината, а за останалите 26% поне веднъж месечно.

Любопитно е, че сходен дял от учениците в различните класове (около 30%)
твърдят, че не са пили толкова алкохолни напитки наведнъж за последната година. По пол
обаче има разлика, като жените е по-вероятно да не са употребявали толкова питиета в
рамките на няколко часа за 12 месеца назад.

Учениците в Добрич имат различен опит с напиване през последната година.
Една четвърт нямат подобни преживявания за този период, а за също толкова това

се случва един или два пъти. 6.9% от учениците си спомнят за от 3 до 10 случая с
прекаляване с алкохол за този времеви отрязък, а за 7.3% подобен опит е почесто – от
веднъж до три пъти в месеца. От своя страна, 2.6% признават, че често се напиват с
алкохол, поне 3 пъти седмично.

За много голяма част от учениците (90% и повече) употребата на алкохол не
довежда до проблеми от различно естество. Все пак, в случаите, когато пиенето е имало
негативно отражение върху младежите, това резултира в конфликтни ситуации с
непознати хора, приятели и семейство (между 6 и 7%). По-рядко злоупотребата с алкохол
довежда до здравни проблеми и такива в училище (за съответно 5.4% и 4.1% от
учениците). До полиция и детска педагогическа стая след напиване стигат 2.9% от
учениците в Добрич, предимно мъже.

Що се отнася до основния вид алкохол, който консумират учениците, на първо
място са концентрати като ракия, коняк, водка и уиски, посочени от 42.5% от младите хора
в добричките училища. По-леки напитки като бира и вино пият една трета от учениците.
Коктейлите са любимо питие на една пета от учениците в 9-ти до 12-ти клас. Всеки един
на 10 ученици споделя, че няма предпочитания към определен вид алкохол.Бирата е най-
предпочитаното питие сред деветокласниците, докато при учениците в по-големите
класове по-харесван е твърдият алкохол като ракия, уиски и водка.

3. УПОТРЕБА НА МЕДИКАМЕНТИ
Проучването в Добрич регистрира тенденция към ниска употреба на успокоителни,

сънотворни медикаменти и антидепресанти без да са предписани от лекар сред учениците
в средните училища. Използването без рецепта на всеки от изброените медикаменти е под
2%. Малко повече ученици (около 3%) са взимали успокоителни като ксанакс или
диазепам без лекарско предписание поради по-голямата им популярност. Други
сънотворни/успокоителни са пили 5.9% от учениците някога в живота си, като тук
вероятно учениците имат предвид и по-безобидни средства с успокоителен и сънотворен
ефект като валериана. 4.7% от учениците признават, че прибягват до някое от тези
лекарства в последната година, като за половината от тях (2%) употребата на подобни
медикаменти е до 10 дни годишно.

От друга страна, употребата през последния месец на някое от разглежданите
успокоителни, сънотворни и антидепресанти не е много по-ниска от тази на годишна база
(ползвани от 3.2% от учениците през последния месец). Причина за това е, че младежите е
много по-вероятно да си спомнят за прием на подобни лекарства в рамките на последния
месец, отколкото през последната година.
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Редовна употреба на такъв тип медикаменти (10 и повече дни за последния месец) е
спомената от 0.9% от респондентите.

Най-честият начин за набавяне на успокоителни, сънотворни и антидепресанти е с
рецепта от личния лекар (10.7%). Приятели, познати и роднини са вторият най-използван
канал, посочен от 4% от учениците. Около 1% купуват подобни медикаменти
благодарение на рецепта от друг лекар, а също толкова ги получават чрез непознато лице.

Комбинация от лекарства и алкохол едновременно декларират, че някога са
пробвали 11.5% от средношколците. С увеличаване на възрастта до това рисково действие
прибягват все повече и повече от учениците в града (4.5% сред деветокласниците, 9.3%
сред десетокласниците, 13.5% сред единадесетокласниците и 22.1% сред
дванадесетокласниците).

4. УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ
Най-употребяваният вид наркотици (отвъд марихуаната и хашишът) са

амфетамините от 5.1% от учениците в Добрич. Други по-често използвани някога
психоактивни вещества от средношколците в града са анаболните стероиди, кокаинът,
метамфетамините, екстази и комбинация на две или повече вещества.

За всеки от наркотиците сред дванадесетокласниците има повече младежи, които
някога са го ползвали спрямо ученици от по-малките класове.

Средната възраст на първата употреба на амфетамини сред учениците в Добрич е
15.5 години. Тя е сходна със средната възраст на първа употреба на другите от по-често
използваните наркотици като метамфетамини, екстази и кокаин.

Поради малките абсолютни бройки на ползващите останалите наркотици, средната
възраст за първи прием е по-скоро индикативна.

Любопитството и желанието за временен ефект (удоволствие) се изтъкват като най-
чести причини за първа употреба на наркотици сред младежите в Добрич (от съответно
3.9% и 3.1%). Стремеж към откъсване от действителността, желанието за разнообразие,
чувство на самота и опит за отстраняване на психологическия стрес са други по-
споменавани причини (от около 1% от учениците в средните училища в града).

Що се отнася до честотата на употреба на наркотици през последните 12 месеца,
проучването установява следната закономерност:

 Както с редовен, така и инцидентен прием са хероинът, метадонът, морфинът,
кодеинът и други опиати, кокаинът, синтетичните канабиниоди като Спайс и
комбинирането на две или повече вещества.

 С предимно инцидентен прием са амфетамините, метамфетамините, екстази,
LSD, дишане на лепила, Попърс и анаболните стероиди.

Една пета (20.4%) от младите хора от 9-ти до 12-ти клас в Добрич някога са
употребявали марихуана, което я прави най-често използваният наркотик сред учениците в
града. 3.5% от тях твърдят, че това се е случило в последните 24 часа преди провеждане на
анкетата, а общо 15.5% са приемали марихуана в последната година.

Друг наркотик, производен на канабиса – хашишът, е значително по-непопулярен в
сравнение с марихуаната. Четири пъти по-малко ученици (5.7%) са го пробвали някога,
като за 4% от тях това е станало в последната една година. Хашиш в деня преди
провеждане на анкетата са приели 1.2% от респондентите (три пъти по-малко спрямо
приелите марихуана).

Средната възраст на първа употреба на канабис е 15 години, по-висока от средната
възраст за прием на останалите видове наркотици като амфетамини и екстази.
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През последната една година канабис (независимо дали под формата на марихуана
или хашиш) не са употребявали 83.2% от учениците в гимназиалния етап на образование в
Добрич. 5.1% от младежите споменават за спорадично използване на това вещество – 1–2
пъти годишно, а за близо 3% от учениците (2.8%) употребата на канабис е почти
ежедневие (в над 2 дни седмично).

Всеки десети ученик в Добрич в 9-ти до 12-ти клас заявява, че е ползвал канабис в
последния месец преди проучването, като това по-често се случва веднъж (за 2.9%) или
малко по-често в 2–3 дни в годината (за 1.6%).

Както през последната година, така и през последния месец сред учениците в 12-ти
клас е регистрирана по-висока употреба на канабис. Така например 14.3% сред
дванадесетокласниците употребяват канабис в последната година спрямо четири пъти по-
малко сред деветокласниците (3.5%) и 7.8% от единадесетокласниците.

Много голяма част от анкетираните ученици (88.6%) никога не са употребявали
комбинация от канабис заедно с алкохол спрямо 10.3%, които някога са пробвали подобно
съчетаване. От тях смесване на алкохол с канабис в последната една година са преживели
по-голямата част от употребилите подобна комбинация (6.1%).

Сред учениците в 12-ти клас отново двойно се увеличава процентът на пробвалите
подобно смесване някога спрямо учениците от 11-ти клас (от 12% на 21.4%). От друга
страна, и двата пола са еднакво склонни да експериментират с едновременно вземане на
канабис и алкохол.

Наскоро нашумелите в медиите нови или „дизайнерски“ наркотици са ползвани от
2.2% от анкетираните ученици. 78.4% от младежите в училище не са чували за тях и
съответно не са ги употребявали, а 1/5 (19.4%) ги познават, но никога не са ги
употребявали.

Кога за последно сте употребявал(а) нови (т.нар. от медиите "дизайнерски")
наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани като спайс,
бонзай, соли за вана, билков тамян и пр.?

Сред употребявалите „нови“ наркотици в последната година 1/3 са ги приемали по-
скоро инцидентно (от един–два до максимум 10 дни в годината). Също толкова са и често
употребявалите ги (над 2 дни седмично), а за по-чести източници на снабдяване с тях се
посочват приятели, дилъри и сергии.

Най-често дизайнерските наркотици, използвани от ученици в Добрич, са под
формата на растителна смес за пушене, но също така се среща

2. Идентифицирани основни проблеми и нужди

Проблем е планираното настаняване и мотивирането на зависимите клиенти,
въпреки че те са едва 5% от всички хоспитализации. Гаранции за трайни ремисии и
ресоциализация е начинът, по който тези пациенти след това ще бъдат приети от
обществото – семейство, работа.

Поради чести рецидиви и провали екипите са неудовлетворени от резултатите.
Характеровите и поведенчески отклонения на зависимите, не ги правят любими пациенти.
Близките имат нагласата за незабавна хоспитализация, без предварителна мотивация
/често единственият мотив е абстинентното състояние/, очакванията им се разминават с
реалните възможности на екипите. Вероятността от рецидиви при зависимите е голяма и
почти е правило. Родителите се стремят да предоставят цялата отговорност на
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институцията и не винаги сътрудничат пълноценно, бързо губят търпение и доверие в
екипа и често стават жертва на самозвани лечители.

Родителите предпочитат безплатните, ефективно работещи програми в района.
Категорично отказват насочване за лечение към лицензирани частни-платени програми.

За да отговори на нуждите Общински съвет по наркотични вещества и
Превантивно-информационен център, изгради хоризонтална координация в посока
предоставяне на услуги за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.
През 2009 г. стартира Общинска програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-
антагонисти за лица зависими към опиоиди. От месец юни 2009 г. общо в Метадоновата
програма е имало записани 219 зависими към опиати, към края на 31 декември 2017 г. в
програмата са останали за лечение - 50 клиента, при капацитет 50 (съгласно разрешително
за работа на Метадонава програма към ЦПЗ-Добрич, броят на местата за зависими към
опиоиди е намален от 70 на 50). От тях мъже 47, жени 3. В програмата участват
пълнолетни лица, всички са български граждани. Броят на проведените индивидуални и
групови психотерапевтични сесии общо е 165 с участието на 40 пациенти от програмата и
28 родители и близки.

Дневна рехабилитационна програма с капацитет 20 души започна дейността си през
2011 г.. Център за психично здраве защити програмата в НЦН на основание изискванията
на Наредба № 8/07,09,2011 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми
на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
Водещият приоритет на програмата е свързан със структуриране на свободното време,
професионална реализация, лични планове за трайни връзки и семейство.
Психотерапевтичната помощ е част от цялостния процес на рехабилитация, социално
включване и превенция на изключването. Програмите са базирани в Център за психично
здраве „Д-р П. Станчев” ЕООД – Добрич, ще продължат дейността си и през 2018 година.

Дейността на програмите за намаляване на вредите се регламентира от Закон за
контрол на наркотичните вещества и прекурсори, Глава Седма „Превенция на употреба,
лечение и психосоциална рехабилитация на лица зависими или злоупотребяващи с
наркотични вещества”, както и от Наредба 7 за условията и реда за осъществяване на
програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества от 07.09.2011 г.

3. Описание на реализираните дейности:

3.1. Наименование на дейността / интервенцията:
Дългосрочна общинска Програма „Превенция на рисково поведение в ранното

образование- І-ІV клас”

3.2. Вид на избраната превантивна стратегия:
Универсална

3.3. Кратко описание на дейността/ интервенцията:
Все повече нараства необходимостта от разширяване на хоризонталната общинска

мрежа от обучени лица, чрез въвеждане, изграждане и подържане на интегрирани,
устойчиви и ефективни превантивни програми, целящи ограничаване на рисковото
поведение сред децата. Въвеждането на програмата адресира един сериозен пропуск на
българската образователната система - липса на програми за първична превенция за
употреба на психоактивни вещества на ниво училище. Все още превантивната дейност се
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свежда до еднократни инициативи на различни неправителствени организации, лекции от
заинтересовани институции, разпространяване на листовки и други материали. На ниво
училище учениците не се обучават системно за рисковете от употребата на ПАВ.
Последиците от съществуващото състояние сред учениците са тежки здравословни и
социални проблеми за засегнатите семейства и обществото като цяло. Обществеността се
сблъсква с нарастваща агресивност от страна на подрастващите и шокиращи случаи на
престъпно поведение.

Програмата се изпълнява от 15 септември 2010г. Методиката е насочена към
възрастовата група І-V клас и включва 30 урочни плана за всеки клас, организирани в
занятия от 30 минути с подробни инструкции за водещия часовете и работни листа за
учениците. Материалът е организиран в пет основни взаимосвързани модула, които правят
възможен плавния преход от една тема към друга и надграждайки върху предходните
уроци. Методиката се основава на принципа на придобиване на житейски умения и
третира не само употребата на ПАВ, но също така умения за комуникации, отговорност за
собственото поведение. Методиката  се реализира в часовете на класния ръководител и
тези по самоподготовка и стартира в първи клас. Наред с това програмата предвижда и
достигане до родителите на децата в тази възрастова група с информация и съвети.

3.4. Място на реализиране:
СУ ”Любен Каравелов” и ОУ „Стефан Караджа”- Добрич. През 2018 г. ще стартира

в ОУ „Христо Ботев”

3.5. Период на реализиране:
Септември 2016/г.-май 2017 г.

3.6. Партньори:
Начални учители, класни ръководители на учениците

3.7. Целеви групи:
Ученици от І-ви до ІV-ти клас

3.8. Основни цели:
Формиране на:
 Житейски умения;
 Основни ценности /състрадание, толерантност, неагресивност;
 Комуникативни умения;
 Отговорности;
 Емоционална интелигентност

3.9. Основни задачи:
 Да се обясни ефекта на различни психоактивни вещества върху човека.
 Да се помогне на децата да разберат как може да се развие зависимост от

психоактивни вещества.
 Да се покаже колко може да бъде безпомощен човек, когато има близък зависим

от алкохол или психоактивни вещества.
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3.10. Заложени индикатори за измерване на резултатите:
 Деца преминали през едногодишен курс на обучение /около 60/.
 Нивото на участие и ръстът на интереса на учениците в класната стая.
 Предотвратяване на факторите, водещи до появата на рисково наркоманно

поведение.
 Ограничаване на рисково наркоманно поведение, чрез развиване на

индивидуалните възможности на децата да работят в екип и да проявяват
приятелски чувства.

 Повишаване на социалната адаптивност и емоционалната компетентност на
децата.

3.11. Изброяване и кратко описание на конкретните реализирани активности
по отношение на дейността/интервенцията

 Подготовка на визуални материали /снимки филми, презентации и др./.
 Разпечатване и подвързване на методическите ръководства и учебните

тетрадки за децата.
 Провеждане на двудневен семинар, обучение на лицата, които ще водят

часовете.
 Представяне на едногодишната програма за превенция за І-V клас /30 урока

по 30 мин./ методика и урочни планове.
 Провеждане на занятията – по един урок седмично в продължение на цялата

учебна година.

3.12. Брой и квалификация на екипа, реализирал дейността:
Обучени са петнадесет начални учители от десет общински училища
Старши специалист ПИЦ

3.13. Постигнати резултати
 Задълбочаване представата за вредните за човека вещества и последиците от

тяхната употреба.
 Формиране у децата от средното детство на трайно негативно отношение

към вредните вещества и нетърпимост към агресивно поведение.
 Създаване на умения за вземане на самостоятелни решения, за устояване на

натиск от страна на младежката среда и за решаване на конфликти.
 Създаване на трайно сътрудничество между родители, ученици, учители и

обществени институции във възпитателния процес.

4.1. Наименование на дейността / интервенцията;
Програма за превенция на употреба на наркотици в училищата VІІІ-ХІІ клас

4.2. Вид на избраната превантивна стратегия:
Универсална

4.3. Кратко описание на дейността/ интервенцията:
Общинската програма за превенция на употребата на наркотици в училищата е

насочена към разработването на ясна, ефективна и последователна превенция на
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употребата на наркотични вещства в средните училища. В дългосрочен план проектът
цели намаляване на рисковото поведение на младите хора и повишаване на общественото
съзнание, относно необходимостта от превръщането на училището и района около него в
среда, утвърждаваща принципите на здравословен начин на живот. Програмата съдържа
три модула:

– Модул личност и здраве.
– Модул здраве и сексуалност.
– Модул наркотици-рисково поведение.
Тя е базирана на личностно-центрирания подход – фокусът в образователния

процес е насочен към личността на ученика.
Основен акцент е обучението в  социални умения на учениците.
Целевата група на представената програма са учениците от VІІІ-ХІ клас, като най-

ефективно и пълноценно Програмата се реализира в СУ „Любен Каравелов”, СУ „Св. Кл.
Охридски и СУ „Димитър Талев”. На 26 юни в ЕГ ”Гео Милев” се проведе заключително
занятие с VІІІ клас на тема „Канабис и Екстази”.

От 2012 година програмата се изпълнява и в Професионална гимназия по туризъм
„Пейо Яворов” в  осмите класове.

4.4. Място на реализиране:
Програмата се изпълнява от 2008 година в  училища на територията на Община

град Добрич - ЕГ „Гео Милев”, СУ „Св. Св. Кирил и Методи”, СУ „Любен Каравелов”, СУ
„Св. Кл. Охридски”, СУ „Димитър Талев”. Планиран обхват за учебната 2016//2017 г. -
1050 ученици от осми, девети, десетите и единадесетите класове. Работният процес бе
осигурен с наличния ресурс работни тетрадки за шест училища, закупени от Община град
Добрич.

4.5. Период на реализиране:
Септември 2016/април 2017

4.6. Партньори:
Педагогически съветници-психолози, класни ръководители на учениците

4.7. Целеви групи:
Учениците от VІІІ-ХІ клас

4.8. Основни цели:
Основната цел на програмата по здравно образование е учениците да придобият

знания, да формират положително отношение и усвоят умения за здравословен начин на
живот, да избягват рисковото поведение и овладяване на социално адаптивно поведение.

4.9. Основни задачи:
На общинско ниво:
 Координиране на дейностите и подходите на институциите и организациите,

които имат отношение към превенцията на употребата на наркотици и
утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора.

 Оказване на подкрепа (съобразно ресурсите на общината) на училищата,
които прилагат учебната програма.
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 Иницииране на подкрепящи дейности на общинско ниво, насочени към
оползотворяване на структурния, ресурсен и професионален капацитет на
общината с оглед постигане на максимална ефективност.

На училищно ниво:
 Реализиране на извънкласни дейности, които подпомагат прилагането на

ефективни превантивни действия, посредством подобряване на
комуникацията между представителите на училищната общност и
формиране на атмосфера на доверие и позитивна нагласа към
здравословния начин на живот.

4.10. Заложени индикатори за измерване на резултатите:
Индикатори свързани с учениците: Тяхната адаптивност към програмата,

удовлетворението им от нея и нивото на тяхното участие. Ръстът на интереса на учениците
в класната стая, подобряване на академичното им представяне, подобряване на
взаимоотношението им с техните учители и съученици.

Степента на тяхното участие в развитието на социални дейности в училищната
общност.

4.11. Изброяване и кратко описание на конкретните реализирани активности
по отношение на дейността/ интервенцията:

Семинарно обучение на педагогически съветници. Представяне на методиката на
програмата и ръководства за учителите. Експертно подпомагане и наблюдение за
провеждане на  18 урочни часа. Осигуряване на работни тетрадки на учениците.
Проведени през месец октомври 2017 г. три общи родителски срещи в СУ „Любен
Каравелов“ със съдействието на директора. Проведени са индивидуални разговори с
родители, проявен интерес и заявка за нови срещи. Раздадени са превантивни материали.

4.12. Брой и квалификация на екипа, реализирал дейността:
Двадесет и един педагогически съветници-психолози, учители
Специалисти по зависимости ПИЦ

4.13. Постигнати резултати
За изпълнението на програмата са обучени 21 педагогически съветника. Шест от

обучените  педагогически съветници са получили:
 Ръководства за учителя, в които са представени философията и

теоретичните основи на програмата, организацията на часовете и
основните интерактивни методи и техники на преподаване, заложени в
програмата.

 Методически разработки от VІІІ до ХІІ клас
 Работни тетрадки за ученика за (VІІІ, ІХ, Х, ХІ клас)

Периодично се проследява за провеждането на 18 урочни часа от обучените
преподаватели. Останалите обучени учители са участвали  в конкретни обучения на тема
„Канабис и Екстази”, ”Влияние на чувствата емоциите и стреса върху човешкото здраве” .
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„Да направим света по-цветен и красив“, под това мото на 9-ти април, Цветница,
възпитаници на ОУ „Стефан Караджа“ и граждани се включиха в оцветяване на стълбите
към градския парк. Основна цел на инициативата бе децата да изпитат положителни
емоции от красивите цветни петна и да добият умения за естетическа декорация на
пространството.

През месец април 2017 г. 170 ученици от програмата взеха участие в кампанията
„Бъди здрав“, чиято цел е да предпазим здравното, социално и психологическо развитие на
учениците в Община град Добрич. Учениците от ПГ по „Туризъм“ промотираха
здравословно хранене, като с екологично чисти продукти подготвиха гурме меню за
всички участници в кампанията. Представена бе изложба на тема “Аз избрах
здравословния начин на живот“. Всички присъстващи получиха превантивни материали,
разработени от Превантивно-информационен център по наркотични вещества. Двадесет
участници бяха поощрени за активното си участие в кампанията с награди.

На 1-ви юни Международия ден на детето, възпитаници на СУ „Димитър Талев“,
деца и граждани се включиха в преобразяване на пространството пред сградата на Община
град Добрич. Целта на инициативата бе децата да получат естетическа наслада от
промененото цветно пространство и да добият умения да използват различни похвати в
преобразяване на обитаваната среда.

На 26-ти юни –Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния
трафик на наркотици, Превантивно информационен център организира ден на отворените
врати. По инициатива на МКБППМН, 46 деца и младежи от добрички училища участваха
със свои рисунки в изложба под надслов „Изкуството, спорта и децата срещу насилието“.
Двадесет от творбите бяха изложени във фоаето на Младежки център Добрич. Най добрите
получиха награди.

На 1-ви септември, на площад „Свобода“ ПИЦ Добрич, съвместно с Младежки
център Добрич, организираха събитие „Откровението на зара“. Забавна игра, в която
участниците трябва да отговорят откровено на един от общо шест въпроса, избрани от
зара. Целна на събитието бе  по забавен начин участниците в играта да бъдат провокирани
да разкрият своите чувства и емоции, като откровено  говорят за тях.

Денят на християнското семейство, 21-ви ноември, Превантивно-информационен
център отбеляза съвместно с третокластницити от ОУ „Стефан Караджа“и техните
родители под надслов „Да играем заедно“. Целта на инициативата е пълноценното
общуване с децата и изграждане на комуникативни умения.

На 17 ноември Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно
информационен център организира в голямата заседателна зала на Община град Добрич,
прожекция на филма „Умирай лесно – втора част“, по повод Световния ден за
възпоминание на жертните от пътно транспортните произшествия. Над 300 ученици от ХІ-
те класове на Професионално гимназия по транспорт и лека промишленост и СУ
„Св.Климент Охридски“ и техни преподаватели участваха в дискусията след прожекцията.
Филма предупреждава за наболелия проблем на деня – насилието и агресията по пътищата,
като рисково наркоманно поведение, както и за жестоките последствия от катастрофите с
млади хора, в следствие на употреба на алкохол и наркотични вещества. Много от
катастрофите биха били предотвратими. Денят за възпоминание на жертвите от пътно
транспортните произшествия - 19 ноември е ден за размисъл за осъзнаване на
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необходимостта от ново отношение и култура на поведението на участниците в
движението по пътищата, като част от големия проблем – култура на здравословен начин
на живот.

В навечерието на 1-ви ноември, Ден на народните будители, Превантвно
информационен център по наркотични вещества и СУ „Любен Каравелов“ представиха в
Дом паметник „Йордан Йовков документален филм „Забравените благодетели“.
Увлекателен разказ за седем българи, родолюбци, дарители и благодетели, които със
своята щедрост са помогнали за духовното, културно и социално развитие на обществото
ни. Светли личности, останали извън учебниците по история, но чието дело трябва да
остане в народната памет за да служи за пример.

5.1. Наименование на дейността / интервенцията:
Дългосрочна превантивно- спортно програма „Училище по карате”

5.2. Вид на избраната  превантивна стратегия:
Селективна

5.3. Кратко описание на дейността/ интервенцията:
Намаляването на търсенето се осъществява основно, чрез разработване на програми

за превенция на употреба на наркотици, чрез спорт и туризъм.
Програмата стартира през месец април 2007 г. Двадесет ученици от пет училища на

територията на Община град Добрич тренират по осем астрономически часа на месец в
продължение на девет месеца (01.01.-30.06. и от 01.10.-31.12.) всяка година. Програмата
ще продължи изпълнението си и през 2018 г.

5.4. Място на реализиране:
Физкултурния салон на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Добрич

5.5. Период на реализиране:
От 01 януари 2017 до 30 юли 2017 г. и от 01 октомври 2017г. до 31 декември 2017 г.

5.6. Партньори:
Карате клуб „Самурай” - Добрич с главен треньор Димитър Христов (притежаващ

лиценз с № 1-031-027/13.03.2003 г. от Министерството на физическото възпитание и
спорт) и Янко Соколов.

5.7. Целеви групи:
Ученици на възраст от 10-18 години

5.8. Основни цели:
Да се  структурира и осмисля свободното време на учениците, изграждане на добро

възпитание, чрез спорт и неутрализиране на отрицателното влияние на улицата.

5.9. Основни задачи:
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Всеки вторник и четвъртък от 18 до 19 часа в спортната зала на СУ
„Св. Св. Кирил и Методий” град Добрич 20 ученици от пет училища на територията на
Община град Добрич, провеждат тренировки по карате (по 8 астрономически часа на
месец).

5.10. Заложени индикатори за измерване на резултатите:
Индикатори свързани с учениците: Тяхната адаптивност към програмата,

удовлетворението им от нея и  нивото на тяхното участие. Редовно присъствие на
тренировките по карате. Голям брой на желаещи за записване в програмата. Ръстът на
интереса на учениците в класната стая, подобряване на академичното им представяне,
подобряване на взаимоотношението им с техните учители и съученици.

Степента на тяхното участие в развитието на социални дейности в училищната
общност и спортни мероприятия организирани от Община град Добрич.

5.11. Изброяване и кратко описание на конкретните реализирани активности
по отношение на дейността/ интервенцията:

Организационно, информационно и финансово осигуряване на програмата.
Изготвяне на ежемесечен план-график на учениците трениращи карате, времетраене на
тренировките, начална, крайна дата и месец.

Участие на трима ученици от „Карате училище” в Държавно първенство „Купа
България”, на което бяха спечелени - едно първо място мъже, две медалистки до 12
годишна възраст, едно първо място до 14 годишна възраст. КК“Самурай“ бе обявен за
спортен клуб №2 в Националната ранглиста от 78 клуба на Българската национална
федерация – карате (БНФК) и спортен клуб № 3 на Община град Добрич. На 26 и 27 май
2017 г. в Добрич се проведе първия семинар по лична самозащита за ученици и жени, джу
джицу/(техники за самоотбрана) и карате под надслов “Нашета цел е вашето бъдеще“.
Форумът бе организиран от Карате клуб „Самурай“ и Общински съвет по наркотични
вещества със съдействието на ОД на МВР, националната федерация по карате и
Българската федерация по полицейска защита с цел превенция срещу насилието. Лектори
на семинара бяха шихан Тони Петров-един от най-известните инструктори по джу джицу,
сенсей Станислав Карастоянов-международен инструктор по бразилско джуджицу и
сенсей Мариян Петров-преподавател в академията на МВР. Над 60 девойки взеха участие
в тренировките по лична самозащита,45 деца от детските градини проведоха демонстрации
по бойно приложна техника, кихон и ката, след което се проведе детското състезание по
карате с участие на клубовете от Североизточна България. В резултат на постигнатите
добри резултати, програмата ще продължи дейността си и през 2017 г.

5.12. Брой и квалификация на екипа, реализирал дейността:
КК „Самурай” е с безспорен авторитет на местно и национално ниво с участие в

международни състезания с много призове и държавни награди. Единствения клуб по
карате на територията на Община град Добрич, който притежава лиценз и респективно
предлага висок професионализъм и добри условия за провеждане на безопасни тренировки
на учениците.

Карате клуб „Самурай” - Добрич с главен треньор Димитър Христов - с безспорна
репутация и дългогодишна практика, притежаващ лиценз с № 1-031-027/13.03.2003 г. от
Министерството на физическото възпитание и спорт. Господин Димитър Христов
притежава диплома от Национално спортна академия с придобита специалност педагог и
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квалификация - треньор по карате. С богат професионален, педагогически и социален
опит, умение за работа с деца в риск, Г-н Христов отговорно и компетентно изпълнява
задълженията си не само като треньор, но и като педагог и възпитател. Втори треньор -
Янко Соколов (възпитаник на Димитър Христов).

5.13. Постигнати резултати
 Подобряване на физическата дееспособност на учениците, пълноценно

използване на свободното им време и превенция срещу негативните явления в
обществото.

 Създаване на мотивация в учениците за системно практикуване на физически
упражнения и спорт.

 Разширяване на достъпа на учениците до качествени спортни услуги и
ефективно ползване на спортните обекти.

 Предоставяне на възможност на спортните клубове за селекция на деца с
перспективи за спортно развитие и мотивиране на спортни специалисти.

 Подобрена визия на обществото за значението и ролята на спорта.

6.1. Наименование на дейността / интервенцията:
Дългосрочна превантивно-спортно програма „Училище по тенис”

6.2. Вид на избраната превантивна стратегия:
Селективна

6.3. Кратко описание на дейността/ интервенцията:
Намаляването на търсенето се осъществява основно, чрез разработване на програми

за превенция на употреба на наркотици, чрез спорт и туризъм.
Програмата стартира през месец януари 2007 г. Дванадесет ученици от шест

училища на територията на Община град Добрич тренират по осем астрономически часа
на месец в продължение на девет месеца (01.01.-30.06. и от 01.10.-31.12.17) всяка година.
Програмата ще продължи изпълнението си и през 2018 г.

6.4.Място на реализиране:
Откритите и закрити кортове ( в зависимост от сезона) на „Изида” ООД град

Добрич

6.5. Период на реализиране:
От 01 януари 2017 до 30 юли 2017 и от 01 октомври 2017г. до 31 декември 2017 г.

6.6. Партньори:
Превантивно-информационен център
Тенис клуб „Изида” с треньори Владислав Матеев и Михаил Атанасов

6.7. Целеви групи:
Ученици на възраст от 8-18години
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6.8. Основни цели:
 Създаване на условия и възможности за участие на деца в безплатни спортни

занимания в свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве и
физическа дееспособност и превенция на рисково поведение.

 Да се  структурира и осмисля правилно свободното време на учениците,
изграждане на добро възпитание, чрез спорт и неутрализиране на отрицателното
влияние на улицата.

 Използване възможностите на спорта като превенция срещу нетолерантността,
насилието, употребата на цигари алкохол и наркотици.

6.9. Основни задачи:
Всяка събота и неделя от 17/18 часа на кортовете на „Изида” град Добрич 12

ученици от шест училища на територията на Община град Добрич, провеждат тренировки
по тенис (по 8 астрономически часа на месец).

По повод 26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния
трафик на наркотиците, учениците  участваха в кампанията с турнир по тенис под надслов:
„Първо се вслушай/ Да чуем децата и младежите е първата стъпка да пораснат здрави и
защитени”.

6.10. Заложени индикатори за измерване на резултатите:
Индикатори свързани с учениците: Тяхната адаптивност към програмата,

удовлетворението им от нея и нивото на тяхното участие. Редовно присъствие на
тренировките по тенис. Ръстът на интереса на учениците в класната стая, подобряване на
академичното им представяне, подобряване на взаимоотношението им с техните учители и
съученици.

Степента на тяхното участие в развитието на социални дейности в училищната
общност и спортни мероприятия организирани от Община град Добрич.

6.11. Изброяване и кратко описание на конкретните реализирани активности
по отношение на дейността/ интервенцията:

Организационно, информационно и финансово осигуряване на програмата.
Изготвяне на ежемесечен план-график на учениците трениращи тенис, времетраене на
тренировките, начална, крайна дата и месец.

Участие на трима ученици от „Тенис училище“ в регионални на национални
състезания. В резултат на постигнатите добри резултати, програмата ще продължи
дейността си и през 2018 г.

6.12. Брой и квалификация на екипа, реализирал дейността:
Тенис клуб „Изида”, към Спортно дружество „Изида” е единствения в град Добрич,

който притежава лиценз за извършване на посочената по-горе услуга. Същият е
официален член на Българската федерация по тенис. Домакин е на национални и
международни състезания, предлага изключително добри условия за провеждане на
безопасни тренировки с учениците.

Тенис клуб „Изида” - Добрич с главен треньор – Владислав Матеев с
дългогодишна практика,  и е официален лицензиран член на Българската федерация по
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тенис. Господин Матеев притежава два Международни лиценз за  треньор по тенис. Втори
треньор – Михаил Атанасов

6.13. Постигнати резултати:
 Подобряване на физическата дееспособност на учениците, пълноценно

използване на свободното им време и превенция срещу негативните явления в
обществото.

 Създаване на мотивация в учениците за системно практикуване на физически
упражнения и спорт.

 Разширяване на достъпа на учениците до качествени спортни услуги и
ефективно ползване на спортните обекти.

 Предоставяне на възможност на спортните клубове за селекция на деца с
перспективи за спортно развитие и мотивиране на спортни специалисти.

 Подобрена визия на обществото за значението и ролята на спорта.

7.1. Наименование на дейността / интервенцията:
Организационно, административно и финансово обезпечаване на „Доставка на

аерозолни продукти за откриване и идентификация на наркотични вещества“

7.2. Вид на избраната  превантивна стратегия:
Селективна

7.3. Кратко описание на дейността/ интервенцията:
В изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2015-2018 г.) и

провеждане на национална политика на местно ниво, Превантивно-информационен център
работи по изпълнение на стратегическата задача – намаляване на предлагането. С цел
ограничаване на разпространението на наркотици в град Добрич активно си сътрудничим с
Първо РУ на МВР град Добрич. През летния сезон на 2017 г. проведохме съвместно
кампания за ограничаване разпространението на наркотични вещества с цел превенция на
криминогенната обстановка и на пътно транспортни произшествия. Община град Добрич
финансово обезпечи закупуванто на аерозолни продукти (полеви тестове) – Комбиниран
тип „D4D 100“ – два броя и Съдържател с 50 броя тест хартия 630 –четири броя на
стойност – 1324.80 лева с ДДС

7.4.Място на реализиране:
Община град – Добрич

7.5.  Период на реализиране:
През месец май 2017 г. започна подготовката по административно и финансовото

осигуряване на аерозолните продукти, необходими за ефективната работа на служителите
на Първо РУ на МВР град Добрич.

7.6. Партньори:
Превантивно-информационен център и  Първо РУ на МВР град Добрич.

7.7. Целеви групи:
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Водачи на моторни превозни средства и криминогенен контингент.

7.8. Основни цели:
Намаляване на предлагането. Ограничаване разпространението на наркотици..

7.9. Основни задачи:
Ограничаване на криминогенните прояви и намаляване на пътно транспортните

произшествия, вследствие употреба на психоактивни вещества.

7.10. Заложени индикатори за измерване на резултатите:
Брой  лица с криминогенни прояви, вследствие употреба на наркотични вещества.
Брой водачи на МПС, употребили наркотични вещества.

7.11. Изброяване и кратко описание на конкретните реализирани активности
по отношение на дейността/ интервенцията:

През лятната ваканция, учениците са много уязвими към рисково поведение, тъй
като често остават без контрол на възрастни, някои от тях работят през лятната ваканция.
Близостта до летните курорти, увеличава риска и нараства опасността да се подадат на
изкушението да употребят наркотични вещества. Служителите на Първо РУ на МВР бяха
улеснени при изпълнение на служебните си задължения, тъй като разполагаха с
достатъчно бройки полеви тестове. Имаха възможност да тестват  по-голям брой лица с
рисково поведение в град Добрич. Водачи на МПС с рисково поведение, след доказана
употреба на наркотични вещества с полеви тестове, улесни служителите на реда за
предприемане на следващи ефективни мерки срещу тях.

7.12. Брой и квалификация на екипа, реализирал дейността:
Всички служители на Първо РУ на МВР, експерти от ПИЦ.

7.13. Постигнати резултати
 Задълбочаване представата за вредните за човека вещества и последиците от

тяхната употреба.
 Повишаване информираността на учениците, относно признаци на рисково

поведение , вследствие употреба на психоактивни вещества.

8.1. Наименование на дейността / интервенцията:
„Техники за скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение”

8.2. Вид на избраната превантивна стратегия:
Универсална

8.3. Кратко описание на дейността/ интервенцията:
По инициатива на МКБППМН към Община град Тервел се проведе обучение на

поискана от тях тема: ”Техники за скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към
лечение”В обучението взеха участие служители към МКБППМН, учители, здравни
специалисти.
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8.4. Място на реализиране:
Община град Тервел

8.5. Период на реализиране:
юни 2017 година - 5 (пет обучителни часа)

8.6. Партньори:
МКБППМН – град Тервел

8.7. Целеви групи:
Петнадесет служители на Община град Тервел (МКБППМН, здравни специалисти,

учители)

8.8. Основни цели:
Специалистите ще могат да цитират данни относно точността на скрининга за

установяване на употребата на ПАВ и да избират подходящия скрининг инструмент в
зависимост от условията. Ще могат да провеждат беседи с цел скрининг и бърза оценка.
Ще могат да обучават други колеги за придобиване на тези умения.

8.9. Основни задачи:
Повишаване информираността на служителите на МКБППМН по отношение на

видовете наркотични вещества и тяхното въздействие. Запознаване  с процедурата за
разпознаване на лица с разстройства или с риск от поява на разстройства преди започване
на явните проявления.

8.10. Заложени индикатори за измерване на резултатите:
Брой присъствали на обучението

8.11. Изброяване и кратко описание на конкретните реализирани активности
по отношение на дейността/ интервенцията:

Темата на обучението беше „Техники за скрининг, ранни и кратки интервенции и
насочване към лечение”. На участниците в обучението бяха раздадени превантивни
материали и регистрационни форми, в които да впишат имената си след приключване на
всяко обучение. Всеки участник в обучението получи сертификат за участие. По
отношение на съдържанието в началото направих кратко въведение за ситуацията в
страната и регион Добрич по отношение употребата на наркотични вещества. Следващата
част бе посветена на видовете вещества по групи. Запознати бяха с причините за ранната
намеса, тъй като рисковата и проблемна употреба на веществата е често срещана.
Повечето засегнати не получават интервенция или лечение, поради това ранното
идентифициране и ранната интервенция могат да предотвратят негативни ефекти, да
подобрят резултатите от провежданото лечение и да спестят средства.

8.12.   Брой и квалификация на екипа, реализирал дейността:
Експерт от Превантивно-информационен център по наркотични вещества град

Добрич
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8.13.  Постигнати резултати
 Задълбочаване представата за вредните за човека вещества и последиците от

тяхната употреба.
 Повишаване информираността на служителите на МКБППМН, относно

признаци на рисково поведение , вследствие употреба на психоактивни
вещества.

 Повишаване информираността на служителите на МКБППМН, относно
признаци на рисково поведение , вследствие употреба на психоактивни
вещества.

През 2017 година в изпълнение на задача 18.1 от Плана за действие към
Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018г.) – Провеждане на
националната политика на местно ниво – Превантивно-информационен център разработи
през месец юли Програма за  превенция на рисково поведение в ранното образование - ІІІ-
ти клас. Програмата бе одобрена от експертна комисия към Министерство на
здравеопазването и ще бъде въведена в ОУ „Христо Ботев” през учебната 2017/2018 г.

Приет с решение № 31-10 от 27.02.2018 г.
на Общински съвет град Добрич


