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Идентифицирани основни проблеми и нужди 

 

Продължаващата тенденция към увеличаване разпространението и употребата на наркотични вещества в тяхната разновидност, 

и снижаване на възрастовата граница на употребяващите ги. Според последните проучвания, възрастта на която днешните младежи 

пробват някакво психоактивно вещества, е 14-15 години, като най-често това са марихуана, амфетамини, хашиш, метамфетамини. 

Причините за първа употреба най-често са от любопитство, скука или проблеми в семейството или с приятелите, които ги карат да 

пробват. Засилва се интереса към новите психоактивни вещества („дизайнерски дроги“).  

Друг 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 институцията и не винаги сътрудничат пълноценно, бързо губят търпение и доверие в екипа и често стават жертва на 

самозвани лечители. 

Родителите предпочитат безплатните, работещи програми в град Добрич. Категорично отказват насочване за лечение към 

лицензирани частни - платени програми. 

Психиатричната помощ, в обхвата на която се включват и зависимостите се осъществява от “Център за психично здраве д-р П. 

Станчев - Добрич” ЕООД. Зависимостите към психоактивните вещества са разстройства със сложна био-психо-социална генеза и се 

отличават с хронично-рецидивиращ ход на протичане. Постигането на стабилна ремисия и трайно възстановяване изисква дълго време 

и много епизоди на лечение. През 2022 г. в амбулаторията на ЦПЗ Добрич са потърсили лечение общо 11 лица със зависимост. От тях:  

мъже - 9; жени - 2. Стационарно лечение е проведено на 102 пациента (35 мъже и 6 жени), от които  41 са с хероинова зависимост, на 

възраст над 18 години. С алкохолна зависимост са лекувани 61 лица – 52 мъже и 9 жени. С друга (предимно опиятна) зависимост, лечение 

е търсено и провеждано във функциониращите програми към Центъра. 

За да отговори на нуждите Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център Добрич, 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 опиевиагонисти и агонист - антагонисти за лица зависими към опиоиди. От месец юни 2009 

г. общо  участвалите в Метадоновата програма до края на 2022  г. 285 зависими към опиати, към края на  2022 г. в програмата са останали 

за лечение – 45 пациента, при капацитет 50 (съгласно разрешително за работа на Метадонова програма към ЦПЗ - Добрич, броят на 

местата за зависими към опиоиди е намален от 70 на 50). От тях мъже - 40, жени - 5. В програмата участват пълнолетни лица, всички са 

български граждани. Броят на проведените индивидуални и групови психотерапевтични сесии общо е 165 с участието на 40 пациента от 

програмата и 28 родители и близки.  
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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. Чрез разговори и консултации 

с близките се постави основата на промяна на модела на приемане и общуване със зависимия член на семейството от наркоман към 

пълноценен член на семейството със свои отговорности. В рамките на 2022 г. активно се работи с два вида психотерапевтични групи, 

надграждащи целите си – мотивационна и група за личностно развитие. Освен в тях, участниците в програмата се включват в 

традиционните вече групи „Активираща терапия”, модул готварство, група за посещение на културни прояви, информационни групи. 

Проведени са 16 занимания по активираща терапия, 14 групови занимания „Свободно време”, от които 9 посещения на театрални 

постановки и кино, разходки в градски парк, 2 посещения на изложби. Проведени са общо 24 сесии на мотивационна група и група за 

личностна програма, 16 информационни срещи „Промоция на здраве”, 6 групови и индивидуални занимания в модул „Рисуване”. 53 

индивидуални психотерапевтични сесии. Програмите са базирани в Център за психично здраве „Д-р П. Станчев” ЕООД – Добрич и ще 

продължат дейността си и през 2023 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 психо - социална 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. 

 В изпълнение на Общинската стратегия за борба с наркотиците на град Добрич, дейностите по превенция на инфекциозните 

заболявания, водят до намаляване на здравните и социални щети. С цел поддържане на ниско ниво на заболеваемост сред тази популация, 

всички пациенти преминали стационарно лечение в Център за Психично здраве - Добрич и пациенти на Метадоновата програма, 

задължително се изследват за ХИВ/СПИН,  хепатит “С”, “В”. 

През 2022 г. в град Добрич не са  регистрирани случаи с диагноза Вирусен хепатит тип С, но са отчетени 5 случая на  ХИВ 

инфекция. Има регистриран 1 случай на  Вирусен хепатит В. 

При изследване на кръводарители, на бременни, на лица по желание и по повод предстоящи интервенции за град Добрич са 

регистрирани 12 лица с положителен резултат на HBsAg,  и 10 лица, положителни на вируса на хепатит С.  

     През 2022 г., служители на Дирекция „Медицински дейности” при РЗИ-Добрич, са реализирани 28 проверки в 19 аптеки на 

територията на град Добрич, притежаващи лицензия за съхранение и продажба на лекарства, съдържащи наркотични вещества по 

ЗКНВП,  4 проверки в Диагностично-консултативните центрове и 4 проверки на Метадоновата програма в Център за психично здраве 

„Д-р П. Станчев” ЕООД – Добрич. 

От 2022 г. вече се използва напълно реновирана и обзаведена зала за групова работа, намираща се в Корпус 3 на Община град 

Добрич, поради нарастващата нужда на ОбСНВ и ПИЦНВ Добрич от място, където да бъдат провеждани изнесени обучения, 

консултации, тренинги с ученици, родители и училищни специалисти. Ремонтът и оборудването на залата са финансирани със средства 
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от бюджета на Общински съвет по наркотични вещества Добрич. 

 

Информация за извършените превантивни дейности и програми (годишен отчет) 
 

Общински съвет по наркотични вещества – Добрич 
 

 

1. 

 

Име на дейността/ 

превантивната 

програма 

 

 

Национална програма за превенция на употребата на психоактивни вещества 5 – 7 клас 

2. Вид и обхват на 

дейността/ 

програмата 

X Универсална превенция (кампании, обучения и др.) 

☐Селективна превенция  

☐Индикативна превенция 

X Национална 

☐Регионална 

☐Областна 

☐Общинска 

3. Цели на дейността/ 

превантивната 

програма 

 

Повишаване информираността на родителите и училищните специалисти по отношение на видовете 

наркотични вещества и тяхното въздействие.  

Промяна в нагласите за собственото здраве на учениците и развиване на социални умения. 

Експертите ПИЦНВ Добрич обучават педагогически персонал за придобиване на нови умения за работа с 

учениците. 

Дългосрочна цел – предотвратяване на употребата на психоактивни вещества. 

Краткосрочна цел - засилване на защитните и намаляване на рисковите фактори, свързани с употребата на 

ПАВ. 

Очаквани резултати след провеждане на програмата: 

1. Предотвратяване употребата на ПАВ. 

2. Засилване на защитни и намаляване на рискови фактори за употреба на ПАВ. 

3. Изграждане на социални и лични умения. 

4. Повишаване на информираността относно причините, видовете и последиците от рисковото поведение. 

 

4. Целева група 

 

 

Ученици от 5 до 7 клас  

Родители 

Педагогически специалисти 
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5. Оценка на нуждите 

 

 

По инициатива на Превантивно-информационните центрове в страната, с цел уеднаквяване на програмите 

на Национална ниво се наложи необходимостта от въвеждане на Национални програми по превенция, 

базирани в училищата на територията на цяла България. 

 

6. Преминати обучения 

от екипа на 

програмата 

През 2022 г. експертът ПИЦ Добрич Кремена Милкова-Димитрова и секретаря на ОбСНВ Добрич Анета 

Кирилова преминаха две практически обучения по Национална програма „Кодово име: Живот” съвместно 

със специалисти от ПИЦ Ст. Загора и ПИЦ Хасково. Обученията бяха водени от Миглена Петкова, един 

от авторите на програмата и психолог от ПИЦ по проблемите на наркоманиите - София, и педагог в ПИЦ 

София Геновева Димитрова. Обученията бяха с обща продължителност 48 академични часа. 

Педагог на ПИЦНВ Добрич Мария Добрева и психолог Детелина Иванова са преминали обучение по 

програмата преди 3 години. 

 

7. Екип на дейността/ 

програмата  

Специалност / Позиция Брой Брой доброволци Брой представители на целевата 

група 

  Мария Добрева - педагог 

Детелина Иванова – психолог 

Анета Кирилова – секретар ОбСНВ  

Кремена Милкова  - Димитрова -

експерт ПИЦНВ 

 

1 

1 

1 

1 

 43 деца 

51 училищни специалиста 

18 родители 

8. Партньори 

(организации и/или 

специалисти) 

Международно 

сътрудничество 

Училища на територията на област Добрич - педагогически специалисти, класни ръководители, учители и 

директори 

  

9. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции 

 

 

- През 2022 г. бяха реализирани две срещи с 

родители на ученици от Ⅴ А и Ⅵ А клас от ОУ 

„Христо Смирненски” 

- През втори учебен срок на учебната 2021/2022 г. и 

първи учебен 2022/2023 г. са проведени 5 часа в час 

Брой обхванати лица 

Общо 

18 

 

 

19 

 

Под 15 г. 

18 

 

 

19 

 

15-18 г. 

 

19-29 г. Над 29г 
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на класа по Национална програма 5-7 клас в ОУ 

„Христо Смирненски” в 5-ти А и 5 учебни часа в 6-

ти А клас 

- През втори учебен срок на учебната 2021/2022 г. и 

първи учебен 2022/2023 г. са проведени 5 часа по 

Национална програма 5-7 клас в ОУ „Христо Ботев” 

в Ⅵ-ти А и Ⅶ-ми А клас  

- През 2022 г. е проведено обучение с училищни 

специалисти по Нац. програма „Кодово има: 

Живот”. Състояха се е 8 мотивационно-

информационни срещи с педагогически 

специалисти, които бяха запознати с Националната 

програма и въведени в първата и теоретична част, 

както и бяха направи специални обучителни часове 

по практическата част (как протичат заниманията за 

ученици и родители в пети клас по Националната 

програма „Кодово име: Живот”). 

 

 

 

 

25 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
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  Индивидуално консултиране       

  Семейно консултиране      

  Групова работа      

  Телефонно и онлайн консултиране       

Оценка на риска       

10. Брой обхванати 

специалисти 

(обучения, 

консултации и др.) 

 

Учители – 38  

Лекари  

Психолози - 6  

Социални работници -   

Полицаи -   

Други (посочете) – педагогически съветници – 6 

Медиатор - 1 

 

11. Популяризиране на 

дейността/ 

Публикуване на актуална информация във фейсбук страницата на Превантивно-информационен център 

Добрич 
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програмата в 

общността 

12. Бюджет на дейността/ 

програмата 

Община град Добрич Източник на финансиране (общински бюджет, МС, 

друго) – бюджет на ОбСНВ и ПИЦНВ  

13. Резултати от 

направената оценка 

на ефективност 

В началото на всяка учебна година преди започване на часовете по Националната програма учениците от 

съответния клас попълват анонимни анкетни карти. В края на петте часа по програмата във всеки клас, в 

който се работи, се попълват отново същите анонимни анкети. По този начин се прави измерване на 

ефективността на програмата преди и след работата на експертите от ПИЦНВ Добрич и до каква степен има 

промяна в нагласите и дали учениците са повишили знанията си по темите, заложени в Националната 

програма 5-7-ми клас ‘‘Кодово име: Живот‘‘. Анкети са направени в един клас в ОУ „Христо Смирненски” 

и в един клас в ОУ „Христо Ботев”, в които в момента се провежда програмата от експертите на ПИЦНВ 

Добрич.  
 

 

1. 

 

Име на дейността/ 

превантивната 

програма 

 

 

Национална програма за превенция на употреба на психоактивни вещества 8 – 11 клас 

2. Вид и обхват на 

дейността/ 

програмата 

X Универсална превенция (кампании, обучения и др.) 

☐Селективна превенция  

☐Индикативна превенция 

X Национална 

☐Регионална 

☐Областна 

☐Общинска 

3. Цели на дейността/ 

превантивната 

програма 

 

Цели на програмата: 

1. Неизменна обща цел на всяка програма за обучение чрез връстници е да развие определено 

препоръчително поведение или да промени рисковото поведение на дадена целева група. 

2. Придобиване на знания: 

 за различните видове наркотици; 

 за рисковете, въздействията и последиците от употребата на различните психоактивни вещества – 

цигари, алкохол, лекарства, наркотици и тяхното комбиниране; 

 спецификата на създаване на зависимост при различните психоактивни вещества; 

 за нормативната/законовата база във връзка с употребата и разпространението на психоактивните 

вещества; 
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3. Младите хора да упражнят уменията си за аргументация и за критично мислене, за анализ на ситуации, 

свързани с рисково поведение; 

4. Учениците да упражнят умения за разрешаване на конфликти и стресови ситуации; 

5. Участниците да могат да откриват причините, поради които хората употребяват дрога, да генерират 

алтернативи на това поведение и да повишат вниманието си към собствените мотиви и нагласи към 

употребата на дрога; 

6. Учениците да упражнят умения за устояване на групов натиск и вземане на решения в ситуации, свързани 

с употреба на наркотични вещества; 

7. Да се формира толерантно отношение към зависимите от наркотици. Да се осъзнае факта, че зависимите 

са болни хора, които се нуждаят от лечение и от подкрепата на обществото; 

8. Реализиране на помощ от „връстници към връстници”; 

9. Формиране на умения за мотивиране и насочване на нуждаещи се ученици към програми за индикативна 

превенция или индивидуално консултиране; 

10. Формиране на позитивно и отговорно отношение към личното здраве и здравословния начин на живот 

11. Повишаване информираността на родителите по отношение на видовете психоактивни вещества и 

тяхното въздействие. Работа в група. Запознаване с поведението на юношите, спецификите на тази възраст. 

4. Целева група 

 

 

Ученици от 8 до 11 клас  

Родители 

Педагогически специалисти - учители, училищни психолози, педагогически съветници, класни 

ръководители 

5. Оценка на нуждите 

 

 

По инициатива на Превантивно-информационните центрове в страната, с цел уеднаквяване на програмите 

на Национална ниво се наложи необходимостта от въвеждане на еднакви Национални програми по 

превенция, базирани във всички училища на територията на страната. 

 

6. Преминати обучения 

от екипа на 

програмата 

През месец април и през месец октомври, работещите в ПИЦНВ Добрич, преминаха практическо 

обучение по програмата 8-11 клас „От връстници за връстници”, водено от два екипа, сред които автори 

на програмата от ПИЦ по зависимости София – Росица Станулова и Виктория Казакова. (общо 24 

академични часа). Обучението беше проведено съвместно с екипите на ПИЦ Ст. Загора, ПИЦ Хасково и 

ПИЦ Кърджали. 

 

7. Екип на дейността/ 

програмата  

Специалност / Позиция Брой Брой доброволци Брой представители на целевата 

група 

  Мария Добрева - педагог 1 17 25 
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Детелина Иванова – психолог 

Анета Кирилова - секретар ОбСНВ 

Кремена Милкова - Димитрова - 

експерт 

1 

1 

1 

8. Партньори 

(организации и/или 

специалисти) 

Международно 

сътрудничество 

 Училища в цялата област Добрич и педагогически специалисти 

  

9. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции 

 

 

 

- - Експертите от ПИЦНВ Добрич работиха и 

проведоха през втори учебен срок на учебната 

2021/2022 г. в 9 Б и в първи учебен срок на 

2022/2023 г. в 10-ти Б клас часове по Национална 

програма „От връстници за връстници” с 

доброволци от СУ „Св. Климент Охридски” – общо 

6 занятия 

- - Проведени срещи с педагогическия съветник на 

СУ „Св. Климент Охридски” 

- - Експерти ПИЦНВ проведоха родителска среща с 

родители на деца, участващи в програмата.  

- - През месеците март, май, ноември и декември бяха 

проведени обучения, на доброволците по 

Националната програма, водени от експертите 

ПИЦНВ Добрич, за да може да продължи 

реализирането на тази програма през 2023 г. като 

част от Националната стратегия за борба с 

наркоманиите (2020-2024 г.), Общинската стратегия 

за борба с наркоманиите и работата по превенция на 

зависимости в училищата на територията на община 

гр. Добрич. Целта на тези обучения е, доброволците 

Брой обхванати лица 

Общо 

 

 

 

 

26 

 

 

1 

 

20 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под 15 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-18 г. 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-29 г. Над 29 

г. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

20 
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да обучават своите съученици и връстници чрез 

решаване на казуси и задачи. Проведени са 5 

мотивационни, опознавателни и обучителни срещи. 

- - През ноември и декември 2022 г. се проведоха  2 

срещи  с общо четири девети класа от две училища  

ЕГ „Гео Милев” и СУ „Кл. Охридски” за набиране 

на нови доброволци за работа по програмата през 

учебната 2022/2023 г. в двете училища. На срещата 

присъства психолог от ЕГ „Гео Милев”, а  в СУ „Кл. 

Охридски” - класен ръководител и педагогически 

съветник  

- - С учениците доброволци от девети клас по Нац. 

програма 8-11 клас „От връстници за връстници“  

беше организирано и осъществено креативно 

събитие - посещение на долината на Залмоксис като 

част от дейностите по тази програма, с цел 

превенция на употребата на психоактивни вещества. 

Експертите от ПИЦНВ Добрич (4) показаха как по 

алтернативен начин младежите могат ползотворно 

да прекарват свободното си време. Участва и 

педагогически съветник на СУ „Св. Кл. Охридски” 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

3 
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  Индивидуално консултиране       

  Семейно консултиране      

  Групова работа      

  Телефонно и онлайн консултиране       

Оценка на риска       

10. Брой обхванати 

специалисти 

(обучения, 

консултации и др.) 

 

Учители - 2  

Лекари  

Психолози - 1  

Социални работници -  

Полицаи -   
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Други (посочете)  - педагогически съветник - 1  

11. Популяризиране на 

дейността/ 

програмата в 

общността 

Публикуване на актуална информация в интернет страницата на Община град Добрич и фейсбук страницата 

на Превантивно-информационен център по наркотични вещества Добрич.  

12. Бюджет на 

дейността/ 

програмата 

Община град Добрич Източник на финансиране (общински бюджет, МС, 

друго) 

13. Резултати от 

направената оценка 

на ефективност 

Оценката на ефективността ще бъде направена в края на обучителния цикъл след провеждане на всички 

занятия с учениците в рамките на 4 години – от осми клас до втори срок на единадесети клас по 

Националната програма ‘‘От връстници за връстници‘‘. Методът е попълване на анонимни анкети, които се 

предоставят на учениците, с които се работи преди започване и след приключване на предвидените 

проведени часове във всеки клас, през всяка учебна година. Изпълнението на програмата продължава и през 

2023 год.  
.  

 

1. 1

1

1 

Име на 

дейността/превантивна

та програма 

 

Общинска Програма „Превенция на рисково поведение в ранното образование  – І-V клас” 

2. 2 Вид и обхват на 

дейността/ програмата 
х Универсална превенция (кампании, обучения и др.) 

☐Селективна превенция  

☐Индикативна превенция 

☐Национална 

☐Регионална 

☐Областна 

Х Общинска 

3.  Цели на дейността/ 

превантивната 

програма 

 

Формиране на: 

 Житейски умения; 

 Основни ценности /състрадание, толерантност, неагресивност; 

 Комуникативни умения; 

 Отговорности; 

 Емоционална интелигентност 

 

4.  Целева група 

 

Ученици от І-ви до ІV-ти клас  
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5.  Оценка на нуждите 

 

 

Все повече нараства необходимостта от разширяване на хоризонталната общинска мрежа от обучени лица, 

чрез въвеждане, изграждане и поддържане 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 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 на засегнатите семейства и обществото като цяло. 

Обществеността се сблъсква с нарастваща агресивност от страна на подрастващите и шокиращи случаи на 

престъпно поведение. 

Тази програма се изпълнява от 15 септември 2010 г. 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. 

6.  Преминати обучения 

от екипа на програмата 

 

 

През тази година не бяха проведени нови обучения на екипите, които водят тези програми в училищата 

 

7.  Екип на дейността/ 

програмата  

Специалност / Позиция Брой Брой доброволци Брой представители на целевата 

група 

  Класни ръководители, учители 2   

  Педагогически съветници и 

психолози 

2   

8.  Партньори 

(организации и/или 

специалисти) 

ОУ „Стефан Караджа”, ОУ „Христо Ботев”  
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Международно 

сътрудничество 

9.  Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции 

 

 

 

Провеждане на занятията – по един урок седмично 

в продължение на цялата учебна година. 

Брой обхванати лица 

Общо 

 

 

57 

Под 15 г. 

 

 

57 

15-18 г. 19-29 г. Над 29 

г. 

  Индивидуално консултиране       

  Семейно консултиране 

 

     

  Групова работа 

 

     

  Телефонно и онлайн консултиране       

Оценка на риска       

Социални дейности       

Творчески дейности      

Други      

10.  Брой обхванати 

специалисти 

(обучения, 

консултации и др.) 

 

Учители - 2  

 

Лекари  

Психолози -   

Социални работници -   

Полицаи  

Други (посочете)   

11.  Популяризиране на 

дейността/ програмата 

в общността 

Активно промотирани бяха възможностите за участие в мероприятия, организирани от ОбСНВ и ПИЦ по 

повод 9-ти февруари - Международен ден за безопасен интернет, 26-ти юни - Международен ден за 

нелегален трафик на наркотици, 10-ти октомври – Международен ден за психично здраве, Общинска 

кампания „Бъди здрав” и  „Еко лято”, съвместно с МЦ. Публикува се актуална информация на интернет и 

фейсбук страницата на Община град Добрич, както и на фейсбук страницата на Превантивно-

информационен център Добрич. 
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1. 

Име на 

дейността/превантивна

та програма 

Общинска програма „Превенция на употреба на наркотици в училищата VІІІ-ХІІ клас” 

 

 

2. Вид и обхват на 

дейността/ програмата 
х Универсална превенция (кампании, обучения и др.) 

☐Селективна превенция  

☐Индикативна превенция 

☐Национална 

☐Регионална 

☐Областна 

Х Общинска 

3. Цели на дейността/ 

превантивната 

програма 

 

Основна цел на програмата по здравно образование е учениците да придобият знания, да формират 

положително отношение и да усвоят умения за здравословен начин на живот, да избягват рисковото 

поведение и овладяване на социално-адаптивно поведение. 

 

4. Целева група Ученици от VІІІ-Ⅻ клас,  от Общински училища. 

5. Оценка на нуждите 

 

 

Общинската програма за превенция на употребата на наркотици в училищата е насочена към разработване 

на ясна, ефективна и последователна превенция на употребата на наркотични вещества в средните 

училища. В дългосрочен план целта е 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. 

12.  Бюджет на дейността/ 

програмата 

Община град Добрич - Източник на финансиране - общински бюджет 

13.  Резултати от 

направената оценка на 

ефективност 

 

 Предотвратяване на факторите, водещи до появата на рисково поведение. 

 Ограничаване на рисково 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. 

 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 среда 

и за решаване на конфликти. 

 Създаване на трайно сътрудничество между родители, ученици, учители и обществени институции във 

възпитателния процес. 
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През 2022 г. бяха проведени разговори с директори, педагогически съветници, психолози и класни 

ръководители във всички училища на територията на общината относно възможностите за прилагане на 

Общинските програми за превенция на употребата на наркотични вещества в училищата. Изяви се 

готовност за съвместна работа. Има проявен интерес и се проведоха срещи с ученици, както и има заявки 

за нови, надграждащи обучителни срещи. Раздадени са превантивни материали. 

 

6. Преминати обучения 

от екипа на програмата 

Работещите в Превантивно-информационен център Добрич преминаха обучение на тема „Работа с рискови 

групи“, водено от експерти от Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите”  към НЦОЗА 

7. Екип на дейността/ 

програмата  

Специалност / Позиция 

Експерт ПИЦ Добрич – Кремена 

Милкова-Димитрова 

Психолог ПИЦ - Детелина Иванова  

Педагог ПИЦ - Мария Добрева 

Анета Кирилова - Секретар ОбСНВ 

Брой 

 

1 

1 

1 

1 

Брой доброволци Брой представители на целевата 

група 

8. Партньори 

(организации и/или 

специалисти) 

Международно 

сътрудничество 

Общински училища на територията на Община град Добрич 

9. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции 

 

 

Използвани методи  на  проведените обучения са 

интерактивните. Базирани са на активното 

включване на всеки, чрез комбинация на дискусия, 

групова работа, ролеви игри, мозъчна атака, 

решаване на казуси, презентация и самоанализа. 

За изпълнението на програмата са обучени 21 

педагогически съветника преди няколко години. От 

тях шест продължават да работят в училищна среда, 

и те са получили: 

Ръководства за учителя, в които са представени 

философията и теоретичните основи на програмата, 

организацията на часовете и основните 

Брой обхванати лица 

Общо 

 

 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под 15 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-18 г. 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-29 г. Над 29г. 
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интерактивни методи и техники на преподаване, 

заложени в програмата. 

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 са социални умения 

на учениците. Осигурени са работни тетрадки на 

учениците. 

- Експертите от Превантивно-информационен 

център по наркотични вещества Добрич към 

Общински съвет по наркотични вещества 

проведоха поредица от часове по темите: 

„Наркотиците - вреди и рисковете при употреба” и 

„Реални факти за наркотиците” с ученици от 

СУ„Л. Каравелов”, Професионална гимназия по 

аграрно стопанство, ПГТ„П. К. Яворов“, 

Професионална гимназия по ветеринарна 

медицина през цялата 2022 г. Във всеки един клас 

се проведоха по 2 академични часа по темите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 
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  Индивидуално консултиране       

  Семейно консултиране      

  Групова работа      

  Телефонно и онлайн консултиране       

Оценка на риска       
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Социални дейности       

Творчески дейности      

Други      

10. Брой обхванати 

специалисти 

(обучения, 

консултации и др.) 

 

Учители  

Лекари  

Психолози   

Социални работници   

Полицаи  

Други (посочете) – педагогически съветници - 6  

11. Популяризиране на 

дейността/ програмата 

в общността 

 

 

Ежегодни срещи и посещения в Общински училища и Центрове за настаняване от семеен тип  със 

съдействието на директорите. Проведени са индивидуални разговори с директори, психолози, 

педагогически съветници и учители за възможностите за прилагане на Общинските програми за 

превенция на употребата на наркотици в училищата. Ръководствата на училищата декларираха готовност 

и желание за сътрудничество. Проявен интерес и заявка за нови срещи. Раздадени са превантивни 

материали. 

 

12. Бюджет на дейността/ 

програмата 

През 2022 г. по базовата програмата се работи с 

наличен ресурс. Ръководствата  и методиките на 

учителите бяха закупени и раздадени при 

стартирането на програмата преди няколко години. 

Източник на финансиране (общински бюджет, МС, 

друго) 

13. Резултати от 

направената оценка на 

ефективност 

 

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. 

 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: 
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 Реализиране на извънкласни дейности, които подпомагат прилагането на ефективни превантивни 

действия, посредством подобряване на комуникацията между учениците и формиране на атмосфера 

на доверие и позитивна нагласа към здравословния начин на живот. 

 
 

 

 

1. 

Име на 

дейността/превантивн

ата програма 

Дългосрочна Превантивно - спортно програма „Училище по карате” 

 

 

2. Вид и обхват на 

дейността/ 

програмата 

Х Универсална превенция (кампании, обучения и др.) 

☐ Селективна превенция  

☐Индикативна превенция 

☐Национална 

☐Регионална 

☐Областна 

Х Общинска 

3. Цели на дейността/ 

превантивната 

програма 

 

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. Двадесет ученици от пет училища на територията на Община 

град Добрич тренират по осем астрономически часа на месец в продължение на девет месеца всяка година. 

Програмата ще продължи изпълнението си и през 2023 г. 

Цели: 

 Да се структурира и осмисля свободното време на учениците. 

 Изграждане на добро възпитание, чрез спорт. 

 Неутрализиране на отрицателното влияние на улицата. 

 

4. Целева група Ученици на възраст от 10-18 години  

 

5. Оценка на нуждите 

 

 

 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. 



 
19 

 

6. Преминати обучения 

от екипа на 

програмата 

И двамата треньори са с диплом за завършена спортно педагогическо образование в НСА - София 

7. Екип на дейността/ 

програмата  

Специалност / Позиция  

Старши треньор 

Младши треньор 

Брой 

1 

1 

Брой доброволци Брой представители на целевата 

група 

20 ученици 

  Секретар на ОСНВ 

Експерти ПИЦНВ Добрич 

1 

3 

  

 

 Партньори 

(организации и/или 

специалисти) 

Международно 

сътрудничество 

Превантивно информационен център и Карате клуб „Самурай” - Добрич с главен треньор Димитър Христов 

(притежаващ лиценз с № 397/06.04.2020 г. от Министерството на физическото възпитание и спорт) и Янко 

Соколов.  

 

9. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции 

 

 

Двадесет ученици от пет училища на територията на 

Община град Добрич тренират карате по осем 

астрономически часа на месец в продължение на 

девет месеца всяка година; Всеки вторник и 

четвъртък от 18.30 до 19.30 часа в спортната зала на 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Добрич  

Брой обхванати лица 

Общо 

 20 

Под 15 г. 

14 

15-18 г. 

6 

19-29 г. Над 29г. 

  Индивидуално консултиране       

  Семейно консултиране      

  Групова работа      

  Телефонно и онлайн консултиране       

Оценка на риска       

Социални дейности       

Творчески дейности      
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Други      

10. Брой обхванати 

специалисти 

(обучения, 

консултации и др.) 

 

Учители -  2  

Лекари  

Психолози  

Социални работници   

Полицаи  

Други (посочете)   

11. Популяризиране на 

дейността/ 

програмата в 

общността 

 

 

КК „Самурай” е с безспорен авторитет на местно и национално ниво с участие в международни състезания с 

много призове и държавни награди. Клубът по карате 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 № 142-006/27.12.2019 г. от Министерството на физическото възпитание и 

спорт. Господин Димитър Христов притежава диплома от Национално спортна академия с придобита 

специалност педагог и 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). През 2022 г. КК „Самурай” бе обявен за спортен клуб № 1  на Община град Добрич.  

 

12. Бюджет на дейността/ 

програмата 

За  2022 г. - 2 700 лв. c ДДС 

 

Източник на финансиране (общински бюджет, МС, 

друго) Финансиране от Община град Добрич, от 

бюджет за дейността на ОбСНВ и ПИЦНВ Добрич 

13. Резултати от 

направената оценка 

на ефективност 

 

Индикатори свързани с учениците: Тяхната адаптивност към програмата, удовлетворението им от нея и 

голям брой желаещи да се включат в програмата. Редовно присъствие на тренировките по карате. 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. 

Ефективно и ползотворно 15 годишно партньорство с Превантивно-информационен център, създател на  

превантивно-спортната програма „Училище по карате” 
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1. 

Име на 

дейността/превантивн

ата програма 

 

Дългосрочна превантивно-спортно програма „Училище по тенис” 

 

2. Вид и обхват на 

дейността/ 

програмата 

х Универсална превенция (кампании, обучения и др.) 

     Селективна превенция  

☐Индикативна превенция 

☐Национална 

☐Регионална 

☐Областна 

Х Общинска 

3. Цели на дейността/ 

превантивната 

програма 

 

 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. 

 

4. Целева група Ученици на възраст от 8-18години 

 

 

5. Оценка на нуждите 

 

 

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 всяка 

година. Програмата ще продължи изпълнението си и през 2023 г. 

 

6. Преминати обучения 

от екипа на 

програмата 

Превантивно - информационен център по наркотични вещества Добрич  

Един треньор по тенис - Сергей Владов 

7. Екип на дейността/ 

програмата  

Специалност / Позиция Брой Брой доброволци Брой представители на целевата 

група 

  Секретар на ОбСНВ Добрич 

Експерти ПИЦНВ Добрич 

1 

3 

 12 деца 
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Сергей Владов  1 

8. Партньори 

(организации и/или 

специалисти) 

Международно 

сътрудничество 

Един треньор по тенис от тенис клуб „Добрич” - Сергей Владов 

 

9. Методи на работа, 

видове дейности и 

интервенции 

 

 

Организационно, информационно и финансово 

осигуряване на програмата. Изготвяне на 

ежемесечен план - график на учениците трениращи 

тенис, времетраене на тренировките, начална, 

крайна дата и месец. 

Всяка седмица на кортовете на тенис клуб „Добрич”, 

град Добрич, 12 ученици от шест училища на 

територията на Община град Добрич, провеждат 

тренировки по тенис (по 8 астрономически часа на 

месец). 

Брой обхванати лица 

Общо 

 

12 

Под 15 г. 

 

5 

15-18 г. 

 

7 

19-29 г. Над 29г. 

  Индивидуално консултиране       

  Семейно консултиране      

  Групова работа      

  Телефонно и онлайн консултиране       

Оценка на риска       

Социални дейности       

Творчески дейности      

Други      

10. Брой обхванати 

специалисти 

(обучения, 

консултации и др.) 

 

Учители - 1  

Лекари  

Психолози  

Социални работници  

Полицаи  
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Други (посочете)   

11. Популяризиране на 

дейността/ 

програмата в 

общността 

Участие на учениците от програмата „Училище по тенис” в различни кампании и мероприятия на ОбСНВ и 

ПИЦНВ Добрич.  

12. Бюджет на дейността/ 

програмата 

За  2022 г. – 2160.00 лв. с ДДС, Осигурено 

финансиране от Община град Добрич, от бюджета за 

дейност на ОбСНВ и ПИЦНВ Добрич 

Източник на финансиране (общински бюджет,  МС, 

друго) 

13. Резултати от 

направената оценка 

на ефективност 

 

 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. 

 Реализиране на извънкласни дейности, които подпомагат прилагането на ефективни превантивни 

действия, посредством подобряване на комуникацията между учениците и формиране на атмосфера на 

доверие и позитивна нагласа към здравословния начин на живот. 

 
 

Дейността на ОбСНВ и ПИЦНВ Добрич през 2022 г. продължи да се осъществява в изпълнение на основните си задачи, а 

именно: 

- Формиране и популяризиране сред младите хора на нагласи за неупотреба на ПАВ и изграждане на умения за 

устойчивост срещу рискови фактори; 

- Превенция сред млади хора в потенциален риск ; 

- Методична помощ и обучение на специалисти – психолози, педагогически съветници, класни ръководители, учители; 

- Работа по две универсални Национални превантивни програми в училищна среда – „Кодово име: Живот” и „От 

връстници за връстници”; 

- Реализиране на други спортно-превантивни програми, събиране, съхраняване и анализ на информация, необходима за 

координиране на програмите за борба с наркотиците; 

Основните групи, за които екипът на ПИЦ – Добрич работи са:  

- Деца, млади хора и родители;   
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- Представители на групи в множествен риск / бедност, социално изключване, малцинства, институционализирани деца и 

млади хора, неглижирани деца и млади хора и др./ ; 

- Широка общественост; 

 

Освен гореспоменатите програми, по които работи ОбСНВ и ПИЦНВ Добрич, през 2022 г. бяха проведени следните 

кампании: 

 

 През месец февруари и месец март се проведе кампания по повод Световния ден за безопасен интернет, в рамките на 

която изложба от 8 плаката на тема „Как можеш да се оплетеш в мрежата” беше позиционирана по една седмица във всяко училище на 

територията на гр. Добрич. Всеки един от плакатите показва какви опасности дебнат в Интернет пространството и имат за цел да 

привлекат вниманието дори и на по-малките ученици. Всички ученици имаха възможност да разгледат изложбата, която беше 

позиционирана на подходящо и достъпно място. Наред с това, експертите ПИЦНВ Добрич представиха плакатите и осъществиха 

беседи в час на класния ръководител в почти всички училища и поговориха с учениците относно зависимостта към електронни 

устройства като наболял съвременен проблем. Бяха обхванати около 600 ученика, както и техните класни ръководители, които 

присъстваха по време на часовете. 

 В началото на април месец 2022 г. по време на Общинска кампания „Бъди здрав!“, експертите от ПИЦНВ Добрич и 

ученици – доброволци, участващи в Националната програма 8-11 клас „От връстници за връстници”, засяха цветя на Алеята на 

здравето. Включиха се и граждани на града.  

 По време на седмицата на здравето беше проведена демонстрация на бойни техники от възпитаниците на КК „Самурай”, 

повечето от които участват в Превантивно-спортната програма на Общински съвет по наркотични вещества Добрич – „Училище по 

карате”. 

 За децата на града, по време на седмицата на здравето, експертите от ПИЦНВ организираха забавни игри на тревните 

площи в Градския парк „Св. Георги” в два последователни дни. Включиха се ученици в няколко щафетни игри. За най-добрите бяха 

осигурени награди. 

 На 24.06.2022 г. експертите на Превантивно-информационен център, съвместно с МКБППМН, и децата от центровете за 

настаняване от семеен тип – 1, 2 и 3 проведоха дискусия на тема „Не на дрогата“ и волейболен турнир под наслов „Спорта срещу 

дрогата“ по повод Международния ден за борба със злоупотребата и трафика на наркотици; 

 Като част от кампанията по повод 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на 

наркотици, се проведе Велопоход с маршрут от гр. Добрич (от краят на Градски парк „Св. Георги”)  до с. Богдан и обратно под мотото 

„Спортът Е алтернатива“, в който взеха участие над 80 деца, родители, учители и граждани на града.  

 По повод 10 – ти октомври Световен ден на психичното здраве бяха организирани и проведени открити уроци по йога, 

народни танци, баскетбол и арт клас. Участие взеха общо около 226 деца на различна възраст (от втори до десети клас) от ОУ „Хр. 
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Смирненски”, ОУ „Ст. Караджа”, СУ „Л. Каравелов”, СУ „Д. Талев”, СУ „П. Р. Славейков”, СУ „Кл. Охридски”. С тази кампания 

ОбСНВ и ПИЦНВ Добрич цели да покаже на обществеността, че психическото здраве на децата е също толкова важно, колкото и 

физическото. То помага на подрастващите да развият устойчивост и да се справят с разнообразни предизвикателства, които животът 

им поднася, както и да израснат като цялостни и здрави възрастни. Децата се убедиха, че по забавен начин могат да прекарват 

свободното си време. Нещата, които могат да помогнат за поддържане на добро психическо здраве, включват: да са в добро физическо 

здраве, да се хранят балансирано, да спортуват и редовно да правят упражнения; да имат пространство за изява и творчество; да имат 

време и свобода за игра на открито и на закрито;  

При изпълнение на общинската политика по намаляване на предлагането на психоактивни вещества на територията на Община 

град Добрич през 2022 г. служителите на Първо РПУ-Добрич, регистрират 267 полицейски задържания на лица, от тях 

закононарушения за трафик - 0, употреба-0, производство – 3, притежание - 253 и за разпространение-11. Можем да отбележим, че има 

увеличение на броя регистрирани спрямо тези от 2022 г. Иззетите количества и видове наркотични вещества са както следва: 

– 126 броя залавяния със заловено количество – 1693.30 гр. Канабис; 

– 3 броя залавяния на насаждения – 68 бр. растения Канабис; 

– 28 броя залавяния със заловено количество -  5.43 гр. Хероин; 

– 82 броя залавяния със заловено количество -  9.79 гр. Амфетамини; 

– 37 броя залавяния със заловено количество – 23.11 гр. метамфетамин 

– 14 броя залавяния със заловено количество -18.90 гр. кокаин 

На територията на град Добрич към настоящият момент най-често разпространяващите  наркотични вещества са марихуана, 

като се наблюдава леко увеличаване употребата на синтетични наркотици –  амфетамини и метамфетамини. Това се потвърждава от 

извършените проверки, регистрираният заявителски материал и постъпилата информация. 

През 2022 г. регистрирани престъпления по чл. 354а от НК, т. е. притежание, разпространение и държане на наркотични 

вещества без разрешение, в Окръжна прокуратура - Добрич са образувани 41 досъдебни производства, а в Районна прокуратура – 

Добрич - 210 досъдебни производства. 

– Брой предварителни производства за 2022 г – 1 следствено дело. 

– Осъдени обвиняеми лица – 24 лица за ОП -Добрич и 56 лица за РП- Добрич.  

– Осъдени лица, получили ефективни наказания (лишаване от свобода) – 9 за ОП - Добрич и 8 лица за РП-Добрич. 

– Осъдени лица с приложение на чл.66 от НК – 15 лица за ОП – Добрич и 11 лица за РП – Добрич. 

– Прекратени досъдебни производства поради малозначителност – 91 бр.  

– Брой влезли в сили осъдителни присъди и брой осъдени лица – 80.  

– Обвинения, внесени в съда Досъдебни производства, внесени от прокуратурата в съда - 84 бр. 

Предприетите санкции са както следва: 

– Брой предадени на съд лица - общо 83. 
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– Брой осъдени лица с влязла сила присъда - 80. 

– Брой водени дела в съда по актове внесени от прокуратурата – 87. 

– Брой приключили дела с влязла в сила осъдителна присъда - 80. 

– Брой в.с. ефективни присъди (затвор) – общо 17 бр. 

– Брой в.с. условни присъди за употреба – 26 бр.  

– Брой в.с. присъди за обществено полезен труд /обществено порицание и глоба /– общо 44 глоби. 

– Брой в.с. пробации – 0 бр. 

– Брой приключили дела без присъда, които са прекратени от съда, вкл. в.с. оправдателни присъди – 0 бр. 

Трудно могат да се демонстрират непосредствените ползи от превенцията, защото те стават факт, след продължителни 

натрупвания във времето. Трудно може да се види дългосрочната полза и резултати, които се дължат на ежедневната работа на 

експертите на Превантивно-информационен център по наркотични вещества Добрич. Вземането на решения от младите хора е 

комплексен процес, който е силно повлиян от взаимодействията с връстници и начина на възприемане на социалните норми. 

Реализирането на дейностите е целево финансирано от: 

1. Министерство на здравеопазването. 

2. Общински бюджет на Община град Добрич. 

 

 

 

Приета с решение №45-12 от 28 февруари 2023 година 

на Общински съвет град Добрич 
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