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Отчет на Общински съвет по наркотични вещества  

гр. Плевен 

  

 

           На основание чл.15, ал.2 и ал.6 от Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите, чл. 17 и чл. 21, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Националния съвет по наркотични вещества. 

 

1. Състав на Общински съвет по наркотични вещества. 

Катя Божикова - Председател на Общинския съвет по наркотични вещества 

Д-р  Александър Вичев – Секретар  

Членове:  

Катя Христова – общински 

съветник 

Марина Андреева – общински 

съветник 

Георги Георгиев – представител 

на Областната дирекция на МВР 

Цветомир Илиев – представител 

на Първо РУ на МВР 

Николай Петров – представител на Второ РУ на МВР 

д-р Юлиан Найденов – представител на РЗИ – Плевен 

Кремена Пъшева – представител на РИО – Плевен 

Николай Пачевски – прокурор, представител на Окръжна прокуратура 

Диляна Тодорова – представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – 

Плевен 

Анелия Цветанова – представител на БЧК 

Чавдар Мирчев – представител на Фондация „Социални и здравни алтернативи“ 

д-р Елза Пачева – главен експерт в отдел „Здравеопазване и социални 

дейности“, Община Плевен 

Мариета Георгиева – главен експерт в отдел „Образование“, Община Плевен 



 
 2 

 

2. Брой заседания, проведени през 2017 

год. (При по-малко от законоустановените 

заседания, причини поради които не е било 

възможно да се състоят). 

Четири редовни заседания за 2017 год.  

 

3. Копия на: дневен ред, протокол и 

присъствен списък от всяко едно от 

проведените заседания. 

Приложени сканирани / копирани документи. 

 

4. Изпълнени дейности по общински програми за борба срещу злоупотребата с 

наркотични вещества 

ОБЩИНСКИАТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

БОРБА СА НАРКОТИЦИТЕ бе приет на редовно заседание на Общински съвет по 

наркотични вещества, проведено на 24.02.2017 год. в Община Плевен. Той бе изготвен 

съгласно Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с 

наркотиците 2014-2018 год. Планът на ОбСНВ – Плевен е основен организационно – 

изпълнителски инструмент за реализация на Националната стратегия на местно ниво. 

Той отчита не само националния опит и европейски политики и оценки, но и 

специфични местни особености, характерни за област Плевен и община Плевен. 

 

4.1 Една от задачите в годишния ни план бе организирането, провеждането и участието 

на екипа в професионални форуми за обмяна на опит, надграждане на експертиза и 

споделяне на добри практики. В нейно изпълнение ОбСНВ и ПИЦ– Плевен взеха 

участие в работната програма на ХІ национална конференция по проблемите на 

превенцията на употребата на наркотични вещества, която се проведе в периода 6-

9 юни 2017г. в гр. Велико Търново, както и в национално обучение, организирано от 

НЦН през м. декември 2017 г. в София. 
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4.2 Съгласно задача „Подкрепа за неформалното образование на млади хора в 

областта на превенцията на употребата на наркотични вещества и грижа за 

здравословен начин на живот” през 2017 г. продължихме целенасочена работа за 

осигуряване на възможности за анонимно, доброволно, етично индивидуално 

консултиране на лица и техни близки в потенциален, или вече индикиран риск от 

зависимости от специалистите на ПИЦ – Плевен.  

 В тази връзка през годината бе подобрена материално – 

техническата база на помещенията, в които се помещава 

ПИЦ – Плевен. Закупено бе ново оборудване и мебели, с 

помощта на които се подобри физическата среда и 

интериорния комфорт на двата кабинета. Това доведе до 

по-добра организация на работа на психолозите – 

консултанти, които могат да работят паралелно и 

независимо един от друг с наши клиенти. Освен нови 

посетителски столове, канапе, конферентна маса, офис-

шкаф за съхраняване на документация и материали, бе 

подновена офис-техниката с ново мултифункционално устройство и преносим 

компютър.  

 Продължи работата ни по 

организиране и провеждане на групови 

сесии за изграждане на жизненоважни 

личностни умения у младите хора в 

училища, НПО, младежки клубове. Те 

бяха водени от специалисти на ОбСНВ 

и ПИЦ-Плевен.  

 Груповото консултиране, беседи, 

краткосрочни обучения на млади хора по заявка от училищни педагози, 

специалисти от НПО, социални институции и др. също бе поддържано през 

годината. На място в ПИЦ – Плевен бе осъществена обучителна превантивна и 

поведенческо корекционна програма за младежи от Център за настаняване от 

семеен тип – Плевен, в която редом с психолог на ПИЦ бе водена и от младежи ОВ.  
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 Основната ни работа във връзка с тази 

задача – организиране и провеждане на 

групови сесии за изграждане на личностни 

умения у младите хора в училище, НПО, 

младежки клубове бе продължена през 

2017 г. с нови общо 16 изнесени сесии с 

деца и млади хора. Част от тях бяха мерки 

по кризисна интервенция, като работата с 

група ученици в гр. Славяново след 

трагичен инцидент в началото на 

годината. Основна тема през годината в 

груповата ни работа бе „марихуаната”, 

като директен фокус . Поредица сесии по 

нея бяха осъществявани в Профилирана 

гимназията с преподаване на чужди езици – гр. Плевен – за различни възрастови 

групи ученици; в СУ „П. Яворов”, Плевен; в ДФСГ „Интелект” – Плевен; ОУ „П. 

Берон” -  Плевен; МГ „Гео Милев” – Плевен и др.  

 

4.3 Задача „Прилагане на мерки за подкрепа на семейства, по въпроси свързани с 

превенцията” включи разработването, издаването и разпространението на нови 

инфо-материали за родители.  

 Реализиран бе цикъл от програмата ни за работа със семейства в риск ( с 

индикирана употреба на ПАВ и алкохол, семейства с нисък социален и 

образователен статус). В началото на годината, съвместно с МКБППМН бе 

сформирана т.нар. група  „Родителски кръг” – група за самопомощ. Срещите в нея 

бяха водени от психолога на ПИЦ – Плевен В. Минков. За 2017 групата, с постоянен 

и отворен за нови родители състав имаше общо 17 срещи, чиято цел бе да се 

подкрепят родителите за съвместен пълноценен живот с „проблемните деца” в 

семейството. Във всяко едно от заниманията с родители участваха средно по 8-9 

лица.  
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 Втора група за взаимопомощ, водена от другия  ни психолог И. Илиев също бе 

сформирана и работи цялата 2017 г. Тя имаше 5 групови сесии с 11 постоянно 

участващи лица с нужда от психологическа подкрепа и консултиране.  

 

4.4 Задача „Разработване и прилагане на програми за превенция сред рискови целеви 

групи” от годишния ни план бе изпълнявана чрез работа на терен в малцинствени 

групи млади хора на територията на община Плевен, в която активно работиха 

нашите обучени младежи ОВ. Най-активните 

излизания на такива терени бяха 

осъществени през м. май, 2017 год. от общо 

6-ма ОВ, под супервизията на председателя 

на ОбСНВ. 

 В началото на годината се осъществиха 

сесиите по заявка от екипа на Възпитателно 

училище интернат за момичета в с. Подем с 

част от настанените там момичета, които бяха 

продължение на работата ни от предходната 

календарна година, като техен предмет бе 

превенцията на употребата на ПАВ.  

 През 2017 г. имахме добро партньорство с 

екипа на местната организация, работеща по 

изпълнение на „Подобряване на устойчивостта на националната програма по 

туберкулоза” на МЗ. Наши клиенти, предимно инжекционно употребяващи ПАВ 

бяха мотивирани и насочвани за ползване на услугите, предоставяни по програмата 

на колегите.  

 

4.5 Една от най-важните ни задачи от всеки годишен план е „Осигуряване на 

възможности за включване на децата и младите хора в привлекателни за 

осмисляне на свободното време дейности, като форма на превенция”.  
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 В нейно изпълнение през 2017 г. бе подготвено и проведено първото за Плевен 

специално публично събитие по мотивационна публична реч за ученически 

училищни съвети 

„Младите говорят за…”, 

което бе плод на 

изключително ефективно 

партньорство с 

постоянната комисия по 

„Образование” на ОС – 

Плевен, отдел 

Образование на Община 

Плевен и европейски 

информационен център 

„Европа Директно” – Плевен.  

Неговата цел бе да стимулира ангажираността на учениците в гимназиален курс  не 

само към училищното самоуправление, но и към социална и обществена изява. Да 

даде публичност и признание за качествата на младите хора. Форматът на първото 

събитие бе конкурс с награден фонд по мотивационна публична реч, по 

предварително зададени теми. Училищните отбори бяха оценявани от младежка 

жури, в което участваха млади хора, активно работещи за авторитетни НПО, 

организации и институции.    В периода февруари – април 2017 г. се проведоха 

техническа конференция за ученическите училищни съвети, заявили участие в 

събитието (18.02.2017), обучение за говорителите – презентатори от отделните 

училища по публична реч (06.03.2017) и същинското състезание „Младите говорят 

за…” ( 01.04.2017).  

Осем плевенски училища, представени от ученическите си училищни съвети е 

включиха в инициативата, като броят на участници и публика надмина 360 млади 

хора. 



 

 В рамките на тази задача и през 2017 г. се включихме в организацията, подкрепата и 

провеждането на Втория 

национален детски турнир 

по таекуон-до за купа 

Плевен, провеждан под 

патронажа на 

председателя на 

Общински съвет – Плевен. 

Негов водещ за втора 

поредна година е лично 

председателя на ОбСНВ – 

Плевен. С отделни спортни 

клубове продължи постигнатото съгласие за включване на деца и млади хора, с 

рисково поведение по отношение на ПАВ в тренировъчни програми на клубовете, като 

средство за допълване на работат

подкрепа. 

 Съвместно с Лайънс клуб – Плевен подкрепихме Третото из

фестивал а китарата Плевен 2017г., който събра над 260 участници и гости от 24 

държави. Специално за него бе издадена нотна

български и английски, промотираща антидрога послания.

Участието на ОбСНВ  и ПИЦ –

разширяване не само на разпознаваемостта 

заинтересовани групи – деца, 

власти и др., но и носи реални ползи за превантивната 

работа като цяло.  

 

4.6 В отговор на задача „Повишаване на обществената 

информираност и преодоляване на стиг

дискриминация към зависим лица” през 2017 г. 

 планирана и проведена традиционната инфо

кампания по повод Световния ден за борба с 

В рамките на тази задача и през 2017 г. се включихме в организацията, подкрепата и 

клубове продължи постигнатото съгласие за включване на деца и млади хора, с 

рисково поведение по отношение на ПАВ в тренировъчни програми на клубовете, като 

средство за допълване на работата на психолозите в ПИЦ по оказване на помощ и 

Плевен подкрепихме Третото издание на международен 

фестивал а китарата Плевен 2017г., който събра над 260 участници и гости от 24 

Специално за него бе издадена нотна тетрадка с двуезична корица 

български и английски, промотираща антидрога послания. 

– Плевен в подобни събития дава възможност за 

разширяване не само на разпознаваемостта за нас сред най-широк кръг 

деца, младежи, родители, учители, местни и национални 

власти и др., но и носи реални ползи за превантивната 

В отговор на задача „Повишаване на обществената 

формираност и преодоляване на стигма и 

дискриминация към зависим лица” през 2017 г. бе: 

планирана и проведена традиционната инфо-

кампания по повод Световния ден за борба с 
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В рамките на тази задача и през 2017 г. се включихме в организацията, подкрепата и 

клубове продължи постигнатото съгласие за включване на деца и млади хора, с 

рисково поведение по отношение на ПАВ в тренировъчни програми на клубовете, като 

а на психолозите в ПИЦ по оказване на помощ и 

ние на международен 

фестивал а китарата Плевен 2017г., който събра над 260 участници и гости от 24 

тетрадка с двуезична корица – 

Плевен в подобни събития дава възможност за 

широк кръг 

младежи, родители, учители, местни и национални 
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наркотиците; 

 поддържа се и текущо се актуализира интернет страницата на ОбСНВ и ПИц – 

Плевен с адрес: www.picpleven.org 

 пресконференция на ОбСНВ и ПИЦ – Плевен 

за запознаване на медиите с текущите 

дейности и приоритети в дейността; 

 инфо-кампании на терен в 6 СУ на област 

Плевен по повод Световен ден за борба със 

СПИН. те 

 

4.7 Една от най-натоварените със съдържание задача от годишния ни план е „Дейности 

за повишаване на информираността на учениците за превенция на употребата на 

ПАВ, в рамките на учебната година”. Тя се реализира в пълно работно партньорство 

с РИО на МОН, общинските и държавни училища, отдел „Образование” на Община 

Плевен.  

 В нейно изпълнение се планират и провеждат съвместни „Часове на класа”, като 

само за 2017год. нашият екип участва в общо 24 такива в различни училища на 

област Плевен. 

 Благодарение на установена трайна във времето съвместна работа с отдел 

„Образование” на Община Плевен, със средства от общинския бюджет се финансират и 

функционират всяка учебна година СИП „Здравно образование” в общинските 

училища. Основни подкрепящи експерти за тези СИП форми са екипите на ОбСНВ и 

ПИЦ – Плевен, като само за 2017 г. нашето участие в часове на СИП групите в различни 

училища бе в общо 16 проведени общи занимания. Тук изключително добре 

партнираме с органите на МВР, инспекторите Детска педагогическа стая и други местни 

структури, които имат адекватна и подходяща за целта експертиза. В резултат на общи 

застъпнически усилия, в края на 2017 бе мотивирано защитено продължаването на 

това финансиране и в бюджет 2018 на Община Плевен чрез „Други дейности па 

образованието”. 
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 Нашият своеобразен жест, с който да стимулираме учениците, работещи в СИП 

„Здравно образование” в училищата и изразим благодарност за тяхната работа бе 

осигуреното през м. октомври 2017 год. представление на вече добилият 

популярност 

спектакъл 

„Спасителят” и 

съпътстващата го 

дискусия с 

актьора Ивайло 

Захариев. Над 280 

момичета и 

момчета от 

Плевен имаха 

възможност да 

посетят 

представлението и поговорят по злободневните теми с актьора.  

 В изпълнение на тази задача от годишния план бе подготвена, обявена през м. 

септември 2017 и проведена годишната конкурсна сесия за подкрепа на малки 

училищни инициативи по превенция на ПАВ.  

Общо 7 проекта на ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Плевен; ОУ „Д-р П.Берон”, гр. 

Плевен; ОУ „В. Петров”, гр. Плевен; ОУ „Лазар Станев”, гр. Плевен; ДФСГ 

„Интелект”, гр. Плевен; СУ 

„Стоян Заимов”, гр. Плевен; СУ 

„П. Яворов”, гр. Плевен бяха 

финансирани и реализиране в 

периода м. ноември и 

декември 2017 год. Общият 

размер на финансовите 

средства за подкрепа на 

одобрените проекти възлиза на 

5198 лева.  
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 През м. октомври 2017 бе планирано и осъществено двудневно изнесено обучение 

на млади хора от клуб 

„Превенции” на ФДСГ „Интелект” – 

Плевен на тема: „Подходът 

връстници обучават връстници за 

превенция на рискови фактори 

сред младите хора”. То бе водено 

от гост-лектори – експерти с опит в 

превантивната работа с млади 

хора от Габрово и психолозите на 

ПИЦ – Плевен. Негова цел бе 

подпомогне изграждането на 

стабилен ученически екип в една 

от най-големите местни 

професионални гимназии, който 

самостоятелно и в екип с експерти 

да планира и осъществява 

дейности, постигащи ефект, 

благодарение на подхода 

връстници обучават връстници. 

 

5. Оказана методическа помощ за развитие на превенцията, в общините, в които 

няма създадени комисии по наркотични 

вещества, на територията на областта. 

Макар формално ОбСНВ и ПИЦ – Плевен да 

са общинска структура, нашата работа и 

услуги се предлагат и ползват на ниво област 

Плевен. С ключови представители на 

заинтересовани страни: местни власти, 

училищни психолози, МКБППНП, социални и 

младежки работници и др. от различните общини на областта поддържаме тесни 

работни контакти. Тяхна цел е подкрепата за планиране и реализиране на местни 
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превантивни събития и политики, както и осигуряване на условия за консултиране на 

насочени към нас местни деца, млади хора и семейства. Голяма част от училищата от 

общини на област Плевен имат изградена практика да ползват нашата експертиза и 

помощ при провеждане на училищни инициативи, която предоставяме с изнесени 

екипи от ОбСНВ и ПИЦ – Плевен.    

 През 2017 год. бе планирана, приета и осъществен проект по превенция и 

подготовка на местен общински младежки екип обучители на връстници с община 

Долна Митрополия: „ПРЕВЕНЦИЯ УПОТРЕБАТО НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА СРЕД 

УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“. През  месец  септември  съвместно 

местната общинска администрация бе изготвен  времеви график за реализиране на 

дейностите по проекта и 

критериите за подбор на 

обучителните на връстница. През 

месец октомври се проведе 

анкетно проучване на учениците 

включени в проекта  с  цел 

изясняване нагласите относно 

употребата на легални и 

нелегални наркотични средства; 

употреба на психоактивни вещества и наличие на приятелска среда употребяваща ПАВ; 

знания на учениците относно въздействието и дългосрочните последствия от 

употребата на ПАВ и умения за излизане от критични ситуации. На 14.11.2017г. в гр. 

Тръстеник се проведе родителска  среща с родителите на учениците включени в 

проекта. На нея обсъдихме целите на проекта и  резултатите от анкетното проучване.   

Причините за употреба на наркотични вещества сред учениците и поведението на 

родителите за предотвратяване използването на ПАВ. Симптоматика при употреба на 

ПАВ и мерки при евентуална употреба. На 16.11.2017г. се проведе аналогична 

родителска среща и за родителите от гр. Долна Митрополия. На 17-  18.11.2017г. в с. 

Байкал се проведе обучение на младежките лидери, обучителни на връстница, по три 

деца от всеки обхванат клас. Интерактивното обучението беше структурирано в 

няколко модула: „Ценности и доверие “  , „Общуване и комуникативни умения“, 

„Работа в екип“ и „Видове наркотични вещества и дългосрочни последствия от 
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употребата им“ . От обратните  връзка на ученици и представянето  на учениците по 

време на обучението, за по качественото реализиране на дейностите е желателно да се 

направи допълнително надграждащо обучение на тема: „Презентаторски умения и 

аргументирано отстояване на позиция “.   

 

6. Копие на отчетите от Превантивно-информационните центове към Общински 

съвет по наркотични вещества. (Съгласно чл.21, ал.1, т. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, 

председателите на Общинските съвети по наркотични вещества ръководят и 

контролират дейността на превантивно-информационните центрове.) Приложение 3 – 

Отчет на ПИЦ – Плевен за 2017 год.  

 

7. Заети и незаети щатни бройки по делегирани бюджети. (Моля данните да 

съдържат трите имена и квалификацията на специалистите, работещи в ОбСНВ и 

ПИЦ).  

През 2017 год. екипът на ОбСНВ и ПИЦ – Плевен осъществяваше своята работа, 

съгласно предложеното и прието от Кмета на Община Плевен длъжностно и щатно 

разписание. По предложение на Председателя на ОбСНВ и съгласувани със специалист 

„Човешки ресурси” на Община Плевен влязоха в сила нови, актуализирани и детайлни 

длъжностни характеристики на персонала. 

 

 

 

Приложение № 1 : Обобщена справка за  индивидуалното консултиране  към 

отчет на ПИЦ – Плевен. 

 

 

 

 

Изготвил: 

Катя Божикова, Председател на ОбСНВ - 

Плевен 




