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Годишен отчет на ОбСНВ и ПИЦ за 2020 г. 

Годишният отчет на ОбСНВ и ПИЦ по ПН се подготвя в две части, съответно във формат Word и Excel. Отчетът се изпраща само на електронен носител в 

регламентирания срок до МЗ и НЦОЗА. Ако за изчерпателност на отчета е важно да има допълнителни приложения, те се подготвят според преценката на екипа и се 

изпращат също в електронен вариант.  

Отчетът съдържа 4 части (отчет на ОбСНВ, превантивни програми, обучения и кампании). Превантивните програми имат структура, екип, етапи на провеждане на 

дейностите, оценка на ефективност. Те имат продължителност и работят с едни същи целеви групи и участници за целия период на провеждане на програмата. 

Обученията могат да бъдат еднократни и/или продължаващи. Те са самостоятелна дейност, когато не са дейност в превантивна програма 

 

Част I ОТЧЕТ НА ОЩИСНКИ 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 ОбСНВ 

През 2020 год. бе избран нов състав на ОбСНВ-Плевен (решение № 121/16.03.2020 на Общински съвет, Плевен): 

Катя Божикова, Председател, Д-р Александър Вичев – Секретар 

и членове: Веселка Лилова – общински съветник, Илиян Йончев – общински съветник, Николай Пачевски – Окръжна прокуратура – 

Плевен, Георги Георгиев – ОД на МВР – Плевен, Марин Сакъзов – ОД на МВР – Плевен, Д-р Юлиян Найденов – РЗИ – Плевен, Яна 

Личева – Регионално управление на образованието – Плевен, 

Диляна Тодорова – Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен, 

Анелия Цветанова – БЧК – Плевен, Д-р Елза Пачева – началник 

отдел „Здравеопазване и социални дейности“ – Община Плевен, 

Мариета Георгиева – отдел „Образование“ – Община Плевен. 

2. Оказана методическа помощ за развитие на 

превенцията, в общините, в които няма създадени комисии по 

наркотични вещества, на територията на областта. 

Работата на територията на по-малките общини на област Плевен и 

техните населени места е един от основните приоритети в 

дейността на ОбСНВ и ПИЦ – Плевен. Оказва се не просто 

методическа помощ, а директно се работи на техни терени с 

различни целеви групи: представители на свързани професии – 
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педагози, социални и здравни работници, деца и младежи, рискови групи.  

Съобразно спецификата и наличните местни ресурси имаме установени тесни работни взаимоотношения с общински администрации, 

социални заведения, училища, с които в партньорство планираме и организираме събития и инициативи по универсална и индикативна 

превенция, обучения за изграждане на умения и надграждане на специфична експертиза, публични събития. 

Стремим се да имаме балансирано присъствие във всяка от 10-те извън Плевен общини, но въпреки полаганите усилия, трябва обективно 

да отчетем, че все още има диспропорции: едно от тях са силно мотивирани и отговорни, други по-пасивни. 

През 2020 год. най-ефективна работа имахме с общините: Долна Митрополия, чрез МКБППМН; община Левски, чрез образователните 

институции; община Никопол, чрез местни социални служби; община Кнежа, чрез местни училища. 

3. Отчети от Превантивно-информационните центрове 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 № 1 

4. Заети и незаети щатни бройки по делегирани бюджети. (Моля данните да съдържат трите имена и квалификацията на 

специалистите, работещи в ОбСНВ и ПИЦ).  

Състав на ОбСНВ и ПИЦ – Плевен през 2020 год.  

ОбСНВ – Плевен: 

№ Длъжност Брой Име, Презиме, Фамилия Квалификация 

1 Председател 1 Катя Николаева Божикова  Образование: висше/магистър. Квалификация – управленски и 

административен опит, специалист превенции с над 12 

годишен опит 

2 Секретар 1 Д-р Александър Петров 

Вичев 

Образование: Висше/магистър. Квалификация: опит в 

административни позиции на превантивни проекти и програми. 

 Всичко: 2   

 

ПИЦ - Плевен 

№ Длъжност Брой Име, Презиме, Фамилия  

1 Психолог 1 Валентин Симеонов 

Минков  

Образование: висше/магистър. Квалификация: психолог с 

почти 20 годишен опит; тясна експертиза за работа с млади 

хора, индивидуално и групово консултиране, водещ обучител. 

2 Психолог 1 Марина – Александра Образование: висше/магистър. Квалификация: практически 
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ЧАСТ II ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ   

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

Реализирани дейности   Екип  

 

Брой 

обхванати 

ученици 

Брой обучени 

специалисти  

Брой обхванати 

родители 

1. Обучение за педагогически специалисти от Област 

Плевен, подадени към РУО – Плевен за отговарящи за 

Националните програми. Представяне на Националната 

стратегия, на програмите – съдържание, методология, 

изпълнение. (25.09.20г.) 

Екип ОбСНВ и ПИЦ 

– Плевен, РУО - 

Плевен 

 45  

2. Изпълнение на програмата в СУ „Хр. Ботев“,  1 клас, гр. 

Никопол 

З. Георгиева, К. 

Генова – партньор 

ЦОП, гр. Никопол 

21 1 12 

3. Изпълнение на програмата в ОУ „П. Евтимий“, 1 клас, с. 

Новачене, общ. Никопол 

З. Георгиева, К. 

Генова – партньор 

12 1 6 

Осорио Йосифова - 

Трифонова 

опит в областта на психологическо консултиране, работа с 

рискови социални и маргинални общности. 

3 Офис мениджър 1 Д-р Неделчо Георгиев Образование: висше/магистър. Квалификация: опит като 

училище лекар. 

4 Специалист 

информация и 

комуникация 

0.50 Радослав Светославов 

Христов 

Образование: висше/магистър. Квалификация:  опит в областта 

на медии, комуникации, работа в Интернет среда, създаване на 

съдържание. 

5 Координатор 

превантивни 

програми 

1 Антоанета Рускова Мачева Образование: висше/бакалавър. Квалификация:  дългогодишен 

опит като координатор на социални проекти в местни и 

национални НПО;  с тясна експертиза в областта на 

превенцията на рискови здравни фактори, натрупани от работа 

за програми на Министерство на здравеопазването. 

6 Специалист 

превантивни 

програми 

1 вакантна  

 Всичко: 5.50   
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ЦОП, гр. Никопол 

4. Изпълнение на програмата в СУ „Хр. Смирненски“, 1 

клас, Плевен 

М. Трифонова, 

психолог ПИЦ - 

Плевен 

20 1 13 

5. Изпълнение на програмата в ОУ „Цв. Спасов“, 2 класа, гр. 

Плевен 

М. Трифонова, 

психолог ПИЦ – 

Плевен, училищен 

психолог 

41 3 19 

6. Изпълнение на програмата в СУ „П. Берон“, 1 клас, гр. 

Плевен 

М. Трифонова, 

психолог ПИЦ – 

Плевен, училищен 

психолог 

19 3 11 

7. Изпълнение на програмата в МГ „Гео Милев“, 2 класа, гр. 

Плевен 

В. Минков, психолог 

ПИЦ - Плевен 

38 1 18 

 

Национална програма за превенция на употребата на психоактивни вещества 8-11 клас 

Реализирани дейности   Екип  

 

Брой 

обхванати 

ученици 

Брой обучени 

специалисти  

Брой обхванати 

родители 

1. Обучение за педагогически специалисти от Област 

Плевен, подадени към РУО – Плевен за отговарящи за 

Националните програми. Представяне на Националната 

стратегия, на програмите – съдържание, методология, 

изпълнение25.09.20г.) 

Екип ОбСНВ и ПИЦ 

– Плевен, РУО - 

Плевен 

 45  

2. Изпълнение на програмата в ПГРТО, 2 класа, гр. Плевен А. Мачева, ПИЦ – 

Плевен, класен 

ръководител 

30 2 21 

3. Изпълнение на програмата в ПГМЕТ, 1 клас, гр. Плевен А. Мачева, ПИЦ – 

Плевен, класен 

17 1 12 
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ръководител 

4. Изпълнение на програмата в ПГЗ „Ст. Цанов“, 1 клас, гр. 

Кнежа 

В. Минков, ПИЦ – 

Плевен, класен 

ръководител 

20 1 18 

5. Изпълнение на програмата в ДФСГ „Интелект“, 2 класа, 

гр. Плевен 

К. Божикова, 

ОбСНВ, 2 класни 

ръководители 

39 2  

 

Дейности по универсална превенция   

№ Дейност Целева група брой обхванати 

лица 

Екип Описание на дейността 

1.  Програма за 

изграждане на 

личностни и ОВ 

умения сред младите 

хора 15-18 год. – 

универсална 

превенция. 

Лица 15 – 18 години. 

 

Учители 

31 

4 

Екип ПИЦ – Плевен, 

по заявка на 

училищни 

специалисти-

директори, 

психолози, 

педагогически 

съветници. 

Обхват: гр. Левски, гр. Плевен. 

Целогодишна, планирана, 

мониторирана работа с активни 

млади хора, с цел изграждане на 

капацитет за ОВ и прилагане на 

наученото в училищна среда. 

Бюджет на програмата  

Финансиране от МЗ - 1600 

Финансиране от местната власт  

Общо - 1600 

 

№ Дейност Целева група брой обхванати 

лица 

Екип Описание на дейността 

2.  Подкрепа на 

конкурсен принцип на 

ученически 

инициативи за 

превенция.  

Деца под 15 години  

 

Лица 15 – 18 години 

 

 

Учители 

240 

400 

 

ОбСНВ, ПИЦ и 

местни екипи на 

подкрепените 

инициативи – 

ученици, учители. 

Реализирана поредна годишна сесия 

за подкрепа на конкурсен принцип 

на малки училищни инициативи за 

превенция. През 2020 такава 

спечелиха четири училища: 3 от гр. 
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8 Плевен и 1 от с. Буковлък. В 

проектните дейности пряко 

участваха екипите на ОбСНВ и ПИЦ 

като водещи на дискусионни 

форуми, обучения, публични 

събития. 

 

Бюджет на програмата  

Финансиране от МЗ - 6000 

Финансиране от местната власт  

Общо - 6000 

 

№ Дейност Целева група брой обхванати 

лица 

Екип Описание на дейността 

3.  Програма за 

селективна превенция 

сред рискови групи: 

- ЦНСТ, Плевен 

- ВУИ „Хр. Ботев“, 

с. Подем 

 

 

 

Деца под 15 години  

 

 

Лица 15 – 18 години 

 

 

20 

 

13 

Психолози ПИЦ. 

Партньори – 

психолози от 

социалните 

институции. 

Планирана, мониторирана, 

интерактивна обучителна програма 

за формиране на базисни социални и 

жизнени умения на деца, настанени в 

ЦНСТ-гр. Плевен. 

Текуща обучителна програма, 

допълнена с подкрепа за занимания с 

изкуство и спорт, като форма на 

социално и личностно изграждащи 

качества; социално приобщаване 

чрез менторство. 

Бюджет на програмата  

Финансиране от МЗ - 2600 

Финансиране от местната власт  

Общо - 2600 

 

№ Дейност Целева група брой обхванати 

лица 

Екип Описание на дейността 
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4.  Програма за работа с 

родители – обучения, 

групови дискусии, 

консултиране; 

 

Програма за работа с 

професионални 

приемни родители – 

обучения, групови 

дискусии, 

консултиране 

Родители на ученици 

в гимназиален курс 

от училища на обл. 

Плевен 

 

 

Приемни родители 

от обл. Плевен  

Учители, психолози  

30 

 

 

 

66 

4 

Психолози на ПИЦ – 

Плевен. Партньори - 

учители, училища. 

 

Психолози на ПИЦ – 

Плевен. Партньори - 

социални 

институции, 

социални работници 

Форуми, дискусии, групово и 

индивидуално консултиране и 

подкрепа. 

 

Цикъл обучения и групови дискусии, 

анкетно проучване за оценка и 

нагласи. 

Бюджет на програмата  

Финансиране от МЗ - 3800 

Финансиране от местната власт  

Общо - 3800 

 

№ Дейност Целева група брой обхванати 

лица 

Екип Описание на дейността 

5.  Индикативна и 

кризисна интервенция 

при случаи на 

съмнения или 

употреба/злоупотреба 

с ПАВ в училищна 

среда, социални 

институции 

Деца под 15 години  

 

Лица 15-18 години 

14 

24 

Екип ПИЦ – Плевен, 

по заявка на 

училищни 

специалисти-

директори, 

психолози, 

педагогически 

съветници. 

Алгоритъм, който се прилага при 

сигнали за кризисни ситуации в 

училищна среда: кризисна 

интервенция.  

 

 

 

  Учители  22  Цикъл от две специализирани 

обучения за педагогически кадри от 

гр. Плевен, в отговор на неотложна 

кризисна интервенция по повод 

употреба на ПАВ в училищна среда 
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  Други – социални 

работници 

12  Обучение „Справяне с кризисна 

ситуация след употреба на ПАВ” за 

работещи специалисти в социални 

институции на община Никопол. 

Бюджет на програмата  

Финансиране от МЗ - 3400 

Финансиране от местната власт  

Общо - 3400 

 

№ Дейност Целева група брой обхванати 

лица 

Екип Описание на дейността 

6.  Информационни и 

мотивационни 

събития за повишено 

знание, 

информираност и 

сензитивиране на 

обществото. 

Широка 

общественост 

2371 ОбСНВ, ПИЦ. 

Партньори: медии, 

сродни НПО, 

институции 

Изготвяне и публикуване на 

съдържание на интернет и Фейсбук 

страниците на ОбСНВ и ПИЦ; 

Публична беседа по повод Световния 

ден на психичното здраве;  

Организация и/или съорганизация на 

специални публични събития: 

спортни прояви – Детски футболен 

турнир „Последвай живота“; 

младежки конкурс за цифрова 

фотография „Избирам красивото – 

наркотиците не са за мен“; 

Издаване на информационни и 

мотивационни печатни издания; 

тиражиране на брандирани сувенири; 

Работа с местни медии – 

публикуване на съдържание.  

Бюджет на програмата  

Финансиране от МЗ- 9300 

Финансиране от местната власт  

Общо - 9300 
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№ Дейност Целева група брой обхванати 

лица 

Екип Описание на дейността 

7.  Проект „Заложи на 

сигурно! – укрепване 

на личностния 

капацитет у младите 

хора като превенция 

на хазартна 

зависимост и ресурс 

за пълноценен начин 

на живот“, подкрепен 

от ММС по НПИМД 

по чл. 10 а от Закона 

за хазарта 2020 

Млади хора на 

възраст 15-19 години 

240 Читалище ЛИК – 

Плевен, ОбСНВ и 

ПИЦ – Плевен, 

Общоградско 

средношколско 

общежитие – 

Плевен. 

Открити форуми и дискусии;  

три интерактивни тренинга; изнесено 

обучение;  

превантивна младежка  работа - 

кампании на терен в шест по-малки 

населени места на Област Плевен; 

креативно развиваща работилница- 

обучение по публична реч и 

специално събитие по мотивационна 

публична реч; специално събитие - 

тематичен театрален спектакъл с 

последваща дискусия по 

проблематиката на хазартната 

зависимост. 

Бюджет на програмата  

Финансиране от МЗ 

Финансиране от  ММС - 17300 

Общо - 17300 

 

Консултативна дейност (в таблицата по-долу избройте само реализираните консултации извън рамките на определена програма, ако 

има такива) 

Възраст на 

лицето, което се 

консултира  

Брой индивидуални 

консултации   

Възраст на лицето, което 

употребява 

психоактивни вещества  

Брой 

семейни/родителски 

консултации   

Лица до 15 

години: 8 

19 Лица до 15 години: 7 14 

Лица 15-19 27 Лица 15-19 години: 10 29 
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години: 13 

Лица 19-29 

години: 10 

18 Лица 19-29 години: 8 21 

Лица над 29 

години: 9 

19 Лица над 29 години: 7 21 

 

Част III ОБУЧЕНИЯ   

№ Тема на обучението  Водещи   Дейности  Целева група/и брой 

обхванати хора  

1.  „Презентаторски и мотивационни 

умения, подпомагане на връстници в 

риск“ 

В. Минков, психолог ПИЦ Презентации, казуси, ролеви 

игри 

Общо 18 ученици 15-16 

години, 2 учители  от 

училища на общ. Левски,  

2.  „Мотивацията – причини, желание, 

стимул, потребности при приемните 

родители” 

В. Минков, психолог ПИЦ Подготовка, провеждане, 

оценка, обратна връзка. 

9 лица, социални работници, 

екип Приемна грижа 

3.  „Справяне с кризисна ситуация след 

употреба на ПАВ” 

Водещи: В. Минков и М. 

Трифонова, логистика – А. 

Мачева, Информация и 

публичност – Р. Христов. 

Подготовка, провеждане, 

оценка, анализ, медииране. 

21 специалисти от свързани 

професии – психолози, 

педагози, социални и здравни 

работници на община 

Никопол. 

4.  Мотивационно и последващи 

обучения за младежи – доброволци 

на територията на община Левски – 

изграждане на местен капацитет. 

Водещи: В. Минков и М. 

Трифонова, логистика – А. 

Мачева, Информация и 

публичност – Р. Христов. 

Подготовка, провеждане, 

оценка, медииране. 

20 ученици, 3-ма педагози. 

5.  Цикъл от 5 групови обучения „ 

Отглеждане и възпитание на 

приемните деца“, „Справяне с 

критични ситуации“ 

В. Минков, психолог ПИЦ. Подготовка, провеждане, 

оценка, анализ. 

Общо 66 приемни родители 

от област Плевен. 
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6.  Обучение на педагогически 

специалисти „НП 5-7 клас, НП 8-11 

клас“ „Предизвикателства при 

реализиране  на НП 5-7 клас“ 

„Подхода ВОВ в училище“ 

Екип ОбСНВ и ПИЦ. Подготовка, провеждане, 

помощни учебни материали, 

програми, оценка, обратна 

връзка, медииране. 

45 педагози, пед. Съветници, 

психолози от област Плевен. 

7.  Обучение родители и педагогически 

персонал  „ВЪЗПИТАНИЕТО – 

средство за преодоляване на 

дискриминацията, агресията  и 

насилието в живота на децата“   

Водещи: В.Минков и М. 

Трифонова, Информация и 

публичност – Р. Христов. 

Подготовка, провеждане, 

помощни учебни материали, 

програми, оценка, обратна 

връзка, медииране. 

38 родители на ученици 15-18 

год.  и учители от гр. Кнежа. 

8.  Обучение на служителите от ЦОП – 

Никопол за прилагането на 

програмата 5-7 клас.  

В. Минков, психолог ПИЦ. Подготовка, провеждане, 

помощни учебни материали, 

програма. 

5 специалисти на ЦОП, 

Никопол. 

9. Две групови обучения на 

педагогически персонал: „Кризисна 

интервенция при употреба на ПАВ“ 

Екип ОбСВ и ПИЦ. Подготовка, провеждане, 

обратна връзка, наблюдение 

на случай. 

Общо 36 учители и персонал 

от ПГ Плевен. 

10. Тридневно изнесено обучение за 

прилагане на подхода ВОВ в 

превантивната работа в училище и 

неформална младежка среда. 

Екип ОбСВ и ПИЦ. Подготовка, провеждане, 

оценка, анализ, 

сертифициране на ОВ.  

20 младежи 15-19год., 4-ма 

19-29 год. 

 

Част IV КАМПАНИИ    

1. Лятна кампания – изнесени терени в 6 малки населени места на област Плевен: универсална превенция. Проведена от екип ОбСНВ и 

ПИЦ, 12 доброволци ОВ, в партньорство с МКБППМН, общ. Д. Митрополия.  

Достигнати 208  младежи от (15-29 години), включително и такива в множествен социален риск (отпаднали или в риск от отпадане от 

училище; млади хора, отглеждани в социални институции и приемни семейства; неглижирани млади хора с нисък социален статус и др. 

Представени 6 спекаткъла Форум-театър „Личната история на Ивана“. Разпространени 200 броя печатни инфо-материали с 

превантивно съдържание и 200 бр. силиконови гривни с лого. 

 


