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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Настоящата програма за превенция на наркоманиите е естествено продължение на активната политика за намаляване търсенето и 

предлагането на психоактивни вещества, провеждана от Община Велинград през последните няколко години. Заложените в нея цели, 

задачи и дейности, се основават на интегриран, обективен и балансиран подход към проблемите свързани с намаляването на търсенето и 

предлагането на наркотици. 

Националната стратегия за борба с наркотиците се основава на принципи на международното право, утвърдени с конвенциите на ООН в 

тази област, които определят международната правна рамка за борба срeщу забранени наркотични вещества, както и на Всеобщата 

декларация за правата на човека. 

Стратегията зачита основните принципи на законодателството на Европейския съюз  и основните европейски ценности- уважение на 

човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, солидарност, принципите на правовата държава и правата на човека. 

Стратегическата област на действие на програмата е намаляване на търсенето и предлагането на наркотични вещества.Успехът в борбата с 

наркотиците зависи от обединяването усилията на Общината, гражданското общество и всички свързани с проблема институции. 

Настоящата програма цели, намаляване на  рисковото поведение в общността и сред рисковите групи, чрез ангажиране на 

максимално широк кръг заинтересовани страни на местно ниво  посредством прилагане на национални програми на местно ниво и 

въвеждане на система от общински политики и практики. Програмата е съобразена с Национална стратегия за борба с наркотиците (2020-

2024 г.) и включва пет основни области на действие - ограничаване на предлагането и разпространението на наркотични вещества; 

ограничаване на търсенето, употребата и влиянието на наркотичните вещества и зависимостите върху личното и общественото здраве; 

повишаване на експертния капацитет за изследвания и обновяване на технологичното оборудване; подобряване на взаимодействието и 

координацията между институциите; усъвършенстване на нормативната база. 

 

      Анализ на ситуацията 

 
Община Велинград обхваща 20 кметства и едно населено място – с.Бозьова.  Към 31.08.2018г., по данни на ГРАО – Велинград, 

населението в общината е 39439 жители. Град Велинград е курортен център от национален и международен мащаб и е посещаван от много 

гости през летният туристически сезон и почивните дни от седмицата, което  крие риск  за разпространението на наркотични вещества.  

Административният център – Велинград се намира на 47 км. от гр. Пазарджик, на  81 км. от гр. Пловдив и на 130 км. от гр. София.  

Икономическите промени през последните години дълбоко повлияха върху всички сфери на живота у нас. Обществото се сблъска с 

безработицата, емиграцията и бедността.  

Както в цялата страна, така и в Община Велинград тенденцията сред поведенческите практики в младежката възраст е употребата на 

цигари, трева и други наркотици. 

Задълбоченото разглеждане на причините и адекватното им противодействие са основен приоритет във водената местна политика по 

отношение ограничаването злоупотребата с наркотични вещества на територията на Община Велинград. 
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Лечебни структури – В града ни няма структури и достатъчно обучени специалисти – висш медицински персонал, които да 

предоставят лечебни и рехабилитационни услуги на младежи и лица употребяващи и/или злоупотребяващи с психоактивни вещества. 

Обществена ангажираност  - Нагласите по проблемите на наркоманиите се променят. Но все още обществото не е достатъчно 

ангажирано с това. Необходимо е все повече институции да бъдат ангажирани в превантивните дейности насочени към младите хора, 

лечението и рехабилитацията на употребяващите наркотични вещества. 

 

 

   Институционално изграждане 
    

1.Комисия по наркотични вещества – Община Велинград 

 

Комисията разработва, приема и координира общински програми за борба срещу разпространението,  употребата  и злоупотребата с 

наркотични вещества. Комисията по наркотични вещества има своята роля и отговорност за изпълнението на Националната стратегия и 

плана за действие към нея на местно равнище. Обединява усилията на институциите и неправителствените организации, при разработване 

и прилагане на превантивни програми срещу употребата на наркотици. Отчита дейността си пред Общински съвет Велинград. 

    Предлага чрез кмета на общината осигуряване на финансови средства в общинския бюджет за изпълнение на общинските програми( 

чл.21, т1, т3 от Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества). 

   Представлява местната общественост пред националните законодателна и изпълнителна власт за обсъждане на проблема с употребата на 

наркотици. 

 

 

 Обща цел 
 

    Целта на Комисията по наркотични вещества - Велинград е да насочи усилията  си към осъществяване на превантивни дейности сред 

учащите се в Община Велинград. Работата е насочена към реализиране на образователни кампании и изработване на информационни 

материали, целящи разясняването на видовете психоактивни вещества, вредата и последиците от тяхната употреба. Целта на тези 

кампании е не  само да се повиши информираността на учениците за въздействието на наркотичните вещества, но и да се моделира 

тяхното здравословно поведение за в бъдеще. 

  Ограничаване на риска от употреба и злоупотреба с наркотици в града, чрез изграждане и поддържане на устойчиви, ефективнии 

рентабилни превантивни програми за семейства, деца и млади хора, и повишаване на съпричастността на институциите, организациите и 

обществото като цяло. 
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   Принципи 

 
 Балансиран подход –балансираност на усилията и дейностите в областта на намаляването на търсенето и предлагането на 

наркотични вещества. 

 

 Ефективност и ефикасност- гарантиране успешното постигане на стратегическите задачи, както и поддържане на доброто 

съотношение между използваните ресурси и получени резултати. 

 

 Информираност на обществото, чрез широко представяне на обективни, надеждни и пълни данни за проблемите свързани с 

наркотици и наркомании. 

 

 Ангажиране на гражданското общество, чрез подкрепа на неправителствени организации, ЦОП и доброволчески инициативи в 

реализирането на дейности по превенция на наркомании. 

 

 Партньорство с местни и национални институции и организации, ангажирани с проблема наркотици. 

 

 Прозрачност – управление и изпълнение на програмата, достъп за външно наблюдение и контрол. 

 

 
 

№ Описание на направленията 

НАПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛ ЗАДАЧА Отговорна 

институция 

Финансиран

е/преки 

бюджетни 

разходи, 

друго-

млн.евро/ 

Индикатори 

Наименовани

е 

Целева 

стойност 

СРОК 

I. Превенция и 

обучение 

Промоция на 

здравословен начин 

на живот и 

намаляване 

търсенето и 

1.Разширяване 

на 

възможностите 

за обхващане 

на децата и 

Община 

Велинград, 

директори 

на 

Бюджетни 

разходи 

Брой 

обхванати 

ученици в 

програми и 

кампании за 

В рамките 

на бюджета 

на община и 

училищата  

2021г.-

2022г. 
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употребата  

психоактивни 

вещества сред 

децата и младите 

хора. 

 
 

младите хора 

във форми на 

съвременно 

здравно 

образование, 

основани на 

подхода 

„връстници 

обучават 

връстници” в 

училищата чрез 

устойчиво 

развитие на 

Общинска 

програма за 

превенция на 

употребата и 

злоупотребата 

с психоактивни 

вещества; 

 

2.Провеждане 

на кампании за 

ангажиране на 

общественостт

а по 

проблемите на 

употребата и 

злоупотребата 

с наркотични 

вещества; 

 

3.Провеждане 

на проучвания 

училища, 

ЦОП 

МКБППМН 

превенция 

на 

употребата и 

злоупотреба

та на 

психоактивн

и вещества и 

рисковото 

поведение 

свързано с 

тях; 

 

-Брой 

проведени 

проучвания 

и 

резултатите 

от тях. 
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и анкети 

относно 

нагласите и 

здравното 

поведение на 

подрастващите 

по проблемите 

на 

зависимостите; 

 

 

 
 

1.2  Превенция на 

рисковото 

поведение и  

употребата и 

злоупотребата с 

наркотични 

вещества чрез 

осигуряване на 

възможности за 

участие на децата и 

младите хора във 

форми за развитие 

на техните 

интереси, 

способности и 

таланти. 

 
 

1.Предоставяне 

на 

възможности за 

консултиране 

на 

подрастващите 

и младежите в 

областта на 

превенцията на 

употребата на 

наркотичните 

вещества; 

1.1 

Възможност за 

онлайн 

консултиране 

на младите 

хора, чрез уеб-

сайта и 

фейсбук 

страницата на 

Община 

Велинград 

Директори 

на 

училища 

ЦОП 

МКБППМН 

Бюджетни 

разходи 

Брой 

участия и 

обхванати 

деца и млади 

хора в тези 

програми; 

 

Брой 

консултации

; 

Създадени и 

подобрени 

условия и 

достъп за 

спорт на 

територията 

на 

общината. 

 
 

В рамките 

на 

бюджета  

2021г.-

2022г. 
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ЦОП - 

Велинград 

 

 

2.Разширяване 

достъпа на 

децата и 

младите хора 

до материални 

бази и 

съоръжения за 

спорт на 

територията на 

общината. 
 

1.3  Разработване на 

ефективни 

програми за 

намаляване или 

забавяне на 

първоначалната 

употреба на 

наркотици, или 

намаляване на 

вредите от 

употребата на 

наркотици, които 

са съобразени с 

потребностите на 

различните групи 

от деца и младежи 

в местата за 

забавление. 

1.Провеждане 

на срещи с 

ученици  3-4 , 

5-8 и 9-12 клас 

за 

презентиране 

на проблемите 

на рисковото 

поведение 

свързано с 

употребата на 

психоактивни 

вещества, чрез 

ролеви игри, 

филми, лекции 

и дискусии. 

 

2.Разработване 

на интересни 

Община 

Велинград, 

Директори 

на 

училища 

ЦОП 

МКБППМН  

РУП-

Велинград 

„ОЗД” -

Велинград 

 Разработена 

и въведена 

програма за 

повишаване 

на 

информиран

остта за 

рисковете и 

последствия

та  от 

употребата 

на 

наркотични 

вещества 

сред децата 

и младежите 

в Община 

Велинград 

 

 2021г.-

2022г. 
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 превантивни 

материали, 

относно 

вредите които 

нанасят 

наркотиците 

върху 

човешкия 

организъм. 

3. Проверки в 

питейни 

заведения и 

дискотеки след 

22ч. 

4. Контрол на 

охранителен 

режим и режим 

на пропуск в 

училищата  
 

Брой 

проведени 

срещи с 

ученици 

 

Брой 

разработени 

превантивни 

материали 

1.4  Развитие на знания 

и умения сред 

родителите за 

превенция 

употребата и 

злоупотребата с 

психоактивни 

вещества сред 

децата и 

младежите. 

 
 

1.Насочване на 

семействата 

към 

специалисти. 

2.Разработване, 

издаване и 

разпространени

е на 

информационн

и материали за 

родители по 

проблемите на 

наркотиците. 

Община 

Велинград 

ЦОП 

 

Център 

„Развитие”

-Велинград 

 

 

Бюджетни 

разходи 

1.Разработен

и и 

разпростран

ени 

информацио

нни 

материали; 

 

2.Проведени 

обучения; 
 

В Рамките 

на бюджета 

2021г.-

2022г. 
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1.5  Повишаване на 

информираността 

на обществото по 

проблемите на 

наркоманиите и 

подобряване на 

обществените 

нагласи 

 

Запознаване на 

гражданското 

общество и 

медиите с 

проблемите в 

областта на 

наркоманиите. 

Община 

Велинград 

Не са 

необходим

и 

Брой 

публикации 

и издадени 

материали  

 2021г.-

2022г. 

II Информация и 

оценка 

Осигуряване на 

адекватна 

информация, 

относно употребата 

и злоупотребата с 

наркотични 

вещества на местно 

ниво 

Изготвяне на 

годишен отчет 

относно 

ситуацията 

свързана с 

наркотиците в 

община 

Велинград 

Комисия 

по 

наркотичн

и вещества 

Не са 

необходим

и 

Брой 

изготвени 

отчети 

 2021г.-

2022г. 

III Управление и 

координация 

Подобряване на 

координацията 

между организации 

и ведомства 

осъществяващи 

Партньорство 

между 

членовете на 

Комисията по 

наркотичните 

вещества  

 

Партньорство 

Община 

Велинград 

държавни 

и 

общински 

организаци

Не са 

необходим

и 

Брой 

проведени 

срещи с 

държавни, 

общински 

организации 

и НПО 

работещи по 

 2021г.-

2022г. 
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местна политика по 

наркотици и 

наркомании. 

между 

държавни, 

общински 

организации и 

НПО работещи 

в сферата 

Разработване и 

прилагане на 

превантивни 

програми  

Обучения на 

специалисти 

и 

НПО 

проблемите 

на 

наркоманиит

е; 
 

 

 

IV. ОРГАНИ  ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Община Велинград- отдел „ХСД” 

2. Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето” 

3. Център за обществена подкрепа 

4. РУП  - Велинград 

5. Района прокуратура 

6. РЗИ гр.Пазарджик 

7. Лечебни заведения 
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8. Училища на територията на Община Велинград 

9. МКБППМН 

10. Общински детски комплекс 

11. ЦСОП – Велинград 

12. Медии 

 

 

                     ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

 - Държавен бюджет 

                   - Общински бюджет 

                     МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА: 

 Министерство на здравеопазването; 

 Национален съвет по наркотични вещества; 

     Общински съвет гр. Велинград 

.  

Забележка: 
НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА Е ОТВОРЕН ДОКУМЕНТ И  ПОДЛЕЖИ  НА АКТУАЛИЗАЦИЯ И ДОПЪЛВАНЕ С ДАННИ НА ВСЕКИ  ШЕСТ МЕСЕЦА 

 


