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2022 – Велинград, България 

 

І. Уводна част 
Общинска комисия по наркотични вещества – Велинград  е обществен орган, създаден по 

Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, като дейността на Комисията е в 

съответствие с националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и 

ресоциализацията на зависимости, регламентирани в Националната програма за превенция, 

лечение, рехабилитация и ресоциализация на наркоманиите и  Националната стратегия за борба с 

наркотиците. 

В изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2020-2024г.) и План за действие 

към стратегията, функционира и Общинската комисия по наркотичните вещества. Дейността на 

Комисията е уредена с Правилник  на основание чл.15, ал.5 от Закона за контрол  на наркотичните 

вещества и прекурсорите. Комисията е консултативен и координиращ орган по отношение на 

дейността на институциите, работещи по проблемите свързани с превенцията и намаляване на 

употребата на психоактивни вещества и работа със зависимите лица. Общинската комисия работи в 

партньорство с училищтните общности, Районно управление на полицията – Велинград, Регионална 

здравна инспекция – Пазарджик, Района прокуратура - Велинград, Дирекция « Социално 

подпомагане « - Велинград  ,Дирекция « Бюро по труда « и др. 

Общинската комисия изготвя годишна програма за дейността си, организира и координира 

изпълнението на програмата и отчита изпълнението на дейностите по програмата пред Общински 

съвет – Велинград. 

Дейността на Комисията се осъществява в съответствие с годишната програма за превенция 

на наркотични зависимости. Периода, който комисията отчита е 2021г. В тази връзка Комисията 

планира и осъществява дейността си  в следните основни направления:  

информационно,  

превантивно, 

координиращо.  

За изпълнението на Програмата 2021-2022г., дейността на Комисията обхвана преди всичко 

училищните общности, съвместно със сътрудниците в училищата, които планират, организират и 

провеждат дейности, в съответствие с Програмата. В училищата сътрудници на Комисията са 

педагогическите съветници, които координират, съдействат и насочват дейностите по превенция в 

училищата. Тази практика се оценява като положителна и спомогна за налагане на модела на 

екипна работа, като същевременно допринесе за повишаване информираността на учениците и 

обратна връзка към Комисията. По време на провеждане на кампании по темата сътрудниците по 

места координират ученици, родители и педагогическите колективи в превантивната им дейност.  

 Изпълнението на Програма за превенция на наркотични зависимости 2021-2022 е насочено 

към избягване на рисковото поведение, чрез предлагане на алтернативни дейности като спорт и 

изкуство и въвеждането на програми за превенция на употребата на наркотици и други упойващи 

вещества, базирани в училищата. Изброените превантивни дейности са в съответствие с 

разработените принципи и стандарти за добра практика в областта на превенцията на употребата на 

наркотици. 

ІІ. Резултати:   

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1  

Превенция и обучение 
Дейности: 

 1.1.Промоция на здравословен начин на живот в ранна и късна училищна възраст 

През периода продължи координацията с педагогическите съветници по училища, които 

съдействат за изготвянето и изпълнението на училищните превантивни програми. 



Периодично през периода на учебната 2020/2021 година е поддържана обратна връзка с 

педагогическите съветници за протичането на заложената дейност по училищата. Проведени са 

следните основни мероприятия от педагогическите съветници – запознаване със същността на 

наркотичните вещества и наркоманията, зависимост от наркотиците и терапия. Класните 

ръководители са отделили няколко часове на класа в информиране на децата от рисковете на 

улицата, начините да се предпазят от неблагоприятни ситуации, причините, поради които децата са 

склонни да посегнат към дрогата и последствията от употребата на наркотични вещества. Децата се 

включват и в намирането на информационни материали в интернет и по конкретни теми се 

включват в обсъждане, което се провежда по време на часовете на класа.  

Във всички учебни заведения, 2021г. е била трудна година за реализиране на заложените 

мероприятия, поради епидемиологичната обстановка в страната, но въпреки това, голяма част от 

тях са реализирани и в онлайн среда.  

В ОУ „Н. Рилски” – Велинград превантивната работа се осъществява като се поддържа 

постоянна информираност на учениците  за вредата от наркотиците и опасностите при тяхната 

употреба.  

В часове на класа и по програма „Гражданско образование” се разяснява на учениците 

вредата от наркотиците. Запознати са всички 488 ученици. 

Представен е филм за превенция на наркотичните зависимости, предоставен от ДПС – 

Велинград пред ученици от V, VI и VII  клас – общо 200 ученици. 

Представена е презентация на тема „Видове зависимости” пред учениците от VІ и VІІ клас – 

общо 120 ученици. Приложени са две програми за превенция, базирани на подхода „връстници 

обучават връстници” – обхванати 50 ученици. 

В часовете на класа са проведении беседи от педагогическия съветник за здравословен начин 

на живот с цел намаляване търсенето и употребата  психоактивни вещества сред децата и младите 

хора – обхванати 488 ученици. 

На родителски срещи е осъществена работа с родители за привличането им като партньори 

при превенцията на зависимости. 

Основната дейност в ОУ”Христо Ботев”  е свързана с първичната превенция. 

Тя е насочена към предотвратяването на употреба на наркотици от учениците и целта й е 

идентифициране на условията и факторите водещи до проблеми с наркотиците. 

Дейността се реализира предимно чрез провеждане на беседи и дискусии в часовете на класа. 

Основни подходи използвани в работата са:  

 Тренинг за умения за противопоставяне на вредни и злонамерени влияния от 

връстници, медии и интернет; 

 Изграждане на положителни нагласи към здравето като ценност с особено значение за 

всеки човек; 

 Подкрепа на личностното развитие и формиране на емоционална интелигентност; 

 Даване на актуална и достоверна информация за вредата от употребата на наркотични 

вещества; 

 Развитие на интереси чрез предлагане на атрактивни занимания.  

 

В училището не е разработена и съответно реализирана стандартизирана училищна програма. 

Независимо от това считаме, че на този етап превантивните дейности имат положителен ефект.  

Има какво да се развива още по посока на провеждане на сесии за затвърдяване на 

постигнатото, тъй като учениците постоянно са подлагани на различни неблагоприятни влияния.  

В ИОУ „ Георги Бенковски„ – Велинград, са работили за повишаване информираността 

у малолетните и непълнолетните относно разпространението и употребата на наркотични 

вещества сред подрастващите. Извършени дейности:  



Повишаване информираността относно разпространението и употребата на наркотични 

вещества.  

         Изработване на информационни материали с максимално подробна информация за видовете 

наркотици. 

          Разработване и разпространение на информационни материали по проблеми, свързани с 

употребата на наркотични вещества.  

           Информиране на децата и учениците за видовете наркотици, зависимостите, до които водят и 

последствията от това. 

            Усвояване на умения за превантивно поведение при ситуации в училище, вкъщи, навън, 

които могат да доведат до пръв достъп до наркотични вещества. 

 

      2.Попълване на анкети. 

       -От проведеното анкетиране стана ясно, че учениците не биха желали да употребяват 

наркотични вещества. Познават хора, които разпространяват такива субстанции. 

        Най–често употребяваните според тях психоактивни вещества са:  

-марихуана; 

-лепила(бронз); 

-хероин; 

         Според педагогическия персонал на училището, малко от учениците разговарят с родителите 

си по теми свързани с наркотици. 

 

Класните ръководители в ОУ”П. Берон” - с.Бирково, разясняват на учениците опасностите, 

до които могат да доведат употребата на наркотични вещества. Как и по какъв начин да разберат, че 

са зависими, ако вече използват такива. 

В Час на класа всеки класен ръководител разяснява на учениците опасностите, до които 

могат да доведат употребата на наркотични вещества. Как и по какъв начин да разберат, че са 

зависими, ако вече използват такива. 

Важно при беседите е, че учениците  се запознават  с последиците от употребата на 

наркотици. Изготвено е информационно табло, подкрепено със снимков материал  за ефекта от 

наркотиците върху човешкото тяло. Скенерни снимки на мозък на здрав човек и на пушещ 

марихуана от лаборатория в САЩ, създадена и работеща от края на 60-те години на миналия век 

във връзка с марихуаната и хашиша, употребявани от хипитата. 

Описани са преките влияния на наркотиците на физическо и психическо равнище. 

Типичната възраст на употреба е младежката. Често стремежът е да се повишат физическите, 

творчески и интелектуални постижения. Особено популярни са при продължителни купони, танци, 

при интензивни периоди на работа и обучение. На информационното табло са описани всички 

видове наркотични вещества и техните последствия.  

Преподавателите намериха и статии от вестници и интернет, доказващи пагубното влияние 

на алкохола и цигарите, които са най-често употребявани в тези географски ширини.  

Учениците в тази възраст, около12-13 години често прибягват до употребата на енергийни 

напитки, считайки ги за безобидни. Беше подробно разяснено какви са вредните последствия за тях. 

Наблюдението показва, че сърдечните контракции са по-силни след консумацията на 

стимулиращата течност. Поради това учените стигат до заключението, че децата и хората с някои 

определени здравословни проблеми трябва да избягват подобни енергийни напитки. 

На родителска среща са информирани и родителите за влиянието на различните упойващи 

вещества. Всеки родител може да се запознае подробно на таблото за информация  какви тестове 

съществуват, за да тества детето си за употреба на наркотици. За какви симптоми трябва да следи и 

какви промени настъпват в поведението на детето. 

В час по Български език и литература е поставена задача на учениците да напишат отговор 

на житейски  въпрос или есе на тема: „Човекът, свободен и независим от дрога“ 



Училището разполага с книга за „пропусквателен режим“, в която всяко влизащо в сградата лице  

си оставя трите имена,  лични данни и време за престой. Такъв човек може да бъде и дилър, ето 

защо има дежурни учители, които следят за безопасността на учениците. 

На лице е и видеонаблюдение, което записва случващото се в училище и в двора на сградата. 

В ОУ „Иван Вазов“ село Пашови, се провеждат периодично беседи на теми за последиците 

от ползването на наркотици, тютюнопушене и алкохол. Изработват се презентации, постери и 

плакати във тази връзка. Ограничен е достъпа на непознати лица в двора на училището,  с цел 

ограничаването на разпространението на такива вещества.  

В ИСУ „Св.св.Кирил и Методий” Велинград, са проведени различни мероприятия с 

информативен и превантивен характер: 

Превенция на рисковото поведение и  употребата и злоупотребата с наркотични вещества  

чрез, беседи, разработване и представяне на презентации, относно вредите които нанасят 

наркотиците върху човешкия организъм. 

   

 Вредата от наргилето – V-ХІІ клас  - кл. ръководители 

 Международен ден без тютюнопушене – 16 ноември – Презентации на ученици 

 Антиспин и антидрога кампания“ – Презентации на ученици. 

 “Трафик на хора” , “Кибертормоз” – презентации, ІХ-ХІІ клас 
 По програма „Връстници обучават връстници “ съвместно с ИОУ ”Н. Рилски”, МКБППМН и ДПС, 

бяха представени темите  “Тормоз” и “Кибертормоз”  от ученици VII и IX клас. 

Превантивната работа в  ИСУ“Васил Левски“- град Велинград , относно превенцията за 

наркотични зависимости  през 2021 година, включва следните дейности:  

1.1 Организиране, провеждане и спазване в  учебния процес на наложените ковид мерки. 

1.2 Провеждане на беседи с учениците по плана на класния ръководител, за часа на класа ,с цел  

обсъждане  начините и методите на манипулиране, водещи до употреби и пристрастяване с 

психотропни вещества. 

1.3 Запознаване на учениците с рисковете от употребата на психоактивни вещества, чрез ролеви 

игри, работа по казуси, изработване на табла. 

1.4 Придобиване  от  учениците на знания и умения за работа в групи по метода „Връстници 

обучават връстници“. 

1.5  Включване на младите хора в спортни и туристически изяви. 

1.6 Участие на учениците в различни класни и извънкласни форми на обучение, с цел 

превенция. 

1.7  Провеждане на индивидуални и групови работа с учениците относно тяхното поведение, 

взети решения и възможности за избор на начини за отреагирване в определени ситуации. 

1.8 Контролно-пропусквателен  режим в  училището. 

      1.9 Работа по плана на създадените комисии в училище с цел превенция. 

2.Реализирани дейности и обсъждани теми според възрастта на учениците:                                                                                                                                                                   

2.1 Индивидуално и групово консултиране на родители и ученици                                                                

-  По теми свързани с употребата на наркотици;                                                                              

-  По теми свързани  с агресията и насилието в училището и извън него;                                                 

-  Често срещани индивидуални трудности в училище и извън него;                                             

-   Решаване на казуси, насочване при вземането на решения и правенето на избори; 

2.2Активно участие на дежурните ученици относно пропусквателния режим и спазване на 

установения  правилник на училището, както и спазване на наложените за различните периоди 

ковид мерки. 

2.3 Активно участие  на учениците в дейността на сформирания за учебната година 

Ученически съвет. 

2.4  Участие на учениците от шести клас в  програма – ДПУ, с цел превенция. Организиране 

и провеждане на различни мероприятия с участието на всички ДПУ-та на територията на Област 



Пазарджик. Участие в едноседмичен лагер, с цел усвояване на умения и толерантни 

взаимоотношения. 

2.5 Участие на учениците в спортни училищни, междуучилищни и общински мероприятия. 

2.6 Участие на учениците в училищното ученическо радио“Междучасие“, рок групата на 

училището и училищната телевизия, чрез изяви  на различна тематика. 

      2.7 Обсъждане  на теми:“Тютюнопушене, наркотици” и „Трафик на хора“, „Наркотиците и 

ние“. 

2.8 Участие на учениците по различни проекти. 

2.9 Участие на учениците по проекти организирани от МОН. Организиране и провеждане 

на едноседмичен летен лагер, с цел снемане на напрежението и отрицателните нагласи във 

взаимоотношенията на учениците, както и посещение на  местности с образователна насоченост. 

Търсене на  въпроси и отговори, начини на реакция за по-толерантно от поведение. 

3.Отбелязване на  празници като: 

-  Международен ден за борба срещу СПИН. 

– Международен  ден за- „Безопасен Интернет“ 

– Свети Валентин- дайте път на любовта 

-   Патронен празник на училището- „Живота и делото на Апостола“ 

-  „Ден на Розовата фланелка“- НЕ на насилието в училище. 

- други 

4. Участие в мероприятия:                                                                                                                                                      

4.1 Участие на клуб „Млади възрожденци“ в мероприятия организирани от СУ“В. Левски“ 

съвместно с Община Велинград .   

4.2 Благотворителни изяви с участието на учениците, учителите и родителите. Организиране на 

мероприятия свързани с Великден и други празници през учебната година.  Организиране и 

провеждане на Благотворителен   Коледен базар, събраните средства от който , се дариха на 

семейство пострадало в борбата с  ковид 19. 

4.3 Участие на учениците по международни проекти. 

5.Очаквани резултати: 

Учениците да реализират своите идеи и убеждения, като покажат на съучениците и 

приятелите си, различните начини да кажат „НЕ“ на различните видове зависимости. Да поемат 

отговорност за избора си и нeговите последствия. Да успяват да разпознават начините на 

манипулация и различните заблуди относно „ЗАВИСИМОСТИТЕ“  в техния живот, както и да 

успяват да реагират по най- адекватния  начин, взимайки правилно решение. Предавайки познания 

и опит от ученици на съученици и приятели, е най- добрия начин  за превенция. 

 

В СУ”Методи Драгинов” с.Драгиново са сформирали групи по класове, предимно с 

ученици от 7клас до 12 клас в училището, някои от които са проведени онлайн, на теми: 

„Превенция на зависимости – психоактивни  вещества”, „Наркотици и наркомания”, „Младите хора 

и наркотиците”. Изнесени са онлайн беседи, като превантивна дейност на учениците от 7-ми – 10-ти  

клас „Пушенето – кой се нуждае от това?”, „Самооценка”, „Дрогата – изкушението, което не си 

струва да опитваш” –онлайн дискусии. Прожектиране на видеофилм „ Открадната светлина” от 

видео материали за превенция - трафик на хора. През 2021г.. учениците от 10-ти и 12-ти клас са 

работили в група, по предоставен въпросник „Митове и факти за канабиса”. Раздадени са листовки 

и брошури на родителите с разпознаването и превенция от наркотици, на тема „Наркотиците и 

младото поколение”.  

В СУ”Христо Смирненски” с. Света Петка през учебната 2021/2022г. се обучават 411 

ученици, разпределени в 22 паралелки от 1-ви до 12-ти клас. През първия срок на учебната година 

са проведени различни дейности и училищни мероприятия с учениците, с оглед превенция на 

употребата на наркотици, алкохол и тютюн. Разработен е и е приет план за превенция на употребата 

на наркотици, алкохол и тютюн в училището. Съгласно залегналите дейности в плана се проведоха: 

антидрога кампания – раздаване на брошури, презентации на тема за негативното влияние на 



дрогата и последствията от употребата на наркотични вещества, изготвяне на табла. В часа на класа 

класните ръководители са разглеждали темите за зависимостите от употребата на наркотици, 

алкохол и тютюн, причините пораждащи такива, както и мерки за пресичането им. Проведоха се 

анонимни анкети с учениците от 7-ми до 9-ти клас. 

Превенцията на рисковете за младите хора е част от училищните политики на ПГИТ 

„Алеко Константинов” - Велинград. Превенцията на рисковете за младите хора е част от 

училищните политики на гимназията. Всяка година в  планове и програми има заложени дейности, 

свързани с ограмотяването на учениците и родителите по темата за наркотичните вещества, както и 

превенция на тютюнопушенето, което е все по – масово и на все по – ранна възраст.  

В плановете за часа на класа класните ръководители бяха  предвидили теми за дискусия, като 

активна страна да  са учениците, те  да търсят информация, специализирани клипчета, да изготвят 

презентации и ДР. В програмата и плана за гражданско,здравно,екологично и интеркултурно 

образование също бяха планувани теми за повишаване на здравната култура и осведоменост на 

учащите.  

В отделни класове бяха направени анкети, от които стана ясно, че младите хора имат 

представа за някои вещества и рисковете от употребата им. Голям е процентът на тези,които са 

пробвали и използват наргиле. Около 65% са активните пушачи, за радост много по – малко са тези 

които употребяват алкохол извън училище. Голяма част от младите хора употребява новите 

модерни средства за пушене – електронни цигари, вайп и техните производни. 

Ученическият съвет също инициира дейности, свързани с тази проблематика. С помощта на 

свои преподаватели изготвиха листовки за родителите, с които да ги запознаят какви са  рисковете 

за тийнейджърите и как да им помагат.  

В часовете на класа, на отделни класове  при присъствена  форма на обучение медицинското лице 

проведе разговори и беседи, свързани с употребата на наргиле и др. лесно достъпни вещества, които 

вредят на здравето и развитието на младите хора. 

 

 Превенцията на употребата на наркотични вещества може общо да се опише като активен 

процес за повишаване на информираността, за създаване на условия и подпомагане на изграждането 

на индивидуални и групови познания и умения, които утвърждават здравословния начин на живот и 

здравето у човека. Целта на превенцията е не само да се предотврати употребата на наркотични 

вещества, но също така и да се забави започването на тази употреба или да се предотврати 

преминаването ѝ в проблемна употреба. Предизвикателството на превенцията е да подпомогне 

младите хора да приспособят своето поведение, нагласи и възможности спрямо въздействията на 

динамичната среда. Съвременните подходи в областта на превенцията имат за основна цел да 

минимизират рисковото поведение, свързано с употребата на наркотични вещества. Общата гледна 

точка за това какво е превенцията на употребата на наркотици, особено сред непрофесионалните 

среди е, че тя се състои единствено в информиране (обикновено предупреждение) на младите хора 

за ефекта (най- често опасностите) от употребата на наркотици. В този смисъл, тя се отъждествява с 

медийни кампании. 

 

Включване на младите хора в спортни и туристически прояви, с цел превенция срещу 

употребата на наркотични вещества. През 2021г. много от мероприятията не успяха да бъдат 

проведени, поради епидемиологичната обстановка в страната. За изпълнението на тази дейност, 

през 2021г., община Велинград, успя да реализира„Деня на активното ходене”, с включване на 

антидрога послания, както и мероприятието Ден на спорта, Ден на предизвикателството, съвместно 

с МКБППМН..  

 

1.2. Превенция на рисковото поведение в общността 

 За провеждането на превантивна и разяснителна работа в общността и оказване на подкрепа 

на семейства, допринася дейността на Център за обществена подкрепа – Велинград. Една от 

приоритетните дейности на ЦОП е работа по превенция на отклоняващо се поведение сред младите 



хора. Съвместно с ОЗД към ДСП Велинград, МКБППМН и ДПС към РУ на МВР е изграден 

механизъм за съвместни действия, с цел превенция на асоциални прояви.  

  Осъществяваме работа по превенция чрез провеждане на информационни срещи и дискусии 

на теми насилие, трафик, алкохол и наркотици. Целта  е да се повиши информираността и знанията 

у младите хора за ранно разпознаване на рисковите фактори, въвеждане и отработване на модели на 

поведение, които да развият уменията им за правилен избор в рискови ситуации  и преодоляване на 

последствията.   

         През отчетния период, деца насочени от ОЗД към ДСП Велинград, от МКБППМН, от 

ЦНСТДБУ, получават  психологическа подкрепа, с цел установяване на причините и организиране 

на ресурсите за справяне с проблемното поведение.  

       ЦОП има разработени групови програми, като: 

 „Купон без риск”, с цел превенция на рисково поведение, формиране на отговорно сексуално 

поведение и полова култура. 

 „Безопасно сърфиране в интернет”, с цел формиране на дигитална култура. 

 „Заедно срещу насилието” , с цел разпознаване на насилието в различните му форми, начини 

за предпазване, към кого да се обърнем за помощ и др. 

 Групова програма за деца и младежи в „Конфликт със закона” 

            

           През 2021г.  ЦОП    реализира  информационни срещи, по актуални  и значими за младите 

хора теми: 

  „Безопасно сърфиране в интернет”, с цел формиране на дигитална култура. 

 „Заедно срещу насилието” , с цел разпознаване на насилието в различните му форми, начини 

за предпазване, към кого да се обърнем за помощ и др. 

    Реализирана бе групова програма за деца  и младежи в „Конфликт със закона” . Програмата е 

насочена към млади хора, които имат ресурс да променят поведението си в желаната посока, да 

формират приемлив поведенчески модел, да развият своята самооценка и да формират положителен 

„Аз” – образ.В процеса на подпомагане на децата и младежите с отклоняващо се поведение, е 

необходимо да се разбере какво ги тревожи, какви са мечтите им. Именно, чрез игрови ситуации, 

дискусии и споделяне в група се създаде  т. нар. „защитено пространство за споделяне”, което 

помага на младия човек да развие умения за общуване, за самоконтрол, за формиране на социална и 

емоционална компетентност. 

В разработването на занятията бяха използвани иновативни техники- мозъчна атака, ролеви 

игри, работа в група, работа по казуси и др., чрез които младите хора бяха активни участници в 

процеса. Отворено бе пространство за споделяне, за изразяване на мнения.          

Психолозите в ЦОП осъществяват психологическа подкрепа на деца/младежи, жертва на 

насилие, с цел преработване на травмата от преживяното.  

 Подкрепа в ЦОП получават деца и младежи с поведенчески проблеми. В работата с тях 

залагаме на психологическото консултиране, предоставяме  защитена среда за споделяне. 

Основната цел е осъзнаване на поведението като неприемливо, формиране на правилен 

поведенчески модел, 

  Оказана бе подкрепа на деца/младежи в семейства, при които съществува риск, или е налице 

синдром на родителско отчуждение.  

  Подкрепен бе и процеса на реинтеграция на деца/младежи в биологичните семейства. 

През 2022г. предстои да бъдат реализирани дискусии по темите: 

 Равнопоставени в любовта”- придобиване на умения за създаване на равнопоставени и 

здравословни връзки между момичета  и момчета и подобряване на общуването между тях. 

 „Успешни на пазара на труда”- предназначена е за млади хора, на които им предстои да 

търсят работа.      



Педагогическите услуги, които предлага ЦПЛР- ОДК, са на отлично ниво – дейността е 

планирана за всяка учебна година и в по-перспективен период. Предизвикателството на 

превенцията на употребата от наркотични вещества е да подпомогне учениците -тийнейджъри да 

приспособят своето поведение, възможности и нагласи спрямо въздействията на средата като 

социални норми, взаимодействие с връстниците, условията на живот. В този аспект ЦПЛР-

Обединен детски комплекс е социално - сигурна среда за общуване на младите хора до 19 години от 

различните училища в нашия град и е сфера за алтернативна им заетост в борбата срещу негативите 

на улицата. Интердисциплинарният образователен подход осигурява взаимодействие на 

творческата, обществената, художествената, спортната и развлекателната култури за децата.  В 

актива му от дейности са включени тренировки, репетиции, изследователска и информационна 

дейности, благотворителност, сценични и други изяви, които ангажират времето и вниманието им .  

         Удовлетворени сме от факта, че всички наши възпитаници проявяват толерантност в 

отношенията помежду си и към ръководителите си. Не са предизвикали никакви конфликти и 

прояви на агресия, която обикновено е съпроводена от използване на наркотици и алкохол. 

И тази година бе трудна и за Центъра, поради карантината и COVID-19. 

Повечето от дейностите бяха в електронна среда през по-голямата част от периода. Въпреки 

това работата с децата и младежите продължи успешно, с много завоювани отличия. 

Всички ръководители в екипа проявяват загриженост,  наблюдателност и отговорност към 

своите възпитаници и в непринудени разговори застъпват проблематиката с рисковете от 

употребата на алкохол, цигари и наркотици. 

Срещи с автори на книги –Николай Райков и Илия Деведжиев пренесе децата в чудния свят 

на приказките и те получиха уроци за това, как да създават собствено творчество по оригинален и 

интересен начин. 

Много от конкурсите и фестивалите се проведоха онлайн. 

Музикалните школи работеха с децата индивидуално и групово. Включихме се в 

международния конкурс “Българска душа на святата земя“, организиран от посолството на Израел-

награди получиха Калоян Прегьов, Мария Кошеджийска и Дарина Лагадинска от „Звънче“. 

Отличия донесоха нашите възпитаници от вокалната школа и Младежка музикална формация от 

„Песенна палитра“, „Северно сияние“ , престижния национален конкурс „Път към славата“, Заедно 

в 21 век“, „Млади таланти“ в НДД „Утринна звезда“, Межд.конкурс за млади изпълнители в 

Перник, фестивала “Кърнолски-летен лагер“. 

Младежката музикална формация проведе пролетен творчески лагер и взе участие в 

Творческата ваканция на НДД “Нека творим заедно“ в с.Равда. Срещите с връстници и обмяната на 

положителни емоции и връзки допринася винаги за социалната ангажираност и превенция на 

вредните навици. 

Танцовите формации тренираха както у дома, индивидуално и пред компютър ,така и в 

залата но това също спомогна за разтоварване от уроци и поддържане на спортна форма, както и за 

емоционалното здраве на децата и младежите. Те ни зарадваха с много медали и титли през 

годината-„Диана къп-Ямбол“, организацията и многото медали от„Велинград данс енд спа“, 

участието в България търси талант и наградата на публиката, състезанията в Бургас от Държавното 

първенство. Творчески лагери се проведоха на Юндола и на морето, преди всяко състезание се 

провеждаха с именити наши и чужди гост-треньори. 

           За изграждане на здравословното поведение на младежите най-добрата алтернатива е спорта 

и в ЦПЛР-ОДК се случва с школата по плуване, с активната тренировъчна и състезателна дейност 

на  нашите плувци.  Успяхме да проведем пролетен плувен турнир на Цветница на плувните 

клубове както и  Традиционния  коледен плувен турнир-децата се състезаваха по възрасти и най-

добрите получиха медали и грамоти. В някои от месеците плувците тренираха дистанционно с 

комплекси от упражнения в домашна среда. Непрекъснатата заетост на децата и младежите с 

извънкласни дейности в центъра и уплътняване на свободното им време със заниманията им по 

интереси е стъпка напред в борбата и превенцията на наркотичните вещества. Спечелените медали 

и купи в Международния турнир Пловдив, Руси Русев“ в Стара Загора, „Пирин“ в Благоевград, 

„Спартак“ в Сандански ни дават увереност ,че работата с подрастващите върви успешно. 



Няколко конкурса, на които ЦПЛР-ОДК бе инициатор и организатор допринесоха за активно 

включване на подрастващите от общината в творческа дейност: „Мартичка“, Писане на великденска 

яйца от Чепинския край/ в дистанционна среда/, Литературен конкурс, посветен на Народните 

будители“, „БДП“ и „Защита при бедствия и аварии“ Тези конкурси имаха за цел да ангажират деца 

и младежи социално , с дейности различни от учебния материал , което също спомага за превенция. 

        „Парад на приказните герои“ с участие на театрална школа и останалите школи  събра и 

зарадва много младежи от центъра и социалните домове. Концерт на школите за Международния 

ден на детето-1ви юни в центъра на града зарадва гости и приятели. 

Над 250 участника се включиха в 11-тото издание на Международния фестивал за песен и 

танц “Дъга над Клептуза“, което ,въпреки пандемията се състоя с голям успех. 

Школите „Журналисти“ „и „Родолюбчета“ също работят много активно, макар и в 

електронна среда  за ангажираното участие на деца и младежи в тях. Те участват и печелят 

множество награди в редица онлайн конкурси: “От Коледа до Васильовден“, „Стоян Михайловски“-

Русе, Рождество на спасителя-Бургас, “Рецептите на баба“, „България и Европа-традиции и 

бъдеще“, „Мисия –будител“, „Аз, морето и Бургас“, „Добрите очи“, „С Ботев в сърцата ни“, „Моят 

национален герой“ и др . 

Школа „Цвят , линия , форма, „ в която младите художници творят също взе участие в 

редица конкурси и получи награди :национален пленер в гр. Пещера, „Аз обичам Черно море“, 

“Лазарка, мома гиздава“ и др ,“Чудният свят на Родопите“ и др. Децата от школата се включват и в 

пленерите “Багри и ноти“, „Аз обичам Велинград“, участват успешно и в конкурсите, инициирани 

от ЦПЛР. Рисуват съвместно с децата от ЦСОП и ЦНСТ. 

Младите театрали ни радваха през годината с театрални постановки и участие и награди от 

межд. конкурс “Млади таланти“-гр. София.Те се включват със сценки във всички наши концерти и 

изяви. 

Проведохме традиционните инициативи-Коледно утро-концерт на школите, музикални 

продукции-пролетна, лятна и Коледна, децата от логопедична група се включиха с украса на 

коледни дръвчета, с Младежка музикална формация , танцова формация и „Звънчета“ участвахме с 

богата програма  в Пролетен базар в гр. София. 

Посетихме възпитаниците на ВУИ-гр. Ракитово и изнесохме артистична програма, с цел 

положително въздействие върху вредните прояви и личен пример. Участвахме с благотворителна 

акция на децата за събиране на хранителни продукти за нуждаещи се възрастни хора в Общината. 

 С цялостната си дейност  ЦПЛР- ОДК-Велинград е утвърден като  образователен, 

възпитателен  и развлекателен център – най-сигурната социална среда за предпазване от 

негативните влияния в обществото ни и в частност – превенция от наркотичните зависимости. 

Една от целите на учебно възпитателния процес в ЦСОП е информираност на ученици и 

родители за видове наркотични вещества и вредата от злоупотребата с тях. 

Проблемите с децата са безбройни, но един от най-страшните – това е тенденцията с 

широкото разпространение на наркотиците. Несъзнавайки какво се случва с организма им, децата 

не само вредят на здравето си, а и се пристрастяват. Нехайни, родителите оставят децата си, 

разчитайки на самоконтрола на отрочетата си. Образователната институция е тази, която пряко се 

ангажира с проблема, започвайки от проучване на застрашените ученици, анализиране на рискови 

фактори, откриване на причините за посягането към наркотичните вещества, въвличане на родители 

и институции в процеса на превенция и въздействие. 

 Една от целите на учебно възпитателния процес в ЦСОП е превенция и информираност на 

ученици и родители за видове наркотични вещества и вредата от злоупотребата с тях. Целия 

педагогически колектив е ангажиран с този процес и са обхванати всички ученици и техните 

родители. Разработени са училищни програми за превенция на зависимости от употрабата на 

упойващи, наркотични вещества, както и алкохол и тютюнопушене. Провеждат се беседи, 

дискусии, лекции с участието на местните органи на РПУ, презентират се информационни 

материали, филми с подходяща тематика. Редовно се провежда анкетиране на учениците за 



своевременно откриване на застрашени ученици и такива в риск. Разработен е механизъм за 

справяне с тези проблеми с участието на заинтересованите институции. Функционира комисия за 

борба с противообществени прояви с участието на психолога и всички класни ръководители. 

Работи комисията за работа с родители, разработени програми за консултиране, информиране и 

обучение на родители, както и за участието им в обучителен, терапевтичен и рехабилитационен 

процес в ЦСОП.  

Ангажирана е с превенцията на зависимости и комисията по здравно образование. 

Сформирана е позитивна и подкрепяща образователна среда за стимулиране на участието в 

учебните дейности на ученици и техните родители, установена е доверителна обратна връзка. 

Извършват се редица позитивни инициативи за стимулиране на добро поведение и спазване на 

правилата в групите.  На всички ученици е предоставена възможността за свободен избор на 

занимания по интереси, участие в клубове и терапевтични групи. Разнообразието от заниманията по 

интереси се осигурява чрез разработване на проекти по национални програми. Изградена е 

устойчива връзка между учител-ученик-родител, извършва се дълбочинна оценка на поведението на 

ученика и набелязват се ефективни начини за своевременно решаване на проблема.  

Психолозите към ЦСОП-Велинград работят с учениците в риск по специално разработени 

индивидуални програми по преодоляване на нежелано поведение и се провежда работа по 

конкретен случай.  

Като резултат от нашата дейност е установено, че нямаме случаи на ученици, употребяващи 

наркотични вещества.  

 Работата по превенция на зависимостите ще продължи и през следващата учебна година с 

използване на интересни за учениците форми, методи и по-разнообразни мероприятия. Ще се 

наблегне на по-активна комуникация и работа с институциите. ЦСОП ще подкрепя всички 

инициативи на община Велинград в тази насока.                

МКБППМН – община Велинград, извършва социално- превантивната дейност, свързана с 

предотвратяването и ограничаването на действието на криминогенните фактори, което е основна 

функция и задача на Комисията, регламентирани в ЗБППМН. 

В тази връзка, МКБППМН организира консултации, беседи, информационни кампании сред 

децата за намаляване риска от употребата на опиати, разясняване на наказателната отговорност в 

случаите на притежание и разпространение на наркотици, ролята и грижите на родителите за 

предпазване на децата им от рисково поведение.  

  Във връзка с международния Ден за безопасен интернет, посветен на защитата на децата в 

онлайн  пространството, обществен възпитател посети ОУ „ Георги Бенковски“, където  представи  

презентацията „Безопасен интернет”, с подбрани за целта слайдове. 

  Превантивни дейности на МКБППМН с децата на  ЦНСТДБУ по отношение употребата на 

алкохол и наркотични вещества, като им беше предоставена информация и последваща дискусия на 

теми:„Какво кара децата да посягат към алкохола и последиците от него?“, темата за 

произхода на наркотиците,  видове наркотични вещества, как да реагират, ако намерят младеж в 

безсъзнание от свръхдоза или от отравяне с примеси в наркотик, кой употребява наркотици и защо, 

какви са рисковете? 

  През 2021г. успешно се реализира мероприятието „Връстници обучават връстници”, като на 

учениците от 5-ти и 6-ти клас, бяха представени темите за „Кибертормоз” и „Трафик на хора”.  

  За първа година беше организиран конкурс „Най – добрият клас”, реализиран на територията 

на общината. Конкурсът се проведе под мотото „Бъди отговорен – бъди в час” и е по инициатива на 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните.В конкурса взеха участие две основни и две средни училища, чрез мотивирани 

писма от класните ръководители. 

  На  26.06.21г. Международния ден за борба с наркотиците, бяха раздадени брошури от 

обществените възпитатели. Съвместно с ЦПЛР – ОДК се организира мероприятие, в което взеха 



участие децата от всички училища на територията на общината. Децата изразиха своето виждане 

против дрогата, чрез рисунки и послания.   

  С цел организиране свободното време на децата, беше проведено мероприятието „Синьо 

лято” – игри и забавления на плажа  

По случай  „Ден на толерантността” -16-ти ноември, беше организирано мероприятие, в 

което взеха участие, децата от ОУ”Георги Бенковски” – Велинград. Целта на инициативата беше да 

провокира мисленето на децата, творческата им изява и лична позиция по отношение на 

толерантността, чрез рисунки. Чрез творбите си, децата показаха, че все още вярват в добротата и 

приятелството, които са важни ценности в живота и са убедени, че взаимното уважение и 

разбирателство правят хората по-човечни.  

Община Велинград и МКБППМН организираха Ден на спорта, Ден на предизвикателството, 

в което взеха участие деца от всички училища на община Велинград. Целта на мероприятието е да 

стимулира децата към активен начин на живот и спорт.  

За Деня на усмивката бяха посетени възпитаниците на ВУИ – Ракитово, като целта на 

мероприятието беше децата да намерят своя житейски и професионален път. Комисиите на 

Велинград и Ракитово подариха на децата спортни пособия, с цел стимулиране на активен начин на 

живот.  

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. 

През 2021г. продължи реализацията на Програмата на МКБППМН за превенция на 

престъпността, противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и 

непълнолетни в община Велинград, изготвена съвместно с ИДПС на РУ -Велинград. Целта на 

Програмата е, ограничаване на риска от извършване на асоциални прояви и правонарушения от 

деца в община Велинград, като една от темите е – «Превенция на употребата на наркотици и 

злоупотребата с алкохол и тютюнопушене от малолетни и непълнолетни ” ;   

Психолозите към ЦСОП-Велинград работят с учениците в риск по специално разработени 

индивидуални програми по преодоляване на нежелано поведение и се провежда работа по 

конкретен случай.  

Като резултат от дейността им е установено, че нямат случаи на ученици, употребяващи 

наркотични вещества.  

Опазване здравето и живота на децата е основна цел и приоритет в дейността на РУ –

Велинград. През 2021г. въпреки наложените противоепидемични мерки свързани с коронавируса 

на територията на цялата страна и срещаните затруднения, продължи реализирането на някои от 

заложените в програмата на Комисията по наркотични вещества при община Велинград, цели и 

приоритети.  

Във връзка с откриването на новата учебна година и активизирането на дейността за 

ефективно противодействие, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления свързани с 

наркотични вещества, бяха организирани срещи с директорите на учебни заведения за съгласуване 

на съвместни действия и осигуряване сигурността в районите на учебните заведения. Създадени са 

контакти за бърза двустранна връзка с тях в случаи на констатиране на подобни случаи.  

През периода се проведоха различни мероприятия  съвместно с МКБППМН община 

Велинград, ИСУ „Св.св.Кирил и Методия” и ОУ „Неофит Рилски” – Велинград, като „Връстници 

обучават връстници”, на теми „Кибертормоз”и „Наркотични вещества”. През месец юни, съвместно 

с ОДК се реализира мероприятието „Не на наркотиците”.През периода регулярно, понякога и 

съвместно с представител на МКБППМН са извършвани проверки на питейни и увеселителни 

заведения за спазване на разпоредбите на чл.45 от ЗЗД и Наредба №1 на община Велинград, 

относно спазването на вечерен час, сервирането на алкохол и продажбата на тютюневи изделия, 

както употреба и разпространение на наркотични вещества в тях на малолетни и непълнолетни. 

Проследяване за спазване на разпоредените противоепидемични мерки.  



Във връзка с ограничаването достъпа на външни лица в районите на училищата, 

пропускателния режим се контролира засилено, като в повечето училища има видеосистеми за 

наблюдение на обектите си. Пропускателния режим в училищата се извършва от лицензирани 

охранителни фирми или от вътрешна ведомствена охрана. Лицата и фирмите осъществяващи тази 

дейност са инструктирани и проверявани от органите на МВР. Полагат се усилия за недопускане на 

инциденти, застрашаващи или излагащи на опасност живота и здравето на децата в училище, като 

се вземат бързи и адекватни мерки от съответните институции. В определени училища съществува 

практика да се организират ежедневни дежурства от учители, за недопускане на тютюнопушене и 

употреба на наркотични вещества и алкохол от ученици в и районите на училищата. 

На базата на изложеното е изготвена „Работна карта за недопускане разпространението на 

наркотици” към договора за обществен ред и сигурност, подписан между община Велинград и РУ – 

Велинград. В нея са заложени конкретни мероприятия с определени отговорници, като основните са 

обходи и наблюдения на училищата за предпазване на децата от наркотици, срещи с училищните 

администрации, проверки на нарко-сборища и контингент.  

Наложените през годината противоепидемични мерки и променена форма на обучение в 

училищата нарушиха изготвения график по национална програма „Работа на полицията в 

училищата” и залегналата в нея тема „Наркотици”. 

 1.4 Развитие на знания и умения сред родителите за превенция употребата и злоупотребата с 

психоактивни вещества сред децата и младежите.  

При необходимост, институциите работещи по проблемите с наркотичните вещества, 

съдействат и насочват родители и семейства към необходимите специалисти. При провеждане на 

родителски срещи и други мероприятия, представители на училища, психолози, полицейски 

служители, както и представители на МКБППМН, разясняват вредите от използването на 

наркотични вещества. Разработват се и се  разпространяват информационни материали за родители 

по проблемите на наркотиците. 

Целият педагогически колектив е ангажиран с този процес и са обхванати всички ученици и 

техните родители. 

В ЦСОП – Велинград, една от целите на учебно възпитателния процес е информираност на 

ученици и родители за видове наркотични вещества и вредата от злоупотребата с тях. Целия 

педагогически колектив е ангажиран с този процес и са обхванати всички ученици и техните 

родители. Разработени са училищни програми за превенция, провеждат се беседи, дискусии, лекции 

с участието на местните органи на РПУ, презентират се информационни материали, филми с 

подходяща тематика. 

През месец септември 2021г. МКБППМН, съвместно с Център „Развитие”, организира 

училище за родители, където бяха представени и обсъдени  темите за срещани трудности по 

отношение предоставяне на грижи за здравето на децата, превенция от употреба на наркотични 

вещества, въпроси и отговори свързани с грижите по отглеждането и възпитанието на децата. 

1.5. Повишаване информираността на обществото 

На страницата на Община Велинград и местни сайтове, редовно се отразяват, всички 

събития, свързани с проведени дейности и мероприятия по отношение на наркотичните вещества, 

както и се отразяват от местните медии. 

II. Информация и оценка 

Ежегодно се предоставя отчет по дейността на Комисията по наркотични вещества, който се 

изготвя със съдействието на всички институции и училища на територията на Община Велинград, 

имащи отношение по превантивната дейност на наркотиците. 

III. Управление и координация 

По предоставена информация от РЗИ – Пазарджик, на територията на община Велинград има 8 

аптеки, притежаващи Лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели.  



От служители на Дирекция Медицински дейности към РЗИ – Пазарджик са извършени проверки на 

аптеките, като не бяха открити нарушения при водене на регистър за документиране на операции  с 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества Спазени са изискванията на 

Наредба№21/2000г. при водене на медицинската документация и отчетност и противоепидемичните 

мерки за борба с COVID 19 инфекцията.  

През изминалата година две от аптеките в града, прекратиха лицензията си за работа с 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. До края на 2021г. други две аптеки, от 

които една новоразкрита получиха лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински 

цели. Така броят на аптеките в община Велинград с лицензия за дейности с наркотични вещества за 

медицински цели се запази.  

В проверените аптеки, дейностите се извършват от магистър – фармацевт, като за цялата 

година 2021г. на територията на общината не са наложени санкции.  

 IV. Изпълнението на Програмата постигна следните резултати сред учащите и 

младежите: 

 Да се мотивират и осъзнаят предимствата на ефективното общуване в проблемни 

ситуации, в сравнение с пасивното или агресивно поведение, които често водят до 

отклоняващо се от нормите поведение. 

 Да осъзнаят механизмите на собственото си поведение, като търсят помощ в средата 

си.  

 Да формират една по-висока компетентност, помагаща им да поемат отговорност за 

собственото си поведение в училищната общност. 

 

V. Препоръки 

Предложения към Общинската комисия: 

- Ежегодно организиране на семинари и обучителни тренинги за ученици; 

- Проверки на магазини (съвместно с компетентните органи) за неправомерна продажба на 

алкохол и цигари на малолетни и непълнолетни. 

- Да се търсят алтернативни съвременни начини за работа с учениците в посока  превенция на 

употребата на наркотични вещества. Добре би било да се включват известни личности, 

любими звезди на младите хора, които да участват в тренинги и workshops в училищата. 

Важно е  да се дава възможност на децата сами да откриват и осмислят нужната 

информация. 

- Да се организират градски  форуми с участието на родители и специалисти ,на които да се 

дават подходящи съвети за справяне с рискови  ситуации и проблемите на младите хора. 

Особено важно значение в това отношение придобива отговорното и ефективно 

взаимодействие между педагогическите специалисти и семейството.  

 

 

 

 


