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ЛЕГЕНДА НА СЪКРАЩЕНИЯТА
ОбСНВ – Общински съвет по наркотични вещества
ПИЦ – Превантивно-информационен център
МСНВ – Младежки съвет по наркотични вещества
ЦОП – Център за обществена подкрепа
МКБППМН – Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни
ОД на МВР – Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи
РЗИ – Регионална здравна инспекция
ОЗ „ИН” – Областно звено „Изпълнение на наказанията”
НПО – Неправителствена организация
РИО – Регионален инспекторат по образование
БЧК – Български червен кръст
БМЧК – Български младежки червен кръст
ИПСМП - Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ
ДДЛРГ – Дом за деца лишени от родителска грижа
I АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА НА МЕСТНО НИВО
Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ към Община Габрово е
създаден през 2002 г., като орган за осъществяване на националната и местна политика
в областта на злоупотребата с наркотици. В ОбСНВ влизат представители на Община
Габрово, МКБППМН, ОД на МВР, РЗИ, Районен съд, Районна прокуратура,
Митническо бюро – Габрово, Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, РИО
– Габрово, Дирекция „Социално подпомагане”, ОЗ „ИН”, Център за обществена
подкрепа към Община Габрово.
Основна задача на ОбСНВ е осъществяване координация, ефективно
взаимодействие и сътрудничество между институциите, НПО, младежките сдружения
и медиите в усилията им за ограничаване на разпространението и употребата на
психоактивни вещества. Съветите по наркотични вещества разработват, осигуряват и
координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с
наркотични вещества; на базата на данните, получени от различните източници на
информация, правят оценка на нуждите в съответната община – от превенция, лечение,
рехабилитация.
При реализирането на Годишните планове за действие, ОбСНВ работи в
партньорство с ръководствата на учебните заведения в града, педагогическите
съветници и медицинските специалисти в училищата, инспекторите от Детска

педагогическа стая, Отдел „Закрила на детето”, МКБППМН, РЗИ, БЧК,
неправителствени организации, Център за лечение на зависимости в Габрово.
За 2014 г. на територията на ОД на МВР Габрово са задържани 59 лица с
наркотични вещества, от които 10 за производство, 4 за разпространение, 55 за
притежание и 55 за употреба. Голяма част от задържаните са с повече от един вид
нарушение. Заловените количества наркотици са: канабис /суха маса/ - 3,243 кг.;
канабис насаждения – 22,796 кг.; хероин – 0,5 гр., амфетамини – 63 гр. В сравнение с
2013 г. се наблюдава намаляване броя на лицата, заловени с наркотици /84 лица – през
2013 г./, но увеличаване на количеството заловени наркотични вещества.
Заловените количества наркотици на територията на ОД на МВР съвпада с
наблюдаваните процеси, свързани с употребата на наркотици в региона – значително
намаляване употребата на хероин и увеличаване търсенето на канабис и синтетични
психоактивни вещества /амфетамин и метамфетамин/. Нараства и интересът на
младите хора към т.н. дизайнерски наркотици, като закупуването им се извършва
основно през Интернет и от магазини „Нирвана”, намиращи се в столицата и морските
курорти на страната.
През 2014 г. прокурорите от Габровски съдебен регион са образували 63 нови
досъдебни производства с предмет „наркотични вещества”. Осъдени с влязла сила
присъда – 48 лица по 47 осъдителни присъди. Поради липса на доказателства са
прекратени 31 броя досъдебни производства. По 35 обвинения са внесени обвинителни
акта и споразумения в съд.
За 2014 г. в Центъра за спешна медицинска помощ са регистрирани общо 13
спешни случаи, свързани с наркотици – като 1 от тях е остра реакция след употреба на
опиати, 11 – остра реакция, свързана с употреба на други наркотици и 1 случай на
абстинентен синдром, свързан с употреба на наркотици. За сравнение, спешните
случаи, свързани с употреба на наркотици през 2013 г. са били 6. През 2014 г. в МБАЛ
„Д-р Тота Венкова” АД са регистрирани четирима пациенти с нефатални спешни
случаи, свързани с употреба на наркотици.
В областта на лечението на зависимости към наркотични вещества,
детоксикация на зависими в региона се провежда в Отделение за зависимости към
Държавна психиатрична болница – Севлиево. От януари 2009 г. към ИПСМП
„Кабинет за психично здраве Д-р Господинова” – гр. Габрово е разкрит Център за
лечение на зависимости, предлагащ Програма за лечение с агонисти и агонистантагонисти /Метадон и Субститол/. По данни на двата центъра, през 2014 г. лечение
са потърсили 62 лица с проблемна употреба на психоактивни вещества - хероин,
амфетамини, екстази и канабис. В Програмата за лечение с Метадон през 2014 г. са
включени 10 лица, от които 3 жени.
Освен субституиращо и поддържащо лечение, Програмата към ИПСМП
„Кабинет за психично здраве Д-р Господинова” включва индивидуална и групова
психотерапия на пациентите, индивидуални и групови консултации за родители и
близки на зависими.
Превантивно-информационният център /ПИЦ/ към Община Габрово
осъществява превантивни дейности и програми на общинско ниво. ПИЦ отговаря за
събиране, съхраняване и анализиране на информация от различни институции,
работещи по проблема „наркомании”, която е необходима за изготвянето,

изпълнението и координирането на общински програми за борба срещу злоупотребата
с наркотици.
Главни насоки в работата на ПИЦ – Габрово са превантивно-информационна,
обучителна и консултативна – разработване и осъществяване на превантивни
дейности и програми сред различни целеви групи; разработване и осъществяване на
алтернативни форми за осмисляне на свободното време на младите хора; обучения на
мултидисциплинарни екипи за превенция употребата на психоактивни вещества;
разработване, издаване и разпространение на превантивни и здравно-образователни
материали; провеждане на информационни кампании; консултиране на млади хора и
родители по въпроси, свързани с наркотиците и зависимостите.
ІІ ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
И през 2014 година основните усилия на ОбСНВ и ПИЦ бяха насочени към
превенция употребата на наркотици, чрез активното и целенасочено включване на
училището и младите хора в дейности, насочени към информиране за рисковете от
употреба на дрога, развиване на социални умения и компетенции, формиране на
нагласи за здравословен начин на живот, повишаване на гражданската активност,
както и предлагане на алтернативна ангажираност за свободното време. Основен
партньор в работата на ОбСНВ и ПИЦ е Младежкият съвет по наркотични
вещества /МСНВ/, в който са включени ученици на възраст 15-19 години от всички
габровски професионални гимназии и СОУ, както и младежи до 25 години.
Основните насоки, в които работят членовете на МСНВ са: повишаване
информираността на младите хора по отношение на рисковете от употреба на психоактивни вещества; консултиране на връстници и провеждане на тренинг-обучения по
подхода „връстници обучават връстници”; организиране и провеждане на различни
младежки инициативи, насочени към предоставяне на алтернативи за сводното време и
промоция на здравословен начин на живот; организиране на кампании за превенция на
наркоманиите.
В осъществяване на превантивните дейности, ОбСНВ, ПИЦ и МСНВ разчитат и
на подкрепата и съвместните усилия на доброволци и от други младежки организации
– ИМКА – Габрово, БМЧК, Сдружение „Социален диалог 2001”, НЧ „Христо
Смирненски 1949”. Голяма част от кампаниите и превантивните инициативи ОбСНВ
организира и осъществява съвместно с Център за обществена подкрепа към Община
Габрово.
Извършени дейности:
1. Кампании, организирани и реализирани от Общински съвет по наркотични
вещества и Превантивно-информационен център по зависимости към Община
Габрово
 Инициатива по повод 14 февруари
Инициативата бе организирана и проведена съвместно с ЦОП към Община
Габрово, под мотото „Любовен кръговрът”. С помощта и активното участие на
доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества, бяха организирани игри с

награди за ентусиасти на всяка възраст. Всички желаещ имаха възможността да
завъртят Колелото на любовта и да проверят своя късмет.
 Кампания по повод 1-ви март – Баба Марта
В един от най-българските празници - Баба Марта, клиенти на ЦОП подкрепа
при Община Габрово и доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества
организираха празник на толерантността, уважението между поколенията и добрината.
Младежите изработиха мартенички, които дариха на възрастните хора от Клуба на
пенсионера в гр. Габрово.
 Кампания „Място в сърцето“.
Доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества и клиенти на ЦОП се
включиха в кампанията „Място в сърцето” за набиране на средства за Градинката с
мечето. Те изработиха сувенири, средствата от продажбата на които бяха дарени за
целите на инициативата.
 Превантивна кампания „Училище за добрини“
Кампанията е инициирана и организирана от ОбСНВ и ЦОП към Община
Габрово. Тя стартира в края на 2014 г. и към нея се присъединиха почти всички учебни
заведения на територията на община Габрово. Идеята е „Училище за добрини” да се
превърне и постоянна инициатива, насочена към превенция на неприемливото
поведение на учениците и стимулирането им за извършване на „добри дела”. Цели се
изграждане на позитивна ценностна система, повишаване на чувството за отговорност
и съпричастност, чрез реализиране на дейности, насочени към извършването на
„добрини”, с активното включване както на ученици, така и на учители и родители.
В края на учебната 2014/2015 г., чрез регионалните печатни и електронни медии,
ще бъдат популяризирани „добрините” на участниците в кампанията, с цел създаване
на устойчиви модели на поведение сред младите хора.

2. Проекти и младежки инициативи, реализирани с участието на ОбСНВ, ПИЦ и
МСНВ към Община Габрово
 Проект „Младежи без граници: добри практики в управлението на
младежки центрове и работа с младежи в риск”
През 2013 – 2014 г. Общинският съвет по наркотични вещества при Община
Габрово и Народно читалище „Христо Смирненски 1949” – Габрово участваха като
партньори на Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за Ефективни Граждански Алтернативи” в
реализирането на дейности по проект „Младежи без граници: добри практики в
управлението на младежки центрове и работа с младежи в риск”. Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси и се изпълнява в сътрудничество със сдружение „Европейска академия във
Флоренция“ – Италия. Той има за основна цел да подкрепи социалната интеграция на
младежи в риск чрез:
1) изучаване и анализ на италиански добри практики в управлението на младежки
центрове с активно участие на неправителствени организации;

2) социално експериментиране – изпробване на практики за привличане на
младежи в риск в дейностите на младежки центрове на базата на италиански опит;
3) популяризиране на социални иновации в социалната интеграция на младежи в
риск при включването им в дейности на младежки центрове.
В рамките на проекта през 2014 г. бе изготвена концепция за прилагане на
италианския опит за работа с младежи в риск на територията на Община Габрово.
Основната идея бе да се реализира експеримент за социално включване на младежи в
риск от град Габрово, чрез подготовка и представяне на театрален спектакъл на
социално значима тема – практика, използвана активно за привличане на младежи в
риск в Младежки център Sonoria и Младежки център Le Piagge.
Спектакълът „Приказка за зеленоокия принц” бе подготвен по мотиви от есе на
ученичка и разкрива пагубното влияние на наркотиците върху приятелството и
любовта. В постановката участваха клиенти на Центъра за обществена подкрепа,
доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества и актьори от театрална
формация „Гаргара”.
Премиерата на спектакъла бе на 26 юни - Световен ден за борба с наркотиците, в
залата на Народно читалище „Христо Смирненски 1949”.

 Проект „В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА“
Проект „В търсене на истината” се реализира от НЧ „Христо Смирненски 1949”,
с финансовата подкрепа на Програма Младежки дейности на Община Габрово за 2014.
В реализирането на дейностите по проекта активно се включиха и доброволци от
Младежкия съвет по наркотични вещества. Проектът имаше за цел да формира
социално ангажирани личности с активна гражданска позиция по проблеми с местно,
национално и европейско измерение. Тази цел беше постигната чрез създаване на клуб
„Дебати” към НЧ „Христо Смирненски 1949”. Участниците преминаха обучения за
работа в екип, развиване на комуникативни умения, себепредставяне и себеизразяване,
умения за презентиране, риторика, запознаване със структурата на дебата, представяне
и защитаване на тези, аргументация, толерантност, дебатиране, работа с микрофон и
пр. Специално внимание беше обърнато на процеса за придобиване на умения за
работа с различни източници на информация.
В рамките на проекта бяха представени публично два дебата на тема „Лесно ли е
да се живее здравословно” пред ученици в ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" и ПГТ „Пенчо
Семов”.
Младежкият съвет по наркотични вещества се включи и в заключителния етап
на реализирането на проекта на ИМКА – Габрово „8 цели - ние действаме” - "Седмица
на целите на хилядолетието". Доброволците от МСНВ засадиха две дръвчета, близо до
офиса на ОбСНВ и ПИЦ, пред които са поставени табели с послания за по-активна
работа по постигане на две от осемте цели на хилядолетието: ЦЕЛ 3: Насърчаване
равнопоставеността и овластяване на жените и ЦЕЛ 4. Намаляване на детската
смъртност.

Във връзка с Международния ден на доброволците – 5 декември, доброволец от
Младежкия съвет по наркотични вещества бе избран за „Доброволец на годината” в
направление „Превенция употребата на наркотични вещества” на традиционната
церемония за награждаване на отличилите се доброволци през 2014 г., организирана от
ИМКА – Габрово.
Доброволците от МСНВ се включват активно и в логистиката на събития,
организирани от отдел «Култура и туризъм» на Община Габрово – Откриване на
карнавалния сезон, прожекции на филми в зала «Възраждане» и др.
3. Семинари, дискусии, обучения
 Обучение на родители от гр. Трявна
По покана на ръководството на СОУ „П.Р.Славейков” – гр. Трявна, през м. март
2014 г. ОбСНВ проведе обучение на тема „Наркотици – признаци и последици от
употребата” с участието на родители на ученици от седмите класове на училището.
 Семинар за обмяна на добри практики
ОбСНВ към Община Габрово, съвместно с ОбСНВ – Велико Търново
организираха на 09.04.2014 г. в гр. В. Търново семинар за споделяне на добри
практики в областта на превенция на наркоманиите, с участието на доброволци от
Младежките съвети по наркотични вещества от Габрово и Велико Търново. По време
на семинара младежите имаха възможността да споделят опит, да представят
иновативни подходи и методи за превенция употребата на психоактивни вещества,
както и форми привличане на повече младежи за доброволчески дейности. Обсъдени
бяха и възможности за бъдещи съвместни инициативи.

 Обучение на служители от регионалните звена „Пътна полиция”
През м. май 2014 г. Общинският съвет по наркотични вещества организира
обучение за служители на „Пътна полиция“ от област Габрово. На участниците бе
предоставена информация относно видовете наркотични вещества и тяхното
въздействие върху физическото и психическото състояние на употребяващия.
Представени бяха и ефективни методи за разпознаване на шофьор на МПС, който е
употребил психоактивно вещество. Пътните полицаи се запознаха и с документите,
които трябва да притежават и представят шофьорите на МПС, които са включени в
програми за лечение на наркозависими.
Обучението се реализира във връзка със сключено споразумение за
партньорство между Министерство на здравеопазването и Министерство на
вътрешните работи.

 Информационни срещи – дискусии с представители на Фондация „Бетел
Бълагария”
На 24.06.2014 г. Общинският съвет по наркотични вещества организира срещидискусии за ученици, учители, родители и специалисти по проблемите на
наркоманиите, с участието на представители на Фондация „Бетел България” . В
дискусиите се включиха и младежи, преминали успешно програмата на „Бетел” за
лечение от наркозависимост и доказали устойчивост в отказването си от наркотични
вещества. Те споделиха от личен опит за проблемите и опасностите, на които са се
излагали, докато са употребявали дрогата и усилията, които е трябвало да положат за
излекуването си.
Фондация „Бетел България” представи и презентация „Откъснатото поколение”,
която провокира разговор за причините, довели до прекъсване на контактите между
родители и деца, до нарастващата агресия сред подрастващите и за отговорността на
семейството, училището и институциите за опазване здравето и живота на младите
хора.
 Обучение на ученици от гр. Дряново
През м. ноември, по покана на МКБППМН – Дряново, ОбСНВ проведе обучение на
ученици от дряновските училища на тема „Наркотици – видове, въздействие и
последици от употребата им”.
 Обучение на ученици и родители от гр. Севлиево
През м. декември 2014 г., по покана на МКБППМН – Севлиево, ОбСНВ проведе
обучение на младежи от Севлиево на тема „Как да помогнем на приятел, употребяващ
наркотици”. Обучението се проведе в Младежкия център и в него се включиха
ученици от училищата в община Севлиево, както и доброволци от младежките
организации в града.
Обучението на родители от Севлиево бе на тема „Как да разпозная признаците
на употреба на наркотици при моето дете?”. Родителите се запознаха с найразпространените и най-нови наркотици сред младите хора, с въздействието им и
рисковете от използването им.
 Обучения на ученици от гр. Габрово
Общинският съвет по наркотични вещества – Габрово e разработил мултимодулна
програма за превенция употребата и злоупотребата с психоактивни вещества,
насочена към следните целеви групи – учители, педагогически съветници, медицински
специалисти, ученици и родители. Програмата включва следните модули:
- Образователно-информационен модул за учители
- Образователно-информационен модул за педагогически съветници и
медицински специалисти
- Образователно-информационен модул за родители
- Интерактивна обучителна програма „Информираният избор” за ученици 5-12
клас

- Прожекции на филми, свързани с темите „наркотици” и „зависимости”, с
последващи дискусии – за ученици 5-12 клас
Мултимодулната програма е предложена на всички училища в Габрово и дава
възможност на ръководствата на училищата и класните ръководители, според нуждите
на съответното учебно заведение, да ползват за провеждане на обученията
специалисти от ОбСНВ и ПИЦ, както и обучени доброволци от МСНВ.
През 2014 г. ОбСНВ и ПИЦ проведе тренинги за рисковете от употреба на
психоактивни вещества и развиване на социални умения на ученици в следните
училища и класове:








ОУ„Ран Босилек” - 5а; 5б; 6а; 6б; 7а; 7б клас.
ОУ„Иван Вазов” - 5а; 5б; 6 клас.
ОУ„Христо Ботев” - 4а; 6а; 6б; 7а; 7б клас.
СОУ„Отец Паисий” - 7 клас
ПМГ„Акад. Иван Гюзелев” - 7а; 7б; 10а; 10б; 10в; 10г; 12а; 12б; 12б; 12г клас.
ПГ по туризъм „Пенчо Семов” - 7а; 7б; 8б; 8в; 12а; 12б; 12в; 12г клас.
ПТГ„Д-р Никола Василиади” - 9а клас

 Обучения в ДДЛРГ - Габрово
В периода септември - декември 2014 година са проведени обучения по
интерактивна обучителна програма „Информираният избор” за превенция за
наркоманиите в ДДЛРГ - гр. Габрово на теми „Вредите от тютюнопушенето” и
„Наркотици - признаци и последици от употребата”. След проведените обучения се
проведоха поредица от дискусии за вредата от употребата на психоактивни вещества.
 Обучение на учители от ОУ „Иван Вазов”
На 3 декември ОбСНВ проведе обучение на педагогическия състав на ОУ „Иван
Вазов”. Представена бе информация за видовете наркотици, въздействието и рисковете
от употребата им. Акцентира се и върху признаците, по които учителите могат да се
ориентират за евентуална употреба на наркотици от учениците.
За педагозите бяха подготвени и предоставени информационни и превантивни
материали, които могат да се използват в часовете на класа по теми, свързани с
наркоманиите.
Участие на специалистите от ОбСНВ в семинари и обучения, свързани с
повишаване на квалификацията и придобиване на специфични знания и умения:
 Участие в международна конференция „Канабис и новите наркотици”,
проведено в гр. Варна на 4-6 юни 2014 г. Конференцията бе организирана от
Община Варна и ECAD /Европейски градове срещу наркотиците/. Участие в
събитието взеха национални и международни експерти, работещи в областта на
намаляване търсенето на психоактивни вещества. По време на конференцията бе
предоставена информация относно новите тенденции, политики и подходи за
справяне с нарастваща употреба на канабис и дизайнерски дроги.

 Участие в 8-ма Национална конференция по проблемите на превенция на
употребата и злоупотребата с наркотични вещества, проведена на 27-28 ноевмри
в гр. Бургас, с участието на представители на Общинските съвети по наркотични
вещества и Превантивно-информационните центрове от цялата страна.

ІІІ ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Една от задачите на ОбСНВ и ПИЦ - Габрово е осигуряването на адекватна
информация относно ситуацията с употребата на наркотични вещества на територията
на Община Габрово, с оглед по-прецизното планиране и осъществяване на
превантивни дейности. Ежегодно ОбСНВ подготвя и представя в Националния съвет
по наркотични вещества към Министерство на здравеопазването Годишен доклад
относно ситуацията, свързана с наркотиците в гр. Габрово. Структурата на този доклад
е взаимствана от проекта “Мулти – сити мрежа “, Група “Помпиду” към Съвета на
Европа.
Информация за реализираните превантивни дейности през предходната година и
актуални данни за цените на наркотиците на улично ниво се подават от ОбСНВ и ПИЦ
към Националния фокусен център за наркотици и наркомании, който подготвя
Годишен доклад към Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании в
Лисабон за интегриране в Европейския доклад.
ОбСНВ – Габрово работи в много добро сътрудничество с институциите, които
предоставят информация, свързана с наркоманиите – ОД на МВР, Окръжен съд,
Окръжна прокуратура, РЗИ. Ценна и актуална информация относно пазара и
употребата на наркотици в гр.Габрово се получава от младите хора, посещаващи
консултации в ПИЦ, а също и от родителите, които търсят помощта на специалисти.
ІV КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ
ОбСНВ и ПИЦ – Габрово, наред с превантивната и информационна дейност,
предлага и консултации на деца и семейства по проблеми, свързани с наркотиците
и зависимостите. Консултативната дейност е с няколко основни направления:
- Консултиране за видовете наркотични вещества: въздействие, признаци за
употреба, последици от употребата;
- Информиране относно възможности за лечение и рехабилитация на
зависимости в страната и в чужбина;
- Съдействие за постъпване в терапевтични общности;
- Консултиране на родители и близки на хора с проблемна употреба на
наркотици;
- Оценка тежестта на злоупотреба и мотивационно интервюиране;
- Насочване към доставчици на социални услуги за деца и семейства за
дългосрочно консултиране;
ОбСНВ поддържа контакти с всички места за лечение на зависимости в
България – Психиатрични болници, Отделения за детокс, Програми за субституиращо
и поддържащо лечение с Метадон и Субститол, Терапевтични общности, Дневни
центрове за рехабилитация. Голяма подкрепа в дейността си получаваме от Сдружение

„Майки срещу дрогата” – Пловдив, с чието съдействие имаме възможност да
изпращаме младежи за дългосрочно лечение в не само в страната, но и в чужбина.
ОбСНВ си сътрудничи и с Центъра за лечение на зависимости в Габрово, към
който са насочвани голяма част от потърсилите помощ родители и младежи. Зависими
младежи, включени е Програмата за лечение, са канени и се включват и в инициативи,
организирани от ОбСНВ и МСНВ.
През 2014 г. 12 родители са потърсилите съдействие в ПИЦ – Габрово във
връзка със съмнения относно употреба на наркотици от децата им. От специалистите в
центъра родителите получават информация, консултиране, образователни материали и
подходяща литература по проблема.
Силни и слаби страни в превантивната дейност на ОбСНВ и ПИЦ – Габрово
Силни страни:
 Активна дейност на Младежкия съвет по наркотични вещества – доброволците
са обучени по подхода „Връстници обучават връстници” и работят съвместно с
ОбСНВ по училища; подготвят и осъществяват различни инициативи и
кампании;
 Много добро сътрудничество и координация между ОбСНВ, училищните
ръководства, педагогическите съветници и медицинските специалисти в
училищата;
 Развито партньорство с организации, работещи в сферата на младежките
дейности - голяма част от инициативите на ОбСНВ и МСНВ се реализират
съвместно с други младежки организации;
 Разработена превантивна програма „Информираният избор”, даваща
възможност за реализиране на превантивни дейности сред ученици 5-12 клас,
педагози и родители;
 Реализират се превантивни дейности извън територията на община Габрово,
благодарение на доброто сътрудничество с МКБППМН в гр. Дряново, гр.
Севлиево и гр. Трявна;
 Търсят се различни възможности за провеждане на информационни срещи и
дискусии с утвърдени специалисти в сферата на превенцията, лечението и
рехабилитацията на зависимости.
Слаби страни:
 Липсват разработени програми в областта на селективната превенция – за
отпадналите от училище ученици; деца и младежи с противообществени прояви;
деца и младежи от ромски произход и с нисък социален статус;
 Недостатъчно активна работа по отношение на „превенция на средата” –
превантивни дейности в местата, където най-често се употребяват наркотични
вещества – барове, клубове, нощни заведения, други места за забавление;
 Недостатъчно активна работа с медиите - както за популяризиране на дейността
на ОбСНВ и МСНВ, така и за информиране на обществеността по проблемите
на наркоманиите;
 Липсват възможности за провеждане на системни обучения за превенция на
зависимостите в училищата;

 Все по-трудно мотивиране на младите хора за включването им като доброволци
в Младежкия съвет по наркотични вещества;
 Неизползван ресурс в превантивната дейност са студентите от специалността
„социални дейности” на Техническия университет в Габрово;
 Не е развито сътрудничеството със спортните клубове в Габрово, където
членуват много деца и младежи от общината. Съществува потенциал за
реализиране на съвместни превантивни дейности за промоция на здравословен
начин на живот;
 Затруднение в намирането на подходящи форми за ангажиране на родителите по
проблемите, свързани с превенция употребата на наркотични вещества.

Изготвил: /п/
Габриела Йосифова
Председател на ОбСНВ

