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Съдържание 
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НАШИЯТ ЕКИП

ПАРТНЬОРИ

КОНТАКТИ



Съгласно Закона за контрол върху 

наркотичните вещества, се създават 

Общински съвети по наркотичните 

вещества (ОСНВ). Функциите и задачите са 

определени с Правилника за 

организацията и дейността на 

Националния съвет по наркотичните 

вещества.

Превантивно – информационният 

център събира, съхранява и анализира 

информацията на общинско ниво, която е 

необходима за изготвянето, 

осъществяването и координацията на 

програмите за борба срещу злоупотребата 

с наркотични вещества.

Превантивно – информационният 

център подпомага Общинския съвет по 

наркотични вещества при изготвяне и 

предоставяне на информация  за 

изпълнението на общинските програми за 

борба срещу злоупотреба с наркотични 

вещества пред Националния съвет по 

наркотични вещества. 



През учебната 2018/2019г. е 

проведена  кампания „Началото е 

край” в средните училища в област 

Враца с ученици от 7- 11 клас. Те 

бяха запознати с последиците  от 

употребата на  „новата дизайнерска 

дрога”, която започва все повече да 

се използва от по- младите. 

Представен им бе и филмът 

„Началото е край”, който е сниман с 

хора от реалния живот и тяхната 

история свързана с вредите, които 

наркотиците са им нанесли. В края 

на всяко обучение, учениците 

попълваха и анкетни карти с 

въпроси, свързани с тяхната 

запознатост с разпространението и 

употребата на наркотични вещества 

на територията на област Враца.



Обученията са насочени към 4-те класове 

на началните училища.Целта е даване на 

информация на достъпно за възрастта ниво, 

за рисковете и вредата от употребата на 

психоактивни вещества и включване в 

начален етап в кампанията за борба със 

зависимостите. 

Обучението съдържа: 

- Кратка презентация- Законни и незаконни 

психоактивни вещества;

- Попълване на текст с изпуснати думи;

-„Приказка за здравето”- как поведението 

на животните олицетворява поведението на 

хората;

- Оригами котенце- разиграване на комикс,  

сгъване по шаблон;

- Раздаване на наръчник за родители.

Тези обучения се провеждат поради 

факта, че непрекъснато се увеличава броят 

на децата, които опитват наркотични 

вещества, намалява възрастовата граница 

на опитвалите наркотици и слаба 

информираност на децата от началния курс 

и техните родители, относно рисковете и 

вредата от наркотиците.



Обученията се провеждат с ученици от 

5 до 7 клас в училищата на територията на 

община Враца. Експертите от ПИЦ –

Враца представят специално изготвена за 

Кампанията презентация за основните и 

най-често употребявани наркотични 

вещества, както и за вредата и 

последиците от употребата на енергийни 

напитки и наргиле. Темите, които са 

засегнати в обученията са съобразени с 

възрастта на учениците. След всяко 

обучение социологът от ПИЦ провежда  

анкетно проучване под формата на тест, 

чрез което получаваме обратна връзка от 

учениците за усвояването на 

представения им материал. 



“Световен ден  

без 

тютюнопушене

Хип-хоп фестивала 

„Rockin’ the Walls’’

ents

Велопоход „НЕ 

на наркотиците”

Световен ден за 

борба със СПИН



ПИЦ към ОСНВ, съвместно със специалисти от РЗИ -

Враца и здравният медиатор към Община Враца 

отбелязаха Световния ден без тютюнопушене , с 

ученици от XI клас на СУ "Св. Климент Охридски" 

Враца . На тях им бе представена презентация за 

вредата от тютюнопушенето и запознаване с уреда 

смокер лайзер , който отчита нивото на въглеродния 

оксид в издишания въздух на активни и пасивни 

пушачи . Бяха раздадени информационни материали 

и послания за вредата от тютюнопушенето . На края 

на мероприятието бяха засадени дръвчета в двора на 

училището , като символ за чист въздух .

В отбелязването на събитието се включи и екипа на 

"Инвейтикс"ООД - Враца. Мотото на тазгодишната 

кампания е : "Здраве за белите дробове без тютюн".



На 08.06.2019 год. за трета поредна година, Враца бе домакин на хип-хоп фестивала 

„Rockin’ the Walls’’. Събитието се проведе на откритата сцена в парк „Дъбника“, 

като в него взеха участие редица известни български хип-хоп изпълнители.

Програмата продължи с концерт, в който се включиха: 

DJ Unkle Billy и Julydrummer, Секта, 5 O’clock, 

Прим & Nerve, N. Kotich, Gerata & NRGD, 

MD Beddah, Shumery Tribe, 

True Soul Nation и други.

В тазгодишното издание на 

„Rockin’ the Walls’’ графити-майсторът 

– Светозар Янков – Sve, изрисува стенопис на 

част от сградата на СУ „Никола Войводов“, чиито основен 

акцент е образованието и науката.Творбата върху фасадата 

представя търсещо знанието момиче, което е заобиколено от книги.

В рамките на фестивала екипът на Превантивно-информационния център 

организира Благотворителен базар, като събраните средства в размер на 276,45 лв. бяха 

преведени по сметка за лечението на Даниел Маринов.

Събитието се организира с подкрепата на Община Враца и ПИЦ-Враца.



Над 100 ученици от врачанските училища се 

включиха във велопохода „НЕ на наркотиците“. 

Събитието, организирано по повод 

Международния ден за борба с наркоманиите 

и нелегалния трафик на наркотици, тази година 

преминава под мотото на СЗО„Здраве за 

правосъдието. Правосъдие за 

здравето”.Шествието премина през главни 

пътни артерии в града, като след това 

участниците се отправиха към прохода 

Вратцата. Велопоходът завърши на разклона 

за село Згориград, където бе проведена 

лекция-разговор от педагог в Превантивно 

информационен център – Враца. На лекцията 

бе обяснена вредата и последствията от 

употребата на най- разпространените 

психоактивни вещества, как те влияят върху 

организма на подрастващите, има ли разлика 

между леки и тежки наркотици и какви са 

начините за лечение на наркозависими в 

страната. За най- активните по време на 

лекцията имаше награди. Младежки работници 

от Младежки център- Враца проведоха 

викторина с исторически въпроси, свързани с 

град Враца и също раздадоха награди. Най-

малките участници в похода бяха от 3 и 4 клас 

и те получиха награди.



ОСНВ - Враца и Превантивно-информационен 

център, проведоха обучителен семинар на тема : 

"Психоактивни вещества - вреда и последици". 

Обучението бе по инициатива на областния 

координатор на здравните медиатори, с цел да 

бъдат обучени здравните медиатори от област 

Враца , които работят с ромската общност на 

терен.

Експертите от ПИЦ, представиха обучителните 

програми по превенция от зависимости, добри 

практики, както и разясняване на вредите и 

последиците от употребата на ПАВ. В края на 

обучението имаше дискусия по темата.

Участниците в семинара получиха сертификат за 

участие в обучението, както и превантивни 

материали .



За поредна година екипът на 

ПИЦ Враца взе участие в 

Кампанията ангелска елха, 

която се организира от 

областния информационен 

център. Организаторите и 

доброволците в кампанията 

зарадваха деца на бащи, 

лишени от свобода във 

врачанския затвор, като 

подготвиха пакети с дрехи, 

обувки, играчки и лакомства.

По инициатива на ПИЦ, съвместно с младежите-

доброволци, бе организирана Коледна работилница. Бяха 

изработени коледни картички и късмети за младежите от 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Поправителен дом за 

непълнолетни младежи към затвор Враца.



Експертите от ПИЦ Враца провеждат ежеседмични обучения по 

селективна превенция от психоактивни вещества в Средно 

училище „ Св.Св. Кирил и Методий” към Поправителен Дом за 

непълнолетни младежи – Затвор Враца. Обученията   включват 

различни теми: Видовете наркотични вещества – вреди и 

последици от употребата им; Нелегалният трафик на наркотици.

Дейността на експертите от ПИЦ – Враца е конкретната помощ 

на лица употребяващи психоактивни вещества.  Провеждат се 

индивидуални срещи със засегнатите лица и техните родители, 

обсъждат причините довели до употребата, вредите и 

последиците. Поддържат се контакти с местата за лечение у 

нас. Съдействаме за изпращане на лечение. 

По покана от телевизия 

Римекс, експерти от ПИЦ 

Враца взеха участие в 

предаването „Почти всичко” 

на тема: “Не на агресията”



Младши експерт превенция 

на наркомании в 

Превантивно  -

информационен център  град 

Враца 

Диана Младенова

Педагог в Превантивно –

информационен център град 

Враца 

Ивалина Ангелова

Социален работник в 

Превантивно –

информационен център град 

Враца  

Мадлен Иванова

Секретар в Общински съвет 

по наркотични вещества град 

Враца

Стела Борисова

Председател в Общински 

Съвет по наркотични 

вещества  град Враца

Наталия Кръстева 



Областна 

Дирекция на 

МВР - Враца

Регионално

управление на 

образованието

Регионална 

здравна 

инспекция

ГД 

“Изпълнение 

на 

наказанията”  

Затвор – Враца

Български

червен кръст

Здравен

медиатор на 

Община Враца

Звено 

"Център за 

младежки

дейности"

Враца Софтуер 

Общество



Град Враца, ул. 

“Кокиче” № 14

ПИЦ - Враца

pic_vratza@abv.bg

+359 / 92 62 44 59
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