
Дейности/услуги на ОбСНВ и превантивно-информационните центрове в
условията на пандемия и извънредно положение

Наименование на
организацията

Извършвани дейности/интервенции Контакти

ОбСНВ и ПИЦ -
Благоевград

Консултации на наркозависими, 
семействата им, както и консултации на 
семейства и лица с превантивен характер
по телефона - 073/83 07 11, чрез имейл  
- pitaizan@gmail.com, и отговори на 
запитвания чрез сайта marihuana.bg.
Конкурс по превенция на наркоманиите 
за ученици в две теми: „Моят любим 
национален герой“ – за I-IV клас и 
„Човекът – свободен и независим“ –
за V-VII и VIII- XII клас.

тел. 073/83-07-11;

e-mail: 
pitaizan@gmail.com

ПИЦ - Варна

Екипът на Програмата за индикативна 
превенция на употребата на наркотични 
вещества сред деца в риск провежда 
телефонно терапевтично консултиране с 
децата, включени в програмата, и 
техните родители по предварително 
уточнен график. В разговорите често 
присъства и темата за коронавирус, 
което налага и даване на допълнителна  
психологическа подкрепа и 
иинформация за предприетите мерки във
Варна.
Екипът на Програмата за превенция на 
употребата на наркотични вещества сред
ученици VIII-XII  клас провежда 
дистанционно обучение на новите 
членове на училищните превантивни 
клубове, работещи по връстников 
подход. За целта се използва специално 
разработена дигитална обучителна 
платформа, включваща въпросници, 
обучителни материали, изпитни тестове 
и в бъдеще чат-рум. 
Екипът на Програмата за превенция на 
употребата на наркотични вещества сред
ученици V-VII клас подготвя финалния 
вариант на „Методическо ръководство 
за учители за превантивна работа в 
седми клас“ и Интерактивно учебно 
пособие за ученик от VII клас „Какво 
трябва да знаем за наркотичните 
вещества“.

Обслужват открити телефонни линии, на
които ежедневно възрастни самотни 
хора и трудноподвижни лица могат да 

тел. за контакти: 
052/ 820 117

e-mail:
mdc_vn@abv.bg

сайт: 
http://prevencii.com
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заявят помощ за закупуване на храна и 
лекарства, на тези хора се оказва и 
психологическа помощ и подкрепа от 
психолозите в ПИЦ.
Обслужват  телефоните, обявени за 
записване на доброволци, в помощ на 
Общинския щаб в изпълнение на мерки 
и инициативи, насочени към 
ограничаване разпространението на 
COVID-19 в град Варна.

ПИЦ - Видин

Онлайн консултации, чат и телефонни 
консултации на телефони: 094 600 775; 
094 600 930, както и чрез личните си 
профили във Фейсбук.
Доброволен труд в кампаниите по 
осигуряване на топъл обяд на хора, 
организирани от Община Видин в 
помощ на самотно и трудно живеещите 
възрастни хора в града.
Обявен е конкурс за есе или рисунка на 
следните теми: Как повлия пандемията 
върху социалния ни живот? Живот в 
изолация: Как се промених като 
личност? Как виждам моя живот след 
пандемията?

тел. за връзка: 
094 600 775,
094 600 930

ПИЦ - Враца

Екипът на ПИЦ - Враца подготвя и 
изпраща материали за дистанционното 
обучение на педагогическите съветници 
на училищата в града относно 
кампанията „Животът е безценен, не го 
заменяй за дрога”.

тел. за контакт:
092/ 663 122,
092/ 665 708

e-mail:
pic_vratza@abv.bg

ПИЦ - Габрово

Поддържа връзка с целевите групи  по 
телефон, електронна поща, чрез 
социалните мрежи.

Участие в кампанията на Община 
Габрово за набиране на доброволци в 
подкрепа на мерките, свързани с 
коронавируса и ангажираност с 
набирането и координирането на 
дейността им.

Разработват уроци в електронен вариант,
които изпращат на педагогическите 
съветници, които се провеждат в 
часовете на класа.
Разработват и издават бюлетин с 
информация за дейността на ПИЦ - 
Габрово.

тел. за контакт:  
0882 442 251;
066/ 809 818
e-mail:
osnv@gabrovo.bg
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ПИЦ - Добрич

Осъществява консултации по телефона, 
поддържа комуникация и чрез 
социалните мрежи.

тел. за контакт:
058/ 601 203
централа:
058/ 600 577
e-mail:
picdobrich@abv.bg

ПИЦ - Кърджали

Участват в  пряка телефонна линия за  
консултиране и предоставяне на  
психологическа помощ на хора, които 
страдат или се намират в емоционална 
криза заради наложилата се социална 
изолация във връзка с 
разпространението на коронавируса.
Подготвя онлайн конкурс за есе на тема: 
„Свободата като илюзия и илюзия за 
свобода“, който ще бъде обявен за 
ученици от 8 до 12 клас в Област 
Кърджали.

тел. за връзка: 
0361/ 6 73 01,
0361/ 6 73 87

e-mail:
piz_kj@mail.bg

сайт:
osnv.kardjali.bg

ПИЦ - Ловеч

Осъществява консултации по телефона и
онлайн.

тел. за контакт:
068/688 244,
068/601 367

ПИЦ - Пазарджик 
Предоставя консултации по телефона на 
лица в нужда или проблем. Отговаря на 
текущи въпроси, поставени от различни 
лица – родители и деца.

тел. за контакт:
034/ 445 505

ПИЦ - Плевен 

Провежда консултации по телефон и 
чрез електронни комуникационни 
приложения на зависими и техните 
близки, осигурява кризисни 
интервенции и насочване за лечение.
Консултации на място в центъра се 
провеждат само с предварително 
уговорени часове при строго спазване на
противоепидемичните мерки.
Членовете на екипа с медицинско 
образование са в пряка помощ – „на 
терен“ на Община Плевен за оказване на
контрол и съдействие за прилагане на 
противоепидемичните мерки. 

тел. за контакт: 
064/ 84 81 63,
064/826 225

e-mail:
lik@mbox.digsys.bg

ПИЦ - Пловдив

Осъществява консултации по телефона, 
поддържа комуникация и чрез 
социалните мрежи.

тел. за контакт:
032/ 638 437
e-mail:
pic_plovdiv@abv.bg
сайт:
osnv-plovdiv.alle.bg

ПИЦ - Сливен

Осъществява консултации и насочване 
на нуждаещите се по телефон.
Обявен е конкурс за ученическо 
творчество на тема  „Децата на Сливен 

тел. за контакт:
044/ 611 110

сайт:
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срещу дрогата!”. pits.sliven.net

Превантивно-
информационен 
център по 
проблемите на 
наркоманиите -
София

Провеждат индивидуални онлайн 
консултации с клиентите на Дневния 
център.
Провеждат виртуални срещи с родители 
на тийнейджъри по програма за 
индикативна превенция на употребата на
психоактивни вещества „Дневен център 
за младежи – 12-18 г.“.
Виртуални сесии и с родителите по 
Програмата за повишаване на 
родителските компетенции на тема 
„Превенция на рисковото поведение на 
деца и младежи”.
Провеждат  консултации с пълнолетни 
лица с вредна употреба или зависимост 
чрез вайбър и скайп видеоформат.
Всекидневни дежурства на телефона на 
Центъра (в делнични дни между 8:00 ч. 
и 18:00 ч.).
Издаден е „Извънреден бюлетин”, 
отразяващ изцяло предизвикателствата, 
свързани с употребата на психоактивни 
вещества по време на пандемията.
ПИЦ по ПН - София стартира онлайн 
„Приключенска терапия“ (Adventure 
Therapy). Предвижда се тя да включва 
виртуални разходки из екзотични места 
по света, обиколки на музеи, световни 
забележителности др. В приключенската
терапия ще се осъществява и онлайн 
готвене тип Master Class за 
тийнейджърите, които са включени в 
програмата за индикативна превенция.
Реализацията и адаптацията на 
програмата „Аутрич работа и 
превантивни дейности срещу употребата
на наркотични вещества в рискови 
общности и деца от малцинствени 
групи”. По нея се извършват следните 
дейности: 
консултиране по телефона на лица, 
живущи в маргинализираните  общности
с употреба на психоактивни вещества  и 
оказване на подкрепа и насочване; 
даване на информация (по телефон, 
скайп, вайбър, ел. поща) за защитни 
средства и действия за ограничаване на 
разпространението на COVID-19;
оказване на подкрепа и съвети, относно 
грижата за физическото и психичното 

София,
бул. „В.Левски“ 126,
тел. 02/944 64 97
факс: 02/943 39 80 
е-mail: 
info@sofiamca.org

Дневен консултативен 
център за деца, юноши
и родители
София, 
бул. „Сливница“, 
бл. 212, вход Г (на 
гърба на сградата),
тел. 02/ 931 12 02
На сайта 
http://sofiamca.org, 
раздел контакти, са 
публикувани служ. 
тел. номера на 
членовете на екипа на 
ПИЦ по ПН - София

4

mailto:info@sofiamca.org
http://pits.sliven.net/


здраве на клиентите по време на 
извънредно положение;
онлайн консултиране (или по телефона) 
относно казуси, свързани с 
безработицата в новите социални 
условия на криза,
предоставяне на диплянки и др. 
информационни материали, свързани с 
превенция на ПАВ на заинтересованите 
страни.
По програмата за работа с рискови 
общности и малцинствени групи се 
провеждат:
групови срещи по скайп с лица, 
настанени в защитени жилища; 
работни срещи по скайп и/или 
телефонни разговори с лидери, здравни 
медиатори и представители от 
обществените съвети в 
маргинализираните общности;
осигуряване на телефонна връзка по 
време на десетчасово дежурство на 
служебните телефони;
От 30-ти март екипът на ПИЦ по ПН – 
София се включва към инициативата на 
Столична община за предоставяне на 
психологическа подкрепа във връзка с 
COVID-19.

ПИЦ - Стара 
Загора 

Провеждат дистанционни консултации 
по телефон и чрез видеовръзка във 
Фейсбук и Скайп. 
Подготовка на нови броеве на издавания
от ПИЦ - Стара Загора и младежки 
доброволчески клуб към тях вестник, 
който ще се разпространява сред 
учениците както от официалния сайт на 
ПИЦ, така и с помощ на 
педагогическите съветници през 
училищните онлайн платформи. 

телефон за контакт:  
042/23 00 24 – за 
връзка с експертите от 
ПИЦ,
0887 557 651 – за 
връзка с Радост 
Овагимян.

ПИЦ - Ямбол

Разработва информационни бюлетини за
ученици и родители.

тел. за контакт:
046/681 209
e-mail:
pitz_yambol@abv.bg 
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