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Областният/Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград е създаден по Закона
за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. В края на 1999 година е гласувано
решение за създаване на Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград и избран
неговия Председател, а през април 2000 година и неговия състав. Той реализира
националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и
ресоциализацията на наркоманите, регламентирани в Националната програма за превенция,
лечение, рехабилитация и ресоциализация на наркоманиите, Националната стратегия за
борба с наркотиците, Плана за изпълнение на Националната стратегия на общинско ниво.
През изминалата 2011 година ОбСНВ Благоевград беше активно подпомаган в цялостната
си дейност от Община Благоевград и Общински съвет Благоевград.
Председател – д-р Теменужка Любенова.
Секретар – Магделена Рахова и отговаряща за работата с Младежкия общински съвет по
наркотични вещества и превенция в училищата чрез създаване на училищни клубове.
Специалисти в ПИЦ:
Десислава Иванова /психолог/ - работа със зависими лица и родителите им, както и за
контакт с европейски институции и Корпуса на мира в България;
Ивайло Миленков - компютърен специалист за създаване и поддържане на интернет
сайт на ОбСНВ Благоевград, мултимедийни презентации и видеоклипове за различните
форми на превенция и обучение;
Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград работи по приетата
Общинска стратегия за борба с наркотиците, основана на Националната стратегия за борба
с наркотиците. Извършваните дейности са в четири основни направления:
 превенция на наркоманиите;
 консултиране на наркозависими и семействата им за възможностите за провеждане
на лечение в страната и извън нея, подпомагане връзката на родителите с
институциите, свързани с ограничаване разпространението и употребата на
наркотици;
 информиране на населението за проблемите, свързани с разпространението и
употребата на наркотици /поддържане на сайт в интернет, провеждане на атрактивни
дейности в общността, периодично изпращане на новини за медиите, изработване и
разпространяване на информационни материали, съобразени с различните
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възрастови групи, изработване и разпространение на бюлетин на Младежкия
общински съвет по наркотични вещества Благоевград /;
 предложения за промяна в законите, свързани с ограничаване употребата на
наркотици и разрешаване на ситуации, свързани с лечението и социалното състояние
на зависимите и семействата им във връзка с динамичността на проблемите,
свързани с психоактивните вещества.

ПРЕВЕНЦИЯ
Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград проведе следните дейности по
превенция на наркоманиите:
А - срещи и дискусии с ученици от училищата в Благоевград
/ЕГ; СОУИЧЕ; Второ ОУ; Трето ОУ; Четвърто ОУ; Седмо СОУ, Осмо ОУ, Девето ОУ,
ПМГ, ПГ по САГ, общежития на ПГ по САГ и ПГТО.
Представен бе филмът ―Пропуснат живот‖, създаден от фондация ―Спасение‖ с подкрепата
на ОбСНВ Благоевград, Община Благоевград, ЮЗУ ―Неофит Рилски‖, по проект към
ДАМС, мултимедийни презентации за възрастни и ученици над 10 години - „Целувка от
марихуана‖, ―Между илюзиите и страданието‖, „Вероника Герин – Сърце и слово срещу
наркотиците‖, „Джовани Фалконе - Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж‖;
„Анаболни стероиди‖; „Наркотиците – рушители на съвременното общество‖.
Организирана и проведена бе и работа с тетрадките „Моят неинтернет блог‖, които по
оригинален начин представят информацията за влиянието на психоактивните вещества
върху човешкия организъм.
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Същите дискусии бяха проведени и в училища в Гоце Делчев, Хаджидимово, Петрич,
Банско, Места, Добринище, Абланица, Вълкосел. Най-често задаваните въпроси бяха
свързани с:
-

наличието на много видове, лесно достъпна дрога;

-

марихуаната и другите канабисови производни – видове, вредни влияния, създаване
на зависимост, информациите в интернет и пресата, документални филми в
популярни медии;

-

интереса на учениците към синтетичната дрога – амфетамини, екстази;

-

липсата на адекватно лечение на наркозависимите, споделени преживявания за
близки и познати, починали или все още употребяващи дрога ;

-

поведението на полицаите при ситуации на продажба на наркотици на улицата, на
каквато са били свидетели;

-

употребата на наркотици от зависими лица – в градинки, паркове, във входовете на
кооперациите, където живеят, дискотеки, училища;

-

многото наркодилъри в общината и тяхното материално състояние и недосегаемост;

-

законите ни и реалното им положение по отношение нелегалната търговия на дрога;

-

незаинтересоваността на учителите от проблемите на учащите се включително и
употребата на наркотици;

-

неадекватни и не впечатляващи информационни материали, получавани по различни
поводи от НПО, което не се отнася за тези, изработени от ОблСНВ Благоевград;

-

възможностите за личен контакт със специалистите от ОбСНВ;

Б – За поредна година бе организиран и проведен Националния конкурс за
ученици от 1 до 12 клас в две теми:
„Наркотиците – илюзия, страдание, престъпност‖ – Цел - повишаване знанията за вредното
влияние на наркотиците и предизвикване на дискусия в семействата по темата при
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подготовката на материалите, подкрепа от родителите на усилията на детето да спечели
награда чрез атрактивното представяне на издирената и научена информация.
„Родовата памет разказва – предания и легенди‖ - Цел - реализиране превенция на
наркоманиите и рисковото поведение чрез засилване интереса на подрастващите към
историята и природата на страната ни, както и дискутиране по тези теми в семейството при
подготовката на материалите. Конкурсът е учреден през 2000 година и е традиционно с
национално участие. Учениците са разделени в три възрастови групи – от 1 до 4 клас; от 5
до 7 клас и от 8 до 12 клас в раздели – есе, разказ, рисунка, постер, снимка и мултимедийна
презентация. Получени бяха над 600 творби от Благоевград, Банско, Разлог, Гоце Делчев,
Сандански, Петрич, Якоруда, Белица, Места, Добринище, Смолево, Симитли, Крупник,
Горно Дряново, Дъбница, Елешница, Кресна, Каварна, Корница, Лъжница, Никопол,
Пловдив, Слащен, Тервел. Създадени бяха три комисии за оценка на творбите. Наградени
бяха 200 деца – победители и поощрени. Бяха получени много интересни, въздействащи и
поучителни творби, които предизвикаха възхищението и отличните оценки на участващите
в трите комисии учители по литература и изобразително изкуство, художници, компютърни
специалисти. Традиционно наградите бяха книги с цел повишаване интереса на
подрастващите към четенето – богато илюстровани енциклопедии, приказки, речници,
историческа литература, свързана с нашето минало, творби на български автори, популярни
детски романи. На награждаването присъстваха 280 ученици и възрастни. Музикалните
формации: „Бански аджамии‖ и „Бански кокорини‖ от Центъра за работа с деца град Банско
с консултанти мъжка фолклорна група „Бански старчета‖ поздравиха участниците в
церемонията. Част от наградените творби ще бъдат включени в поредната книжка на
ОбСНВ „Спрете злото‖;

В – Организирано и проведено бе семинарно обучение на тема: „Необходимо ли е
младите хора да защитават общественозначими каузи”, на 24.02.2011г. в зала 5
на Община Благоевград под надслов „Хората, които смятат, че нищо не може
да бъде направено, не бива да пречат на тези, които го правят”. Присъстваха 60
ученика от различни училища в Благоевград – ЕГ, ПМГ, ПГСАГ ,НХГ, СОУИЧЕ, II ОУ,
VIII СОУ и школа "Биология" към ОДК Благоевград с р-л Стоил Вълков. Направено бе
предложение от група деца на възраст от 15 до 18 години да има ден на търпението в
училище. Неговата цел е да се намали насилието между подрастващите, подобряване на
взаимоотношенията учител-ученик и предпазване от употреба на психоактивни вещества,
които провокират рисково поведение. След оживени дебати бе приета датата 25 март.
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Идеята получи подкрепата на много Директори на училища и Училищни настоятелства,
както и на Областния инспекторат на МОМН;

Г - През 2011 година на 25 март за първи път при много голям интерес се
проведе „Ден на търпението” в училища в Благоевградска област:
II ОУ „Димитър Благоев”, гр. Благоевград
1.

Табла и други нагледни материали – мисли, пословици, поговорки в коридора
и фоайето на училището.

2.

Презентация във фоайето на втори етаж.

3.

Час на класа – дебат за търпението върху изготвените материали.

4.

Радиопредаване за Деня на търпението.

VIII СОУ „Арсени Костенцев”, гр. Благоевград
1.

В началото на учебните занятия на входа на училището се раздаваха
специално изработени за Деня на търпението знаци.

2.

Радиопредаване, посветено на Деня на търпението.

3.

Бяха поставени табла „25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО‖.

XI ОУ „Христо Ботев”, гр.Благоевград
1.

Всички носеха знаци, изработени специално за Деня на търпението.

2.

Беше представена презентация, посветена на търпението.

СОУИЧЕ „Св. Климент Охридски”, гр. Благоевград
1. Представители от ученическия съвет на училището изработиха емблеми, които
бяха раздадени на техни съученици на 25 март.
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2. При ученици от V ‖в‖ клас се проведе дискусия на тема: „Как да се научим на
търпение‖.
3. Бяха проведени спортни игри под надслов: „Търпението е знак на силните‖.

ПГЕЕ „Никола Й. Вапцаров”, гр. Благоевград
1.

Изработване на знак и мото.

2.

Състезание по повод Деня на търпението, което се проведе в училище под
наслов "Мога и зная как", с което се потопихме в реалния свят на
електрониката и електротехниката.

3.

На видеостена във фоайето на училището бяха излъчени клипове по повод на
Деня на търпението.

ПТГ „Ичко Бойчев” гр. Благоевград
1. "Направи добро и го разкажи" - инициатива на всеки клас от гимназията, която
беше представи пред всички в самия ден.
2. Презентация на тема "Прекрасна тема на деня - ДЕН на търпението".
3. Отправено беше послание към всички по повод Деня на търпението.
4. Създаде се информационно табло в училище по същата тема.
5. Инициативата беше публикува и сайта на училището.

ПМГ „Акад. С. Корольов”, гр. Благоевград
1.

На дъските в класните стаи беше написано „Ден на търпението – 25 март‖.

2.

Радиопредаване, посветено на търпението, в началото на първия учебен час.

3.

Презентация, посветена на Деня на търпението.

8

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
2700, Благоевград, пл. ―Г. Измирлиев‖N 1, тел: 073/ 83 07 11, факс: 073/83 07 11,
е-mail: pitaizan@abv.bg; pitaizan@gmail.com; website: www.neumirai.org
СОУ“Св.св.Кирил и Методий“, с.Крупник, общ.Симитли
1.

Спектакъл ―Пролетна чуднотека― и изложба – базар, посветени на обичта,
приятелството, търпението и толерантността помежду ни – II клас.

2.

Стихотворение за търпението – III клас.

3.

Радиопредаване по повод 25 март-Ден на търпението – V клас.

4.

Изработване на знак, с послание за Денят на търпението – VI клас.

5.

Изготвяне на табло по повод 25 март - Ден на търпението – VII клас.

6.

Презентация на тема ―Търпението като добродетел― и дискусия след това –
IVб клас.

СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Абланица, общ. Хаджидимово
Училищната общност при СОУ „Св. Паисий Хилендарски‖, с. Абланица отбеляза този ден с
туристически поход, съгласно Годишния план на училището и дейности, приети на
заседанието на ученическия съвет по идея на клуб „Към Европа без тютюнев дим и
наркотици. Децата на Абланица с признателност към Вероника Герин‖. Денят протече,
както следва:
7:30 - 8:00 часа - закачване на символичните значки на всички членове на
училищната общност;
8:00-8:30 часа
1.

Среща на училищния ученически съвет с ръководството па училището и

връчване на призив - обръщение за взаимно разбирателство в съвместната
дейност;
2.

Дейности по етапи за отбелязване на деня:

-

начален етап - игри с балони - символи па детството;

-

прогимназиален етап - ЩРИХИ НА АСФАЛТА - символи на търпението;

-

гимназиален етан — слушане на музика - в подкрепа па търпимостта към живота.
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8:30 часа- Биене на звънеца и проверка за присъствието на учениците.
8:40 часа - Инструктаж за туристическия пролетен поход, организиран под надслов
„ПРИРОДАТА НА АБЛАНИЦА И БЪЛГАРИЯ - НАША ГОРДОСТ И ЗАДЪЛЖЕНИЕ” в
подкрепа на идеята "Необходимостта младите хора да защитават общественозначими
каузи".
Пролетният поход се проведе в 3 лъча:
1

лъч - начален етап с маршрут: училище - местност "Янковица" – училище;

2

лъч - прогимназиален етап с маршрут - училище - местност "Чавдар дере" - училище;

3

лъч - гимназиален етап с маршрут - училище - местност "Градището"- училище

ОУ „Васил Левски”, с.Юруково, общ. Якоруда
1.

Във всяка класна стая беше написано на дъските ‖25 Март- ден на
търпението‖.

2.

Учителският колектив подготви информация за плануваните дейности.

3.

Господин Емил Дедов - учител по музика и изобразително изкуство в
училището, изработи 2 знака - послания за деня на търпението и графично
представяне на резултати от проведена та анкета.

4.

Всички ученици, учители и персоналът в училището носеха символичните
знаци.

5.

На видно място бе поставено тематичното табло.

6.

Във втория час на класа се проведе анкета по повод Деня на търпението, а
обобщените резултати, а г-жа Айше Алимустафа обработи резултатите и
изготви тематично табло, което беше поставено на видно място в училище.

7.

В училището се проведе радиочас:
1. Госпожа Македонка Джамбазка - директор на училището, взе отношение по
темата, приканвайки всички в училището да бъдат по-търпеливи в този ден
и обяви конкурс за:
10

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
2700, Благоевград, пл. ―Г. Измирлиев‖N 1, тел: 073/ 83 07 11, факс: 073/83 07 11,
е-mail: pitaizan@abv.bg; pitaizan@gmail.com; website: www.neumirai.org
a. най- подходящо оформен тематичен кът в класната стая, които беше
спечелен от V клас;
b. най-търпелив ученик в училището, който беше спечелен от Сабие Кардаш
от V клас;
c. най-търпелив учител в училището, който бе спечелен от Айше Шольова учител в начален етап.
8.

В началото на първия час учителите проведоха беседа-разговор с учениците, в
която обясниха необходимостта от разбирателство и толерантност между
хората, които трябва да умеят да проявяват търпение към околните.

СОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево, общ. Струмяни
1.

На дъските в класните стаи беше написано с едър шрифт 25 МАРТ – ДЕН НА
ТЪРПЕНИЕТО.

2.

В началото на всеки час в рамките на 3 минути учителите от СОУ „Св.
Паисий Хилендарски‖ с. Микрево запознаваха учениците с необходимостта
от разбирателство, търпение, умението да изслушваме и да уважаваме
мнението на другия.

3.

Представени бяха презентации, подготвени от учениците от V - ІХ клас пред
всички ученици от училището на 25.03.2011г. на тема: „ Търпението – сила и
разум‖.

4.

Прочетени бяха есета, подготвени от учениците от VІІ „б‖ клас, подходящи за
целта.

5.

Обръщение на г- жа Душка Станковска – кл. ръководител на ІХ клас към
нейните възпитаници.

6.

Популяризиране на инициативата чрез раздаване на изработения училищен
знак „На търпението‖ от избраните посланици по време на презентацията.
Публикуване на идеята във вестник „ Струмяни‖.

7.

Засаждане на дърво на търпението и продължаване на традицията в бъдеще.
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Професионална гимназия по машиностроене „Петко Р. Славейков”, гр. Якоруда
1.

Обявен беше конкурс за написване на есе за търпението.

2.

Изработен беше знак, символизиращ търпението.

3.

Проведе се дебат на тема: „Търпението - слабост или сила‖.

4.

Проведен беше радиочас с наградените есета.

5.

Изработен беше символ на търпението /за награди/.

6.

Определен беше най-търпелив ученик от всеки клас.

7.

Определяне беше най-търпелив учител.

8.

Прочетете се доклад за колегиалната търпимост.

9.

Снимков материал беше качен на за сайта на училището.

10.

Популяризирани бяха проведените мероприятия.

НУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Банско
1.

Радиопредаване, посветено на Деня на търпението.

2.

Подготвителна група с г – жа Елена Георгиева посетиха църквата „Св.
Троица‖, камбанарията и мемориала „Св. Паисий Хилендарски‖.

3.

І а клас с г – жа Евгения Тренчева изработи Дърво на търпението.

4.

І б клас с г – жа Фиданка Юсева изработи емблеми с послание за търпение и
добронамереност.

5.

ІІ а клас с г – жа Катя Тренчева изработиха послания „Аз съм добър‖.

6.

ІV а клас и г – жа Мария Стоянова изработиха емблема на търпението и
представиха лично творчество на същата тема.

7.

ІV б клас с г – жа Надежда Клечерова изработиха цветни табла и картички с
послание да бъдем търпеливи.
12

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
2700, Благоевград, пл. ―Г. Измирлиев‖N 1, тел: 073/ 83 07 11, факс: 073/83 07 11,
е-mail: pitaizan@abv.bg; pitaizan@gmail.com; website: www.neumirai.org

ПГССТ „Алеко Константинов”, гр. Банско
По повод Деня на търпението нашите приятели от Дневни центрове за деца и
младежи с интелектуални и физически затруднения „Здравец‖ посетиха ПГССТ
„Алеко Константинов‖ и се опитаха да приготвят нещо вкусно заедно с учениците от
специалност „Организация на хотелиерството‖.
Смятаме тези посещения да се превърнат в традиция. За нас е важно младежите да
бъдат възпитавани в дух на толерантност, търпение и разбиране на другия. А самите
ученици се включват с желание във всички инициативи, разбирайки значението на
тези общественозначими каузи.

СОУ „Неофит Рилски”, гр. Банско
1.

На дъските в класните беше написано с едър шрифт 25 МАРТ – ДЕН НА
ТЪРПЕНИЕТО.

2.

В началото на всеки час в рамките на 3 минути учителите обясняваха
необходимостта от разбирателство, търпение, умението да изслушваме и да
уважаваме мнението на другия.

ОУ" Гоце Делчев", село Беслен, общ. Хаджидимово
1.

Тържество под надслов " Бъди смел и търпелив".

2.

Всеки ученик изработи дадения символ от училището /по повод Деня на
търпението/ саморъчно и го носи в самия ден.

3.

Учениците участваха в спортен час след тържеството.

ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Петрич
1. На дъските в класните стаи беше изписано 25 март-Ден на търпението.
2. Радиопредаване на тема „Силата на търпението"
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3. Листовки със знака за деня, изработени от училищния ученически съвет и игра
„Открий своя път в лабиринта"
4. Мултимедийна презентация „Човек с търпение е като кораб с котва. Човек без
търпение е като кораб без кормило." /в два класа/. Ролеви игри „Пустинен остров" и
„Групова картина", /в два класа/

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Якоруда
1.

Ученици от VII клас изработиха знак и написаха послание до своите учители,
съученици и приятели.

2.

Отправен бе апел за разбирателство и търпение, умението да се изслушва и
уважава събеседника под формата на малък театрален етюд. Посланието има
свое заглавие – „Думата човешка‖, а мотото на текста е – „Думата не е врабец,
но ако излети – няма да я хванеш‖

СУПЦ, гр. Банско
1. Изработено и поставено беше в пансиона табло, посветено на Деня на
търпението.
2. Всеки курс си беше определил послание за Деня на търпението, което беше
написано на черните дъски в класните стаи.
3. Изработен беше е символ за Деня на търпението .
4. Подготвен беше подходящ текст за търпението и толерантността, с който бяха
запознати всички курсисти.

ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев
1.

На всяка дъска ще бъде записано - Ден на търпението.

2.

Беше изработено табло, отбелязващо Деня на търпението.

3.

Беше създаден знак и послание за Деня на търпението.
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4.

По училищното радио в началото на първия учебен час беше съобщена кратка
информация за Деня на търпението /2-3 мин/ и изречен призив /послание към
всички. / Отговорници: СИП „Художествено слово‖/.

5.

След като приключи краткото послание по радиото, всеки класен ръководител
или учител прочете кратката информация, която му беше дадена
допълнително и в рамките на 2-3 минути всеки учител и класен ръководител
обясни необходимостта от разбирателство, търпение, умението да изслушваме
другия.

6.

В сайта на училището беше поместена информационна лента, отбелязваща
Деня на търпението.

7.

По време на учебния ден се събира снимков материал, чиято цел беше да се
покаже отбелязването на Деня на търпението в ПМГ „Яне Сандански‖.

8.

Беше дадена информация на местните медии за отбелязването на Деня на
търпението в училището.

9.

Беше изготвен призив и лого за Деня на търпението.

Нашият призив:
„Нека да съумеем да бъдем по-търпеливи и по - толерантни към другия; да съумеем да
бъдем съпричастни към радостта и болката на ближния; да засвидетелстваме
загриженост и уважение. Всичко зависи от нас!”

ОУ „ Гоце Делчев” с. Смолево, общ. Якоруда
1.

Ученици от VІІ клас изработиха специални знаци с посланието „
ПРЕТЪРПЕН- СПАСЕН‖, които бяха раздадени в началото на учебните
занятия на всички ученици, учители и приятели.

2.

Учениците от V клас изработиха табло и ДЪРВО НА ТЪРПЕНИЕТО под
надслов ‖СПРИ И ПОМИСЛИ ПРЕДИ ДА ГО НАПРАВИШ‖.

3.

В началото на деня на всяка черна дъска, беше изписано- 25 март- ДЕН НА
ТЪРПЕНИЕТО- ПРЕТЪРПЕН- СПАСЕН и ще беше избран най- търпеливия
ученик от клас.
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4.

Поставена беше „Маска на търпението‖ на най- невъздържаните ученици от
всеки клас.

5.

Изнесена беше презентация от ученичка от VІІІ клас- „ Търпениетотолерантност, приятелство, уважение, милосърдие‖.

6.

Проведен беше спектакъл – конкурс - „ Красиви в търпението‖.

СОУ "Никола Вапцаров", гр. Хаджидимово
1.

Мероприятия по паралелки, посветени на Деня на търпението.

ПГИ "Иван Илиев", гр. Благоевград
1. На дъските в класните стаи беше написано „Ден на търпението – 25 март".
2. Презентация, посветена на Деня на търпението - "НЕКА ДА БЪДЕМ
ТЪРПЕЛИВИ И ТОЛЕРАНТНИ''.
3. Послание към всички по повод Деня на търпението.

ЗПГ „Климент Тимирязев”, гр. Сандански
1.

Бяха раздадени знаци, изработени специални за Деня на търпението.

2.

Две презентации, посветени на Деня на търпението, бяха излъчени до края на
учебния ден на екрани във фоайето на училището.

ОУ „Христо Ботев”, с. Катунци, общ. Сандански
1.

Изработване на знаци, посветени на Деня на търпението, които се носеха от
учениците на 25 март.

2.

Изработване на табла по повод Деня на търпението – 25 март.
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Д - Дни на младежката активност – всяка последна седмица на месец април –
световна инициатива, към която ОбСНВ Благоевград се присъедини през 2008
година, чрез доброволеца ни от Корпуса на мира – Емма Гарсия. Тъй като 2011 е
обявена за Европейска година на доброволчеството, Младежки общински съвет по
наркотични вещества с помощта на Общински съвет по наркотични вещества към Община
Благоевград реши да отбележи Световните дни на младежката активност - 15 -17 април
2011 г., по по-различен начин – като покаже колко много подрастващи са готови да дарят
труда си в полза на обществото. Беше изпратена информация до училища и младежки
структури в Благоевградска област за предстоящите Дни на младежката активност и всеки,
който пожела, имаше възможност да се включи:

Клуб „Живот без дрога” към НУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Банско
11.04.2011 г.
08.55 – 09.30 часа
1.

Ден на отворените врати – приятели гостуваха на клуб „Живот без дрога‖.

14.30 – 15.30 часа
2.
Обучение на тема: „Необходимостта младите хора да защитават общественозначими
каузи‖ за младежите от клуба и техни приятели. Тук се включиха и ученици от ОУ „Св.
Климент Охридски‖, гр. Добринище и ОУ „Св. св. Кирил и Методий‖, с. Места.

Клуб „Живей в светлина, не в сянка” – ПГЕЕ, ПГССТ и ПЛТГ, гр. Банско
Клуб „Живот без пороци”, СУПЦ гр. Банско
11.04.2011 г.
16.00 – 17.00 часа
3.
Обучение на тема: „Необходимостта младите хора да защитават общественозначими
каузи‖ за младежите от клуба и техни приятели. Тук взеха участие ученици от ПГЕЕ,
ПГССТ, гр. Банско и СУПЦ гр. Банско.
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Младежки общински съвет по наркотични вещества Благоевград
12.04.2011г.
1.

Посещение на Роженския манастир.

2.
Обучение „Посланици на независимостта‖ на младежите от Младежки съвет
по наркотични вещества Благоевград в Роженския манастир, съвместно с неговия
игумен отец Серафим.
ОУ "Братя Миладинови", село Кърналово , общ. Петрич
14.04.2011г.
1.

Тържество с рецитал , песни и танци - учениците от VII и VIII клас.

15.04.2011г.
2.
Спортни прояви-баскетболна среща между VII и VIII клас, дърпане на въже и
състезание за носене на яйца с лъжица.
ПГ по машиностроене „П. Р. Славейков”, гр. Якоруда
15.04.2011
1.

Почистване на училището.

2.

Засаждане на цветя и фиданки в двора на училището.

3.

Оформяне на зелен кът във фоайето на училището.

4.

Фотоизложба „Прекрасният свят на животните‖.

18.04.2011 г.
1.

Състезание по английски език.

2.

Състезание по волейбол.

18.04.2011 г.
1.

Концерт - „Надиграване в якорудски ритми‖.
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СОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Абланица
1. Засаждане на цветя и храсти в алеята на открит учебен кът в двора на училището.
Срок: 16 април

Отг.: VІІІ и ІХ класове

2. Почистване на класните стаи след учебните занятия.
Срок: 15 април

Отг.: І - ХІІ класове

3. Рисунка на асфалт на тема: ДЕЦАТА НА АБЛАНИЦА ОТГОВОРНИ ПРЕД
ОБЩЕСТВОТО
Срок: 15 април

ПТГ „Ичко Бойчев”, гр. Благоевград
На 19.04.2011 г. – Ден на професиите в ПТГ ―Ичко Бойчев‖- професионална
активност, училищна активност, активни в живота.
•

Рисунки – ―Големите проблеми на малките картинки‖;

•
Чиста и ведра атмосфера в училище – ―Недейте да изхвърляте – употребете
отново!‖.

СОУ „ Св. Паисий Хилендарски" с. Микрево
1. Почистване на тревните площи и засаждане на цветя в училищната
градинка под мотото „По - чист и зелен училищен парк".
2. Организиране на конкурс за рисунка на открито на теми: „Да опазим
и продължим започнатото..." - за учениците от V - IX клас и „ Светът
пред погледа на моите очи" - за учениците от I до IV клас от
училището.
3. Посещение на домове на предимно неподвижни възрастни хора в с.
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Микрево и почистване на дворовете им, събиране на отпадъци в знак
на взаимопомощ и уважение под мотото: „ Каква добрина да
направя, за да съм полезен? " - с ученици от VIII и IX клас от
училището.
4. Провеждане на спортни състезания по футбол, народна топка,
волейбол, баскетбол под наслов: „Заедно можем повече" с участие
на всички ученици от I до IX клас от училището.
Всички отличени ученици и отбори в организираните мероприятия по повод „ Дните на
младежката активност" ще бъдат поощрени с предметни награди.

СОУ "Братя Петър и Иван Каназиреви", гр. Разлог
1. Посещение при децата от Дневен център "Блян" във връзка с настъпването на
пролетта.
2. Фотоизложба - посветена на природата и нейното съхранение.
3. Изработване на презентации, свързани с рециклирането на отпадъците.

СОУ“Св.св.Кирил и Методий“, с.Крупник, общ.Симитли
1. Изложба от рисунки – I клас.
2. Екологична дейност-акция „Да направим училището привлекателно място за
отдих и почивка― – I-XII клас.
3. Презентация на екоклуб ―Крупа―, към СОУ Крупник – V – VIII клас.
4. Шахматен турнир - V – VIII клас.
5. Спортен турнир но футбол и баскетбол – V- XII клас.
6. Конкурс за млади таланти в областта на музиката и танците - V – VIII клас.
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7. „Приказни герои, научили ме на другарски взаимоотношения―-драматизация на
английски език в начален курс - І-ІV клас.
8. Състезание по ИТ на тема―Моето училище-това съм аз― - VІ-Х клас.

Е - Съвместна работа по превенция на наркоманиите с Православен център към
Неврокопска епархия и манастирите – «Свети Георги» в Хаджидимово и «Рождество
Богородично» в Мелник-Рожен: дискусионни срещи с ученици; родители и семейства на
наркозависими; събиране на хранителни помощи и дрехи за бедстващи деца от Благоевград.

Ж – Обучения по превенция на наркоманиите на различни възрастови групи:
 на социални работници и представители на «Закрила на детето» за работа със
зависими и техните семейства на тема: «В употребата на наркотици всички сме
слепи – Рей Чарлс» - подготвена и реализирана бе програма за едноседмично
обучение чрез различни модули от д-р Теменужка Любенова и Десислава Иванова –
психолог. Използвани бяха и информационните материали и мултимедийните
презентации на ОбСНВ за интерактивно обучение. След всеки модул бе отделено
време и за дискусии. Сътрудничеството и създадените добри връзки по време на
обучението продължиха със съвместна работа при социално слаби семейства с
проблеми, свързани с употребата на наркотици, консултации с психолог Десислава
Иванова на родители и употребяващи наркотици или включени в метадонова
програма, някои от които имат деца;
 на родители и учители на тема : «Говорейки с децата си за наркотиците, намалявате с
50% вероятността те да опитат дрога» - проведени бяха обучения в няколко от
училищата в Благоевград чрез интерактивни методи, като за целта бяха използвани
информационните материали и мултимедийните презентации на ОбСНВ. Поставени
бяха следните проблеми от родителите: Липсата на адекватно лечение, охраната на
училищата за недопускане на наркодилъри, включително и под 18 години, трудности
за ограничаване на достъпа на учениците до сайтове със скрита или пряка реклама на
наркотици, употребата на дрога в дискотеките, недостатъчното познаване на
спецификата на разпространението и употребата на дрога, недобрата комуникация
между училища и родители. След проведените обучения родители индивидуално
потърсиха специалистите на ОбСНВ за лични консултации. Представена бе
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страницата на ОбСНВ www.neumirai.org , създадена с помощта на Ивайло Миленков
– компютърен специалист и доброволец към ОбСНВ през 2004г.;
 на ученици от 7 до 18 години: «В употребата на наркотици всички сме слепи – Рей
Чарлс» - използвани бяха интерактивни методи на обучение и за целта бяха
използвани информационните материали и мултимедийните презентации на ОбСНВ.
Представена бе страницата на ОбСНВ www.neumirai.org , създадена с помощта на
Ивайло Миленков – компютърен специалист и доброволец към ОбСНВ през 2004г. В
следствие на обучението бяха инициирани и интерактивни дискусии в реално време
чрез страницата на ОбСНВ в часовете по информатика. Най-често задаваните
въпроси от учениците бяха свързани с употребата и мита за безвредност на
марихуаната, митовете за несъздаване на зависимост от синтетичните наркотици и
кокаина, за рекламата и некоректната информация в интернет за наркотиците като
цяло, за изключването от приятелския кръг или прекратяване на приятелска връзка
при отказ за пробване или употреба на наркотици;
 на медицинските сестри и педагогическите съветници на тема: «В употребата на
наркотици всички сме слепи – Рей Чарлс» - използвани бяха интерактивни методи на
обучение и за целта бяха използвани информационните материали и
мултимедийните презентации на ОбСНВ. Представена бе страницата на ОбСНВ
www.neumirai.org , създадена с помощта на Ивайло Миленков – компютърен
специалист и доброволец към ОбСНВ през 2004г. Предложено бе от участниците в
обучението да бъдат провеждани подобни дейности по време на ваканциите на
учениците за да има възможност за провеждане на модулите в рамките на няколко
последователни дни. Поставени бяха следните проблеми: Недостатъчното познаване
на особеностите в разпространението и употребата на наркотици, първата помощ,
работата с родители на употребяващи наркотици под 18 години, връзката със
специалисти за консултации на семействата и децата им;
 на студенти със специалност «Международни отношения» към ЮЗУ «Неофит
Рилски» в две теми: «Наркотиците – рушители на съвременното общество» и
«Политици и известни личности - за и против наркотиците» - използвани бяха
интерактивни методи на обучение чрез информационните материали и
мултимедийните презентации на ОбСНВ. Представена бе страницата на ОбСНВ
www.neumirai.org , създадена с помощта на Ивайло Миленков – компютърен
специалист и доброволец към ОбСНВ през 2004г.;
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 на акушер-гинеколози, бременни жени и медицински сестри в подкрепа на
инициатива на Министерството на здравеопазването бременните жени и майките,
които кърмят да не пушат съвместно с МБАЛ Благоевград – проведени бяха срещи с
акушер-гинеколози и част от ръководството на МБАЛ-Благоевград за съвместна
дейност в подкрепа на инициативата на МЗ. Изработена бе листовка „Не пуша пред
детето си― съвместно от ОбСНВ-Благоевград и МБАЛ-Благоевград. Специалистите
на ОбСНВ подготвиха и специализирана мултимедийна презентация за
въздействието на тютюневия дим върху плода и новороденото, както и по време на
кърмене. Тя беше представена на дискусия на 1 юни, проведена в зала 5 на Община
Благоевград. В нея взеха участие ОбСНВ-Благоевград, Маргарита Бербатова –
Ст.сестра на МБАЛ-Благоевград, акушер-гинеколози, бременни и родилки,
медицински сестри от училищата, ученици от МОбСНВ и граждани. По време на
дискусията бе направено предложение периодично мултимедийната презентация и
информационните материали да бъдат представени в специална стая на Родилно
отделение на МБАЛ-Благоевград с цел превенция на тютюнопушенето и употребата
на психоактивни вещества. Представена бе страницата на ОбСНВ www.neumirai.org ,
създадена с помощта на Ивайло Миленков – компютърен специалист и доброволец
към ОбСНВ през 2004г.;
 «Една щастлива Коледа без наркотици» - учениците от Младежкия ОбСНВ
проведоха в Младежки дом – Благоевград обучение на връстниците си танцьори и
техните родители от танцов клуб «Благоевград» за вредното влияние на наркотиците
върху човешкия организъм, а след това бяха в ролята на учащи се да танцуват
спортни танци. Използвани бяха създадените от МОбСНВ за целта мултимедийни
презентации за влиянието на канабиса, синтетичните наркотици, кокаина, алкохола,
тютюна и кафето върху човешкия организъм, поведение и интереси на
подрастващите. Задавани бяха въпроси, свързани най-много с марихуаната, алкохола
и амфетамините, както от малките танцьори, така и от присъстващите по желание
техни родители. Обучението в танци се оказа много по-приятно и по-вълнуващо от
емоциите, които създават психоактивните вещества. Присъстващите родители и
специалистите от Младежки дом пожелаха тези обучения да продължат, както и
тяхното участие в подобни инициативи;
 на родители в Радомир, свързано с употребата на канабис от ученици от Радомир,
които учат в училищата в Благоевград и предлагат на съучениците си да опитат от
марихуана, защото е произведена от семействата им, за да не купуват от улицата със
съмнително качество. Специалистите от ОбСНВ представиха мултимедийна
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презентация „Целувка от марихуана‖, участваха в дискусия и проведоха
индивидуални консултации по проблема.
З - дискусия, организирана от Младежкия общински съвет по наркотични
вещества с ученици от Швейцария, гости на Езикова гимназия „Людмил
Стоянов“ по превенция на наркоманиите и с акцент пушенето на марихуана. Тя
беше провеждана на три езика – български, английски и немски. Оказа се, че интереса към
наркотиците – пушенето на марихуана е по-характерен за гостите, отколкото за домакините.
Знанията и изградените категорични позиции за истинското влияние на
тетрахидроканабинола в членовете на МОбСНВ Благоевград са устойчиви и им дават
достатъчно самочувствие в общуването и споровете за „тревата― с връстниците им от
Швейцария;
И - Учредяване на клуб в СОУ „ Св.Паисий Хилендарски” с. Абланица на името
на ирландската журналистка Вероника Герин под мотото: „ Към Европа без
тютюнев дим, алкохол и наркотици.Децата на Абланица с признателност към
Вероника Герин“. По време на тържествената церемония взеха участие Втория секретар
на Ирландското посолство – г-жа Иймър Фрийл, Областния управител на Благоевград,
представители на Областния инспекторат на МОМН, специалистите от ОбСНВ
Благоевград, журналисти. Тържеството започна с изказване на директора на училището –
Мехмед Имамов – обявен за Директор на 2011 година и получил отличието от Министъра
на МОМН. Беше открита и стая за извънкласни занимания на учениците от 1 до 6 клас с цел
превенция на рисковото поведение чрез участие в атрактивни дейности в свободното време.
Учениците от новосъздадения клуб проведоха разговор, който продължи 2 часа, с Втория
секретар на Ирландското посолство – г-жа Иймър Фрийл на отличен английски език и с
екипа на ОбСНВ Благоевград. Подрастващите се интересуваха от образованието и
училищните бази и възможности в Ирландия, за превенцията на наркоманиите и
възможностите за по-чести срещи и дискусии по посочените проблеми, възможностите за
съвместна работа и свързване с училище в Ирландия, при възможност – училището на
Вероника Герин.
Й - акция на МОбСНВ и ОбСНВ – „Мамо, поговори с мен”, по повод
Международния ден за борба с наркоманиите – 26 юни. Изработени бяха лентички с
надпис: „Мамо, поговори с мен‖, които учениците от МОбСНВ поставиха на блузите си,
както и на всички благоевградчани в централна градска част от 12.00 часа до 14.00 часа на 3
юни. Тази форма на превенция даде възможност да се популяризира дейността на
МОбСНВ, да се провокира разговор в семействата за влиянието на наркотиците, да се
популяризира нашия сайт като възможност за контакти със специалистите в ОбСНВ;
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К - ОбСНВ реализира кампания за работа с родители: ”Разговаряйки с детето
си за наркотиците, намалявате с 50% възможността то да опит а дрога”.
Проведени бяха срещи с родители в училищата в общината по превенция на наркоманиите.
Раздадени бяха информационни материали. Най-често задаваните въпроси бяха свързани с
разпространението на наркотиците, видовете и влиянието им, първите признаци при
употреба, лечение и ресоциализация, дискусиите с учениците и отношението им към
наркотиците, необходимостта от повече разговори и контакти със специалистите от
ОбСНВ, наказанията за дилърите. Част от родителите поискаха лични срещи с ОбСНВ,
които бяха осъществени седмица след първите контакти. Проведени бяха и консултации с
психолог и лекар. Училищните ръководства поискаха и през новата учебна година тази
добра практика да продължи. Поискаха да се продължи практиката с мултимедийните
презентации и възможностите за личен контакт със специалистите от ОбСНВ;
Л - в Регионалната библиотека се проведе среща на специалистите от ОбСНВ и
ученици от 5-те и 6-те класове от училища в Общината с Бистра Ранева по
превенция на наркоманиите. Споделени бяха различни случаи на употреба на
психоактивни вещества и последствията от тях, както и необходимостта от повече
информация за подрастващите и родителите, невъзможността за адекватно лечение в
страната ни. Бистра Ранева чете стихове посветени на проблемите с разпространението и
употребата на наркотици;
М - ОбСНВ съвместно с ръководството на Дома за деца, лишени от родителски
грижи организира представяне на мултимедийни презентации и дискусия за
вредното влияние на наркотиците. Осъществени бяха и индивидуални консултации с
психолог и лекар. Няколко от учениците идваха по тяхно желание на срещи със
специалистите от ОбСНВ по проблеми, свързани с тяхното здравословно състояние.
Направена бе и среща с отец Андон Шавулев за организиране на съвместни дискусии в
Дома за деца, лишени от родителски грижи;
Н - Международен турнир по таекуон-до от спортен клуб „Фолкън” с
подкрепата и на ОбСНВ „Таекуон – до – начинът да бъдеш независим”.;
МобСНВ участва с информационна кампания по превенция на наркоманиите на Открито
първенство по бокс на Област Благоевград, организирано от клуб по бокс „Пирин Мидас‖ с
треньор отец Андон Шавулев и община Благоевград. ОбСНВ изрази своята благодарност на
отец Андон Шавулев за изключителната му работа с децата от Дома за деца, лишени от
родителски грижи, която е интерактивна форма на превенция на наркоманиите и за
дългогодишната му подкрепа на семействата с наркозависими;
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О - за поредна година в ОбСНВ се проведе държавна практика на студентите
от ПИФ специалност „Психология”:
•

лекции,

•

дискусии,

•

филм „Пропуснат живот‖,

•

презентации: „Вероника Герин‖; „Джовани Фалконе‖; „Целувка от
марихуана‖; „Наркотиците – илюзии, страдание, престъпност‖;

•

обработване на тетрадки „Моят неинтернет блог‖;

•

разговор с родители и наркозависими;

•

лекции на йеромонах Анатолий Берестов за духовните причини за
зависимостите;

П - всяка седмица във вторник от 19.00 часа се провеждат срещи с Младежкия
общински съвет по наркотични вещества и се подготвят предварително
плануваните дейности и инициативи. Поради повишения интерес на учениците към
дейностите на МОбСНВ и заетостта им в училище бяха организирани и допълнителни
групи всеки четвъртък от 12.00 часа до 13.00 часа и от 14.00 часа до 15.00 часа за
различните учебни смени. Продължи и активната дейност на четирите клуба по превенция
на наркоманиите в Банско. За атрактивните си инициативи участниците в тях получиха
специални грамоти и награди от Община Банско.
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Становище на ОбСНВ по наркотични вещества,
относно употребата на канабисови производни
(марихуана, хашиш, ганджа и др.)
Обръщаме се към гражданите и
институциите, включени в
Поради изключително тревожните тенденции и
Общинския съвет
повишаване активността на някои организации за
Благоевград,Националния
легализиране на марихуаната и хашиша
център по наркомании /НЦН/ и
предлагаме на вниманието на общинския съвет
Националния съвет по
благоевград, нцн и нснв отново становище на обснв
наркотични вещества /НСНВ/
по наркотични вещества, относно употребата на
за да поискаме тяхното
канабисови производни (марихуана, хашиш,
съдействие и подкрепа, с цел
ганджа и др.)
изразяването на ясна и
категорична общинска и
държавна позиция във връзка с обострящия се проблем – неконтролируема употреба на
марихуана и други канабисови производни сред подрастващите. Тъй като, според
българското законодателство /ЗКНВП/, канабисът е: «сред растенията и веществата с
висока степен на риск за общественото здраве, забранени за прилагане в медицината», би
следвало да се предположи, че усилията на държавата, съответно отговорните институции
ще бъдат насочени към ограничаването на рисковете от разпространението и употребата на
канабиноиди. Обезпокоени сме и от въздействието върху нагласите за употреба на
марихуана от скрита реклама, вероятно не добре преценена от производителите, например
на чай със канабис, хляб със семена от канабис, дрехи, сувенири и аксесоари с изображения
на листа от марихуана и т.н.

Нашето становище е:
1. Необходимо е провеждането на широка медийна кампания, подкрепена от всички
институции, включени в НСНВ, за повишаване информираността на местно и
национално ниво:
 за последствията за физическото и психическото здраве на подрастващите, от
употребата на марихуана и рискови комбинации от марихуана и други вещества
/алкохол и др./ , които ще бъдат все по-трудни за овладяване;
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 за ясни послания за рисковете от употребата на марихуана, комбинираната употреба
на марихуана и други вещества;
 за опасностите от рисково поведение на подрастващите /приятелския кръг,
употребата на алкохол, нарушаване на вечерния час, посещения на заведения без
придружител, отсъствия от часове и други/;
 за популяризиране действията на полицията, прокуратурата и съда на местно и
национално ниво за ограничаване производството, предлагането и употребата на
марихуана, ганджа и хашиш с превантивен ефект.
2. Финансиране на ефективни и ефектни превантивни дейности на Общинските съвети
по наркотични вещества по тяхно предложение, съобразно нуждите в общността,
съвместно с представители на Областните дирекции на полицията.
3. Финансиране изработването от Общинските съвети по наркотични вещества на
въздействащи, атрактивни, съвременни информационни материали, съобразно
необходимостта в общността /флаери, брошури, бюлетини, билборд, аудио и видео
клипове, мултимедийни презентации/.
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Дейности свързани с лечението на зависимите лица
и семействата им
Областният съвет по наркотични вещества Благоевград през 2011 год. направи:
А - по повод законите в държавата ни, които не позволяват лечение без
съгласието на наркоманите, независимо, че използваната терминология, и
медицински, и юридически, показва, че пациентите не могат да вземат решение
за подобряване на здравето си, съответстващо на състоянието им, на степента им на
физическо и психическо увреждане предложения за подобряване възможностите за терапия
и последващите мерки за траен успех на лечебния процес сме правили писмено до
Министъра на здравеопазването, Министъра на труда и социалната политика, Комисиите,
свързани със законите и здравеопазването към НС. Тежкото финансово състояние на
клиниките, недостигът на необходимите лекарствени средства, добре обучен и достатъчен
персонал, несъздаването и нефункционирането на групи за мотивация, както и отсъствието
на последващи рехабилитационни програми, за които вече 9 години настояваме да бъдат
създадени, провалят усилията на психиатрите и ОбСНВ. Безработни, нестабилни
психически, отново на улицата след детокс, подложени на агресията на твърде активния,
добре организиран и финансиран наркопазар, на новите видове и форми наркотици, нашите
пациенти не могат да устоят и се връщат към дрогата. Неблагоприятна е тенденцията за
увеличаване броя на засегнатите семейства, както в Благоевград, така и в областта. Търсят
помощ лица от 15 години до 45 години – ученици, безработни или работещи младежи,
бизнесмени, предимно зависими към кокаин и синтетични наркотици в комбинация с
алкохол. Имаме данни и за работещи в институции, но до този момент нямаме потърсили
помощ;
Б - ОбСНВ проведе няколко срещи с представители на Сдружението на
родителите от Благоевград. Дискутирани бяха проблемите на семействата, свързани с
мизерното им съществуване, домашното насилие, изнасянето и залагането на вещи на
семействата и невъзможността да бъдат защитени по причина на несъвършенството на
законите, настаняването на лечение на зависимите и неразкриващите се държавни програми
за създаване на дневни центрове, терапевтични общности и други, свързани с
рехабилитацията и ресоциализацията в страната. Поставени бяха и въпроси, свързани с
приетото предложение на ОбСНВ и Сдружението на родителите от Благоевград, влязло в
сила от 01.01.2006 г. в Закона за здравето чл.53 – 1% от акцизите на тютюневите изделия и
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алкохола да бъде заделях за превенция на алкохолизъм, тютюнопушене и наркомании.
Изразени бяха мнения и взето решение да се изпрати писмо от Сдружението с искане за
отчет от Министерството на финансите за реализацията на тези средства от 2006 г. до 2011г.
Прието бе решение да се направи запитване до съответните институции във връзка със
събраните подписи за промяна на Наказателния кодекс, която да позволява на
наркозависимите при извършване на криминални деяния /кражби, залавяне с наркотика,
който употребяват/ да имат възможност да избират за наказанието си между затвора и
лечението в специализирана програма. Най-активно участие взеха Горица Карабелска,
Йорданка Христова, Вергиния Емезова, Стефка Симеонова, Росица Марянова, Славяна
Ламбрева, Снежана Деничина, Димитрина Никова, Мирослава Николова, Любка
Димитрова, Стефка Захаринова, Цветанка Радоева, Наталия Василева, Магдалена
Михайлова;
В - ОбСНВ проведе над 700 срещи с родители и зависими лица от Благоевград и
областта по повод проблеми с настаняване на лечение в клиники,
терапевтични общности и манастири във и извън страната;
Г - проведе над 300 срещи с представители на полиция, прокуратура и съд по
повод дела на наркозависими, които търсят лечение или се намират в
терапевтични общности извън страната;
Д - проведе срещи с лица от 40 до 45 години, зависими към наркотици и алкохол;
Е - настанявани са наркозависими за лечение в Психодиспансера в Благоевград,
Националния център по наркомании град София чрез доц. д -р Тотева,
Психиатричната клиника в град Кърджали с помощта на директора д-р Гетев,
Психиатричната клиника в Раднево чрез д-р Добринов, ОДПЗС ЕООД в Ловеч със
съдействието на Директора д-р Митев и д-р Мартинова;
Ж - настаняване на наркозависими, проституиращи момичета, с полово
предавани заболявания в клиники и терапевтични общности;
З - чрез съвместна дейност с Неврокопска митрополия и лично със
съдействието на митрополит Натанаил, осигуряване на помощи с хранителни
продукти и дрехи на 37 семейства с наркозависими за Рождество Христово и Възкресение
Христово, както и чрез Българския червен кръст 4 пъти в годината;
И - срещи със социални служби, поради неадекватното отношение на техни
служители към отглеждащите баби и дядовци децата на наркозависими, които
са извън страната;
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Й - продължи практиката за работа в по-малки групи в зависимост от
разглежданите проблеми: за консултация и решения по правни въпроси –
представители на Районен съд, Районна прокуратура, Окръжен съд, Окръжна
прокуратура, ОДП, Председател и Секретар ОбСНВ; за консултация и решения по
социални въпроси – представители на Общинска служба за социално подпомагане,
Териториална дирекция по заетостта, БЧК, Председател ОбСНВ и специалист психолог
ПИЦ; за консултация и решения във връзка с лечението на зависимите лица –
представители на Психодиспансер Благоевград, Сдружението на родителите, РИОКОЗ –
Лаборатория за изследване на HIV, СПИН, Хепатит B и C, Председател ОбСНВ и
специалист психолог ПИЦ; за консултация и решения от областта на превенцията –
Инспекторат на МОН, РИОКОЗ, БЧК, Младежки дом Благоевград, Председател и Секретар
- педагог ОбСНВ;
К - ежедневната ни работа се подпомага от едно лице, назначено към ОбСНВ
по програмата “От социални помощи към заетост” на Министерството на
труда и социалната политика – помощник по документацията, охрана и хигиенист,
които Общината не е в състояние да осигури. Това може да бъде използвано и от останалите
ОбСНВ по отношение на човешките ресурси;
Л - продължи сътрудничеството с представители на Българската православна
църква. Необходима е по-сериозна и добре организирана форма на взаимоотношения
между засегнатите от дрогата лица, родителите им и представителите на Българската
православна църква. Нашият опит в тази насока показа, че участието на Председатели на
църковни настоятелства в ОблСНВ, както и контакти със съответните митрополити, ще има
ползотворно влияние върху общинската политика по превенцията и лечението на
наркоманиите. Във всички държави от Европейския съюз, Румъния, Русия и други
сътрудничеството между държавата, лекарите и свещениците, изразено в специализирани
центрове и терапевтични общности, дава реални и дълготрайни резултати;
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Дейности свързани с повишаване информираността
на обществеността
През 2011 година:
А - Организиран и проведен за пета поредна година бе конкурсът в памет на
Вероника Герин /ирландска журналистка, убита от наркодилър на
Международния ден за борба с наркотиците 26 юни 1996 година/ - „Сърце и
слово срещу наркотиците”. Учреден с подкрепата на ирландското посолство през 2007
година и лично на посланика - Н.П. Джефри Кийтинг. Конкурсът е за журналисти, които
системно и адекватно отразяват проблемите, свързани с разпространението и употребата на
дрога, както и за документално кино, съвместно с Ирландското посолство в България.
Награждаването се състоя на 27 юни в Община Благоевград. Създадена бе комисия за
оценка с председател – доц. Д-р Соня Тотева. Присъстваха Н.П. Иймър Фрийл – Посланик
на Ирландия в България, Директор на дирекция «Вътрешна сигурност и ред», гости и
журналисти. Прочетено бе и писмото на майката на Вероника Герин, изпратено специално
за организаторите на конкурса. Наградени бяха:
I.

ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
1.

„Код: Криминално‖ по bTV Action.

2.

Мариета Николаева – репортер в „Код: Криминално‖ по bTV Action.

3.

Ирина Жерева - ИА „СТУАРТ‖, кореспондент на bTV и bTV Action „Съдия Десислав Любомиров – българският Джовани Фалконе‖, „ Историята
на трима българи, един камион и пакет хероин(по следите на наркоканал от
Петрич)‖ .

4.

Весела Веселинова –"Трева и амфетамини - УМИРАЙ БАВНО!" -(bnews.bg,
27.10.2010 г), "Дрогата е по-достъпна от пица" интервюто с Желяз Турлаков –
ръководител на терапевтична общност «Ново Начало» (datanews.bg от 16
февруари 2011 г - сайтът вече е закрит), "Наркозависимите тийнейджъри у
нас са обречени" (http://argumenti-bg.com от 09.06.2011г.)

5.

Мартина Вачкова – „Жените с Марта Вачкова‖ – коопродукция на БНТ и
телевизионна къща „ВИЖ‖
32

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
2700, Благоевград, пл. ―Г. Измирлиев‖N 1, тел: 073/ 83 07 11, факс: 073/83 07 11,
е-mail: pitaizan@abv.bg; pitaizan@gmail.com; website: www.neumirai.org

II.

6.

Камелия Вескова – „Споделено с Камелия‖ по ТВ7( продукция на „ No Frame
Media‖)

7.

Пенка Милушева – Регионална радиостанция - Видин на БНР. Интервю с
Отец Георги Фотакиев – ръководител на Православен Център за духовно
обгрижване на наркозависими към Варненска Света Митропилия – „Свети
Боян Енравота‖ , Наркодела‖ - интервю с Зам. окръжния прокурор на Видин
– Владимир Влашев, „Деца против наркотиците‖ – интервю с Мария, Ана и
Кристина – ученици в СОУ „ Цар Симеон Велики‖.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ
1.

Невяна Троянска – „ ТИМ – отборът, който превзе България‖

2.

В-к „24 часа‖

3.

В-к 168 часа‖

4.

В-к „Стандарт‖

5.

В-к «Струма»

6.

Екатерина Терзиева, в-к „24 часа‖ - „ Наркоман съм – обяснил д-р Борис
Кузманов‖ (19.05.2011), „Осъден за заливане с киселина, хванат да пласира
дрога‖(19.05.2011), „Учител по история върти детско порно в интернет‖
(14.05.2011), „Почерпен тинейджър се заби в училище‖ (06.05.2011);

7.

Захари Белчев, в-к „Стандарт‖ – „ Таен свидетел праща Маргена в съда‖
(30.05.2011)

8.

Силвия Гурмева , в-к „24 часа‖ – „Андиамото издал заговора за убийство на
съдия Любомиров‖ (20.02.2011), „Затворници учат английски по учебник на
наркотрафикант‖ (26.05.2011), „Йоско без собствен бизнес, къта 1 млн. лева‖
(17.03.2011) «Магазин продава открито дрога в центъра на София»
(17.01.2011); «Резач на пръсти срещу Баретата в съда» (08.11.2010);

9.

Блага Георгиева, в-к „24 часа‖ – „Пленник плаща 50 хил. за екзекуцията на
Джиджи‖ (02.06.2011), «Петима ―перат‖ милиард на мафията годишно‖
(31.01.2011), Ученичката, клала Севилия: ―Сънувах много лош
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сън‖(20.05.2011) , «Елена Петрова една година без книжка и 300 лв. глоба»
(28.04.2011), «Застреляли Цанков заради наемник на Маргините» (22.03.2011),
«Дрогирани шофьори се измъкват, няма кой да ги изследва за съда»
(15.03.2011);
10.

10.

Буряна Божинова, в-к „24 часа‖ – «Полицаи от Червен бряг и килъри

заедно на море» (26.06.2010), „20-годишен младеж задържан за притежание
на наркотици», (02.06.2011)
11.

Светлана Йорданова, в-к „24 часа‖ – „Биячи с тръби бранят наркопарите на
Фирмата‖( 09.07.2010)

12.

Стефан Ташев, в-к „24 часа‖ – „Вадят опиум от фалшиви болтове‖ (
26.05.2011), „Контрабандисти на цигари гонят държавата по печабла‖
(15.04.2011), „Хванаха наркодилърите на Златица‖ (02.04.2011), „Уиски и
пури до леглото на Мишо Бирата‖ (09.07.2010), „ ДЕА все пак ще открие офис
в България‖ ( 10.12.2010)

13.

Илияна Ангелова, в-к „24 часа‖ – „Инфаркти след хапчета за отслабване‖
(04.08.2010).

14.

14.

Тони Маскръчка, Силвия Гурмeва, в-к „24 часа‖ – „Родният Ескобар

моли Темида да го пази от гръцки съд‖ (26.08.2010).
15.

Любо Илков, в-к „24 часа‖ – „Белнейски и убиецът‖ (02.06.2011), „Учени от
земеделското министерство в сексоргия с хлапета‖ (27.08.2010).

16.

Боян Димитров, в-к „Монитор‖ – „Спортисти на повикване тарашат
апартаменти‖ (02.08.2010).

17.

Кирил Борисов, в-к „168 часа‖ – „Касапинът от Карнобат изперкал от дрога,
държавата се прави, че няма проблем‖ (02.10.2010).

18.

Даринка Николова , в-к „168 часа‖ – «Педофилски скандал в земеделското
министерство» (02.10.2010).
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19.

Лилия Христовска, в-к „Труд‖ – „Тънки хватки приклещват очите‖
(03.11.2010).

20.

Мария Спирова, сп.‖ GLAMOUR‖ ‖ – „Танцувала ли си…с Хапче?‖
(03.11.2010).

21.

Светослава Николова, Хасково, в-к «Марица» - „Близнака събирал пари от
дрога за свободата на брат си‖(08.03.2011);

Б - Изработена бе паметна плоча на Джовани Фалконе и мотото на конкурса за
магистрати и полицаи «Страхливият умира всеки ден, а смелият – само
веднъж» по идея на първия носител на наградата за магистрати – съдия Катя
Бельова - Председател на Окръжния съд. Събрана бе необходимата документация и
разрешение на Министъра на правосъдието за сградата на Окръжен съд Благоевград и
предложението бе одобрено от Общинския съвет на негова сесия. На 20 май тържествено бе
открита паметната плоча от Н.П. Стефано Бенацо – посланик на Република Италия и Лазар
Груев – Председател на Висшия касационен съд. Присъстваха представители на
Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Община
Благоевград, институции и граждани от Благоевград. Доклад за живота и делото на
италианския магистрат прочете Заместник кмета на Община Благоевград - арх. Георги
Скрижовски;
В - Организиран и проведен бе конкурсът за магистрати и полицаи
"Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж" в памет на
италианския магистрат Джовани Фалконе за трета поредна година. Той бе
учреден през 2009 г. от Община Благоевград, и Областен съвет по наркотични вещества
Благоевград, със съдействието на Посолството на Република Италия и лично на Негово
превъзходителство Стефано Бенацо. Наградите се присъждат на магистрати и полицаи,
които прилагат с необходимия професионализъм и строгост законите, свързани с
ограничаване употребата и разпространението на наркотици, работят активно и изразяват
позициите си по обществено значими каузи. Създадена бе комисия за оценка на получените
номинации. На церемонията присъстваха представители на Министерството на
правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Община Благоевград, институции и
граждани от общината. Наградени бяха:
I. МАГИСТРАТИ
1.

Съдия Десислав Любомиров – Съдия в СГС.
Номиниран във връзка с постановената от него присъда в Окръжен съд Русе
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на участниците в група за разпространение на наркотици, ръководена от
Пламен Кучев. Осъдената от съдия Любомиров, престъпна група е била от
няколко човека. Пламен Кучев е осъден на 10 години затвор задочно. Според
неофициална информация , той е избягал в ЮАР. От него е поръчката за
подготовка на убийството на съдия Десислав Любомиров, възложена на
Симеон Симеонов(с прякор Слънцето), който също е осъден от съдия
Любомиров, но с по-лека присъда, още от началото на миналата година. По
оперативни данни е следено цялото семейство на магистрата, поради което от
6 януари 2011г., той е с охрана.; /Номиниран от ОбСНВ Благоевград/;
2.

Прокурорите и служителите на МВР и ДАНС –членове на специализираните
екипи за разследване, представлявани от прокурор Марио Стоянов –завеждащ
отдел №IX – „Противодействие на организираната престъпност‖ при ВКП.
Имената не се посочват, тъй като от съображения за сигурност те
представляват класифицирана информация. /Номинация от г-н Камен
Ситнилски – Заместник на главния прокурор при ВКП/;

3.

Владислав Томов – Прокурор, Окръжна прокуратура гр.Варна.
Номинация въз основа на проявена решителност и ефективност при взимане
на решения и постановяване на присъди при наказателни дела,свързани с
трафик на наркотици.Като пример: приключено дело с постановена ЕЗА на
словашки гражданин, организатор на международна мрежа за трафик на
наркотици; /Номинация от граждани от Варна и Варненска област /;

II. НОМИНАЦИИ НА ПОЛИЦАИ
1. Пламен Йоцов – Началник отдел «Наркотици» при ГДБОП на МВР
Началник сектор ―Незаконно производство на наркотични вещества, контрол
върху прекурсорите и незаконно култивиране на наркообразуващи култури‖ към
отдел ―Наркотици‖ при Главна дирекция ―БОП‖.
/Номиниран от МОбСНВ след запознаване с неговата работа и на ръководения
от него сектор чрез предоставените на ОбСНВ атрактивни видеоматериали с цел
превенция сред подрастващите.материалите са подсигурени с любезното
съдействие на г-н Стоян Темелакиев - Главен инспектор към отдел „Наркотици‖
в ГДБОП на МВР. Документалните кадри демонстрират резултатите от работата
на г-н Пламен Йоцов в операции по проследяване трафика на дрога и залавянето
на наркотрафиканти и /;
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2. Борислав Николов Гинев - инспектор в ОД на РДВР - Сливен.
Той работи активно и всеотдайно за ограничаване разпространението на
наркотици. Винаги подкрепя инициативите и оказва навременна помощ на
ОбСНВ Сливен при възникнали сложни ситуации в процеса на работата.
/номинация по предложение на г-жа Таня Павлова - Секретар ОбСНВ и
Директор ПИЦ Сливен/;
3. Симеон Симеонов – разузнавач по линия «Наркотици» в Сектор „БОП‖ при ГДБОП
на МВР, Областна дирекция на МВР Благоевград.
За професионализъм и оказвано съдействие в работата на ОблСНВ по случаи със
зависими лица и техните семейства. Всекидневно доказва своя професионализъм
и обществена ангажираност по проблемите на наркоразпространението, защото е
достоен граждани на нашето време и работи със сърце и душа, за да защити
нашите деца и общество;
/Номиниран от ОбСНВ Благоевград/;
4. Велизар Йовов – разузнач на районен принцип в сектор „БОП‖ при ГДБОП на МВР,
обслужващ територията на РУП Петрич.
Дългогодишен служител, който всекидневно отстоява своя професионализъм и
обществена ангажираност по проблемите на наркоразпространението, защото е
достоен граждани на нашето време и работи със сърце и душа, за да защити
нашите деца и общество /Номиниран от журналисти от регионални медии и
ОбСНВ Благоевград /;
5. Екип «Компютърни престъпления, интелектуална собственост, хазарт» , сектор
„Противодействие на сексуални престъпления срещу деца― към ГДБОП на МВР:
-

Главен инспектор Людмил Попов

-

Инспектор Велислава Димитрова

-

Инспектор Веселка Амзина

-

Инспектор Любомир Тулев
Номинирани за разкриване на престъпленията , свързани с педофилския скандал във
Велинград – блудство и секс с шест деца, на които са давали дрога през лятото на
2010 г.;/екипна номинация по предложение на родители, ученици и учители след
превантивни дискусии по проблематиката в Благоевград и областта/.

Конкурсът бе отразен, както в българските, така и в италианските медии.
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Г - Регионален журналистически семинар на тема: „Журналисти срещу
наркотиците” - съвместен проект на Европейски информационен център
„Европа директно”- Благоевград и ОбсНВ Благоевград по повод 2011 Европейска година на доброволчеството , проведен на 7 юни 2011 г. В семинара
взеха участие журналисти, студенти по журналистика в ЮЗУ „Неофит Рилски‖ и
медицински сестри от благоевградски училища. Обсъдени бяха целите и идеята на
Европейската година на доброволчеството и доброволчеството като универсална категория.
Представен бе доброволецът от Корпуса на мира – г-н Зеин Аскинс и неговите съвместните
дейности с Общинския съвет по наркотични вещества. Презентирана бе кратка история на
партньорството - ОбСНВ и Корпус на мира в България, което продължава от 2004 година
и дейностите на Младежкия ОбСНВ Семинарът приключи с дискусия: «Медиен анализ за
отразяването на темата за наркотиците. Комуникативни практики за превенция и
редуциране на рисковете от употребата на наркотици», в която взеха участие всички
присъстващи. Обърна се изключително внимание на подвеждащата информация,
некоректните данни и съвети в много сайтове в интернет, непремерените и прикриващи
престъпни цели изказвания и заемани позиции на обществено разпознаваеми личности.
Разисквани бяха възможностите за популяризиране на добрите практики по превенция на
наркоманиите от представители на институциите, свързани с ограничаването на
разпространението и употребата на наркотици, които са доказали своите професионални
качества и обществена ангажираност, с което могат да служат и е необходимо да бъдат
наложени като положителен пример на подрастващото поколение за превенция на
рисковото поведение.
Д - представители на ОблСНВ взеха участие в предавания на бТВ, РТЦ
„Пирин”, радио „Благоевград”, „Дарик”, „Фокус”, „FM+”, „Око”, „Пирин” СОТ и
интервюта във вестниците „Вяра”, „Пирин Труд”, „24 часа”, „Стандарт”,
„Политика”, „Експрес”, „Монитор” по повод инициативи на ОблСНВ
Благоевград, превенцията на наркоманиите, лечението на зависимите лица,
отглеждането и употребата на канабис в областта и други. Присъстваха и
изразиха активната си позиция и опит на на 15 март 2011 г от 12 ч до 13 ч в БТА, гр. София
на организираната от Асоциация за превенция и работа със зависимости – АПРЗ „Само
днес‖, Конфедерация „Защита на здравето‖ – г-жа Пенка Георгиева и Терапевтична
общност „Ново начало‖ - Желяз Турлаков пресконференция на тема: Пациентските
организации и държавата - за пръв път заедно за превенцията и лечението на
зависимостите, в частност и на момичета и жени с или без деца. Създаване на Фонд за
превенция и лечение на зависимости – наркотици, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт,
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лекарствени средства и др. В нея взеха участие: д-р Даниела Дариткова, зам. председател на
Комисия по здравеопазване към Народно събрание; г-жа Гергана Павлова, зам. министър на
здравеопазването, национален координатор по наркомании. Програмата на
пресконференцията беше:
1.

Пациентските организации – за прозрачност и равнопоставеност на
зависимите – г-жа Пенка Георгиева, г-н Владимир Томов – Конфедерация
Защита на здравето.

2.

Държавата – законодателни промени, осигуряване на превенция и лечение на
зависимите – д-р Даниела Дариткова, депутат и г-жа Гергана Павлова – зам.
министър на здравеопазването.

3.

Терапевтичната общност – работеща програма в България – Желяз Турлаков –
ТО Ново начало.

4.

Опитът за превенция и лечение на зависимости в Източна Европа – Павел
Павлов, АПРЗ „Само днес‖.

5.

Онлайн консултации на деца в риск – Ани Владимирова, психолог.

6.

Зависимостта при момичета и жени - Петя Радкова, психолог.

7.

Зависимостта като болест – Дейвид Йерохам, психиатър.

На пресконференцията всички поканени, имащи отношение към зависимостите – лекари,
членове на Националния съвет по наркотични вещества, Националния център по
наркомании, неправителствени организации, ОбСНВ, членове на междуведомствена
работна група за създаване на Концепция за развитие на система за лечение и
психосоциална рехабилитация на лица, зависими от наркотици изказаха своето мнение и
предложения за подобряване на негативната ситуация. По искане на организаторите ОбСНВ
Благоевград предостави свои информационни материали като добра практика по превенция.
Е - На 08.12.2011 г. в Националния център по наркомании в София
специалистите от ОбСНВ преминаха обучение във връзка с оценъчно проучване
по метода „Снежна топка” в Община Благоевград, включено в План а за
действие на Националната стратегия за борба с наркотиците /2009 – 2013/;
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Ж - Променена бе и интернет страницата на ОбСНВ с цел нова визия и
атрактивност. Тя дава информация в областта на превенцията на наркоманиите,
криминална хроника, свързана с предлагането и трафика на ПАВ, дейностите на ОбСНВ и
МобСНВ Благоевград , НЦН, НСНВ и МС, кореспонденцията ни и материали от ЕК –
Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност‖ и Youth Service America, история и
вяра /духовните основи на спасението от наркотиците/, игри, забавни страници, музика,
електронен вестник за информация и контакти, новини на английски език от EMCDDA. Уеб
сайтът ни е на адрес http://neumirai.org. Изпълнен е посредством open source CMS Joomla!.
Регистрирани са средно по 60 посетители дневно, през почивните дни – до 180;
З - периодично поддържане на страници в blog.bg и netlog, които позволяват по лесен и достъпен начин за разпространение на коректна информация за
наркотиците, дейността ни и контакти с нас;
И - периодично поддържане на страница в youtube за популяризиране дейността
и коректна информация за влиянието на наркотиците чрез видеоклипчета и
богат снимков материал;
Й - акция „Международен ден за борба с ХИВ/СПИН”, при която младежите от
МОСНВ раздаваха в централната част на града специалното издание на
списание „Вижте света без наркотици”, което беше посветено на 1 декември;
К - информационни материали за работа по превенция с подрастващи и
възрастни:
1. Книга «Малка книжка за живота» за обучение по превенция с мото «В употребата на
наркотици всички сме слепи – Рей Чарлс» с включени следните теми :
 кратка история на Благоевград и община Благоевград;
 животът и делото на регионално и национално значими личности от Благоевград,
както и на наркозависими към различни видове психоактивни вещества;
 представяне на институциите, свързани с ограничаване разпространението и
употребата на наркотици и насилие над деца и тяхната превенция, възможностите за
контакти с тях при необходимост /ОбСНВ, съд, прокуратура, полиция, социални
служби и агенция за закрила на детето, спешен център, център за психично здраве,
библиотеки, театър, камерна опера, православен център, младежки дом, спортни
клубове и други/;
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 творби на ученици от конкурса „Наркотиците – илюзия, страдание, престъпност‖ и
„Родовата памет разказва – предания и легенди‖;
 кратко представяне на Общинския съвет по наркотични вещества и Младежкия
общински съвет по наркотични вещества Благоевград;
 послания към читателите;
 икона и притча към нея от Библията.
2. Книжка „Капан за наивници‖ за влиянието на кокаина и синтетичните наркотици
върху човешкия организъм, изповеди на зависими, обществено популярни личности
– жертва на наркотиците за ученици от 14 до 18 години, учители и родители за
обучение по превенция с мото «В употребата на наркотици всички сме слепи – Рей
Чарлс»;
3. Плакат „Наркотиците разрушават минералите и витамините‖ с послания „
Наркотици?! Неее! Музика и танци! Ела и ти!‖ и „Спорт + Здраве = Победител‖ за
ученици от 14 до 18 години, учители и родители за обучение по превенция с мото «В употребата на наркотици всички сме слепи – Рей Чарлс»;
4. Оригами – пеперуда „Приятели, искам да Ви разкажа...‖ за ученици от 2 до 5 клас за
обучение по превенция с мото - «В употребата на наркотици всички сме слепи – Рей
Чарлс» с кратка изповед на дете от 4 клас от училище в Благоевград за трагичната
съдба на наркозависим на съседи в жилището, където живее;
5. Книжка „Целувка от марихуана‖ за обучение по превенция с мото «В употребата на
наркотици всички сме слепи – Рей Чарлс» за влиянието на марихуаната върху
човешкия организъм, изповеди на зависими, митовете за нея, изповед на лекар,
зависим към марихуана и на лекуващия го психиатър;
6. Бюлетин „Виж света без наркотици‖ с журналисти – учениците от Младежкия
общински съвет по наркотични вещества, отразяващ дейностите по превенция,
коментари за проблеми в училищната възраст, информация за нови видове
наркотици и опасностите при тяхната употреба, кампании, инициативи и послания
към обществото като „Не карай пил! Вземи такси, усмивките на децата запази‖.
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Л - Преводи на материали от английски и руски език за публикуване на
страницата на ОбСНВ с цел информиране и превенция в общността;
М - работата с посолствата на Ирландия и Италия в България и подкрепата
лично от посланиците на тези страни за инициативи на ОблСНВ;
Н - от 1 декември 2011 година ОбСНВ Благоевград е пререгистриран в
регистрите на ООН като пример за добра практика в областта на
ограничаване употребата и разпространението на наркотици и възможността
други организации да ползват опита на ОбСНВ в практиката си, както и да се
свързват при необходимост от консултации или за сътрудничество;
До Общинския съвет Благоевград, Националния център по наркомании и Националния
съвет по наркотични вещества - ПРОТЕСТ на ОбСНВ по повод скрита реклама:
Областният съвет по наркотични вещества Благоевград протестира срещу използването на
интернет с цел подвеждаща, пряка или непряка реклама на наркотични вещества. В закона
за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е записано:

”… "Непряка реклама" е всяка форма на търговско послание,
съобщение, препоръка или действие, която използва име и/или
изображение, представляващо или наподобяващо наркотично
вещество, за реклама върху стоки и рекламни продукти."

Подобни реклами продължават да съществуват, независимо от посочения текст в ЗКНВП.
Недопустимо е натрапването на реклами с цел употреба на наркотици/легални и нелегални/
и рисково поведение, което е водещ фактор в криминалните прояви на подрастващите.
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О - Писма с предложения за ограничаване на настоящата негативна ситуация с
разпространението и употребата на наркотици:
1./
ДО МИНИСТЪРА
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСНВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград се обръща към Вас по повод
здравните проблеми на деца от Добрич, получени след консумацията на енергийни бонбони
"Енерджи Х3". Изразяваме нашето възмущение от случилото се, за което сме
предупреждавали и предлагаме спешно да бъдат предприети мерки за ограничаване достъпа
на деца до енергийни напитки. Рекламите примерно с послания за израстване на криле се
приемат от децата в буквалния смисъл и предизвикват техния интерес за употреба. От
нашите срещи по превенция се установи, че част от подрастващите над 11 години редовно
пият енергийни напитки. Ето защо настояваме:
 Да бъде забранена продажбата на енергийни напитки и други хранителни стоки с
подобно съдържание на деца под 18 години, както е за тютюна и алкохола.
 Специалистите на Министерството на здравеопазването да информират Общинските
съвети по наркотични вещества и обществеността в страната за въздействието, което
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оказват на човешкия и в частност на детския организъм кофеина, таурина и
комбинацията от тях.
 Да се проведе превантивна кампания в училищата на страната, за повишаване
информираността на учители, ученици и родители за влиянието на енергийните
напитки върху детския организъм.
 Да се забрани подвеждащата реклама за всички храни и напитки, които имат
негативни ефекти върху здравето на подраставащите.

24.02.2011 г.

Председател на ОбСНВ Д-р Теменужка Любенова

2./
ДО
Д-Р АТАНАС КАМБИТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДОКЛАДНА
от д-р Теменужка Любенова Председател на Общинския съвет по наркотични вещества
Относно: Предложение по повод актуализиране на Областната стратегия за развитие на
социални услуги
УВАЖАЕМИ Д-Р КАМБИТОВ,
По повод актуализиране на Областната стратегия за развитие на социални услуги съвместно
с г-н Александър Балев – Директор на Дирекция „Социално подпомагане‖ Благоевград към
Агенцията за социално подпомагане изготвихме предложение за включване на две нови
социални услуги – Дневен център и Център за настаняване от семеен тип. Необходимо е да
бъде представено и разгледано на заседанието на Областния съвет за развитие на област
Благоевград, за да бъде реализирано до 2013 г.. По изискванията за внасяне на предложения
за актуализация на Областната стратегия за развитие на социални услуги, те трябва да бъдат
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изготвени от Кмета на Община Благоевград и съгласувани от Директор на Дирекция
„Социално подпомагане‖ към Агенцията за социално подпомагане.

Представяме Ви изготвеното от нас предложение за одобрение за представяне на
заседанието на 09.12.2011 г. от 10.30 часа в залата на Калъпчиевата къща.
Изготвил: Д-р Теменужка Любенова Председател на ОбСНВ Благоевград

Предложения за промяна в законите, свързани с
ограничаване разпространението и употребата на
наркотици и разрешаване на ситуации, свързани с
лечението и социалното състояние на
наркозависимите и семействата им
Предложения за промяна в законите, свързани с ограничаване употребата на наркотици и
разрешаване на ситуации, свързани с лечението и социалното състояние на зависимите и
семействата им ОблСНВ изпрати писма до МЗ, ВСС, Председателя на Комисията по
здравеопазване към Народното събрание, МП, МЗГ, Главния прокурор, МВР:
-

изпратени бяха писма до различни институции по повод проблеми, свързани с
наркозависими лица, предложения за промяна в законите, некоректна реклама,
обезпокоителни информации, получени от срещите по превенция - Рязко се е
увеличила употребата на кокаин сред подрастващите в Благоевградска област. Има
данни за опити при ученици от 6 клас – 12-13 годишни. Оказва се, че кокаинът е на
достъпна цена, което може би се определя от достатъчните налични, нелегални
количества и от вероятна политика на наркобосовете за свиване пазара на хероин и
разрастване на този с кокаин и синтетични наркотици, дизайнерски дроги. За
съжаление на този етап няма медикамент, с който да е възможно лечението и
възстановяването от зависимостта към синтетика и кокаин. Това предполага, а и вече
се случва, бум на агресивни прояви сред подрастващите. Скритата тяхна реклама в
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интернета, от където основно търсят обяснения подрастващите, налагането на
мнение за тяхната безвредност, луксозност, легализация правят невъзможно
формирането на реалистична оценка за влиянието им. В много игри в интернет
героите ползват наркотици за да побеждават, да получават награди и признание и са
достъпни дори за децата от 1 до 4 клас. Не е нормално да се търси отговорност от
децата за безотговорността на възрастните, но вредните последствията са именно за
тях. Ето защо е необходимо актуализиране на законите и създаване възможност за
адекватно поведение на полиция, съд и прокуратура, за своевременната им намеса и
отстраняване на сайтове с престъпни намерения.

Предложения на Общинския съвет по наркотични
вещества Благоевград, на които до този момент
няма отговор от съответните институции:
1.ПРЕВЕНЦИЯ:
А/ ПРЕВЕНЦИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ:
 -да се финансират по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, адаптирани програми
на Общинските съвети по наркотични вещества за работа по превенция на
наркоманиите за деца от 5 до 7 годишна възраст;
 да се финансират по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, адаптирани програми
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на Общинските съвети по наркотични вещества за работа по превенция на
наркоманиите за деца от 7 до 11 годишна възраст;
 да се финансират по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, адаптирани програми
на Общинските съвети по наркотични вещества за работа по превенция на
наркоманиите за деца от 11 до 14 годишна възраст;
 да се финансират по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, адаптирани програми
на Общинските съвети по наркотични вещества за работа по превенция на
наркоманиите за деца от 14 до 19 годишна възраст;
 да се предвидят в учебния план часове по превенция на наркоманиите в предметите
биология, химия, час на класа;
 да се предвидят периодични обучения на класните ръководители в училищата от
специалистите в Общинските съвети по наркотични вещества за работа по превенция
употребата на наркотици, първи признаци, контакти с родители на ученици,
употребяващи наркотици;
 да се предвидят периодични обучения на учителите по информатика в училищата от
специалистите в Общинските съвети по наркотични вещества за работа с учениците
по създаване на умения за предпазване от рисковете в интернет, за скрита или пряка
реклама на употребата на наркотици и използването на сайтове на Националния
съвет по наркотични вещества, на Националния център по наркомании, на
Общинските съвети по наркотични вещества, като пример за достоверна и коректна
информация;
 във всяко училище да има медицински екип, психолог и социален работник
независимо от броя ученици, които да преминават периодично обучение по
превенция от специалистите на Общинските съвети по наркотични вещества;
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 да се включи в учебния план час по гражданско образование;
 чрез ученическите групи към Общинските съвети по наркотични вещества да се
изгради мрежа от младежки организации по превенция на наркоманиите към
Областните съвети по наркотични вещества /личният ни опит в тази насока е
изключително ползотворен – нашият Младежки общински съвет по наркотични
вещества с дейностите си по превенция спечели второ място в Седмото национално
състезание по природни науки и екология, организирано от МОН за 2008/2009
учебна година/;
 да се финансират по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, програми за превенция
на наркоманиите, свързани със спорта, на Общинските съвети по наркотични
вещества като спортно шоу, състезания, бюлетини и календари с информация за
спортните клубове, в които могат да се запишат учениците в съответните населени
места /от личния ни опит – прието с невероятен интерес от повече от 1000 ученици и
родители боксово шоу, комбинирано с изпълнения на детски и младежки състави,
срещи със световни, европейски и републикански шампиони, представители на
клубове по карате, джу джицу, канадска борба, плуване, шахмат, ориентиране, след
което рязко се повиши интереса на семействата и подрастващите към представените
спортни клубове/;
 да се финансира по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, създаването и
поддържането на интернет сайтове на Общинските съвети по наркотични вещества
за работа по превенция на наркоманиите;
 да се финансира по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, изработването и
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отпечатването на богато илюстровани и ефектни информационни материали на
Общинските съвети по наркотични вещества за работа по превенция на
наркоманиите;
 да се финансира по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, изработването и
заснемането на филми и видеоклипове по превенция, съвместно от Общинските
съвети по наркотични вещества с телевизионните центрове на Българската
национална телевизия в Областните градове /от личния ни опит е създадения филм
„Пропуснат живот‖ заедно с фондация „Спасение‖, който и до днес остава най –
сваляния във Замунда филм, свързан с проблемите на наркотиците;
 да се финансират по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, конкурси за рисунки,
постери, снимки, стихове, песни, есета, мултимедийни презентации от Общинските
съвети по наркотични вещества в училищата за проблемите, свързани с употребата
на наркотици и екология, както и за повишаване интереса на подрастващите към
природни феномени и значими културни и исторически събития;
 да се финансират по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, училищни фестивали,
театрални постановки, различни художествени форуми, дискусии и семинарни
обучения от съвети по Общинските наркотични вещества в училищата за
проблемите, свързани с употребата на наркотици и екология, както и за повишаване
интереса на подрастващите към природни феномени и значими културни и
исторически събития;
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 да се стимулира и популяризира употребата на тестове за наркотици в училищата
чрез вътрешните им правилници и в семействата, след консултация със специалисти
от Общинските съвети по наркотични вещества;

Б/ ПРЕВЕНЦИЯ В ОБЩНОСТТА:
 да се финансират по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, периодични медийни
кампании, насочени към повишаване информираността на обществото като цяло по
проблемите на злоупотребата с алкохол, тютюнопушене и наркотици от Общинските
съвети по наркотични вещества, съобразени с добрите европейски практики;
 да се финансират по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, периодични съвместни
медийни кампании, насочени към повишаване информираността на обществото като
цяло по проблемите на злоупотребата с алкохол, тютюнопушене и наркотици от
Общинските съвети по наркотични вещества и други институции или
неправителствени организации, съобразени с добрите европейски практики;
 да се финансират по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, периодични
информационни кампании, насочени към семействата за повишаване
информираността и формиране на устойчиво поведение по проблемите на
злоупотребата с алкохол, тютюнопушене и наркотици от Общинските съвети по
наркотични вещества и други институции или неправителствени организации,
съобразени с добрите европейски практики;
 да се финансират по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
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националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, съвместни медийни
кампании, насочени към повишаване информираността на обществото като цяло за
необходимостта от лечение на зависимите към алкохол, тютюнопушене и наркотици
от Общинските съвети по наркотични вещества и други институции или
неправителствени организации, съобразени с добрите европейски практики;
 да се финансират по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, насърчаване
създаването и развиването на групи в общността за превенция и осъзнаване
необходимостта от лечение и ресоциализация на зависимите лица от Общинските
съвети по наркотични вещества, съобразени с добрите европейски практики;
 да се финансират по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, разработване и
прилагане на методики на нуждите при планиране на превантивни дейности на
местно ниво от експертите на Общинските съвети по наркотични вещества,
съобразени с добрите европейски практики;
 създаването на възможности за осъществяване на проекти към Министерството на
труда и социалната политика за разкриване на Дневни центрове в Областните
градове за работа със зависими лица и техните семейства, както и обучаване на
специалисти, които да работят с родителите по специализирани програми,
съобразени с добрите европейски практики;
 разработване и прилагане на съвместни програми за обучение от Областните съвети
по наркотични вещества, МВР, Министерството на транспорта и застрахователните
дружества за повишаване информираността за рисковете при управление на МПС
след употреба на алкохол и наркотици и формиране на умения за превенция на
рисковото поведение на пътя, както и периодично стимулиране на водачите, които
не са причинили в рамките на една календарна година рискови ситуации на пътя;
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 разработване и прилагане на съвместни програми за превенция в общността от
Общинските съвети по наркотични вещества и сдруженията на производителите на
алкохол, тютюневи изделия и лекарства, каквито са изискванията на Европейския
съюз;
 да се финансират по чл. 53 т. 2 ал. 3 от Закона за здравето - (3) (В сила от 01.01.2006
г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите
върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на
националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с
алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖, периодични
специализирани медийни кампании, насочени към употребяващите наркотици и
лицата с рисково поведение за възможностите за анонимно и безплатно изследване
за хепатит В и С и СПИН и мотивирането им за лечение от Общинските съвети по
наркотични вещества и други институции или неправителствени организации,
съобразени с добрите европейски практики;

2. ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ
А/
-

създаване на наркологични отделения във областните градове в страната с обучени
специалисти – психиатри, психолози и социални работници;

-

създаване на дневни центрове за работа със зависими и семействата им с обучени
специалисти – психиатри, психолози и социални работници, аниматори;

-

създаване на рехабилитационни центрове и програми /терапевтични общности/ с
дългосрочни програми и подготвени за целта специалисти според добрите
европейски практики;

-

ресоциализиращи програми за разкриване на работни места и стимулиране на
работодателите, за включване в програмите за наемане на преминали лечение и
рехабилитация и координиране на дейностите по програмите от специалисти в
Общинските съвети по наркотични вещества;

-

промяна в Наказателния кодекс и ЗИН, която да позволява на наркозависими,
извършители на нарушения, да имат право на избор между лечение и реално
изтърпяване на наказанието. При нарушаване на лечебния процес, първоначалната
присъда да влиза в сила без право на обжалване;
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-

лечебни и рехабилитационни програми за наркозависимите, изтърпяващи
наказанието си в затвор;

-

периодично изследване на затворниците за хепатит, СПИН и наркотици;

-

промяна в съответните закони за възможност за принудително лечение при лица,
представляващи опасност за себе си, близките и общността;

-

специализирана подготовка на магистрати и полицаи за работа със зависими и
семействата им;

-

строг контрол от държавните институции на метадоновите програми и закриване,
при установяване на нарушения в тях;

-

разработване и разкриване на програми за рехабилитация на зависими лица на
Общинските съвети по наркотични вещества съвместно с Българската православна
църква;

-

институционално подсигуряване на мултидисциплинарни екипи за работа със
зависими лица и родителите им;

-

изграждане и оборудване на специализирани клиники, дневни центрове и
терапевтични общности, съобразени с добрите европейски практики;

Б/

3. ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА,
ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С
НАРКОТИЦИТЕ И ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ НА ОБЩИНСКО
НИВО:
-

кадрово и финансово обезпечаване на екипите на Общинските съвети по наркотични
вещества и Превантивано-информационните центрове към тях с оглед сериозността,
трудностите, опасностите и обществената значимост на дейността им, както и
разрастване на проблемите свързани с разпространението и употребата на
наркотици;

-

конфискуване имуществото на заловените наркодилъри и заложни къщи, продаващи
крадено имущество от наркозависими лица и предоставянето му или продажба в
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полза на финансиране на Общинските съвети по наркотични вещества, лечението на
зависимите и полицейското управление, заловило престъпниците по примера на
добрите световни практики и специално на Ирландия;
-

финансиране от предложената от Общинските съвет по наркотични вещества
Благоевград и приета от Народното събрание ал.3 в чл.53 от Закона за здравето (3)
(В сила от 01.01.2006 г.) „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския
бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за
финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето,
злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества‖ на
дейностите на Общинските стратегии за борба с наркотиците като част от
Националната стратегия за борба с наркотиците, изработени от Общинските съвети
по наркотични вещества;

-

отделяне на 1% от печалбите на спортния тотализатор за дейности по превенция на
алкохол, тютюневи изделия и наркотици като добра практика в страни от
Европейския съюз;

-

периодично повишаване квалификацията на специалистите в Общинските съвети по
наркотични вещества и Превантивно-информационните центрове, съобразени с
добрите практики в Европейския съюз и финансирани със средства по Националната
стратегия;

-

координационни срещи на Общинските съвети по наркотични вещества, свързани с
динамиката на разпространението и употребата на наркотици и възникващите в тази
връзка проблеми на общинско и национално ниво най-малко два пъти за една
календарна година;

-

изграждане на информационна мрежа за обмен на добри практики между
Общинските съвети по наркотични вещества;

-

финансово стимулиране дейността на Общинските съвети по наркотични вещества за
добри практики;

-

изграждане на Балканска младежка мрежа за превенция на наркоманиите чрез
създадените към Общинските съвети по наркотични вещества младежки структури;

-

финансиране на Младежка конференция на Младежките общински съвети по
наркотични вещества по превенция на наркоманиите.
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По настояване на членовете на Младежкия общински съвет по наркотични вещества
предлагаме на вниманието на НСНВ подготвените от тях писма и предложения до
Народното събрание, Европейската комисия и други, които продължават да бъдат актуални:
1.
„ДО Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Ние сме Младежки общински съвет по наркотични вещества (МОСНВ) Благоевград –
ученици от училищата в Благоевград и сме неформална организация в рамките на
Областния съвет по наркотични вещества (ОблСНВ) към Община Благоевград. МОСНВ е
създаден след организиране на Национална младежка дискусия на 29-30.11.2002 г. в
Благоевград по инициатива на ОбСНВ Благоевград. Присъстващите деца от много населени
места в страната взеха решение за създаване на Младежки съвети по наркотични вещества
към тогавашните Общински съвети по наркотични вещества за повишаване
информираността на учениците за влиянието на наркотиците върху човешкия организъм.
Днес се обръщаме към Вас, защото сме свидетели в какво състояние идват на училище
наши съученици, пушили канабис, взели екстази, амфетамини, смъркали кокаин, защото
сме свидетели колко много данни има за дрогата, че не е опасна, че помага при заболявания,
че малко от употребяващите се пристрастяват. Така ни убеждават от медиите много
обществено известни специалисти - „научни работници‖ и познати лица от екрана. Нашите
родители се опитват да ни защитят от подвеждащата информация и опита на някои да ни
убедят, че е безопасно да опитаме. Истинските факти са, че наркотиците разрушават
човешкото съществуване, че в България няма воля за провеждане на дългосрочна
превантивна дейност и липсват програми за лечение на любопитните и лековерните от нас,
които са си позволили да послушат всички тези, които печелят от наркотиците.
Ние много добре съзнаваме, че Народното събрание е мястото, където се изработват и
приемат законите в България, а законите трябва да служат на хората. Всички Вие сте
възрастни независимо от това, че сте с различни професии, политически убеждения и
социално положение. Позволете ни на нас – част от децата на България, по повод 26 юни –
Международния ден за борба с наркоманиите, да направим изказване пред народните
представители на едно от Вашите заседания през месец юни. Позволете ни да говорим,
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позволете ни да бъде изслушано и нашето мнение. Има какво да Ви кажем и за съжаление
то е от нашето ежедневие. Искаме да чуете как ние виждаме проблема – наркотици, как ние
усещаме проблема – наркотици, как ние живеем с нашите близки, съученици или съседи,
които пушат трева, правят си инжекции с хероин, пият екстази, смъркат амфетамини и
кокаин, ядат супи и сладки с халюциногенни гъби, как се увеличават некролозите със
снимки на млади хора.
Надяваме се, че няма да нарушим законите на нашата Родина, независимо че нямаме
навършени 18 години, като допуснете да застанем пред Вас в залата на Народното събрание
и заедно поговорим истински искрено как да спрем злото наречено наркотици.

МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА БЛАГОЕВГРАД
Председател – Мария Стоянова, ЕГ „Акад. Людмил Стоянов‖
Секретар – Симона Медарова, ЕГ „Акад. Людмил Стоянов‖

2. Представяне Становище на Младежкия общински съвет по наркотични
вещества внесено в Комисията по здравеопазване към Народното събрание,
останало без отговор, с цел информиране на НСНВ :

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,
Днес ние, децата на България, се изправяме пред Вас, Комисията по здравеопазване, с
надеждата да помогнем поне малко за разрешаването на проблема с наркотиците.
Надявахме се да получим шанс за изказване в пленарна зала, защото подобни изключения
от правилника са правени дори от организация като ООН и Европейския парламент и
младежи са допускани за изказване пред членовете на толкова сериозни организации и
институции. Като отговорни и загрижени за бъдещето си млади хора отново настояваме да
получим такава възможност, понеже вярваме, че народните представители имат какво да
чуят и научат от нас. Ние нямаме намерение да представяме нашата дейност. Народните
представители от нашата област могат, когато пожелаят и имат възможност, да им
представим конкретните ни дейности и отличията, които сме получили за тях. Поискахме
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право на глас в Народното събрание, за да покажем и разискваме проблемите на младите
хора, които употребяват наркотични вещества и тези, които искат да се предпазят от
дрогата и да помогнат на зависимите си връстници.
Всеки ден ставаме свидетели на последиците от влиянието на дрогата върху съучениците
ни. Знаете ли, че повечето от зависимите сред тях не се приемат като такива. Всички
твърдят, че тийнейджърите имат достатъчно информация за наркотиците, но дали тя е
вярната? Натъквали сме се на абсолютната дезинформираност сред децата относно дрогата.
За съжаление, красивата лъжа, поднесена например чрез авторитета на известни от медиите
хора, оказва много по-силно влияние от страшното лице на реалността. Информацията,
която срещаме най-вече в Интернет е често пъти в контраст с истината или най-малкото
доста противоречива. Едно дете или един тийнейджър няма как да не се обърка и да се
повлияе от тази информация, а ние не искаме нашите връстници да посягат към дрогата по
каквато и да е причина. Ставали сме свидетели на ученици, които ходят на училище под
въздействието на някакъв наркотик. Те са напълно неадекватни и понякога дори сприхави и
опасни, защото не осъзнават къде се намират, нито с кого общуват, нито как общуват.
Училището е мястото, където трябва да се подготвим за истинския живот, за нашето
развитие, за нашето бъдеще. Недопустимо е да няма възможност да се приемат и
изпълняват закони, които да защитават училищната среда от наркотиците и от насилието, а
много често те са свързани, независимо че не се правят изследвания в тези случаи. Какво е
защита за нас – лекари в училище, защото те са най-компетентни не само за нашето здраве,
когато сме болни, но и за влиянието на наркотиците, за влиянието на алкохола и цигарите,
за съучениците ни, които друсат и за родителите им, както и психолози, та нали живеем в
2011 година – с компютри и интернет, за разлика от училите се в Солунската българска
гимназия, които обаче са имали лекар и свещеник. Има ли нещо по-важно от опазването на
собственото ни здраве? Гледаме нашите съученици, напушени или смъркащи амфетамини и
се питаме къде могат да се лекуват не само за няколко седмици, а за няколко години, да
променят живота си, да си върнат здравето? Не намираме отговор. Момче на 16 години
вижда и чува нереални същества, нереални светове. Не се лекува в болница, изписват му
лекарства за домашно лечение /едно малко село близо до Петрич/ и съвет да не остава само.
Близки, познати, съседи – наркомани са в Испания, Италия…..Нали това не са нашите
родни места, защо там им помагат, грижат се за тях и дори за болните от СПИН зависими
към хероин? Зависимите хора не могат да бъдат определяни като престъпници или
обикновени болни. Те са съвсем различна категория, за която, според нас, в България не се
полагат достатъчно грижи. Нужни са много повече усилия в този аспект, понеже той пряко
засяга младите хора, а те са бъдещето на нашата държава и бъдещето на света като цяло. В
България няма адекватно лечение за наркозависимите. Те често са третирани като боклуци,
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като изметта на обществото. Наркоманите са просто жертви на грешките на същото
общество, на липсата на информация или недостоверността й, на корупцията и наглостта на
наркодилърите. Когато един наркозависим бива съден за действията си, никой съд не взима
под внимание факта, че неговата зависимост е започнала в ранна детска възраст и
поведението му е поведение на наркотика, че се дължи на мозъчни клетки, плуващи в дрога.
В крайна сметка, така излиза, че зад подсъдимата скамейка застава едно дете, допуснало
фатална грешка, едно грешно дете. Има ли безгрешни възрастни? Всичко това е в разрез с
Конвенцията на ООН за правата на децата. Те не са виновни за това, че са любопитни и
незащитени от законите на собствената си държава и от нейното общество. Те не са
виновни, че възрастните понякога са лицемерни и неискрени, водени и мотивирани от
финансови, а не от хуманни интереси. Всяко дете има право на живот, щастие и добро
здравеопазване и образование, а наркозависимите в България нямат този шанс. Ясно е, че
институциите не работят по най-добрия начин за тези млади хора.
Бихме желали да имаме и специални часове, в които да получаваме и практически знания,
не само теоретични, за най-сериозните проблеми на живота, за институциите, от които
зависи тяхното разрешаване и специално за нашите задължения, защото имаме и трябва да
имаме такива. Затова е необходимо в програмата ни да бъдат включени часове по
гражданско образование, в които да се излага вярната информация и за дрогата, и за вярата,
и за обществото. Все пак според нас има много часове по различните предмети, от които не
извличаме никаква полза и даден брой от тях спокойно могат да бъдат предоставени за пополезни занятия, като запознаването на тийнейджърите с наркотиците, с тютюна, с
алкохола, насилието, с търпението, с правилата на живота, на държавата. Никакви физични
закони, химични формули, математически теореми или каквито и да е теоретични знания не
могат да спасят един млад човек от зависимостта и не могат да дадат пълно обяснение за
нея. Ние искаме да бъдем заобиколени от здрави, щастливи, независими и свободни хора.
Нашето предложение за повишаване интереса на връстниците ни към знанията за влиянието
на наркотиците е да ни бъде оказана помощ, за да осъществим връзка с останалите
младежки съвети към Общинските съвети по наркотични вещества в страната и да
създадем мрежа, в която да обменяме опит и да дискутираме проблемите си, да имаме
постоянна връзка със специалисти / лекари, психолози и педагози от ОбСНВ и други/. Да ни
бъде оказана помощ, за да можем да организираме и Национална младежка дискусия по
проблемите с наркотичните вещества, тютюна и алкохола. Създаването на общ сайт с
информация от младежките съвети от цялата страна и форум за дискусии ще предизвика
промяна сред нашите съученици в мнението им за безвредността на опитите и на видовете
нарковещества.
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Нашето мнение и мнението на част от нашите родители е, че ако известни и уважавани хора
- министри, народни представители, политици, лекари, специалисти, артисти и други, при
изяви в медии, участия в дискусии, семинари и срещи, особено с подрастващи, изразяват
твърда позиция относно употребата на наркотици, тютюн и алкохол, желанието им за
реални действия срещу разпространението на психоактивни вещества и необходимостта от
съвременно лечение на зависимите ще окаже въздействие и върху нагласите на учениците
за намаляване на т.н. експериментиране с вещества.
Ние, знаем, че можем да променим нещата в положителна посока, но само ако ни се обърне
повече внимание и ако получим възможността гласът ни да бъде чут.
Надяваме се, че днешната ни среща е била ползотворна и за двете страни и вие възрастните, ще насочите усилията си, заедно с нас, към това да направим обществото ни
малко по-добро и с по-активна позиция относно наркотиците. Децата са богатството на
България, нека го запазим!‖
Министърът на здравеопазването и Председателят на Комисията по здравеопазване
изразиха възхищението си и подкрепата си за работата на МОбСНВ по превенция на
наркоманиите;
3. По повод 26 юни – Международния ден за борба с наркоманиите МОбСНВ изпратиха
писмо до Председателя на Европейския парламент:
„ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Ние сме Младежки общински съвет по наркотични вещества (МОСНВ) Благоевград,
България – ученици от училищата в Благоевград и сме неформална организация в рамките
на Областния съвет по наркотични вещества (ОблСНВ) към Община Благоевград, създаден
по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. МОСНВ е създаден
след организиране на Национална младежка дискусия на 29-30.11.2002 г. в Благоевград по
инициатива на ОбСНВ Благоевград. Присъстващите деца от много населени места в
страната взеха решение за създаване на Младежки съвети по наркотични вещества към
тогавашните Общински съвети по наркотични вещества за повишаване информираността на
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учениците за влиянието на наркотиците върху човешкия организъм и предпазването им от
рисково поведение.
Днес се обръщаме към Вас, защото сме част от Европейския съюз, част от бъдещето на
Европа. За съжаление сме свидетели в нашето ежедневие в какво състояние идват на
училище наши съученици, пушили канабис, взели екстази, амфетамини, смъркали кокаин.
За съжаление сме свидетели колко много данни има за дрогата, че не е опасна, че помага
при заболявания, че малко от употребяващите се пристрастяват. Така ни убеждават от
медиите много обществено известни специалисти - „научни работници‖ и познати лица от
екрана. От интернет и информации в пресата и телевизиите разбираме, че подобна е
ситуацията и в други страни от Европейския съюз. Нашите родители, както вероятно и на
много деца в другите европейски държави, се опитват да ни защитят от подвеждащата
информация и желанието на някои да ни убедят, че е безопасно да опитаме. Истинските
факти са, че наркотиците разрушават човешкото съществуване, че няма воля за провеждане
на дългосрочна превантивна дейност, липсата на дългосрочни международни програми в
някои страни от ЕС за лечение на любопитните и лековерните от нас, които са си позволили
да послушат всички тези, които печелят от наркотиците. Не се популяризират и
утвърждават сред учениците примери за подражание, които да са носители на високо
морални и хуманни човешки ценности от нашето съвремие като Вероника Герин, Джовани
Фалконе, Паоло Борселино и други. Ежедневието ни поднася по-често пошли, комерсиални,
с рисково поведение представители на човешкия вид.
Ние много добре съзнаваме, че Европейския парламент е мястото, където се изработват и
приемат законите на ЕС, а законите трябва да служат на хората. Всички Вие сте възрастни
независимо от това, че сте от различни държави, с различни професии, политически
убеждения и социално положение. Позволете ни на нас – част от децата на Европа, по повод
26 юни – Международния ден за борба с наркоманиите, да направим изказване пред
евродепутатите на едно от Вашите заседания през месец юни (при невъзможност месец
октомври) 2010 догина. Позволете ни да говорим, позволете ни да бъде изслушано и нашето
мнение. Има какво да Ви кажем и за съжаление то е от нашето ежедневие. Искаме да чуете
как ние виждаме проблема – наркотици, как ние усещаме проблема – наркотици, как ние
живеем с нашите близки, съученици или съседи, които пушат трева, правят си инжекции с
хероин, пият екстази, смъркат амфетамини и кокаин, ядат супи и сладки с халюциногенни
гъби, как все повече млади хора пропускат живота си, пропускат истинските емоции,
свързани с най-хубавите години на човешката пролет - младостта.
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Надяваме се, че няма да нарушим законите на Европейския съюз, независимо че нямаме
навършено пълнолетие, като допуснете да застанем пред Вас в залата на Европейския
парламент и заедно да поговорим истински искрено как да спрем злото наречено наркотици.
Част от децата на Европа очакват с надежда и нетърпение Вашия отговор за това дали
Европейския парламент, европейските представители искат да чуят тревожните гласове за
бъдещето на Европа.

МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА БЛАГОЕВГРАД
Председател – Мария Стоянова, ЕГ „Акад. Людмил Стоянов‖
Секретар – Симона Медарова, ЕГ „Акад. Людмил Стоянов‖‖;

Изпращани са многократно следните предложения до НСНВ, Комисията по здравеопазване
към Народното събрание и други институции за алтернативи на лишаването от свобода при
криминални прояви на зависимите лица:
1.

Националният съвет по наркотични вещества да организира Работна среща с
представители на МЗ, МТСП, МВР, МП, МФ, Държавна психиатрична
клиника за лечение на алкохолизъм и наркомании, Общинските съвети по
наркотични вещества и на съществуващите терапевтични общности за
възможните места за алтернатива на лишаването от свобода в България,
приблизителния брой необходими места за настаняване, лечебни заведения и
терапевтичните общности, необходимия брой и вид специалисти и определяне
на възможния срок за начало на изпълнение на одобрените предложения.
Решенията да бъдат внесени в съответните комисии към Народното събрание;

2.

Националният съвет по наркотични вещества да организира Работна среща с
представители на МЗ, МТСП, МВР, МП, МФ, Държавна психиатрична
клиника за лечение на алкохолизъм и наркомании Общинските съвети по
наркотични вещества и на съществуващите терапевтични общности за
предложения за промяна в НК и законите, отнасящи се до ограничаване
разпространението и употребата на наркотици в страната за алтернатива на
лишаването от свобода в България при престъпления, извършени от
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наркозависими лица. Решенията да бъдат внесени в съответните комисии към
Народното събрание;
3.

Националният съвет по наркотични вещества да организира Работна среща с
представители на МЗ, МТСП, МВР, МП, МФ, Държавна психиатрична
клиника за лечение на алкохолизъм и наркомании, Общинските съвети по
наркотични вещества и на съществуващите терапевтични общности за
организирането и провеждането на ресоциализацията на преминалите лечение
и изтърпени присъди наркозависими лица. Създаване на Дневни центрове за
рехабилитация на зависими лица и семействата им в градовете, които са
Областни центрове с групи за самопомощ, психосоциални програми за
родители /анонимни родители на зависими, анонимни наркозависими и
други/. Решенията да бъдат внесени в съответните комисии към Народното
събрание;

4.

Съвместно със Сдружението на родителите до Президента на Република
България за помилване на три лица от Благоевград, зависими към наркотици,
с придружаващи тежки заболявания и посочени практиките в европейските
страни по отношение съдебните възможности и решения.

Негативни тенденции и предложения за възможности за разрешаването им:
-

от получената при нас информация през последните месеци от срещите и дискусиите
в училищата има и повишен интерес към халюциногенните гъби – закупени в сухо
състояние от нелегален внос или изсушени местни видове, както и брани в суров вид
в Рила или Пирин. От тях се правят и отвари, кексчета и други. Лекарите, които
работят в близост с тези места, нямат достатъчно специализирана информация и
опит за помощ при употреба на халюциногенни гъби или комбинация от тях и
отровни гъби.

Ето защо е необходима промяна в законите за възможностите за подготовка на кадри и
адекватна политика на лекари, полиция, съд и прокуратура;
-

от получената при нас информация през последните месеци от срещите и дискусиите
в училищата продължава тенденцията за повишен интерес към синтетичната дрога
сред подрастващите – амфетамини и екстази не само в таблетна форма, но и като
прах, дизайнерски психоактивни вещества.
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Ето защо е необходима финансова обезпеченост на дейностите по превенция на ОблСНВ и
създаване и поддържане на информационна страница на НЦН за новите видове наркотици,
признаци за разпознаване при употреба и първа помощ;
-

необходимост от промяна в политиката към населените места в районите на
планините Огражден, Беласица, Пирин и Родопите за алтернативно земеделие с цел
ограничаване производството на тонове канабис, както на национално, така и на
европейско ниво;

-

продължават раждания на майки, зависими към наркотици и проституиращи, които
имат и други заболявания, най-често предавани по полов път. Новородените се
настаняват в домове за отглеждане на деца до три години, които обаче нямат право
да настаняват по клинични пътеки в детските отделения, но и нямат право да
провеждат специализирани лечения.

Ето защо е наложително е разглеждане статута на тези домове, оставането им като
отговорност към държавата и разрешаване проблемите с лечението на децата;
-

продължават присъдите на наркозависимите, без да се дава възможност на тези
болни млади хора да се лекуват. Поставя се равенство между извършващите
престъпления наркомани и извършващите престъпления неупотребяващи наркотици.
Това противоречи на всякакви норми, защото една от основните характеристиките на
болестта зависимост е неконтролируемото желание за дрога. Контролирани са
желанията на здравата психика. Ето защо смятаме, че е необходима намесата на
компетентните специалисти от Министерството на здравеопазването като доцент
Тотева, за да бъдат променени българските закони и да се прекрати порочната
практика болните да бъдат наказвани за болестта си. Наркозависимите в затворите не
само имат достъп до дрога /нерегламентиран разбира се и потвърден в изказване на
Директора на Централния софийски затвор/ и не получават адекватна медицинска
помощ, но и развиват допълнителни усложнения – туберкулоза, хепатит, HIV,
абсцеси и други. Това са предимно младежи от 19 до 35 години. Поради
продължаващата невъзможност за адекватни присъди с действителен ефект в полза
на обществото на наркозависими, извършили престъпления, отново представяме на
вниманието на Общинския съвет Благоевград, Националния съвет по наркотични
вещества и Националния център по наркомании нашето предложение за промяна в
Наказателния кодекс и Закона за изпълнение на наказанията, изработено съвместно с
Председателя на Районен съд Благоевград – съдия Екатерина Николова и съдия
Калина Иванова от Районен съд Благоевград:
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Предложение за изменение на нормативни актове,
с оглед решаване на проблеми свързани с
лечението, рехабилитацията и ресоциализацията на
зависими лица-извършители на престъпления:
І. МОТИВИ ЗА ПРОМЕНИТЕ:
На всички държавни органи, занимаващи се с разследване на престъпления /дознание,
следствие, прокуратура, съд/, както и на обществото е известно, че лицата, страдащи от
наркомания, извършват множество престъпления срещу собствеността, с цел набавяне на
средства за закупуване на наркотици. Това е основният тип дела и подсъдими, с които се
занимават съдебните органи през последните години. Престъпленията, извършвани от
наркозависими дейци, обикновено не са свързани с причиняването на значими вреди, с
оглед ниският размер на отнетото имущество при кражби и грабежи, но за сметка на това е
обичайно едно зависимо лице да е извършител на множество такива престъпления или
престъпни прояви в рамките на продължавано престъпление през недълъг период от време.
Прави впечатление, че въпреки понасяната наказателна отговорност след осъждането им, те
извършват такива престъпления отново и отново за да си набавят средства за наркотици,
респ. именно заради тази зависимост, към наркотици, квалифицирана от експерти и вещи
лица като вид заболяване. Основният мотив за продължаване на престъпните прояви от
страна на наркозависими лица практически се явява тяхното нелекуване или респ.
неефективно лечение на зависимостта, каквото лечение не може да се обезпечи с
обичайните форми на наказание по НК. Последните в повечето случаи се явяват
ограничаващи и възпрепятстващи това лечение заради своята остарялост и неадекватност
към конкретната обективна действителност на криминогенната среда и извършители като
този вид. В практиката се констатира също, че тежестта на наложеното наказание за такива
дейци не е гаранция за тяхната превенция и превъзпитание, тъй като с едно тежко
наказание, в това число и ―Лишаване от свобода‖, не може да се въздейства върху мотива за
реализиране на престъпления от зависими лица, а именно тяхната зависимост от
наркотиците.Дори и след такова наказание, наркозависимите дейци извършват нови и нови
престъпни посегателства за да си намерят средства и закупят наркотици, тъй като
зависимостта им не е преодоляна с тежкото наказание, респ. след изтърпяването му и те не
излизат излекувани от затворите. В тази връзка и като се има предвид действащото
законодателство в редица европейски страни считаме, че биха били удачни някои промени
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и респ. актуализиране на норми в НК и ЗИН касателно този конкретен вид на извършители
на престъпления в страната ни, с предвиждане на специални лечебни заведения, извън
затворническите болници, където осъдените зависими да изтърпяват наказанията си с
характер на специализирано лечение за конкретен срок и условия, определени от съда въз
основа на експертно заключение. По този начин според нас ще бъдат постигнати поефективни мерки за борба с престъпността относно този конкретен профил на дейци, тъй
като успешно проведеното принудително лечение макар и като форма на санкция
/административна или наказателна/ за такива извършители, ще обезпечи преодоляване на
зависимостта от приемане на наркотични вещества и ефективното излекуване на лицата, с
което пък ще се демотивират същите за извършване на нови престъпления, продиктувани
именно от тяхната наркотична зависимост. Такъв нов подход на законодателя към този
профил на извършители на престъпления в страната ни, ще спомогне и за по-лесната
ресоциализация на тези осъдени лица и ще насочи същите към ангажиране с общественополезна дейност и такава в съответствие с утвърдените правила и норми на ред и
законосъобразност в обществото ни.

ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НК
1. С разпоредбата на чл. 42б от НК изрично е предвидено, че пробационните мерки по
чл.42а, ал.2 т.1 и т.2 от същият кодекс , а именно ―задължителна регистрация по настоящ
адрес‖ и респ. ‖задължителни срещи с пробационен служител‖ се изпълняват по настоящ
адрес на осъденото лице. Последното обаче се явява крайно неудачно, когато на
наркозависим деец се налага и лечение и изпълнението на такова присъдено му наказание.
При такава хипотеза, доколкото в процеса на лечение деецът не може да напуска
съответното медицинско заведение или терапевтична общност, той е ограничен във
възможността да се изпълнява и наказанието му ―Пробация‖ и обратно. Аналогично би се
получило и при евентуално едновременно налагане на тези две задължителни пробационни
мерки с такава ―обществено въздействие‖ по чл. 42а, ал.1 т.4 от НК, в случай, че последната
следва да се изпълни на място, различно от населеното такова, в което е постоянният адрес
или местоживеенето на осъдения. За преодоляване на това ограничаващо правата на
осъденото наркозависимо лице за лечение и едновременно с това за изпълнение на
наказание ―Пробация‖ /задължителна регистрация по настоящ адрес и респ. задължителни
срещи с пробационен служител/ спрямо него, намираме за адекватно изменение на
разпоредбата на чл.42б, ал.4 от НК както следва:
―Изпълнението на програмите за обществено въздействие се извършва по
местонахождение на органите и респ. организациите реализиращи същите, където след
съгласуване с пробационната служба по настоящ адрес на осъденото лице и въз основа на
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определен план-график от съответният пробационен служител, може да се изпълняват и
другите задължителни пробационни мерки по чл.42а, ал.2 т.1 и т.2 докато трае срокът на
програмата за обществено въздействие‖
2. Считаме, че ще бъде обществено оправдано, ако в хипотези на извършени по-леки
престъпления от страна на наркозависими лица или при извършването на престъпления от
такова лице, преди да е осъждано за друго престъпление, се предвиди законова възможност
за налагане на по-леки наказания за такива извършители. В този ред на мисли считаме, че е
обществено оправдано и ако в разпоредбата на чл.78а от НК се предвиди нова алинея, която
материализира хипотеза на освобождаване от наказателна отговорност на наркозависими
неосъждани дейци, при първо тяхно престъпление в условията на наркотична зависимост,
включително и при невъзстановени имуществени вреди, тъй като в повечето случаи
възстановяването на причинените имуществени вреди се явява непосилно условие и респ.
изискване за такива дейци, нетрудово ангажирани и без постоянни доходи, като вместо
санкция ―Глоба‖ им бъде наложено ―Принудително лечение на зависимостта‖ в срокове,
лечебно заведение и форма определени от съда въз основа на експертно заключение. За
целта може да бъде създадена нова ал.2 на чл.78а от НК както следва:
―Когато престъпления по предходната алинея са извършени от пълнолетно лице, страдащо
от наркомания или друга зависимост, което не е осъждано, то се освобождава от
наказателна отговорност и когато не са възстановени причинените с престъплението
имуществени вреди, ако не са значителни /и/или големи такива, като му се налага
принудително лечение със срок и форма определени от съда, въз основа на експертно
заключение.‖
/В тази хипотеза, би могло да се предвиди и разширяване кръга на престъпления,
извършени от неосъждани наркозависими лица, за които да се предвиди освобождаване от
наказателна отговорност по чл.78а от НК. Считаме, че с визираната законодателна промяна
обществото и държавата, чрез правораздавателните си органи ще могат да съдействат за
така необходимата ресоциализация на наркозависими дейци, на които ще се даде
възможност и шанс да се поправят и превъзпитат, когато се касае за извършители с
невисока степен на обществена опасност, реализирали престъплението, заради и с оглед на
своята наркотична зависимост, представляваща по своето естество вид заболяване на
индивида/.
3. Друга алтернатива на наказанието ―Лишаване от свобода‖ за наркозависими лица към
момента е и кумулативното предвидено задължително лечение при условията на чл.92 от
НК, срокът на което се приспада от срока на наказанието ―Лишаване от свобода‖ и така на
66

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
2700, Благоевград, пл. ―Г. Измирлиев‖N 1, тел: 073/ 83 07 11, факс: 073/83 07 11,
е-mail: pitaizan@abv.bg; pitaizan@gmail.com; website: www.neumirai.org
практика може да се съкрати срокът на изтърпяване за последното наказание и дори
напълно възпрепятства изпълнението на същото, ако срокът на лечение е достатъчно дълъг,
за да компенсира при приспадането срокът на лишаване от свобода. С настоящата редакция
на НК обаче е предвидено това лечение да се извършва само и единствено в медицински
заведения със специален лечебен и трудов режим, което най-често са затворнически
болници. На съда не е предоставена никаква възможност да определя, включително и след
изслушване на експерти както е в процедурата по Закона за здравето срока и формата на
това лечение, нито пък да посочва друго лечебно заведение извън визираните такива в
кодекса. Последното ограничава възможността на наркозависимите извършители да
получат адекватно лечение и в други подходящи медицински заведения, в това число и
терапевтични общности в страната и чужбина, макар и създаването и функционирането на
такива да е широко застъпено напоследък в страната ни и другите държави на ЕС. Ето защо
считаме, че уредбата на лечението като алтернатива на наказание за зависими дейци е
остаряла и неактуална, респ. същата не кореспондира със съвременните нужди на
наркозависими дейци и възможности на обществото да им предостави адекватно лечение. В
тази връзка, считаме, че би била удачна промяна в следната насока:
В разпоредбата на чл.92, ал.2 от НК се допълни изречение 2-ро:
‖С присъдата си съдът определя на база експертно заключение срока на това принудително
лечение, неговата форма и място на изпълнение‖

ІІI.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗИН
1. Като практикуващи юристи в процеса на работата си ежедневно констатираме наличието
на някои нормативни несъответствия между предвидените в НК наказания и възможностите
за тяхното изпълнение след налагането им от съда по реда на Закона за изпълнение на
наказанията. В тази връзка на практика и към днешна дата в разпоредбата на чл. 42а, ал.2
т.4 , предл.2-ро от НК е предвидено наказание пробация- ―включване в програма за
обществено въздействие‖, което по естеството си също представлява алтернатива на
наказанието ―Лишаване от свобода‖ и е една законова възможност за максимално адекватно
въздействие и превъзпитание спрямо извършители страдащи от зависимости, в това число и
наркотична зависимост. Такива корекционни програми по аргумент от чл. 141г, ал.3 от
ЗИН имат за цел именно промяна на нагласите, ценностите и поведението на осъдените за
преодоляване на тези зависимости. От въвеждането на тази алтернатива на наказание,
подходяща за наркозависими извършители през 2004г., до настоящият момент обаче,
никъде в страната ни няма изготвени и налични такива корекционни програми за
обществено въздействие, което превръща визираната разпоредба на НК в една бланкетна,
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неприложима и мъртва норма. Съдилищата не прилагат това наказание, тъй като
последното по визираната причина не може да бъде изпълнено.По този начин една наистина
добра и адекватна алтернатива на наказанието ―Лишаване от свобода‖, която успешно може
да се прилага за превъзпитанието и същевременно лечението на наркозависими дейци,
остава нереализирана и неизползваема. В същото време, отделни недържавни структури,
като примерно създадените към отделните общини Областни съвети по наркотични
вещества /този в Благоевград/, с времето са създали адекватни и много успешни програми
за лечение на наркозависими лица, както в страната, в рамките на отделни терапевтични
общности, така и в чужбина по пътя на международно сътрудничество в тази област с
аналогични структури и програми в другите страни членки на ЕС. Доколкото обаче ЗИН не
предвижда такива общински и респ.областни структури да участват в създаването на
корекционни програми за обществено въздействие, постигнатите резултати в тази насока
остават неизползувани. Нещо повече, често пъти наложените наказания на наркозависими
лица възпрепятстват лечението им, тъй като изискват напускане на терапевтичната общност
за изпълнение на наложеното наказание обикновено и в друго населено място. В тази
връзка считаме, че е удачно изменение на ЗИН в следната насока:
1. В чл.137 от ЗИН се допълни изречение 2-ро на ал.1 както следва:
―Пробационната мярка включване в програми за обществено въздействие може да се
изпълни и по местонахождение на лечебното заведение или терапевтична общност
където тази програма ще бъде осъществена‖.
/Тази добавка в ЗИН не противоречи на предвидените възможности за изпълнение на
пробационните мерки по чл.42б от НК, след като ал.2 на този законов текст предвижда
възможност за изпълнение на пробацията и на място, различно от настоящият адрес на
осъденото лице./
2. В чл. 138 , ал.3 , изречение 1-во следва да се направи допълнението:
―Пробационният служител уведомява незабавно кмета на населеното място по
местоизпълнение на наказанието, лечебното заведение или терапевтична общност и
съответният началник на районното полицейско управление на министерство на
вътрешните работи‖.
3. В чл.141 следва да се направи допълнение в края на изречението:
―Пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес се изпълнява по
план, утвърден от пробационният служител и съгласуван със съответния началник на
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районното полицейско управление на Министерство на вътрешните работи и /или
ръководителят на съответното лечебно заведение или терапевтична общност.‖
/Това допълнение предпоставя възможността за изпълнение на визираната пробационна
мярка в мястото където ще се проведе и самото лечение на осъденият чрез програма за
обществено въздействие, без да се налага прекъсване на лечението за въпросната
регистрация пред пробационен служител по настоящ адрес на осъденият, който може да
не кореспондира с населеното място за лечението му./
4. В разпоредбата на чл.141а, ал.2 от ЗИН следва да се направи допълнение в
изречение 2-ро, а именно:
―Срещите могат да бъдат възложени за изпълнение на съответният полицейски служител
или извършвани съвместно с него, както и на ръководителя на съответното лечебно
заведение или терапевтична общност ―.
/С това допълнение се да дава възможност за делегиране изпълнението на визираната
пробационна мярка на лице, различно от пробационен служител с месторабота
некореспондиращо с мястото на лечение на наркозависимият, при спазване на
предварително изготвен от пробационен служител план-график, като отново се
обезпечава непрекъснатост и по-голяма ефективност на програмата за обществено
въздействие като алтернатива на лечение на наркозависими дейци./
5. В разпоредбата на чл. 141д, ал.1 следва да се направи изменение и допълнение в
насоката:
―За организирането на курсове за професионална квалификация или програми за
обществено въздействие могат да бъдат привличани неправителствени организации,
доброволци, общински и областни структури, включително и Общински съвети по
наркотични вещества.‖
6. В разпоредбата на чл.141 д, ал.2 следва да се направи също допълнението:
―Пробационните служители съвместно с неправителствени организации, общинските и
областни структури, в това число и Общинските съвети по наркотични вещества могат
да участват в проекти за реализиране на пробационни програми и практики в страната и
извън нея.‖
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/С тази промяна се дава възможност за един вид законово регламентиране на
възможността за прилагане на вече създадени успешни и адекватни програми за лечение
на наркозависими лица от общински и областни структури като Съветите за наркотични
вещества, част от чийто програми могат и се реализират в съответни терапевтични
общности и извън страната по линия на международно сътрудничество с други
аналогични формирования и програми за лечение в страните членки на ЕС/.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Считаме, че такъв нов, различен по-хуманен и адекватен подход на държавата за превенция
и превъзпитание на наркозависимите извършители на престъпление в страната ни ще бъде и
обществото приемлив, тъй като ще доведе от една страна до намаляване на престъпността
от този профил извършители, а от друга страна ще се съдейства за излекуването на
страдащи от болестна зависимост лица, които по-бързо и лесно ще могат да се
ресоциализират, приемат от обществото и мотивират в извършването на трудова и
обществено полезна дейност, ненасочена към нарушаване на нормативно установените
правила и ред в държавата ни .
................................
Забележка: Наред с предложените промени в НК и ЗИН следва да се направят и съответни
промени в нормативните актове за оторизирането и предоставянето на нормативна
възможност на лечебни заведения извън затворническите болници и психодиспансерите,
да предоставят лечение на наркозависими лица, в това число и терапевтични общности в
страната и чужбина, каквито вече са създадени и реализират успешно и ефективно лечение
на такава зависимост, като подпомагат ресоциализирането и рехабилитацията на
зависимите лица, мотивирайки ги към обществено полезна дейност и ангажираност след
приключване на лечението им./
Ето защо е наложителна промяна в това отношение и инициатор за нея трябва да бъде
Председателя на Националния съвет по наркотични вещества;
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- една от новите особености в разпространението и употребата на наркотици е, че от
малките населени места в по-големите вече ще идват ученици, студенти или
специалисти и работници, които не само са опитвали, а системно употребяват
наркотици. Това ще усложни ситуацията в градовете на страната, както от
медицинска гледна точка, така и от социална и образователна.
Ето защо, е наложително увеличаване броя на специалистите в ОбСНВ, за да бъдат
обхванати повече населени места от съответната област, обучени кадри и изградена
работеща мрежа за превенция и методика с единна основа и рамка.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ
От срещите, дискусиите и анкетните проучвания в Благоевградска област се установи
продължаването на тенденции, посочени и през миналата година, както и появата на нови:
 повишаване на случаите с психотични състояния след употреба на канабис,
регистрирани и в Центъра за психично здраве Благоевград;
 намаляване възрастта на случаите с психотични състояния след употреба на канабис;
 повишаване интереса към модифицираните форми на канабис /скънк/;
 поява и повишен интерес към „синтетична‖ трева;
 нарастваща употреба на кокаин в зряла възраст(финансово задоволени мъже), както
и употреба от подрастващи(предимно момичета, в част от случаите малолетни и
непълнолетни) - много често с рисково сексуално поведение
 чести случай на напускане на наркозависими на частните метадонови програми,
поради невъзможност да продължат заплащането и негативните последствия от това;
 шофиране след употреба на наркотици или в комбинация с алкохол;
 падаща граница за употреба на алкохол;
 продължаващо подценяване на влиянието на синтетични наркотици, кокаин и
канабисови производни, както и нови дизайнерски психоактивни вещества;
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 усложнена и поради това неефективна правна система за забрана на ПАВ;
 продължава практиката за организирана доставка и употреба на наркотици по време
на абитуриентските балове;
 групи от лица на възраст от 40 до 55 години посещават в събота и неделя
предварително организирани събирания на специални места в страната за употреба
на кокаин и синтетични наркотици;
 използване на видовете наркотици за наименования на напитки, коктейли, заведения
и други, което представлява според нас ефектна и ефективна реклама и привлича
вниманието на подрастващите и лицата над 18 години към експериментиране с
дрога, в някои от случаите и знак за достъп;
 използване на хранителни продукти, напитки, дрехи, детски чанти, накити и
мартеници за реклама на канабис и марихуана, както и възможността за тяхната
легализация, подвеждаща информация за безвредността им при употреба независимо
от приетите промени в ЗКНВП за забрана на рекламата и скритата реклама;
 бране и употреба на халюциногенни гъби в Рила и Пирин и недостатъчна
информираност за влиянието им на работещите в Националните паркове, както и за
личните лекари в населените места, в близост до тях;
 употреба на наркотици в зимните курорти от български и чуждестранни туристи и
рисково поведение с демонстративен характер, което е свързано впоследствие с
ползването на скъпоструваща техника и спасители за последствията от него;
 употреба на абсент, абсент в комбинация с канабис от ученици и студенти;
 разрастване на летния наркотуризъм;
 нови видове наркотици като микс от екстази или амфетамини и хероин, комбинация
от марихуана, амфетамини и компютърни игри и други;
 инжекционна употреба на амфетамини;
 ученици, за които национални герои са известните босове от престъпния свят и
пример за подражание;
 ученици от X и XI класове, които сами се предлагат на местните наркодилъри да
продават дрога с цел бързи печалби;
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 увеличаване на децата на наркозависими родители;
 изоставяне на деца на наркозависими родители или отглеждането им от техни
роднини /родители и други/;
 предлагане на всички видове дрога в селата, където се отглежда канабис;
 увеличаване употребата на дрога в малките градове и селата;
 подценяване от страна на родителите употребата на канабис от децата им;
 смъртни случаи след употреба на наркотици в малките градове и селата;
 увеличаване на семействата с домашно насилие от зависими деца или родители;
 увеличаване на новите случаи на заразени с ХИВ/СПИН и полово предавани
заболявания;
 продължава порочната практика да бъдат издирвани и прибирани в страната в
изпълнение на присъда за изпращане в затвор на наркозависими, които са настанени
в наркокомуни в чужбина и престояли в тях повече от 2 години, с трайна тенденция
за подобряване на състоянието;
 продължава порочната практика да бъдат изпращани в затворите наркозависими при
извършване на престъпления от тях, независимо от тежкото им физическо и
психическо състояние – след операция от язва, с туберкулоза, тежащи 45 килограма,
с хепатит В и С и допълнителни усложнения.

Основни проблеми на ОбСНВ Благоевград през
2011 г.
Основните проблеми в работата на ОбСНВ Благоевград са :
 липсата на държавни средства, отговарящи адекватно по размер на нуждите на
ОбСНВ за дейността му по изпълнение на Национална стратегия за борба с
наркотиците и Плана за изпълнение на Националната стратегия;
 недостатъчната информираност за възможностите за допълнително финансиране
чрез проекти по програми на Европейската общност, САЩ и други донори;
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 подценяване от страна на родителите употребата на канабис от децата им;
 недостатъчния брой лечебни заведения в страната и конкретно в Благоевградска
област за наркозависими, включително и нарколози, психолози и социални
работници;
 невъзможността за избор при присъда на наркомани между лечението и затвора и
негативен ефект - възпроизвеждане на престъпността;
 отсъствието на програми за работа с родителите и близките на наркоманите, които
трябваше да стартират по Национална стратегия за борба с наркотиците на
01.03.2005 година;
 настоящата законова уредба и необходимостта от промяна и адекватно разширяване
на правната регламентация за престъпленията, свързани с наркотици;
 неизработената и нереализирана до момента Национална превантивна програма;
 срещи на специалистите от ОбСНВ с наркозависими, заразени със СПИН, хепатит В
и С и липсата на защита /ваксини, средства за дезинфекция и други/.

Прилагаме писмата от институциите, свързани с разрешаване на проблемите с
разпространението и употребата на наркотици, изисквани за изготвяне на Малкия градски
доклад.

25.07.2012 год.

Председател на ОбСНВ

Благоевград

д-р Т. Любенова
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