
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ 
ВЕЩЕСТВА

ПРЕВЕНЦИЯ УПОТРЕБАТА И 
ЗЛОУПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ 

ВЕЩЕСТВА В ОБЩИНА БУРГАС



Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) е разкрит към
Общинска администрация, съгласно Постановление № 10 от
17.01.2001 г. на МС, обнародвано в ДВ бр. 8 от 2001 г., изм. и доп. с
Постановление № 91, обн. в ДВ бр.7 от 2011 г., на основание чл.15 от
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, чл.15
от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по
наркотични вещества и чл. 21, ал. 2 от Закона за администрацията.
ОбСНВ работи в четири основни направления – превенция употребата
и злоупотребата с наркотични вещества, обучение на млади лидери
по подхода “Връстници обучават връстници”, консултативна дейност и
проучвания.



През 2012 год. Общински съвет по наркотични вещества съвместно с
Отдел “Здравеопазване и превенции” Община Бургас реалзираха три
иновативни дейности за превенция под формата на форуми. В тях
взеха участие млади хора, представители на НПО и общински и
държавни структури.
Форумите бяха тематично обвързани с разлчни дни за борба с
употреба, злоупотребата и разпространението на наркотични
вещества.
Първият форум бе Световно кафене на тема “Превенция употребата и
злоупотребата с наркотични вещества”, което бе последвано от
Световно кафене на тема “Влияние употребата на наркотични
вещества върху психичното здраве”, посветено на деня на Психичното
здраве – 10 октомври и Световно кафене на тема “ Употребата на
наркотични вещества – предпоставка за извършване на
престъпления”.





Успоредно с дейностите по превенция е извършено проучване сред
учащте в среднообразователните училища на територията на община
Бургас, което обхвана 1000 ученика и ще Ви представя в следващите
графики.



Кога (ако изобщо) направихте ЗА ПЪРВИ ПЪТ 
следните неща



От къде предимно знаете за въздействието и 
последствията от употребата на наркотици



Според вас, каква е причината младите 
хора да употребяват наркотици



Колко трудно според Вас би било да си набавите 
всяко от следните вещества, ако пожелаете



През последната година присъствал(а) ли сте на 
партита, купони, на които са се взимали наркотици



През последната година ходил(а) ли сте на 
дискотека, където са се взимали някакви дроги



В обкръжението Ви има ли хора, за които знаете, че 
употребяват наркотици



На Вас лично предлагали ли са Ви наркотици



Употребявал(а) ли сте някога през живота си 
посочените по-долу вещества



Колко често през последните 12 месеца сте 
преживял(а) следното, заради лична употреба на 

наркотици



Помислете за последните 30 дни каква сума сте 
похарчили за



Смятате ли, че има риск за хората, които



ИЗВОДИ
От направеното проучване можем да направим следните заключения:

• Младежите нямат изградена критичност и не определят пробата като
първи прием на някакъв вид наркотично вещество;

• Достатъчно добре са запознати с наличния “асортимент” от
наркотични вещества на пазара и цената на която могат да си го
доставят;

• Запознати са с рисковете, които крие употребата на наркотични
вещества;

• Пада възрастовата граница на “първия опит”;
• Нямат критичност към последиците от употребата на марихуана.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

Славейка Николова    14.12.2012 год.
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